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

AULA Nº 26
II CICLO “B”
IDADES: 09/10

PLANO DE AULA
1. TEMA: Alimento para o corpo e alimento para a Alma.
2. OBJETIVO: As crianças deverão ser esclarecidas que há saúde do corpo e saúde da Alma, salientando
que ambas devem estar juntas, dando ênfase ao alimento do Evangelho, agora interpretado pelo
Espiritismo.
3. BIBLIOGRAFIA:
Lc, 4: 4 -“Nem só de pão viverá o homem, mas também da palavra de Deus”.
Mt, 6: 11 - “O pão nosso de cada dia...”.
ESE, 28, item 4 - “Dá-nos o alimento espiritual...”.
Fonte Viva (Emmanuel / F.C.Xavier), caps. 77 e 164.
Pai Nosso (Meimei / F.C.Xavier), cap. 5
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Múltipla escolha dialogada.
Destacar o primeiro exercício, dando um a cada criança.
Após o exercício, as crianças entregarão o exercício uma às outras, para serem examinados. Se
houver algum engano, a folha deverá ser entregue ao evangelizador(a), para o esclarecimento.
Concluído: Muito bem, vocês escolheram os alimentos bons, porque sabem que ninguém come coisa
estragada.
MÚLTIPLA ESCOLHA Nº 02
Entregar a cada criança um afolha com o segundo exercício.
Após o exercício, as crianças entregarão umas ás outras, procedendo-se como no primeiro caso.
Perfeito: Compreendemos, então, que precisamos de alimento sadio para o corpo e para a Alma, para
vivermos bem.
b) Desenvolvimento: Diálogo.
Amiguinhos e amiguinhas, recordo-me que Jesus, certa vez, falou: “NEM SÓ DE PÃO VIVERÁ O
HOMEM, MAS TAMBÉM DA PALAVRA DE DEUS.”
É claro que Jesus se referia ao alimento para a Alma, que é o ensino anunciado e vivenciado por Ele,
que se transformou nos Evangelhos, eterno alimento do Espírito.
Mostrar "O Evangelho Segundo o
Espiritismo."

)

Tão importante é o Evangelho de Jesus como alimento eterno
para a Alma, que Jesus enviou o Espiritismo para revivê-lo,
possibilitando-nos verdadeira compreensão de seus ensinos.

Este é o alimento real, porque é eterno como o Espírito e ficará para sempre conosco, através do
Espiritismo.
c) Fixação: Interrogatório.
1) Quais são os alimentos para o corpo e os próprios para a Alma?
2) A saúde do corpo e da Alma devem estar juntas?
3) O pão de cada dia é também o quê mais?
(Resposta: A idéia e o sentimento, a palavra boa e a ação no Bem)

4) O que é viver da palavra de Deus?
(Resposta: é a oração, o trabalho e o estudo, além do Evangelho de Jesus e a sua prática)

d) Material didático:
Uma folha com os dois (2) exercícios de múltipla escolha, e “O Evangelho segundo o Espiritismo”,
que o/a evangelizador(a) deverá levar.
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