ALIANÇA MUNICIPAL ESPÍRITA DE JUIZ DE FORA (AME-JF)
Departamento de Evangelização da Criança (DEC)

AULA Nº 01
II CICLO “B”
IDADES: 9/10

PLANO DE AULA
1. TEMA: A Escola Espírita de Evangelização.
2. OBJETIVO: Ajudar as crianças a sentirem a importância de EEE - verdadeira colaboradora do Lar onde os sentimentos de Amor são despertados, a fim de que o Espírito recomece a nova encarnação à
luz da Lei de Amor que Jesus anunciou.
3. BIBLIOGRAFIA:
LE, 379 a 385
LE, 617 - “Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou.”
ESE, 1: 9 - “Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que
há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos.”
ESE, VI:5 - “Espíritas! Amai-vos, este o primeiro ensinamento; instruí-vos, este o segundo.”
CONDUTA ESPÍRITA (André Luiz / F.C.Xavier), cap. 21.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Exposição dialogada.
MONTAR O QUEBRA-CABEÇA, seguindo a orientação constante na folha nº 3, base da conversação
inicial.
O avião que vocês montaram é o 14-bis, marco inicial da conquista do espaço pelo homem, genial
invenção que honra o Brasil.
O brasileiro Alberto Santos Dumont, inventou o 14-bis e elevou-se nele do solo, em Paris, voando
220 metros, à altura de 6 metros, pela primeira vez na História da Humanidade, em 12.11.1906.
Esse feito simboliza muito bem o que Jesus deseja de nós, seus tutelados: - que nos elevemos
espiritualmente, com a purificação de nossas Almas.
Entretanto, notemos bem, essa elevação é pessoal, deve ser realizada individualmente, com o auxílio
do Evangelho e do Espiritismo.
AS DUAS ASAS DA ASCENÇÃO:
O avião é como um pássaro: duas asas e um corpo delgado.
O avião e o pássaro seriam capazes de alçar vôo com uma só asa?
O que vocês acham? (dialogar).
É claro que não, porquanto faltaria equilíbrio a ambos e não conseguiriam voar.
Vocês estão de acordo? (dialogar).
b) Desenvolvimento: Diálogo.
O homem também, simbolicamente, possui duas asas: uma está representada pela INTELIGÊNCIA
e a outra pelo SENTIMENTO.
Cabeça e coração são as asas simbólicas do ser humano.
Desde as primeiras civilizações da Terra, conforme a História nos ensina, a INTELIGÊNCIA foi
muito cultivada, ficando em segundo plano o SENTIMENTO.
Só a partir de Jesus, com os seus ensinos e exemplos, o ser humano começou a despertar-se para o
seu aperfeiçoamento espiritual.
Assim, com Jesus, surgiu a primeira cartilha do coração: o Evangelho.
USAR A FOLHA COM OS DESENHOS DO LAR, DA ESCOLA E DA E.E.E.
Ler e comentar os pensamentos, os conceitos e os valores das três casas que nos acolhem e
ensinam.
Após o trabalho com a folha acima:
Valorizemos as três casas sublimes que nos acolhem e ensinam, proporcionando-nos alçarmos o vôo
do progresso espiritual, à luz da Lei de Amor que Jesus anunciou: - “Amai-vos uns aos outros”
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c) Fixação: Interrogatório.
1) O ser humano, simbolicamente, possui duas asas... quais são?
(Inteligência e sentimento;
cabeça e coração)
2) O que o homem desenvolveu em si, desde as primeiras civilizações? O sentimento ou a inteligência?
(A inteligência)
3) Quem veio à Terra para desenvolver o sentimento?
(Jesus)
4) Trazendo a Lei de Amor ao próximo, lembremos algum ensinamento de Jesus:
(Amai-vos uns aos outros)
d) Material didático:
Quebra-cabeça para recortar, montar e colar.
Folha com os desenhos do Lar, da Escola e da E.E.E.
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NOTA PARA O EVANGELIZADOR: Recortar cada avião nas linhas, guardando os recortes num
envelope contendo o avião completo. Entregar um a cada aluno para ser montado.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Este avião é o 14-bis. Foi com ele que Santos Dumont, o inventor do avião, se elevou do solo pela
primeira vez na História da Humanidade.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Este avião é o 14-bis. Foi com ele que Santos Dumont, o inventor do avião, se elevou do solo pela primeira vez
na História da Humanidade.
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