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Introdução 

	 A conexão da criança com Deus, alinhando seu potencial divino com o 
planejamento reencarnatório que o Espírito traz adormecido em sua consciência, é 
o objetivo maior a ser trabalhado nessa fase da Evangelização Espírita. A 
Apresentação do Planeta Terra as crianças, e todos os seus reinos que vivem e 
viveram ao longo da história, são apresentados de forma que ela perceba a 
Bondade, a Beleza e a Verdade. Que estamos todos ligados e dependentes na 
evolução espiritual.

	 No desenvolvimento do Ser Humano é necessário aprendermos e 
equilibrarmos as três grandes forças: o Querer, o Sentir e o Pensar. 

	 O nascimento da criança é a união do corpo material com o espiritual, onde a 
consciência ainda está adormecida e temos a prevalência do QUERER neste 
período. É a vontade que guia a criança a descobrir a ela mesma e o mundo ao seu 
redor. É a porta de entrada para seu mundo interior e o começo do aprendizado 
que virá no porvir. E se envolvermos esse querer com o Amor, com a Simpatia, com 
a Bondade, ela poderá se desenvolver com equilíbrio para que um Sentir e Pensar 
em consonância com a sua potencialidade Divina.

	 Jesus, como nosso Maior Mestre e Educador, é o nosso guia na condução 
das vivências com as crianças dessa faixa etária. Jesus nos ensinou através de 
histórias, as parábolas. Narrativas curtas, de linguajar simples porém conteúdo 
denso; para que cada alma assimilasse a lição que podia e precisava em 
determinado momento. Assim são as crianças na fase do Maternal, seu 
pensamento racional ainda não amadurecido não convêm explanações e longas 
dissertações de nossa parte, evangelizadores. As crianças, nessa fase, assimilam 
através de nosso magnetismo. Aprendem pelo nosso exemplo, mas ampliando 
nossos conhecimentos através da Doutrina Espírita, sabemos que até os 3 anos a 
criança assimila também nossas intenções e pensamentos. Daí a necessidade e 
responsabilidade dos Evangelizadores dessa faixa etária no preparo espiritual e 
mental antes das atividades. Vale a pena nos questionarmos: Sou uma pessoa 
digna de ser imitada? Sou amoroso, compreensivo e paciente com as crianças? 
Tenho entusiasmo e dedicação pelo que faço? Sou coerente com minhas atitudes? 
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Orientação aos evangelizadores


A Bibliografia não tem como objetivo ser material para a construção das aulas, e 
sim, material reflexivo para o evangelizador magnetizar pensamentos e sentimentos 
durante o processo de evangelização, visando a auto-educação e reforma íntima.


1. Dividir o tempo de aula da seguinte maneira: 
 - Acolhimento e boa vinda aos bebês e pais

 - Música de início - Quem Foi? - Grupo Flor de Luz

 - Prece de Abertura

 - Roda de conversa: Acontecimento da semana, sonhos, relembrar aula anterior.

 - Aula proposta

 - Prece de encerramento

 - Música de finalização - Até breve, Até logo - Grupo Flor de Luz


2. Gerais: 
⁃ EVITAR Uso de eletrônicos (principalmente recursos visuais, pois as crianças já são 

exaustivamente expostas a esse estímulo)

⁃ Privilegiar o contato Olho no Olho

⁃ Privilegiar a contação de histórias sempre!

⁃ Estimular experiências sensoriais nas aulas.

⁃ Sempre convidar os pais a participarem da evangelização.
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 “ “Brilhe vossa luz.” 

Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fulgir em sua 

grandeza plena. 

E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o 

justo burilamento. 

Mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo 

íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será 
conseguida tão-só à força de instrução, que se imponha de fora para dentro, mas 
sim com a consciente adesão da vontade que, em se consagrando ao bem por si 

própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, 
nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a Vida Gloriosa e 

transformar, conseqüentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, 
projetando reflexos de beleza e sublimação. “ 


Educação - Pensamento e Vida.
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Planejamento maternal 2018/2019

Data Temas

25/5/18 Partes do corpo: ouvidos

Referência: LE - Da vida Espiritual - pergunta 249 a 251 
                     ESE - Cap XVII - Sede Perfeitos - Cuidar do Corpo e do Espírito.

1/6/19 O consolador Prometido

8/6/19 Pentecostes

15/6/19 FESTA JUNINA

Bibliografia: Revista Espírita - 1859 - pg 509 - Comunicação de uma Membro da 
Família

22/6/19 CELEBRAÇAO DO INVERNO

29/6/19 FESTA JUNINA

Bibliografia: ESE - Cap. IV - Ninguém poderá ver o Reino de Deus se não nascer de 
novo - Ressureição e Reencarnação.

6/7/19 Reino Vegetal: Folhas comestíveis

Bibliografia: A Gênese - Cap. X - Gênese orgânica - escala dos seres orgânicos 
                                          - Cap. XIV - Os Fluidos - Natureza e propriedades dos fluidos 
                       LE - Cap. IV - Do Princípio Vital - perg. 60 a 67

13/7/19 Reino Mineral: Os metais

Bibliografia: A gênese - Cap. VI - Uranografia Geral - A Criação Universal 
                      LE - Cap. IV - Do Princípio Vital - perg. 60 a 67               

20/7/19 Reino Vegetal: A arvore

Bibliografia: A gênese - Cap. XVII - Predições do Evangelho - Parábolas dos 
vinhateiros homicidas 
                      LE - Cap. XI - Da Lei de Justiça, Amor e Caridade - Caridade e Amor ao 
próximo 
                      ESE - Cap. XV - Fora da Caridade não há salvação 

27/7/19 Partes do corpo: coração

Bibliografia: ESE - Cap. XXI - Haverá falsos Cristos e falsos profetas - Missão dos 
Profetas

3/8/19 Reino vegetal: Legumes

Bibliografia: A Gênese - Cap. X - Gênese orgânica - escala dos seres orgânicos 
                                          - Cap. XIV - Os Fluidos - Natureza e propriedades dos fluidos 
                       LE - Cap. IV - Do Princípio Vital - perg. 60 a 67

10/8/19 DIA DOS PAIS

17/8/19 Reino Animal: Principio Inteligente 

Bibliografia: A Gênese- Cap. III - O Bem e o Mal - O instinto e a inteligência 
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Planejamento 2019 - maternal

25/05/19 Partes do Corpo: Ouvidos

Intenção: Estimular a criança a escutar a si mesma. Aos sons do seu corpo.

Proposta de Experiência:  Podemos escutar diferentes sons com nossas orelhas! 
Escutar quando as pessoas falam bem alto (evangelizador fala alto) quando eles falam 
bem baixinho (sussurrar) podemos escutar músicas, escutar os ensinamentos do papai 
e da mamãe, escutar nossos amiguinhos, devemos usar nossa orelhinha para ouvir o 
bem!! Vamos ouvir?! Vamos fazer chover, escutem só! (batidas na palma da mão – 
inicia batendo com um dedo e vai aumentando) Nosso corpo também faz sons, 
escutem só: estalar a língua, estalar os dedos, assoviar, bater palma – baixinho, forte, 
bater o pé, bater na perna – ritmo. Podemos reconhecer coisas, animais pelo som: 
quem faz assim: au au, quack quack, brrrrrr.... 

Utiizar um livro com sons – apresentar primeiro somente o som, escutar uma, 
duas vezes, tentar identificar – que som será esse? Quem faz esse som? E então 
apresentar o som com a imagem nomeando. 

Caixa de barulhos (chocalhos de sucata) – olha só o que o evangelizador trouxe! 
O que será que tem dentro dessa caixa? Cada criança pega um chocalho e faz o 
barulho para todos escutarem... 

Música: Vamos cantar?! (ritmo da música Teresinha de Jesus) 

♫Meus olhinhos são para ver 
Meu nariz é pra cheirar 
Minha boca é pra comer 
Meu ouvido é pra escutar 
Completando os sentidos 
Tenho as mãos para pegar 
E os bracinhos bem compridos 
Pro amiguinho abraçar. ♫ 

Referência: LE - Da vida Espiritual - pergunta 249 a 251 
                     ESE - Cap XVII - Sede Perfeitos - Cuidar do Corpo e do Espírito.

01/06/19 O Consolador Prometido

Intenção: refletir sobre o relato bíblico da ascendência de Jesus e a Doutrina Espírita, 
que é consoladora, no exercício da caridade e na reforma intima para trilharmos a 
descoberta do Reino de Deus em nós. 
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Material para reflexão: Eles, pois, estando reunidos outra vez, perguntaram-lhe: 

Senhor, é agora, porventura, que restabeleces o reino de Israel? E Ele lhes respondeu: A vós não vos 
compete saber os tempos e as épocas, que o Pai fixou por sua própria autoridade; mas recebereis poder, ao 
descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia 
e Samaria, e até as extremidades da Terra. E tendo dito estas coisas, foi Jesus elevado à vista deles, e uma 
nuvem o recebeu e ocultou aos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Ele subia, eis 
que dois varões com vestiduras brancas se puseram ao lado deles, e lhes perguntaram: Galileus, por que 
estais olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, assim virá do modo como o vistes 
ir para o céu. - (Atos, I-v. 6 a 11). 

As antigas Escrituras não continham o qualificativo santo quando se falava do Espírito. 

Todos os Apóstolos reconheciam a existência de Espíritos, mas entre estes, bons e maus. 

No Evangelho de Lucas, X, lê-se: "Aquele que pede, obtém; o que procura, acha; abrir-se-á ao que bater; se 
vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, com muito mais forte razão vosso Pai enviará do 
Céu UM BOM ESPÍRITO àqueles que o pedirem" (10 a 13). 

Foi só com a tradução das antigas Escrituras e constituição da Vulgata que esse qualificativo foi 
acrescentado, com certeza para fortificar o "Mistério da Santíssima Trindade", tirado de uma lenda hindu, 
aventado por comentadores das Escrituras, que desde logo após à morte de Jesus, viviam em querelas, em 
discussões sobre modos de se interpretar as Escrituras. Essa mesma "Trindade" é que foi proclamada como 
"artigo de fé", pelo Concílio de Nicéia, em 325, após ter sido rejeitado por três concílios. 

O mistério da "S.S. Trindade" veio criar uma doutrina nova sobre a concepção do Espírito, atribuindo a este, 
quando revestido do qualificativo Santo, um ser misterioso, incriado, também Deus e co-eterno com o Pai. 

Desvirtuada por completo de sua verdadeira significação, a promessa de Jesus não representa, para as 
Igrejas Romana e Protestante, a difusão do Espírito, ou antes dos Espíritos que, por ordem de Deus e 
enviados por Jesus, viriam restabelecer todas as coisas, mas sim um dom sobrenatural, um movimento de 
cérebro e de coração que Deus operou unicamente nos Apóstolos, no dia de Pentecostes. 

Nós vamos ver adiante, pelo enredo dos trechos dos "Atos", que esta doutrina é absolutamente errônea, não 
só errônea como também obstrutiva dos princípios cristãos, inutilizando por completo as Palavras de Jesus, 
sua vida e os Ensinos Apostólicos, únicos capazes de, quando recebidos em sua verdadeira significação, 
transformar o homem, guiando-o bem aos seus destinos imortais. 

Para maior esclarecimento desta tese, convidamos o leitor a consultar a importante obra de Léon Denis - 
"Cristianismo e Espiritismo", lendo, com especialidade, os 42, 52, 62 cap. desta obra, bem como a 6ª Nota 
Complementar. 

Ao estudar a Bíblia, todo o juízo preconcebido nos obscurece o entendimento. 

O qualificativo Santo que se encontra na Bíblia para designar ESPÍRITO BOM, não deve absolutamente ser 
interpretado como um ente misterioso, sibilino, que constitui a 3ª pessoa da S. S. Trindade. Mas sim, como 
sendo um Espírito adiantado, de bondade, de amor e sabedoria. 

Nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento (Daniel, XIII, 45), a seguinte notícia: "O Senhor suscitou o 
espírito santo de um moço chamado Daniel". 

Por aí se conclui claramente que, tratando a Bíblia, em sua moderna publicação, de Espírito Santo, o 
qualificativo santo representa as qualidades superiores de um indivíduo. 

É bom que os leitores tomem nota desta elucidação, pois, ao transcrever as passagens dos" Atos", havemos 
de encontrar muitas vezes a palavra Espírito Santo, que não pode deixar de ser ligada a uma pessoa. 

Desejavam os discípulos saber de Jesus a época do restabelecimento do Reino de Israel, mas o Senhor lhes 
respondeu que a eles não competia saber tempos, nem épocas, pois a sua tarefa era serem suas 
testemunhas não só em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até nas extremidades da Terra. 

Ora, sabemos que as extremidades da Terra, ao tempo de Jesus, eram muito limitadas, e se essa tarefa 
ficasse adstrita unicamente àqueles seus discípulos, excluindo-se a Lei da Reencarnação e o prosseguimento 
da sua ação do Mundo Espiritual em estado de Espíritos, ela ficaria absolutamente resumida a uma nação, e 
então a Religião do Cristo seria uma religião nacional e não uma Religião Mundial, como é o seu verdadeiro 
caráter. 

Sendo a Doutrina de Jesus permanente, eterna, palavra que não passa, só considerando-a espiritualmente, 
sem o véu da letra, poderemos acolhê-la hoje com um cérebro forte e um coração que palpita, desejoso de 
Verdade e de progresso. 

Ficamos compreendendo, além de tudo, que Jesus conversava com os seus discípulos, depois de ter 
morrido, dando-lhes instruções e ordenando-lhes a observância de seus Ensinos. Esses quarenta dias em 
que o Mestre esteve com eles foram aproveitados para lhes repetir os seus Ensinamentos, firmar-lhes a Fé e 
tornar àqueles que deveriam levar por todo o mundo a Palavra da Ordem; fiéis obreiros, trabalhadores 
dedicados e intemeratos, pois teriam a seu lado Espíritos para os auxiliar em todas as conjunturas, e fazerem 
com que persistissem até o fim. 

E foi só depois de lhes ter dito tudo o que era preciso, de lhes ter dado todas as instruções necessárias que, 
segundo refere Lucas, o Mestre elevou-se às alturas, desmaterializando-se diante dos olhos de todos. 

Os espíritas compreendem bem esses fenômenos de materialização e desmaterialização, tão 
extraordinariamente verificados com Jesus e referidos nos Evangelhos. 
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08/06/19 Pentecostes

INTENÇÃO: Aqueles que compreenderem o evento de Pentecostes evoluirão cada vez 
mais, e comunicarão com seus semelhantes de forma sempre inovadora; e assim poderão 
estar sempre presentes no mundo das almas individualizadas do Espírito Santo, conduzindo 
de maneira renovada do impulso da alma humana. Nós podemos acreditar no futuro do 
cristianismo quando entendermos realmente a idéia de Pentecostes. Sentiremos o 
pensamento da paz, do amor, e da harmonia, que se encontra no pensamento de 
Pentecostes. E nós sentimos este pensamento Pentecostes vivificando o nosso festival de 
Pentecostes, como garantia para nossa esperança da liberdade e da eternidade. 

Por sentirmos o espírito individualizado acordando em nossas almas, que acorda em nós o 
elemento mais significativo, o elemento do espírito: “a imortalidade espiritual”. 

Ao compartilhar o mundo espiritual, o ser humano pode-se tornar consciente da sua 
imortalidade e da sua eternidade. No pensamento de Pentecostes nós realizamos 
verdadeiramente o poder daquelas palavras primitivas que iniciam e continuam implantar, e 
que nos revelam o significado da sabedoria e da eternidade. 

MATERIAL PARA REFLEXAO: No ciclo anual encontramos três festas cristãs de extrema importância 
para a nossa vida espiritual, são as festas de Natal, de Páscoa e Pentecostes. 

Estas festas são como despertadores das memórias antigas, ativam os nossos pensamentos e 
sentimentos em direção ao passado e nos fazem contemplar para tudo de sagrado que acumulamos 
nas vidas passadas. 

Mas outros pensamentos também são despertados, através do entendimento do conteúdo desses 
festivais, pensamentos estes que levam o nosso olhar para o futuro da humanidade, que em ultima 
análise, significa o futuro das nossas almas. 

Esses sentimentos despertados nos fornecem entusiasmos para viver em direção ao futuro, e inspiram 
a nossa vontade com forças para trabalhos, as quais nos levam a realizá-los cada vez mais de forma 
adequada para cumprir as nossas tarefas futuras. 

Com essa visão do passado e do futuro tornamo-nos capazes para compreender o verdadeiro 
significado da natureza da festa de Pentecostes. 

Para nós do mundo ocidental, estas festas significam colocar diante de nós poderosas imagens que 
penetram profundamente nas almas. 

O fundador do Cristianismo após a consumação do Mistério de Gólgota, assumiu uma nova forma 
corpórea, entre os discípulos, ministrando ensinamentos. 

Ao fim destes 40 dias, manifestou-se visivelmente aos seus primeiros discípulos e enquanto falava com 
eles, dissolveu a tal forma corpórea e ascendeu aos céus. Este dia ficou conhecido como o dia da 
Ascensão. 

Após esta data, os primeiros discípulos perderam totalmente o contato com o mestre e se sentiram 
desorientados e nesse estado de extrema dor pela perda, fizeram um apelo veemente em conjunto para 
que o Cristo os orientasse. 

Passados dez dias da Ascensão, e estando eles reunidos, com profunda devoção, no dia de 
Pentecostes – a tradicional festa do seu povo,  - presenciou um “súbito e impetuoso vento’ que se 
manifestou tanto fora como dentro di recinto, que soou como um “som de uma trombeta”. 

Através dessa imagem, as almas dos primeiros discípulos foram despertadas para a visão superior. 
Eles foram chamados a contemplar, o que iria ocorrer na vida futura da humanidade na Terra. E tudo 
aquilo que eles aprenderam com o mestre, tornou-se claramente consciente e sentiram o poderoso 
impulso em seus corações, compreendendo que Ele entrou na corrente evolutiva da humanidade. 

Em seguida ocorre a chegada do Espírito Santo na forma da ‘língua de fogo”, que desceu e pairou 
sobre a cabeça de cada um dos doze discípulos. 

Eles sentiram os seus corações nascendo longe, muito longe, entre diferentes povos da esfera terrestre 
e em diferentes épocas. Sentiram também que algo novo penetrou em seus corações, que permitiu-os a 
expressar de tal forma que todos pudessem entender além da barreira da língua, sendo a comunicação 
de coração. E nesse estado, Pedro pode falar de forma que pessoas de diversas nacionalidades 
presentes pudessem compreender. 

Viram que estavam com forças para proclamar o Evangelho em palavras que seriam compreensíveis a 
todos, não somente àqueles que tiveram contato direto no tempo e no espaço, mas para todos os seres 
humanos do presente e do futuro. 
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15/06/19 Reino Vegetal: Folhas comestíveis

Intenção: Incentivar a criança a reconhecer na Natureza a Providência Divina que 
provê tudo que necessitamos.

História: 
Deus, nosso Papai do Céu, criou o nosso Planeta, o Planeta Terra, lá no 
Universo e entregou para Jesus cuidar e organizar (tapete envolto em papel 
celofane. Olhem o nosso planeta! Nossa casa! Ele é azul! – estimular a tocar). 
Abrir o tapete: Deus é tão bom que criou a lua e as estrelas (colocar a lua e 
estrelas piscando) que iluminam o céu quando é noite, e ele também nos deu o 
sol (esconder as estrelas e lua e colocar o sol no tapete), que ilumina e nos 
aquece durante o dia e a água que refresca nosso mundo (colocar o “rio” no 
tapete) e forma os rios, lagos e mares. Criou as nuvens (colocar as nuvens no 
tapete), e o que tem nas nuvens? A chuva (spray)! E criou as pedras (colocar as 
pedras no tapete), a terra (colocar a terra no tapete) e a areia (colocar a areia 
no tapete). 
Um dia, há muito tempo, uma sementinha que dormia lá no mar, foi acordada 
pelo vento (plástico nas mãos), e levada por ele acabou caindo na terra, 
encontrando ali o seu lugar! Deus deu de presente para a semente e para todos 
os seres vivos o FLUIDO VITAL(bolhas de sabão)!  Vamos cantar?! 

♪   Flu, Flu, Flu 
Fluido Vital 
Mora nas plantinhas 
Do Reino Vegetal  ♪ 

Então a sementinha começou a crescer, a crescer, a crescer, cresce plantinha!  
Nossa, ela já não era mais uma sementinha, mas uma planta. 
Então, ela entendeu: esse era o seu lugar, o lugar que Deus tinha dado para ela 
se transformar, crescer e alimentar os outros seres vivos que passassem por ali. 
E então algumas plantas têm folhas muito gostosas e nutritivas, outras dão um 
gostinho muito especial na nossa comida! Outras folhas quando misturadas com 
a água fazem uma bebida muito gostosa que chamamos de chá.  Como Deus é 
bom! Criou as plantas que nos dão os alimentos com suas folhas  

Proposta de experiência:                                                                                                                       
- Alface, tirar uma alface de dentro de um saco/sacola, balançar, estimular a 
experimentar. Bebês menores tocar com a mãozinha. 
- Temperos – sentir o cheiro, tocar, observar as diferenças – deixam nossa 
comida com cheirinho e gosto delicioso! 
- Chá de hortelã, bem suave, colocar umas folhinhas de hortelã no chá pronto, 
beber uns golinhos.

Música: Cantar só uma parte da música O semeador (Grupo Segredo):  

“O semeador saiu a semear 
Semeador, semente, grão na Terra pra brotar.” 

Bibliografia: A Gênese - Cap. X - Gênese orgânica - escala dos seres orgânicos 
                                          - Cap. XIV - Os Fluidos - Natureza e propriedades dos fluidos 
                       LE - Cap. IV - Do Princípio Vital - perg. 60 a 67 
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22/06/19 Celebração do Inverno

INTENÇÃO: As crianças necessitam vivenciar o grande ritmo das estações. É 
uma maneira de nós, adultos, recebermos, acolhermos essas crianças que 
querem se situar no mundo. Preciosos valores são semeados no interior de 
cada uma delas, de maneira inconsciente, simbólica e sem preconceitos. Essas 
sementes mais tarde, poderão transformar-se em ações sociais.
MATERIAL PARA REFLEXAO: Nesta época de Festa Junina, os ritmos da natureza 
ditam as nuances das atividades. Por isso, convidamos a fazer uma reflexão 
observando as características da natureza dessa época. 
O dia de São João, é comemorado em 24 de junho, remete-se à história de João 
Batista, que viveu no deserto por muitos anos preparando-se para atuar na Terra 
como um anunciador do Cristo, que cuida das almas de todos à sua volta, e que 
realizou o Batismo no Jordão de Jesus de Nazaré e que, através de suas atitudes 
na vida, trouxe a mensagem de que "devemos mudar nossos rumos para 
encontrar a luz", sugerindo que o caminho para isso é a oração, a interiorização, a 
caridade, nos ensinando que todas as respostas estão e serão encontradas 
dentro de nós.  
Vejamos que a Terra no outono e no inverno não fica mais pobre, ela não perde o 
que o verão trouxe para o exterior, o que são bênçãos e presentes divinos! A Terra 
absorve, interioriza! E é no outono que os frutos amadurecidos são ofertas e 
dádivas. “Eu preciso diminuir” sem me tornar pequeno e mesquinho moralmente, 
devo tentar trazer para dentro de mim a natureza, o amor que nos rodeia 
espiritualmente.  
Nós não podemos ter perdido tudo o que, quando crianças, trouxemos de imenso 
e maravilhoso enquanto estávamos na Espiritualidade para a terra! Nós não 
perdemos esta riqueza ao nos tornarmos adultos! Só não sabemos o que fazer 
com ela e por isso ela fica bem no fundo, nos recônditos mais profundos. Mas, 
podemos trazê-la à tona podemos trabalhá-la e descobrir novamente esta magia 
da riqueza espiritual. Então: é de noite, quando dormimos, que nos tornamos 
maiores que o nosso corpo físico, e quando estamos acordados voltamos aos 
limites deste corpo; porém trazemos conosco o que nos foi presenteado pelos 
espíritos amorosos, nossos anjos da guarda. E no dia seguinte acordamos alegres 
com uma leve sensação de bem-estar, sem lembrar exatamente o que de lá 
trouxemos. 
Uma das frases de João Batista que deveríamos sempre ter presente e que nos 
ajuda a não perder o horizonte de nossa vida cristã é a seguinte: “É necessário 
que Ele (Jesus) cresça e eu diminua. (Jo 3,30)” 
“Eu não sou o Cristo... Eu sou a voz do que clama no deserto: Endireitai o 
caminho do Senhor!". Ele sabia quem era e que sua missão era preparar os 
corações para acolher a vinda do verdadeiro Messias, seu primo Jesus, de quem 
ele se sabe “indigno de desatar a correia da sandália”. 
Um grande Profeta, que representa a transição do Antigo para o Novo 
Testamento; veio anunciar o Messias. Por sua austeridade de vida e de pregação, 
foi confundido com o próprio Cristo; quando, porém, indagado, declarou, sem 
hesitar: “Eu não sou o Cristo” (Jo 1,20) 
Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. 
Ele dizia: "Arrependam-se, porque o Reino dos céus está próximo". 
Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: "Voz do que clama no 
deserto: ‘Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele’ ".

https://www.a12.com/biblia/novo-testamento/sao_joao/3/30
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29/06/19 Festa Junina

intenção: Relembrar São João Batista e a importância da interiorização

Proposta de experiência: relembrar o povo caipira através do plantio da terra, 
trazendo aos bebês a oportunidade de plantar milho. Preparar a terra, arar, plantar, 
regar e esperar…. Assim como João Batista, que veio “preparar" o caminho para a 
chegada de Jesus.

Bibliografia: Revista Espírita - 1859 - pg 509 - Comunicação de uma Membro da 
Família

06/07/19 Festa Junina

intenção: Relembrar São João Batista e a importância da interiorização

Proposta de experiência: Confeccionar Tiara de pipoca.

Bibliografia: ESE - Cap. IV - Ninguém poderá ver o Reino de Deus se não nascer de 
novo - Ressureição e Reencarnação.

13/07/19 Reino Mineral: Os metais

Intenção: Estimular a criança a conhecer e a se encantar com o planeta em que habita.

História: Deus, nosso Papai do Céu, criou o nosso Planeta, o Planeta Terra, lá no 
Universo e entregou para Jesus cuidar e organizar (tapete envolto em papel celofane - 
Olhem o nosso planeta! Nossa casa! Ele é azul! – estimular a tocar). Abrir o tapete: 
Deus é tão bom que criou a lua e as estrelas (colocar a lua e estrelas piscando) que 
iluminam o céu quando é noite, e ele também nos deu o sol (esconder as estrelas e 
lua e colocar o sol no tapete), que ilumina e nos aquece durante o dia... e o planeta 
ficou tão quente, tão quente que Deus nos deu de presente a água (colocar o “rio” no 
tapete). Então Ele criou os rios, os lagos e os mares!  
O sol aquece a água na Terra e ela evapora e sobe para o céu  pra formar 
sabem o quê? As nuvens! (colocar as nuvens no tapete) E o sol aquece as 
nuvens também e elas viram chuva (spray de água)! 
O nosso planeta estava passando por muitas transformações, havia uma pedra 
muito grande (trazer uma pedra grande confeccionada em papel pardo) um 
raio caiu em cima dela e a dividiu em muitos de pedaços. Pedaços grandes e 
pedaços pequenos. (abrir ao meio à pedra de papel pardo de onde sairão 
pedras de vários tamanhos – fazer com o mesmo papel pardo e colocar as mais 
escuras de feltro no meio...) 
Algumas pedras foram parar bem longe, outras caíram bem perto. Algumas 
caíram dentro da água e outras caíram fora da água. Umas caíram por cima da 
terra, outras caíram debaixo da terra (colocá-las embaixo do tapete...). As 
pedras que caíram debaixo da terra se transformaram em minerais valiosos. 
Algumas pedras viraram minério de ferro, um pozinho que fica lá no fundo da 
terra (trazer pozinho de lápis preto apontado para simular o minério de ferro) 
e quando passam pelo fogo, viram metal e com ele podemos fazer muitas 
coisas importantes para melhorar nossas vidas. O metal é frio e pode ser 
pesado ou leve(deixar as crianças tocarem). O que fazemos com os metais?  
Com ele fazemos os carros, aviões, cadeiras, instrumentos, pregos, talheres, e 
muitas outras coisas. (trazer objetos e mostrar) 
Os metais, assim como a água e as pedras pertencem ao REINO MINERAL, não 
têm vida, mas são muito úteis e importantes para nossa vida aqui no planeta!  
Deus, nosso querido Papai do Céu, tudo criou com muito amor! Vamos cantar e 
agradecer 
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Proposta de Experiência: Os metais podem ser leves ou pesados! Levar um leve 
(talher) e um pesado (martelo), colocar um em cada mão para sentirem. 
Os metais são geladinhos (deixar na geladeira antes da aula para ficar mais 
frio) sentir um objeto geladinho, tocar na mãozinha, bracinho, perninha... 
fazer careta! É frio! 
Há metais que se atraem, levar imãs e brincar de unir e separar! Agora vamos 
fazer como o imã e dar um abraço bem coladinho e apertado na mamãe/
papai/vovó! Ah! Que bom! 
Os metais produzem som! Fazer uma banda de latas! (levar latas de diversos 
tamanhos e collheres, tocar e cantar) 
Levar uma caixa com diversos objetos de metais, pegar, nomear, para que 
serve! Viram como os metais são muito úteis para nossa vida no planeta Terra! 

Bibliografia: A gênese - Cap. VI - Uranografia Geral - A Criação Universal 
                      LE - Cap. IV - Do Princípio Vital - perg. 60 a 67                   

20/7/19 Reino Vegetal: A arvore

Intenção: Estimular a criança a reconhecer a generosidade presente nas árvores ao 
nosso redor

História: A Arvore Generosa - Shel Silverstein

Proposta de experiência: Deus criou tantas árvores diferentes, elas têm tronco grande 
ou pequeno, são grandes, médias ou pequenas, têm folhas verdes, dão sombra, etc. 
Vamos explorar a caixa da natureza? 
Observar os elementos da caixa, incentivar a tocar, tocar as folhas, sentir o 
cheiro, observar dos galhos, das folhas, ver as diferenças das folhas das 
diferentes árvores... 

Música: A Árvore - grupo Segredo

Bibliografia: A gênese - Cap. XVII - Predições do Evangelho - Parábolas dos vinhateiros 
homicidas 
                      LE - Cap. XI - Da Lei de Justiça, Amor e Caridade - Caridade e Amor ao 
próximo 
                      ESE - Cap. XV - Fora da Caridade não há salvação 

27/7/19 Partes do corpo: coração

Intenção: Estimular a criança a escutar seu coração e a seus sentimentos

História: Era uma vez, há muito tempo, um lugar onde as pessoas viviam muito felizes 
e em paz. 
Cada pessoa, quando nascia, ganhava um saquinho de carinhos. Sempre que uma 
pessoa colocava a mão no saquinho podia tirar um Carinho Quente. Os Carinhos 
Quentes faziam as pessoas sentirem-se quentes e aconchegantes, cheias de carinho. As 
pessoas que não recebiam Carinhos Quentes expunham-se ao perigo de pegar doenças, 
ficar tristes... 
Era fácil receber Carinhos Quentes. Sempre que alguém o queria, bastava pedi-los. 
Colocando-se a mão na sacolinha surgia um carinho do tamanho da mão de uma 
criança. Ao vir à luz o Carinho se expandia e se transformava num grande Carinho 
Quente que podia ser colocado no ombro, na cabeça, no colo da pessoa. Então, 
misturava-se com a pele e a pessoa se sentia toda bem. 
As pessoas viviam pedindo Carinhos Quentes umas às outras e nunca havia problemas 
para consegui-los, pois eram dados de graça. Por isso, todos eram felizes e cheios de 
carinhos, na maior parte do tempo. Um dia chegou naquele lugar uma PESSOA TRISTE 
que começou a espalhar a notícia que se as pessoas continuassem dando tanto carinho, 
eles iam acabar. A notícia foi se espalhando e aos poucos as pessoas foram 
economizando carinhos, e com isto foram também ficando tristes e com 
raiva. Começaram a brigar e tudo foi mudando, o lugar que antes era alegre, foi 
ficando triste.  
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Mas, um belo dia UMA PESSOA ESPECIAL chegou ao lugar. Ela nunca tinha ouvido falar 
na pessoa triste e não se preocupava que os Carinhos Quentes acabassem. Ela os dava 
de graça, mesmo quando não eram pedidos. As pessoas do lugar ficaram preocupadas 
com sua atitude pensando que os Carinhos Quentes só deviam ser dados em ocasiões 
muito especiais.  
As crianças gostavam muito da Pessoa Especial porque se sentiam bem em sua 
presença e passaram a dar Carinhos Quentes, sempre que tinham vontade.  

Proposta de experiência: Nosso coração é como nosso melhor amigo. Ele conta muito 
segredos para a gente…. Mas o problema é que ele fala bem baixinho…. E é preciso 
que a gente fique bem quietinho pra escutar o que ele diz…. Vamos ouvir???  - 
Mostrar as crianças que quando estamos com sentimentos muito exagerados ele bate 
bem forte, avisando a gente para respirarmos fundo e acalmar nossos pensamentos.                                                                                                                                     
- Avisa também quando conhecemos alguém muito especial, quando fazemos algo 
que nos faz bem as pessoas, ou quando fazemos mal a alguém….                                       
Apagar as luzes, todos deitam quietinhos no chão e ouvem o barulho de um 
coração…. Depois pedimos para as mamães colocarem os bebês no peito para que 
eles ouçam seus corações. Levar estetoscópios para os maiores ouvirem os corações 
dos amigos….                                                                                                                    
Música: Tão Bom ouvir o coração - João Gualberto

Bibliografia: ESE - Cap. XXI - Haverá falsos Cristos e falsos profetas - Missão dos 
Profetas

3/8/19 Reino vegetal: Legumes

Intenção: Incentivar a criança a reconhecer na Natureza a Providência Divina que 
provê tudo que necessitamos.

História: 
Deus, nosso Papai do Céu, criou o nosso Planeta, o Planeta Terra, lá no Universo e 
entregou para Jesus cuidar e organizar (tapete envolto em papel celofane. Olhem o 
nosso planeta! Nossa casa! Ele é azul! – estimular a tocar). Abrir o tapete: Deus é tão 
bom que criou a lua e as estrelas (colocar a lua e estrelas piscando) que iluminam o 
céu quando é noite, e ele também nos deu o sol (esconder as estrelas e lua e colocar o 
sol no tapete), que ilumina e nos aquece durante o dia e a água que refresca nosso 
mundo (colocar o “rio” no tapete) e forma os rios, lagos e mares. Criou as nuvens 
(colocar as nuvens no tapete), e o que tem nas nuvens? A chuva (spray)! E criou as 
pedras (colocar as pedras no tapete), a terra (colocar a terra no tapete) e a areia 
(colocar a areia no tapete). 
Um dia, há muito tempo, uma sementinha que dormia lá no mar, foi acordada pelo 
vento (plástico nas mãos), e levada por ele acabou caindo na terra, encontrando ali o 
seu lugar! Deus deu de presente para a semente e para todos os seres vivos o FLUIDO 
VITAL(bolhas de sabão)!  Vamos cantar?! 

♪   Flu, Flu, Flu 
Fluido Vital 
Mora nas plantinhas 
Do Reino Vegetal  ♪ 

Então a sementinha começou a crescer, a crescer, a crescer, cresce plantinha!  Nossa, 
ela já não era mais uma sementinha, mas uma planta. 
Então, ela entendeu: esse era o seu lugar, o lugar que Deus tinha dado para ela: se 
transformar, crescer e alimentar os outros seres vivos que passassem por ali. 
E então algumas plantas têm folhas muito gostosas e nutritivas, outras nos dão as 
cenouras, beterrabas, berinjelas... que são legumes e são muito importantes para a 
nossa alimentação e dos animais! Como Deus é bom! Criou as plantas que nos dão os 
alimentos! Com suas folhas e os legumes. (trazer cenoura, beterraba, e colocar no 
tapete para ilustrar a história). 
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Proposta de experiência: Levar alguns legumes, crus e outros cozidos para 
experimentar                                                                                                                    

Música: Cantar só uma parte da música O semeador (Grupo Segredo):  

“O semeador saiu a semear 
Semeador, semente, grão na Terra pra brotar.” 

Bibliografia: A Gênese - Cap. X - Gênese orgânica - escala dos seres orgânicos 
                                          - Cap. XIV - Os Fluidos - Natureza e propriedades dos fluidos 
                       LE - Cap. IV - Do Princípio Vital - perg. 60 a 67 
                       

10/8/19 DIA DOS PAIS

17/8/19 Reino Animal: Principio Inteligente 

Intenção: Que o bebê sinta o presente Divino nos seres vivos

História: Deus, nosso Papai do Céu, criou o nosso Planeta, o Planeta Terra, lá no Universo e 
entregou para Jesus cuidar e organizar (tapete envolto em papel celofane. Olhem o nosso 
planeta! Nossa casa! Ele é azul! – estimular a tocar). Abrir o tapete: Deus é tão bom que criou a 
lua e as estrelas (colocar a lua e estrelas piscando) que iluminam o céu quando é noite, e ele 
também nos deu o sol (esconder as estrelas e lua e colocar o sol no tapete), que ilumina e nos 
aquece durante o dia e a água que refresca nosso mundo (colocar o “rio” no tapete) e forma os 
rios, lagos e mares. Criou as nuvens (colocar as nuvens no tapete), e o que tem nas nuvens? A 
chuva (spray)! E criou as pedras (colocar as pedras no tapete), a terra (colocar a terra no tapete) 
e a areia (colocar a areia no tapete). 
Um dia, uma sementinha que dormia lá no mar, foi acordada e levada pelo vento (plástico nas 
mãos), lá pra terra, onde ela achou muito bom, fofinha e resolveu ficar por lá! 
Então a sementinha começou a crescer, a crescer, a crescer e virou uma planta! 
Algumas plantas têm folhas muito gostosas e nutritivas, outras nos dão legumes para nos 
alimentar! Outras dão flores coloridas, cheirosas e alegram muito o nosso planeta. Algumas 
plantas foram aumentando de tamanho e então surgiram as árvores, que dão sombra, dão frutos, 
dão oxigênio (colocar no tapete os arbustos, legumes, flores, árvore e frutas). 
Todas estas espécies formam o REINO VEGETAL e Deus deu de presente para o Reino Vegetal O 
Fluido Vital (bolhas de sabão).  
E assim, nosso planeta estava ficando lindo! Iluminado, quentinho, tinha água para refrescar, 
vida com os vegetais, flores coloridas, frutos... mas faltava movimento, mais sons além do som 
da chuva e do trovão... 
Deus que nunca pára de trabalhar, continuava a criar... (pegar a bacia de água) Ele enviou 
substâncias elementares para as águas (colocar óleo, glitter, detergente), e criou os primeiros 
animais! Colocou fluido vital, e o que Deus deu de presente para o Reino Animal? O princípio 
inteligente! (soprar com o canudo na bacia de água)

Proposta de Experiência: Este é o presente que Deus deu ao Reino Animal: colocou um 
princípio espiritual, o principio inteligente para habitar o corpo dos animais. 
Os primeiros animais surgiram na água! Há 3,8 bilhões de anos, Não são iguais aos animais que 
conhecemos... eles eram bem simples, unicelulares, os coacervados, (moléculas envolvidas por 
água ) parecidos com uma gelatina! 
Trazer uma vasilha transparente com bolinhas transparentes que colocadas na água incham 
(bolinhas gelatinosas para plantas) – para as crianças tocarem, representando as primeiros 
animais criados na Terra. 
Experimentação: 
Bacia cheia com bolinhas transparentes de água e convidar as crianças a brincarem com os 
primeiros animais criados por Deus. Colocar as mãozinhas, pezinhos dentro, pegar... 
Em um papel celofane representando a água colocar “gelecas” coloridas, dizendo que também 
são animais – os amebóides – criados por Deus, na água... convidar as crianças a brincar. 
Chamar a atenção para a forma, consistência, textura, temperatura... (é mole, geladinho, 
molhadinho, escorrega...) 
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Música:  “O princípio inteligente todo animal tem tlo tlo 
Pequenininho ou grandão princípio inteligente ele tem tlo tlo.” 

Bibliografia: A Gênese- Cap. III - O Bem e o Mal - O instinto e a inteligência 
                       

24/8/19 Reino Animal: Túnel da evolução

Intenção: Que o bebê perceba que toda evolução é lenta porém contínua.

História: Deus, nosso Papai do Céu, criou o nosso Planeta, o Planeta Terra, lá no 
Universo e entregou para Jesus cuidar e organizar (tapete envolto em papel celofane. 
Olhem o nosso planeta! Nossa casa! Ele é azul! – estimular a tocar). Abrir o tapete: 
Deus é tão bom que criou a lua e as estrelas (colocar a lua e estrelas piscando) que 
iluminam o céu quando é noite, e ele também nos deu o sol (esconder as estrelas e 
lua e colocar o sol no tapete), que ilumina e nos aquece durante o dia e a água que 
refresca nosso mundo (colocar o “rio” no tapete) e forma os rios, lagos e mares. Criou 
as nuvens (colocar as nuvens no tapete), e o que tem nas nuvens? A chuva (spray)! E 
criou as pedras (colocar as pedras no tapete), a terra (colocar a terra no tapete) e a 
areia (colocar a areia no tapete). 
Um dia, uma sementinha que dormia lá no mar, foi acordada e levada pelo 
vento (plástico nas mãos), lá pra terra, onde ela achou muito bom, fofinha e 
resolveu ficar por lá! 
Então a sementinha começou a crescer, a crescer, a crescer e virou uma 
planta! 
Algumas plantas têm folhas muito gostosas e nutritivas, outras nos dão legumes 
para nos alimentar! Outras dão flores coloridas, cheirosas e alegram muito o 
nosso planeta. Algumas plantas foram aumentando de tamanho e então 
surgiram as árvores, que dão sombra, dão frutos, dão oxigênio (colocar no 
tapete os arbustos, legumes, flores, árvore e frutas). 
Todas estas espécies formam o REINO VEGETAL e Deus deu de presente para o 
Reino Vegetal O Fluido Vital (bolhas de sabão).  
E assim, nosso planeta estava ficando lindo! Iluminado, quentinho, tinha água 
para refrescar, vida com os vegetais, flores coloridas, frutos... mas faltava 
movimento, mais sons além do som da chuva e do trovão... 
Deus que nunca pára de trabalhar, continuava a criar... (pegar a bacia de água) 
Ele enviou substâncias elementares para as águas (colocar óleo, glitter, 
detergente), e criou os primeiros animais! Colocou fluido vital, e o que Deus 
deu de presente para o Reino Animal? O princípio inteligente! (soprar com o 
canudo na bacia de água)

Proposta de Experiência: Soprar o princípio inteligente na palma da mão de todas as 
crianças e mamães; este é o presente que Deus deu para o Reino Animal, o Princípio 
Inteligente! 
Voltar para a bacia - agora, essas substâncias elementares precisam de um 
tempo para se modificar e evoluir. (colocar na sacola e levar para o canto da 
sala) 
Experimentação: 
Trazer o túnel da evolução: Olhem! Este é o nosso túnel da evolução! Quem 
passa por ele fica muito melhor! Evangelizador deve passa pelo túnel 
cantando: 

“Agora eu vou evoluir se você quiser pode me seguir” 

Quando sai (colocar uma flor no cabelo) os outros evangelizadores elogiam: como está 
mais bonito! Mais alegre!  Convidar as crianças a passar pelo túnel da evolução, sempre 
elogiando no final.  
Por ultimo passar a bacia (bacia igual à utilizada na história – que precisava de tempo 
para evoluir – agora com dois peixinhos), abrir a sacola e chamar a atenção: Vejam! 
Evoluiu! Ver os peixes. 
Pescaria – pescar peixes de EVA com as mãozinhas e peixinhos com imã em uma bacia 
com bolinhas coloridas. 
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Música:  “O princípio inteligente todo animal tem tlo tlo 
               Pequenininho ou grandão princípio inteligente ele tem tlo tlo.”

Bibliografia: A gênese - Cap. VII - Esboço geológico da Terra - Período de Transição. 
                        LE - Parte II - Cap I - Dos Espíritos - Progressão dos Espíritos

31/8/19 Reino Animal: Animal que saem da água

Intenção: Que o bebê perceba que toda evolução é lenta porém contínua.

História: Deus, nosso Papai do Céu, criou o nosso Planeta, o Planeta Terra, lá no 
Universo e entregou para Jesus cuidar e organizar. Abrir o tapete: Então Deus criou o 
REINO MINERAL (montar no tapete a água, pedras, terra e areia) que não tem vida, 
mas são muito importantes, fazem parte da nossa evolução, a terra abriga a semente 
que irá germinar e se transformar nas plantas que formam o REINO VEGETAL (colocar 
no tapete a árvore, flores e frutos), e o que Deus deu de presente para o Reino 
Vegetal? O Fluido Vital (bolhas de sabão).  
E assim, nosso planeta estava ficando lindo! Iluminado, quentinho, tinha água 
para refrescar, vida com os vegetais, flores coloridas, frutos... Mas faltava 
movimento, mais sons e então Deus criou os primeiros animais (colocar 
peixinhos de feltro na água do tapete), que viviam dentro da água! 
O que foi que Deus deu de presente para o Reino Animal além do fluido vital? O 
princípio inteligente! Cantar e soprar com o canudo... 
“O princípio inteligente todo animal tem tlo tlo 
Pequenininho ou grandão princípio inteligente ele tem tlo tlo” 

Mas, depois de um tempo alguns animais da água quiseram conhecer o mundo 
lá fora, que estava tão lindo e colorido, não queriam mais viver só na água. 
Então, Deus é tão bom que soprou mais princípio inteligente na água do nosso 
planeta, junto às substâncias elementares! (levar bacia com peixes de plástico 
e outros materiais dentro), aguardar porque tudo na natureza precisa de um 
tempo pra evoluir! (deixar a bacia num canto em baixo do TNT). 
Sabem o que apareceu no Reino Animal então? 
Olhem... Papai do Céu criou animais que sabem nadar como os peixes, mas 
tem patas pra caminhar na terra (colocar os anfíbios: sapo, rã no tapete) e 
também os répteis que foram se espalhando pelo nosso mundo (colocar 
lagartos, tartarugas e jacarés no tapete). O nosso planeta ficou com mais vida 
e movimentos, com bichinhos que pulam, outros que caminham se arrastando, 
os animais das águas ganharam novos amigos que, além de nadar, também 
sabem caminhar!  Assim acontece a evolução! 

Proposta de Experiência: Lembram do nosso túnel da evolução: 
Quem quer evoluir? Cantar a música da evolução... 

“Agora eu vou evoluir se você quiser pode me seguir” 

Depois que as crianças passarem pelo túnel, passar bichinhos...  Depois passar 
a bacia com uma tartaruga – deixar as crianças tocar, observar ela nadando na 
bacia, depois caminhando na sala...  
Ou brincar de imitar anfíbios e répteis 

Música:  “O princípio inteligente todo animal tem tlo tlo 
Pequenininho ou grandão princípio inteligente ele tem tlo tlo.” 

Bibliografia: A gênese - Cap. VII - Esboço geológico da Terra - Período de Transição. 
                        LE - Parte II - Cap I - Dos Espíritos - Progressão dos Espíritos
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Bibliografia: A gênese - Cap. VII - Esboço geológico da Terra - Período de Transição. 
                        LE - Parte II - Cap I - Dos Espíritos - Progressão dos Espíritos

7/9/19 Reino Animal: Dinossauros

Intenção: Que o bebê perceba que a Terra é local de evolução de diversos seres além 
do Homem. Que os demais seres vivos não estão a nosso dispor e sim são nossos 
companheiros de jornada.

História: Deus, nosso Papai do Céu, criou o nosso Planeta, o Planeta Terra, lá no Universo e 
entregou para Jesus cuidar e organizar. Abrir o tapete: Então Deus criou o REINO MINERAL 
(montar no tapete a água, pedras, terra e areia) que não tem vida, mas são muito importantes. 
A terra abriga a semente que irá germinar e se transformar nas plantas que formam o REINO 
VEGETAL (colocar no tapete a árvore, flores e frutos), e o que Deus deu de presente para o 
reino vegetal?  O Fluido Vital (bolhas de sabão).  

E assim, nosso planeta estava ficando lindo! Iluminado, quentinho, tinha água para refrescar, 
vida com os vegetais, flores coloridas, frutos... mas faltava movimento, mais sons e então Deus 
criou os primeiros animais (colocar peixinhos de feltro na água do tapete), que viviam dentro da 
água! 
O que foi que Deus deu de presente para o Reino Animal além do fluido vital? Foi o princípio 
inteligente! Cantar e soprar com o canudo... 

“O princípio inteligente todo animal tem tlo tlo 
Pequenininho ou grandão princípio inteligente ele tem tlo tlo” 

Mas, depois de um tempo, alguns animais da água quiseram conhecer o mundo lá fora, que 
estava tão lindo e colorido, pois não queriam mais viver só na água. 
Sabem o que apareceu no Reino Animal então? Deus criou animais que sabem nadar como os 
peixes, mas, tem patas pra caminhar na terra (colocar os anfíbios: sapo, rã no tapete) e 
também os répteis que foram se espalhando pelo nosso mundo (colocar lagartos, tartarugas e 
jacarés no tapete).  
O nosso planeta ficou com mais vida e movimentos, com bichinhos que pulam, outros que 
caminham se arrastando, os animais das águas ganharam novos amigos que além de nadar 
também sabem caminhar!  
Isso aconteceu há muito tempo (225 milhões de anos). A Terra, nossa casa, passava ainda por 
muitas transformações. Jesus estava cuidando com muito carinho dela, para que ficasse linda e 
adequada, para que os seres humanos pudessem, um dia, vir aqui morar. 
Era uma época em que havia muitos vulcões. Trazer um vulcão de argila com substância 
efervescente para imitar a lava. Só havia um continente. 
Os animais que aqui estavam viviam na água: os peixes, e também na terra: os anfíbios e 
répteis. Ainda não havia pessoas, seres humanos. 
Os animais viviam felizes, o clima era quente e chuvoso e aumentaram as plantas, vegetais, 
legumes, havia muito alimento. 
Apareceram, então, uns ovos diferentes, maiores.  Deus também colocou neles o princípio 
inteligente: soprar com o canudo e cantar: 

Proposta de Experiência:  E colocou fluido vital (bolhas de sabão), que dá a vida e o 
movimento. 
Eles também passaram no túnel da evolução (passar com os ovos no túnel). Que 
animais será que estão dentro destes ovos? 
Convidar as crianças maiores para abrir os ovos: (ovos de massa de farinha com 
pequenos dinossauros dentro) Dentro descobrir dinossauros - animais enormes, cujo 
nome significa lagarto terrível, e que moraram na Terra por bastante tempo.   
Nasciam de ovos; comiam legumes, frutas, vegetais, insetos, e havia os que  comiam 
carne de outros animais. 
Foram os maiores animais que já viveram sobre a Terra. Foi a era do dinos – os 
Dinossauros. 
Uns eram muito grandes, outros menores, possuíam várias cores. Uns andavam em 
quatro patas, outros em duas patas. 
Por que eles foram muito importantes? Como tudo o que Deus criou, eles fazem parte 
da evolução biológica. 

Música:  “O princípio inteligente todo animal tem tlo tlo 
Pequenininho ou grandão princípio inteligente ele tem tlo tlo.” 

Bibliografia: A gênese - Cap. VII - Esboço geológico da Terra - Período Secundário. 
                        LE - Parte II - Cap I - Dos Espíritos - Progressão dos Espíritos
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14/9/19 Reino Hominal: Pensamento Contínuo - O Espírito

Intenção: Que o bebê sinta todas as suas potencialidades. “Brilhe a vossa Luz”.

História: Deus, nosso Papai do Céu, criou o nosso Planeta, o Planeta Terra, lá no 
Universo e entregou para Jesus cuidar e organizar. Abrir o tapete: Então Deus criou o 
REINO MINERAL (montar no tapete a água, pedras, terra e areia) que não tem vida, 
mas são muito importantes. A terra abriga a semente que irá germinar e se 
transformar nas plantas que formam o REINO VEGETAL (colocar no tapete a árvore, 
flores e frutos), e o que Deus deu de presente para o reino vegetal? O Fluido Vital 
(bolhas de sabão). 
Nosso planeta estava lindo! Mas faltava movimento e mais som. 
Então Deus criou o REINO ANIMAL! Primeiro os animais que vivem na água (colocar 
peixinhos de feltro na água do tapete), depois aqueles que nadam e caminham na 
terra (sapo, rã, lagartos, tartarugas e jacarés no tapete) os dinossauros!(colocar 
dinossauros no tapete e depois retirar) E o nosso planeta continuava passando por 
muitas transformações! Então, Deus criou todos os outros animais que conhecemos 
hoje: vacas, cães, gatos, cavalos- são nossos amigos e nos servem e ajudam!(colocar os 
animais no tapete) 
E o que Deus deu de presente para o Reino Animal? O Princípio Inteligente! (Soprar nos 
animais) 
Nosso Papai do Céu viu que o nosso planeta estava ficando lindo e perfeito, mas 
precisava de alguém capaz de cuidar, proteger e conviver com todos os reinos, alguém 
com sentimentos e inteligência. Então, Ele deu de presente para o nosso planeta o 
ESPÍRITO (celofane colorido com luz pisca-pisca dentro)!     
“Eu sou o Espírito e tenho muitas potencialidades!”  
Então o Espírito veio pra Terra e precisava encontrar um lugar para morar, foi lá no 
reino mineral e percebeu que a pedra não era um bom lugar para atender a sua 
vontade e seus movimentos, porque era muito dura, e não tinha fluido vital, não tinha 
vida. Então se dirigiu para o reino vegetal e adorou a árvore, que linda ela era! Só que 
ela não se mexia, não saia do lugar e o Espírito possuía muitas possibilidades! Ali 
também não era um bom lugar! Logo o Espírito se aproximou dos animais, o Reino 
Animal, eles se moviam, corriam, tinham fluido vital... Mas eles não eram capazes de 
se abraçar, raciocinar, resolver situações... E a inteligência deles era diferente, parece 
que faltava algo que não deixava o Espírito se manifestar de forma inteira, eram seres 
encantadores, mas ainda não correspondiam a todas as suas potencialidades! Então, 
Deus deu de presente ao Espírito o corpo, olha só, Deus criou o corpo de homem e o 
corpo de mulher (bonecos de feltro), o corpo humano, o nosso corpinho!  
E o Espírito achou o lugar que precisava para morar e evoluir! 
Sabem qual foi o presente que Deus deu para o Espírito, o ser humano? O Pensamento 
Contínuo!  
A evangelizadora veste o colar do pensamento contínuo (colar de canudinhos) e canta-
se a música:   

Proposta de experiência:  Brincadeira de raciocínio lógico com situações propostas – 
distribuir a cada criança um dos materiais abaixo listados. 
Como é bom pensar! 
Luísa (uma boneca) está com fome e já é hora do lanche - Quem tem o lanche da 
Luísa? Agora que ela já lanchou está na hora de brincar um pouco - alguém traz o 
brinquedo - bola! A Luísa caiu e machucou o joelho! O que a gente pode fazer pra 
ajudá-la? Beijinho, passe, deixar as sugestões surgirem... Obrigada, amiguinhos, por 
usarem os seus pensamentos pra ajudar a Luísa! 
O cachorrinho não para de pular, está com vontade de brincar... Alguém tem uma ideia 
de brincadeira para fazer o cachorrinho ficar alegre? (jogar a bolinha para o 
cachorrinho, levar para passear) 
A Maria (uma boneca bebê) é um bebezinho muito querido, mas está chorando muito, o 
que a gente pode fazer pra ela ficar feliz? Mamadeira, brinquedinho, trocar fralda... 
Agora que ela tomou leitinho, eu acho que ela está com frio - colocar uma manta. 
Agora acho que ela quer descansar um pouquinho – levar um travesseiro. Cantar uma 
música calma pra Maria dormir, convidar as crianças a fazerem carinho. 
Que bom! Usamos nossa capacidade de pensar para ajudar a Maria! Olhem como ela 
está feliz... Vamos usar sempre nossas potencialidades para fazer o bem. 
Material: boneca/bebê, panelinhas ou comidinha, bola, curativo band -aid, 
mamadeira, chocalho, travesseirinho, manta, cachorro de pelúcia. 
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Música: ♫ Pensa, pensa, pensa bem 
Todo ser humano tem 
O pensamento é contínuo 
Na menina e no menino 
Pensa, pensa, pensa bem 
O adulto também tem 
Pensa, pensa, pensa assim 
O pensamento não tem fim   ♫ 

Bibliografia: LE - Cap. XII - Da perfeição Moral - Caracteres do Homem de Bem 
                       ESE - Cap XVII - Sedes Perfeitos - O Homem no mundo

21/9/19 Reino Hominal: Encarnação do Espírito na Terra

Intenção: Valorização da vida 

História: Deus, nosso Papai do Céu, criou o nosso Planeta, o Planeta Terra, lá no 
Universo e entregou para Jesus cuidar e organizar. Abrir o tapete: Então Deus criou o 
REINO MINERAL (montar no tapete a água, pedras, terra e areia) que não tem vida, 
mas são muito importantes. A terra abriga a semente que irá germinar e se 
transformar nas plantas que formam o REINO VEGETAL (colocar no tapete a árvore, 
flores e frutos), e o que Deus deu de presente para o reino vegetal? O Fluido Vital 
(bolhas de sabão). 
Nosso planeta estava lindo! Mas faltava movimento e mais som. 
Então Deus criou o REINO ANIMAL! Primeiro os animais que vivem na água (colocar 
peixinhos de feltro na água do tapete), depois aqueles que nadam e caminham na 
terra (sapo, rã, lagartos, tartarugas e jacarés no tapete) os dinossauros!(colocar 
dinossauros no tapete e depois retirar) E o nosso planeta continuava passando por 
muitas transformações! Então Deus criou todos os outros animais que conhecemos 
hoje: vacas, cães, gatos, cavalos- são nossos amigos e nos servem e ajudam!(colocar os 
animais no tapete)  
E o que Deus deu de presente para o Reino Animal? O Princípio Inteligente! (Soprar nos 
animais) 
Nosso Papai do Céu viu que o nosso planeta estava ficando lindo e perfeito, mas 
precisava de alguém capaz de cuidar, proteger e conviver com todos os reinos, alguém 
com sentimento e inteligência. Então, foi aí que Ele deu de presente para o nosso 
planeta o ESPÍRITO (celofane colorido com luz pisca-pisca dentro)! “Eu sou o Espírito e 
tenho muitas potencialidades!”  
O Espírito tem um corpo espiritual (plástico transparente com desenho de uma pessoa) 
É assim que ele vive no Mundo Espiritual. Para nascer na Terra ele precisa de um corpo 
físico, material. Foi aí que Deus deu de presente ao Espírito o corpo. Deus criou o 
corpo, o corpo humano, o nosso corpinho! (colocar sobre o corpo espiritual/plástico, 
um saco de papel com o desenho de uma pessoa igual ao do plástico). Recebemos um 
corpo para que possamos viver na Terra, para viver e evoluir. 
Então nós seres humanos temos o corpo, que tem o fluido vital (bolhas de sabão), e o 
Espírito, cujo principal atributo é o pensamento contínuo! (mexer no colar). 

Proposta de experiência: 
Cada criança vai receber uma parte do corpo humano, que vamos montar... 
com cola (barriga, cabeça, pernas, mãos...) 
Após a montagem do boneco,  observá-lo, dar nome a ele, etc. 
Vamos olhar o nosso corpo? Como ele é? O que ele tem?  
Braço! A Isabele tem braço? 
Perna! O Pedro tem perna? 
Barriga! O Lucas tem barriga? 

Para que serve a boca? Para falar, comer... 
Para que servem os pés? Para andar... 
Para que serve a cabeça? Para pensar! 
Qual é o presente que Deus deu para o ser humano? O Pensamento Contínuo! O 
evangelizador veste o colar do pensamento contínuo e canta-se a música:  
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Bibliografia: ESE - Cap. IV - Ninguém poderá ver o Reino de Deus se não nascer de 
novo - Necessidade da encarnação 
                        LE - Cap. IV - Pluralidade das existências - A reencarnação

28/9/19 CHEGADA DA PRIMAVERA

INTENÇÃO: Com o calor do sol, a semente germina, brotando em flor. É a 
chegada da primavera, que simboliza a vitória da luz sobre a escuridão.

MATERIAL PARA REFLEXAO: O momento é de superar as dificuldades, buscar 
serenidade e confiar no futuro. 
comemorada no final de setembro, com jogos de coragem, provas, 
brincadeiras e desafios que encenam a luta do bem contra o mal, entendida 
como o enfrentamento cotidiano das inseguranças que devem ser superadas 
para se alcançar o crescimento. Mas, enfim, todo o medo é vencido e um 
mundo de expectativas se descortina diante do novo. 

Aquilo que se aprende pode ser de novo esquecido, porque se transforma 
em capacidade. O ritmo inerente à recordação e ao esquecimento passa a 
constituir uma metodologia de base para o desenvolvimento das 
capacidades. 
Ritmo também representa transformação. O ar que inspiramos é muito 
diferente do ar que expiramos, e o inverno muito diferente da primavera. 
Além de serem de suma importância em relação aos nossos processos 
vitais, os ritmos também marcam nossos processos cognitivos. A alternância 
entre saber e esquecer marca todo o nosso aprendizado.  
Assim como a noite representa um “esquecimento” e um descanso de 
nossas tarefas do dia, e, muitas vezes, acordamos com a solução de um 
problema que não havíamos descoberto no dia anterior, o mesmo acontece 
com as matérias. Como sementes que descansam durante o inverno, brotam 
na primavera.  
o que foi absorvido com entusiasmo, atinge na recapitulação um grau de 
maturidade mais elevado. 

5/10/19 Reino Hominal: A Família

Intenção: Mostrar a família como amor divino a nos sustentar e nos incentivar no 
caminho do BEM.
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História: Deus, nosso Papai do Céu, criou o nosso Planeta, o Planeta Terra, lá no 
Universo e entregou para Jesus cuidar e organizar. Abrir o tapete: Então Deus criou o 
REINO MINERAL (montar no tapete a água, pedras, terra e areia) que não tem vida, 
mas são muito importantes. A terra abriga a semente que irá germinar e se 
transformar nas plantas que formam o REINO VEGETAL (colocar no tapete a árvore, 
flores e frutos), e o que Deus deu de presente para o reino vegetal? O Fluido Vital 
(bolhas de sabão).  
E assim, nosso planeta estava ficando lindo! Iluminado, quentinho, tinha água para 
refrescar, vida com os vegetais, flores coloridas, frutos... Mas faltava movimento, mais 
sons além do som da chuva e do trovão. 
Então Deus criou o REINO ANIMAL! Os animais que vivem na água (colocar peixinhos de 
feltro na água do tapete), aqueles que nadam e caminham na terra (colocar os 
anfíbios: sapo, rã no tapete), os répteis (colocar lagartos, tartarugas e jacarés no 
tapete) e os dinossauros! (colocar dinossauros no tapete e depois retirar) E o nosso 
planeta continuava passando por muitas transformações! Então Deus criou todos os 
outros animais que conhecemos hoje! (colocar outros animais) 
E o que Deus deu de presente para o Reino Animal? O Princípio Inteligente! (Soprar nos 
animais)  
E então o nosso planeta estava ficando lindo e perfeito, mas precisava de alguém 
capaz de cuidar, proteger e conviver com todos os reinos, alguém com sentimento e 
inteligência então, foi aí que Deus deu de presente para o nosso mundo, o Espírito 
(celofane colorido com luz pisca-pisca dentro)! “Eu sou o Espírito e tenho muitas 
potencialidades!” E criou o corpo humano para o Espírito morar! 
E qual foi o presente de Deus para o Reino Hominal? O pensamento contínuo! 
ntão nós seres humanos temos o corpo, que tem o fluido vital (bolhas de sabão), e 
somos Espírito, cujo principal atributo é o pensamento contínuo! (mexer no colar). 
É através do corpo que o Espírito se manifesta aqui no nosso Planeta! Temos as pernas 
e os pés para andar, os braços e mãos para abraçar, trabalhar, os olhos para enxergar, o 
nariz para respirar, a boca para falar...  
Deus nos deu dois grandes presentes, muito importantes! A capacidade de pensar e de 
sentir! Devemos utilizar nossa inteligência para colaborar com Deus na criação, 
usando-a para o bem! E desenvolver cada dia mais nossos sentimentos de amor, 
gratidão, perdão... Assim tornamos nosso mundo e nossa vida mais bela! 
O Espírito mora no Mundo Espiritual. O Mundo Espiritual é o mundo dos Espíritos.  
O Espírito é envolto pelo perispírito (mostrar o Espírito - pisca-pisca com o corpo 
espiritual: saco plástico transparente com o desenho de um corpo). Este corpo é leve, 
é fluídico. 
O Espírito, vivendo sua vida lá no Mundo Espiritual, que é a nossa verdadeira vida, 
sente muita vontade de aprender mais, de desenvolver seus sentimentos, suas 
capacidades e, para isso ele precisa ir para a escola! E então, Deus, que é tão bom, 
permite que esse Espírito encarne aqui na Terra, que é uma grande escola da vida! O 
Espírito se prepara para ENCARNAR! (dar destaque para a palavra) 
O Espírito está lá no Mundo Espiritual, vai encarnar, e o que ele precisa para 
ENCARNAR? Um corpo e uma família que vai recebê-lo, que vai cuidar dele... 
Então é escolhida a família onde ele vai nascer, o corpo que precisa (perfeito, ou com 
alguma doença, alguma imperfeição, como menino ou como menina, a cor da pele, o 
cabelo crespo, liso, loiro, escuro ,alto, baixo, etc.). 
Vai renascer na família ideal para que possa aprender, crescer, ensinar, resgatar, 
aprender a amar, ampliar o amor que há no seu coração. 
Observem, este Espírito vai encarnar. Escolheu seus pais (mostrar os bonecos que serão 
os pais) o João e a Vera; vai ter uma irmã que já nasceu – a Laura, estes serão seus 
avós (mostrar os bonecos). 
Está tudo preparado... Ele está no Mundo Espiritual, e vai vir morar na Terra, na 
família que ele escolheu. 
O Espírito protetor (boneco – Polly - envolto em plástico) – o anjo guardião, que é 
sempre um Espírito superior ao seu protegido,  vai preparar  o Espírito para nascer, dar 
bons conselhos e acompanhá-lo durante toda a sua vida.  
O Espírito protetor então, vai tornar ele bem pequeninho (pegar uma bonequinha 
pequena – 2cm) e ele vai para a barriga da mamãe. A mamãe descobre que está 
esperando um bebê, conta para o papai, para a mana, para a família. Todos ficam 
muito felizes... e esperam  ansiosos a hora do bebê nascer!  
Chegou o grande dia! O bebê vai nascer! 
Retirar o bebê da barriga da boneca, toda a família de bonecos acolhe, dá as boas 
vindas, cuida, faz carinho... Mostrar que sempre está presente o Amigo Espiritual. 
 Como será que vai ser o nome do bebê que nasceu? Ver sugestões com os bebês e 
acompanhantes. 
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Proposta de experiencia: 1- Conosco também aconteceu a mesma coisa. Estávamos 
no Mundo Espiritual, escolhemos o corpo ideal para esta nossa encarnação, a família... 
Vamos agradecer à mamãe, ao papai, à vovó por ter nos escolhido para fazer parte da 
família: dar um abraço bem apertado, beijo bem grande! Vamos aproveitar muito 
bem esta encarnação aprendendo, ajudando, respeitando, fazendo o BEM. 
2- Trazer vários bonecos, panelinhas, bichos de pelúcia, ir retirando da sacola 
e dizer: quem vai ser o papai ou a mamãe desta menina ou menino? Quem vai 
cuidar, dar mamá, etc... Família é colaboração: quem vai cuidar do gatinho? E 
do cachorrinho? Quem vai ser o papai e vai trabalhar? Quem vai fazer a comida 
para a família almoçar? 
3 - Enquanto os bebês brincam, convidar o acompanhante de cada bebê para 
sair da sala com um evangelizador – vai escolher uma bolinha de massagem.... 
Os bebês ficam na sala com as outras evangelizadoras, que atam na cintura de 
cada bebê um tope grande colorido. Convidar os acompanhantes a retornar à 
sala. Quando entram, dizer a eles que estão no Mundo Espiritual, no 
departamento da Reencarnação, e que devem escolher qual o bebê que vai 
fazer parte da sua família. 
Entregar cada bebê para seu acompanhante dizendo que é um presente que 
Deus mandou para que ele cuide, incentive e encaminhe para o Bem. 
4- Colocar música suave e solicitar que cada acompanhante massageie 
carinhosamente o bebê com a bolinha, enquanto a evangelizadora fala: boas 
vindas... que bom que você nasceu e faz parte da nossa família; nós vamos 
aprender muito juntos; eu ajudo você e você me ajuda; estamos muito felizes 
com sua presença; você é um presente de Deus para nós.... 

Bibliografia: LE - Cap. VII - Lei de Sociedade - Laços de família 
                        ESE - Cap. XIV - Honrai o vosso pai e a vossa mãe - 

12/10/19 DIA DAS CRIANCAS

12/10/19 Reino Hominal: A volta ao Mundo Espiritual

Intenção: Nada morre. Tudo se transforma e continua sua caminhada evolutiva para o 
AMOR.
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História: Deus, nosso Papai do Céu, criou o nosso Planeta, o Planeta Terra, lá no Universo e 
entregou para Jesus cuidar e organizar. Abrir o tapete: Então Deus criou o REINO MINERAL 
(montar no tapete a água, pedras, terra e areia) que não tem vida, mas são muito importantes. 
A terra abriga a semente que irá germinar e se transformar nas plantas que formam o REINO 
VEGETAL (colocar no tapete a árvore, flores e frutos), e o que Deus deu de presente para o 
reino vegetal? O Fluido Vital (bolhas de sabão).  
E assim, nosso planeta estava ficando lindo! Iluminado, quentinho, tinha água para refrescar, 
vida com os vegetais, flores coloridas, frutos... Mas faltava movimento, mais sons além do som 
da chuva e do trovão. 
Então Deus criou o REINO ANIMAL! Os animais que vivem na água (colocar peixinhos de feltro na 
água do tapete), aqueles que nadam e caminham na terra (colocar os anfíbios: sapo, rã no 
tapete), os répteis (colocar lagartos, tartarugas e jacarés no tapete) e os dinossauros! (colocar 
dinossauros no tapete e depois retirar) E o nosso planeta continuava passando por muitas 
transformações! Então Deus criou todos os outros animais que conhecemos hoje! (colocar outros 
animais) 
E o que Deus deu de presente para o Reino Animal? O Princípio Inteligente! (Soprar nos animais)  
E então o nosso planeta estava ficando lindo e perfeito, mas precisava de alguém capaz de 
cuidar, proteger e conviver com todos os reinos, alguém com sentimento e inteligência então, 
foi aí que Deus deu de presente para o nosso mundo, o Espírito (celofane colorido com luz pisca-
pisca dentro)! “Eu sou o Espírito e tenho muitas potencialidades!” E criou o corpo humano 
para o Espírito morar! 
E qual foi o presente de Deus para o Reino Hominal? O pensamento contínuo! 
ntão nós seres humanos temos o corpo, que tem o fluido vital (bolhas de sabão), e somos 
Espírito, cujo principal atributo é o pensamento contínuo! (mexer no colar). 

Então nós seres humanos temos o corpo, que tem o fluido vital (bolhas de sabão), e somos 
Espírito, cujo principal atributo é o pensamento contínuo! (mexer no colar). 
É através do corpo que o Espírito se manifesta aqui no nosso Planeta! Temos as pernas e os pés 
para andar, os braços e mãos para abraçar, trabalhar, os olhos para enxergar, o nariz para 
respirar, a boca para falar...  
Deus nos deu dois grandes presentes, muito importantes! A capacidade de pensar e de sentir! 
Devemos utilizar nossa inteligência para colaborar com Deus na criação, usando-a para o bem! E 
desenvolver cada dia mais nossos sentimentos de amor, gratidão, perdão... Assim tornamos nosso 
mundo e nossa vida mais bela! 
  
O Espírito mora no Mundo Espiritual. O Mundo Espiritual é o Mundo dos Espíritos.  
O Espírito é envolto pelo perispírito. (mostrar o Espírito - pisca-pisca com o corpo espiritual: 
saco plástico transparente com o desenho de um corpo) Este corpo é leve, é fluídico. 

O Espírito, vivendo sua vida lá no Mundo Espiritual, que é a nossa verdadeira vida, sente muita 
vontade de aprender mais, de desenvolver seus sentimentos, suas capacidades e, para isso ele 
precisa ir para a escola! E então, Deus, que é tão bom, permite que esse Espírito reencarne aqui 
na Terra, que é uma grande escola da vida! O Espírito se prepara para REENCARNAR! (dar 
destaque para a palavra) 

O Espírito está lá no Mundo Espiritual, vai reencarnar, e o que ele precisa para REENCARNAR? Um 
corpo e uma família que vai recebê-lo, que vai cuidar dele... 
Então é escolhida a família onde ele vai nascer, o corpo que precisa (perfeito, ou com alguma 
doença, alguma imperfeição, como menino ou como menina, a cor da pele, o cabelo crespo, 
liso, loiro, escuro ,alto, baixo, etc.). 
Vai renascer na família ideal para que possa aprender, crescer, ensinar, resgatar, aprender a 
amar, ampliar o amor que há no seu coração. 
Olhem, este Espírito vai reencarnar. (mostrar o Espírito - pisca-pisca com o corpo espiritual: 
saco plástico transparente com o desenho de um corpo) 
Ele reencarnou nesta família.  O nome dela é Gabriela! A família de Gabriela cuidou dela muito 
bem. Ela era um bebezinho (mostrar a boneca bebê), ela foi crescendo (mostrar a boneca 
maior) foi à escola, fez amiguinhos, ajudava o papai, a mamãe, cuidava do seu cachorrinho, do 
gatinho da vovó.. .ficou moça (mostrar a boneca adulta), começou a trabalhar, casou, teve a sua 
família, cuidou de seus filhos, ficou velhinha (mostrar a boneca vovó).  Aprendeu muitas coisas 
nesta vida, ajudou muitas pessoas, colaborou com Deus para tornar o mundo melhor, ela evoluiu 
bastante.... Falar também do  Amigo Espiritual – anjo guardião esteve sempre presente, dando 
bons conselhos, acompanhando, incentivando...Ela buscava ouvi-lo através da prece, do silêncio 
interior, da reflexão... 
Gabriela já estava bem velhinha (boneca vovó). Chegou a hora! A hora de voltar ao Mundo 
Espiritual. Gabriela vai DESENCARNAR (chamar atenção para a palavra!) Ela vai voltar ao Mundo 
Espiritual – vai desencarnar....retirar o perispírito com o Espírito (saquinho com pisca-pisca) do 
corpo. Olhem! Ela desencarnou! 
O Espírito protetor está ali, esperando por ela, junto com outros Espíritos amigos (pegar outros 
saquinhos com desenhos de formas humanas). 
 (Ligar o pisca-pisca). Ela está feliz, mais iluminada porque viveu bem, cumpriu bem suas 
tarefas! 
Agora ela deixou a Terra, mas vai continuar vivendo no Mundo Espiritual, onde vai aprender mais 
e ajudar os que ficaram na Terra. 
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Proposta de experiência: 1- Com cada um de nós aconteceu a mesma coisa. Estamos 
encarnados, um dia iremos todos retornar ao Mundo Espiritual, nossa pátria de 
origem. Agora cada um vai experimentar esta volta ao mundo dos Espíritos. Vestir a 
roupa de TNT em cada criança – ela vai fazer o caminho inverso (ver aula da 
reencarnação) percorre o caminho da vida e vai entrar pela cortina – que representa a 
entrada no Mundo Espiritual, retirar a roupa de TNT – abandonou o corpo e será 
recebida pelo acompanhante no outro lado. Todos batem palmas e dão as boas 
vindas ao Mundo Espiritual. 

Bibliografia: ESE - Cap. II - Meu Reino não é deste mundo - Vida Futura 
                        LE - Parte II - Cap. III - Da volta do Espírito , extinta a vida corpórea, à vida 
espiritual 

26/10/19 Reino Hominal: Reencarnação.

Intenção: Mostrar a criança as diversas oportunidades que Deus nos oferece para o 
aprendizado no Amor.

História: Deus, nosso Papai do Céu, criou o nosso Planeta, o Planeta Terra, lá no Universo e 
entregou para Jesus cuidar e organizar. Abrir o tapete: Então Deus criou o REINO MINERAL 
(montar no tapete a água, pedras, terra e areia) que não tem vida, mas são muito importantes, 
fazem parte da nossa evolução, a terra abriga a semente que irá germinar e se transformar nas 
plantas que formam o REINO VEGETAL (colocar no tapete a árvore, flores e frutos), e o que 
Deus deu de presente para o reino vegetal? O Fluido Vital (bolhas de sabão).  
E assim, nosso planeta estava ficando lindo! Iluminado, quentinho, tinha água para refrescar, vida com 
os vegetais, flores coloridas, frutos... Mas faltava movimento, mais sons além do som da chuva e do 
trovão. 
Então Deus criou o REINO ANIMAL! Os animais que vivem na água (colocar peixinhos de feltro na água 
do tapete), aqueles que nadam e caminham na terra (colocar os anfíbios: sapo, rã no tapete), os 
répteis (colocar lagartos, tartarugas e jacarés no tapete) e os dinossauros! (colocar dinossauros no 
tapete e depois tirar) E o nosso planeta continuava passando por muitas transformações! Então Deus 
criou todos os outros animais que conhecemos hoje! (colocar os outros animais) E o que Deus deu de 
presente para o Reino Animal? O Princípio Inteligente! (Soprar nos animais)  
E o nosso planeta estava ficando lindo e perfeito, mas precisava de alguém capaz de cuidar, proteger 
e conviver com todos os reinos, alguém com sentimento e inteligência então, foi aí que Deus deu de 
presente para o nosso mundo, o Espírito (celofane colorido com luz pisca-pisca dentro)! “Eu sou o 
Espírito e tenho muitas potencialidades!” E criou o corpo humano para o Espírito morar! 
E qual foi o presente de Deus para o Reino Hominal? O pensamento contínuo! 
 Então nós, seres humanos, temos o corpo, que tem o fluido vital (bolhas de sabão), e somos 
Espírito, cujo principal atributo é o pensamento contínuo! (mexer no colar). 
É através do corpo que o Espírito se manifesta aqui no nosso Planeta! Temos as pernas e os pés para 
andar, os braços e mãos para abraçar, trabalhar, os olhos para enxergar, o nariz para respirar, a boca 
para falar...  
Deus nos deu dois grandes presentes, muito importantes! A capacidade de pensar e de sentir! Devemos 
utilizar nossa inteligência para colaborar com Deus na criação, usando-a para o bem! E desenvolver 
cada dia mais nossos sentimentos de amor, gratidão, perdão... Assim tornamos nosso mundo e nossa 
vida mais bela! 
O Espírito mora no Mundo Espiritual. O Mundo Espiritual é o mundo dos Espíritos.  
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O Espírito é envolto pelo perispírito. (mostrar o Espírito - pisca-pisca com o corpo espiritual: saco 
plástico transparente com o desenho de um corpo) Este corpo é leve, é fluídico. 
O Espírito, vivendo sua vida lá no Mundo Espiritual, que é a nossa verdadeira vida, sente muita 
vontade de aprender mais, de desenvolver seus sentimentos, suas capacidades e, para isso ele precisa 
ir para a escola! E então, Deus, que é tão bom, permite que esse Espírito reencarne aqui na Terra, que 
é uma grande escola da vida! O Espírito se prepara para REENCARNAR! (dar destaque para a palavra) 
O que ele precisa para REENCARNAR? Um corpo! E uma família que o recebe! Lembram da Gabriela? 
Ela reencarnou, viveu com sua família, cresceu, aprendeu muitas coisas, ajudou muitas pessoas, 
colaborou com Deus para tornar o mundo melhor e então, voltou para o Mundo Espiritual! 
DESENCARNOU! Foi recebida pelo seu ESPÍRITO PROTETOR e por outros amigos espirituais!  
Ela está feliz, mais iluminada porque viveu bem, cumpriu bem suas tarefas! E agora vivendo no Mundo 
Espiritual, aprendendo mais, ajudando os que ficaram na Terra, Gabriela começa a sentir vontade de 
aprender e evoluir mais! Lembra que em alguns momentos ela não cumpriu todas as suas tarefas, e 
sente muita vontade de reparar alguns erros! Mas como?  
Então ela conversa com seu Espírito Protetor, que a aconselha, dizendo que não conseguimos aprender 
tudo e evoluir plenamente em apenas uma reencarnação, ou seja, em apenas uma vida no mundo 
físico, na Terra, é preciso voltar muitas vezes ainda!  
E então, Gabriela decide retornar! E com o auxilio de seu Espírito protetor realiza um novo 
planejamento, escolhe sua família, seu corpo de acordo com aquilo que necessita aprender e realizar! 
Sua mamãe também retornará e elas serão irmãs para continuarem aprendendo e se desenvolvendo 
juntas!  
E então, chega a hora! Gabriela nasce na sua nova vida corpórea! Agora ela terá outro nome! Qual 
será? 
E assim reinicia seu aprendizado no mundo físico buscando aprender mais, desenvolver seus 
sentimentos e colaborar com Deus e Jesus na construção de um mundo melhor! (Bonecos diferentes 
daqueles utilizados nas aulas anteriores). 

Proposta de experiência: “Circuito da reencarnação” 
Todos nós precisamos nascer muitas vezes aqui no Planeta para podermos 
aprender tudo o que precisamos e para nos tornarmos Espíritos bons, 
desenvolvendo todos os bons sentimentos e virtudes!  
Cada vez que vivemos aqui evoluimos um pouco! Desencarnamos mais 
inteligentes e com mais virtudes!!!  
Convidar uma criança para caminhar no caminho da vida, ao chegar ao fim do 
caminho, ganha um adesivo representando uma virtude conquistada e então 
desencarna e retorna para o Mundo Espiritual. Lá percebe que precisa 
aprender e evoluir mais, então resolve voltar! Reencarnar! Passa então pelo 
túnel e retorna ao caminho da vida, no planeta, chegando ao final recebe 
outro adesivo e retorna para o Mundo Espiritual. Repetir a vivência enquanto 
houver interesse. 
Durante a atividade, colocar a música Tesouros reais (Anexo I). 

Bibliografia: ESE - Cap. IV - Ninguém poderá ver o Reino de Deus se não nascer de 
novo - 
                        LE - Parte II - Cap. VII - Da volta do Espírito à vida corporal.
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"Evangelização espírita é Sol nas almas, clareando o mundo inteiro sob 
as constelações das estrelas dos Céus, que são os Bem-aventurados do 

Senhor empenhados em Seu nome, pela transformação urgente da 
Terra em “mundo de regeneração e paz.” 
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