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CENTRO	ESPÍRITA	OBREIROS	DO	SENHOR	
DEPTO.	INFÂNCIA	E	JUVENTUDE	
PLANEJAMENTO	–	PRIMÁRIO	
SEGUNDO	SEMESTRE	2018/19	

	
O	amor,	como	comumente	se	entende	na	Terra,	é	um	sentimento,	um	
impulso	do	ser,	que	o	leva	para	outro	ser	com	o	desejo	de	unir-se	a	
ele.	Mas,	na	realidade,	o	amor	reveste	formas	infinitas,	desde	as	mais	
vulgares	até	as	mais	sublimes.	Princípio	da	vida	universal,	proporciona	
à	alma,	em	suas	manifestações	mais	elevadas	e	puras,	a	intensidade	
de	radiação	que	aquece	e	vivifica	tudo	em	roda	de	si;	é	por	ele	que	ela	
se	sente	estreitamente	ligada	ao	Poder	Divino,	foco	ardente	de	toda	a	
vida,	de	todo	o	amor.	
	
O	amor	é	uma	força	inexaurível,	renova-se	sem	cessar	e	enriquece	ao	
mesmo	tempo	aquele	que	dá	e	aquele	que	recebe.	É	pelo	amor,	sol	
das	almas,	que	Deus	mais	eficazmente	atua	no	mundo.	Por	ele	atrai	
para	si	todos	os	pobres	seres	retardados	nos	antros	da	paixão,	os	
Espíritos	cativos	na	matéria;	eleva-os	e	arrasta-os	na	espiral	da	
ascensão	infinita	para	os	esplendores	da	luz	e	da	liberdade.	
	
Por	isto	também	se	explicam	e	se	afirmam	a	solidariedade	e	
fraternidade	universais.	Um	dia,	quando	a	verdadeira	noção	do	ser	se	
desembaraçar	das	dúvidas	e	incertezas	que	obsidiam	o	pensamento	
humano,	compreender-se-á	a	grande	fraternidade	que	liga	as	almas.	
Sentir-se-á	que	são	todas	envolvidas	pelo	magnetismo	divino,	pelo	
grande	sopro	de	amor	que	enche	os	Espaços.	
	

Leon	Denis	
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27/	
10/18	

TEMA:	Os	dez	Mandamentos	–	do	primeiro	ao	quinto	
mandamento	–	Velho	Testamento;	Êxodo	20	
INTENÇÃO:		memorizar	os	dez	mandamentos,	perceber	em	quais	
situações	do	dia-a-dia	poderá	vivenciar	estes	mandamentos.		
SUGESTÃO:	Elaborar	um	mural	com	imagens	positivas	relacionadas	
aos	dez	mandamentos.	

03/	
11/18	

TEMA:	Os	dez	mandamentos	–	do	sexto	ao	décimo	mandamento	-	
–	Velho	Testamento;	Êxodo	20	
INTENÇÃO:	memorizar	os	dez	mandamentos,	perceber	em	quais	
situações	do	dia-a-dia	poderá	vivenciar	estes	mandamentos.	
SUGESTÃO:	Elaborar	um	mural	com	imagens	positivas	relacionadas	
aos	dez	mandamentos.	

10/	
11/18	

TEMA:	Celebração	de	Natal:	Peça	Infantil:	O	Vagalume	
INTENÇÃO:	contar	a	história	do	Vagalume	e	a	participação	no	
Teatro	de	Natal.	
de	Ruth	Salles	
INTENÇÃO:	contar	a	história	para	a	criança	e	também	dizer	que	ela	
fará	parte	do	teatro.	
Esta	peça	de	Natal	é	baseada	numa	lenda	de	Jakob	Streit,	
encontrada	na	página	15	do	livro	A	Luz	do	Sol.	Ela	conta	a	história	
do	besouro	escuro	que	se	tornou	luminoso	transformando-se	em	
vaga-lume,	para	poder	avisar	aos	outros	animais	o	nascimento	de	
Jesus.	A	peça	termina	com	todos	cantando	a	canção	“Jesus	
Nasceu”,	porque	incluí	nela	vários	animaizinhos	nossos,	como	o	
bacurau,	o	pica-pau,	o	tatu	etc.	
	
PERSONAGENS:	Coro,	José	e	Maria,	o	boi	e	o	burro;	anjos,	
pastores;	o	besouro	(vaga-lume),	a	corça,	o	coelho,	o	caracol,	o	
ouriço,	arbustos,	passarinhos,	estrelas	cadentes.	
(O	coro	fala	o	tempo	todo	junto	com	os	outros	participantes	da	
cena,	ou	conforme	o	critério	do	evangelizador.)	
Entram	todos;	os	anjos	à	frente,	cada	um	com	uma	vareta	tendo	
na	ponta	uma	estrela.	
As	estrelinhas	cadentes	também	ficam	quietinhas	de	um	lado.	
Os	pastores	deitam-se	a	um	canto;	José	e	Maria,	o	boi	e	o	burro	
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ficam	diante	da	manjedoura;	os	arbustos,	de	um	lado	e	de	outro,	
escondem	a	corça,	o	coelho,	o	caracol,	o	ouriço,	os	passarinhos.	
Abaixado	junto	à	manjedoura,	está	um	besouro	com	rodinhas	
prateadas	nas	costas	e	capinha	marrom	por	cima,	que	será	tirada	
quando	ele	se	transformar	em	vaga-lume.	
Cada	animalzinho	pode	ter	na	cabeça	algo	que	o	simbolize.	
CORO	E	ANJOS:	
–	Somos	os	anjos	do	Natal,	
e	trazemos	com	nossa	luz	
a	mensagem	celestial:	
Nasceu	Jesus!	
Nasceu	Jesus!	
Na	manjedoura	ele	está	deitado,	
com	Maria	e	José	de	cada	lado.	
E	o	boi	e	o	burro	bafejam	baixinho	
para	aquecer	o	Menininho.	
(Neste	ponto	os	anjos	se	dirigem	para	onde	
estão	os	pastores	dormindo.)	
Como	dormem	os	pastores!	
Mas,	com	esta	estrela	de	luz,	
eles	devem	acordar.	
–	Nasceu	Jesus!	
Nasceu	Jesus!	
Venham	todos	a	Belém	
para	ver	Jesus	também!	
Foi	num	estábulo	pobrezinho	
que	nasceu	o	Menininho.	
PASTORES	(acordando,	espantados):	
–	Nasceu	Jesus?!	
(Os	pastores	se	levantam	e	se	dirigem	até	o	
presépio,	seguindo	os	anjos.)	
ANJOS	(descobrem	o	besourinho	junto	à	
manjedoura):	
–	Que	será	isto?!	
Que	faz	você,	besouro	escuro,	
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rastejando	a	noite	toda	
por	entre	os	talinhos	duros	
da	palha	da	manjedoura?	
Vá	correndo!	Suba	a	serra!	
Conte	a	todos	os	bichinhos	
das	matas	e	da	campina	
que	desceu	do	céu	à	terra	
uma	Criança	divina!	
BESOURO:	
–	Se	nenhuma	luz	eu	tenho,	
nesta	noite	tão	fechada	
ninguém	pode	me	enxergar.	
E,	se	sou	pequeno	e	feio,	
na	notícia	abençoada	
ninguém	vai	acreditar.	
ANJOS	(tocam	nele	com	a	estrela;	some	a	
capinha	marrom	e	aparece	a	outra	com	
rodelinhas	prateadas.)	
–	Com	estas	lindas	centelhas	
de	luzes	que	vão	piscando,	
atravesse	a	terra	inteira	
vagando	e	alumiando.	
Você	virou	vaga-lume	
e	vai	voar	pelo	mundo	
a	verdade	iluminando.	
VAGA-LUME	(vai	descobrindo	os	animais	e	
exclamando	em	seguida):	
–	Nos	arbustos	do	matinho	
eu	vejo	a	corça	galhada.	
–	Uma	Criança	divina	
do	céu	nos	foi	enviada!	
CORÇA:	
–	Que	linda	luz!	
TODOS:	
–	Nasceu	Jesus!	
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VAGA-LUME:	
–	Saiu	do	mato	um	coelho	
pulando	com	muita	graça.	
Vou	piscar	minha	centelha	
e	dizer	o	que	se	passa.	
COELHO:	
–	Que	linda	luz!	
TODOS:	
–	Nasceu	Jesus!	
VAGA-LUME:	
–	Vejo	ali	o	caracol	
e	o	ouriço	espinhudo.	
–	Antes	do	nascer	do	sol,	
venham	cá	saber	de	tudo!	
CARACOL	E	OURIÇO:	
–	Que	linda	luz!	
TODOS:	
–	Nasceu	Jesus!	
VAGA-LUME:	
–	Nos	ninhos	aconchegados,	
dormem	tantos	passarinhos…	
–	Ouçam,	ouçam	meu	chamado!	
Cantem,	cantem	em	louvor!	
Pois	nasceu	um	Menininho	
que	do	céu	nos	foi	mandado	
para	nos	dar	seu	amor.	
PASSARINHOS:	
–	Que	linda	luz!	
TODOS:	
–	Nasceu	Jesus!	
VAGA-LUME:	
–	E	os	peixes,	quem	vai	chamar?	
Pois	eu	não	posso	nadar.	
ANJOS	(as	estrelas	cadentes	passam	correndo	
e	somem	do	outro	lado):	
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–	Olhe	as	estrelas	cadentes	
como	chovem	dentro	d’água!	
Lá	no	fundo,	resplendentes,	
vão	dizer	o	que	se	passa.	
E	as	escamas	dos	peixes	
agora	terão	mais	brilho	
e	mais	colorida	graça	
porque	Deus	mandou	Seu	Filho.	
TODOS:	
–	Que	linda	luz!	
Nasceu	Jesus!	
(Todos	em	seguida	cantam,	ou	então	a	peça	
termina	aí.)	
TODOS	(cantam):	
“Descem	anjos	lá	do	céu	
e	anunciam	desde	já:	
–	Em	Belém	Jesus	nasceu!	
No	presépio	Ele	está.	
Os	pastores,	bem	juntinhos,	
dormem,	dormem	muito	bem.	
–	Oh,	acordem,	pastorinhos,	
vamos	todos	a	Belém!	
Vêm	do	mato	o	bacurau	
e	o	ouriço	espinhudo,	
o	tatu	e	o	pica-pau	
a	querer	saber	de	tudo.	
Vêm	em	bando,	vêm	zumbindo	
abelhinhas	e	besouros	
para	ver	Jesus	Menino,	
pois	não	há	maior	tesouro.	
Revoando,	os	passarinhos	
vêm	cantando	em	seu	louvor,	
pois	nasceu	o	Menininho	
que	nos	traz	seu	grande	amor.	
Os	peixinhos	têm	mais	brilho,	
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as	estrelas	têm	mais	luz.	
É	que	Deus	mandou	seu	Filho	
é	que	Deus	mandou	Jesus!”	
	Fim	
	

17/	
11/18	

TEMA:	Celebração	de	Natal:	Peça	Infantil	O	Vagalume	
INTENÇÃO:	contar	a	história	do	Vagalume	e	a	participação	no	
Teatro	de	Natal	e	cantar	a	música:	
O	sol	nasceu	para	brilhar/	a	mesma	coisa	as	estrelas	fazem	lá	no	
céu/	
eu	também	tenho	a	minha	luz/	isso	quem	me	ensinou	foi	Jesus	
(2X)	
Ele	disse	que	eu	nasci	para	iluminar/todos	os	lugares	onde	eu	vá	
Com	minha	alegria	de	viver/minha	fé	e	oração	agradecer	
Aos	amigos	que	estão	perto	de	mim/e	pedir	que	seja	sempre,	
sempre	assim	
E	que	eu	saiba	as	leis	de	Deus	obedecer/para	brilhar,	evoluir,	
crescer	
	

24/	
11/18	

TEMA:	Celebração	de	Natal:	Peça	Infantil	O	Vagalume	
INTENÇÃO:	contar	a	história	do	Vagalume	e	a	participação	no	
Teatro	de	Natal	e	cantar.	
	
	

25/	
11/18	

TEMA:	Celebração	de	Natal	na	IAM	–	Peça	Infantil	O	vagalume	
INTENÇÃO:	O	sol	nasceu	para	brilhar/	a	mesma	coisa	as	estrelas	
fazem	lá	no	céu/	
eu	também	tenho	a	minha	luz/	isso	quem	me	ensinou	foi	Jesus	
(2X)	
Ele	disse	que	eu	nasci	para	iluminar/todos	os	lugares	onde	eu	vá	
Com	minha	alegria	de	viver/minha	fé	e	oração	agradecer	
Aos	amigos	que	estão	perto	de	mim/e	pedir	que	seja	sempre,	
sempre	assim	
E	que	eu	saiba	as	leis	de	Deus	obedecer/para	brilhar,	evoluir,	
crescer	
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01/	
12/18	
	

TEMA:	Natal...	sinônimo	de	compartilhar.	
INTENÇÃO:	exemplificar	à	criança	que	o	Natal	do	Cristo,	o	Natal	de	
Luz,	para	alcançarmos	a	felicidade	é	valoroso	notarmos	as	
dificuldades	do	nosso	próximo	e	auxiliar	principalmente	com	
atitudes	de	gentileza	e	cordialidade.	

Ebenezer	Scrooge	era	um	empresário	e	seu	único	sócio	havia	
morrido.	Scrooge	era	uma	pessoa	de	idade	e	sem	amigos.	Ele	vivia	
em	seu	mundo,	e	nada	o	desagradava	mais	que	o	Natal.	Dizia	que	
era	uma	baboseira.	Tinha	uma	rotina	que	fazia	todos	os	dias:	
caminhar	pelo	mesmo	lugar	sem	que	ninguém	o	parasse	para	
cumprimentá-lo.	

Era	véspera	de	Natal	e	todo	mundo	estava	ocupado	comprando	
presentes	e	preparando	a	ceia	de	natal.	Scrooge	estava	em	seu	
escritório,	como	sempre	com	a	porta	aberta,	olhando	seu	
escriturário,	que	passava	umas	cartas	a	limpo.	De	repente	chegou	
seu	sobrinho	lhe	desejando	feliz	natal,	mas	ele	não	recebeu	de	
bom	grado,	pelo	contrário,	ao	receber	o	convite	para	passar	a	
noite	de	natal	com	eles,	os	desprezou	dizendo	que	não	passavam	
de	baboseiras.		Seu	escriturário,	chamado	Bob	Cratchit	continuava	
trabalhando	até	tarde,	mesmo	sendo	noite	de	Natal.	Scrooge	havia	
dito	para	que	ele	chegasse	mais	cedo	do	que	de	costume	para	
repor	o	dia	festivo.	

Scrooge	vivia	em	um	edifício	frio	e	fúnebre	como	ele.	Quando	já	
estava	em	seu	quarto,	algo	muito	interessante	aconteceu:	um	
fantasma	apareceu	a	ele.	Não	havia	dúvida	de	quem	era	aquela	
aparição,	não	dava	para	confundir,	era	seu	sócio	Jacobo	Marley,	
que	disse	estar	ali	para	fazê-lo	repensar	de	como	vivia,	porque	
agora	ele	teria	que	sofrer	a	vida	toda	pelo	que	foi	anteriormente.	
Disse-lhe	que	nas	noites	seguintes	viriam	3	espíritos	a	visitá-lo.		

Na	primeira	noite,	o	primeiro	espírito	chegou.	Era	o	espírito	dos	
natais	passados,	e	este	o	levou	ao	lugar	onde	ele	havia	crescido	e	
lhe	mostrou	vários	lugares	e	natais	anteriores,	quando	ele	
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trabalhava	numa	loja	como	aprendiz;	outra	ocasião	quando	estava	
num	quarto	só	e	triste	e	o	fez	lembrar-se	da	sua	irmã,	de	quem	
gostava	muito.	

Na	segunda	noite	ele	esperava	o	segundo	espírito.	Viu	uma	luz	
muito	forte	que	vinha	do	outro	quarto.	Scrooge	entrou	nele.	As	
paredes	eram	verdes	e	havia	milhares	de	pratinhos	de	comida	e	
um	gigante	com	uma	tocha	resplandecente.	Era	o	espírito	dos	
natais	presentes.	Ambos	se	transportaram	para	o	centro	da	cidade	
onde	se	via	muito	movimento,	as	lojas	abertas	e	muita	gente	
comprando	coisas	para	a	ceia	de	Natal.	Depois	o	levou	à	casa	de	
Bob	Cratchit	e	viu	sua	família,	como	eram	felizes	apesar	de	tão	
pobres,	e	que	seu	pequeno	filho	Tim	estava	doente.	Finalmente	o	
levou	à	casa	do	seu	sobrinho	Fred,onde	pôde	ver	como	gozavam	e	
desfrutavam	todos	da	noite	de	Natal	comendo,	rindo	e	brincando.	
Depois	disso	voltou	ao	seu	quarto.	

Na	noite	seguinte,	esperava	o	último	espírito,	mas	esse	era	escuro	
e	não	conseguiu	ver	a	cara	dele.	Era	o	espírito	dos	natais	futuros.	
Este	lhe	mostrou	que	as	pessoas	comentavam	nas	ruas	que	alguém	
havia	morrido.	Depois	o	levou	a	um	lugar	onde	estavam	algumas	
pessoas	vendendo	as	posses	desse	senhor	que	tinha	morrido,	e	
também	lhe	mostrou	a	casa	de	seu	empregado	Bob,	onde	pôde	ver	
que	seu	filho	menor	havia	morrido	e	que	todos	estavam	muito	
tristes.	Por	último,	o	levou	a	ver	o	cadáver	desse	homem	que	
estava	em	sua	cama	coberto	com	um	lençol.	Finalmente	descobriu	
quem	era	o	senhor	que	havia	morrido...	Era	ele	mesmo.	Ebenezer	
Scrooge.	

Quando	ele	acordou	se	deu	conta	que	tudo	havia	sido	um	sonho	e	
que	esse	dia	era	dia	de	Natal.	Levantou-se	com	muita	alegria	e	
disse	para	um	rapaz	que	estava	na	rua	para	comprar	um	peru	bem	
grande	e	levar	à	casa	de	Bob	Cratchit.	Saiu	com	suas	melhores	
roupas	muito	feliz	porque	podia	mudar	e	se	dirigiu	à	casa	do	seu	
sobrinho.	Ao	chegar	o	saudou	e	disse	a	ele	que	tinha	ido	para	lá	
comer	e	esteve	com	eles	com	muita	alegria.	No	dia	seguinte	de	
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manhã	deu	ao	seu	trabalhador	um	aumento	e	desde	então	foi	um	
bom	homem	quem	todos	gostavam	e	admiravam.	O	filho	menor	
de	Bob,	o	pequeno	Tim,	gritou	contente:	“E	que	Deus	nos	abençoe	
a	todos!”	

FIM	
SUGESTÃO:	pedir	para	a	classe	que	façam	algo	na	classe	para	doar	
às	crianças	pobres.	
	
	
	
	

08/	
12/18		

TEMA:	História	de	São	Nicolau	
INTENÇÃO:	A	verdadeira	história	de	São	Nicolau	que	encheu	um	
navio	com	trigo,	maçãs	e	nozes	para	salvar	uma	cidade	que	estava	
passando	fome,	mostrar	que	Papai	Noel	não	esta	associado	ao	
consumismo,	mas	à	caridade.	
SUGESTÃO:	confeccionar	São	Nicolau	–	Papai	Noel	
	
PARA	CONHECIMENTO	DOS	EVANGELIZADORES:	

Um	dia,	São	Nicolau	soube	de	uma	família	muito	pobre,	onde	
havia	três	irmãs	que	queriam	se	casar,	mas	seu	pai	não	possuía	
dinheiro	para	pagar	o	dote	delas.	Compadecido,	o	senhor	foi	à	
casa	desta	família,	e	por	três	noites	consecutivas	jogou	um	
saquinho	de	dinheiro	pela	chaminé	onde	a	família	morava.	Assim,	
passou-se	a	contar	a	história	de	um	bom	velhinho	que	distribuía	
presentes	e	realizava	sonhos	no	Natal.	

Na	versão	Européia/Alemã	

Há	uma	versão	sobre	a	vida	de	São	Nicolau	um	pouco	diferente,	
contada	pelas	lendas	nórdicas	européias.	Segundo	a	lenda,	São	
Nicolau	era	um	bispo	russo	muito	bondoso,	bastante	ligado	a	
crianças	e	que	ajudava	os	necessitados	doando-lhes	frutas	secas,	
maçãs,	nozes,	bolachas.	Ele	colocava	as	comidas	dentro	de	botas	e	
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sapatos	que	eram	deixados	nas	janelas	para	secar.	São	Nicolau	é	
tão	bom	que	deixa	estrelinhas	por	onde	passa.		
Para	nós	que	vivemos	na	América,	o	Papai	Noel	vive	no	Polo	
Norte.	Já	para	os	europeus,	sua	casa	é	na	Lapônia,	cidadezinha	no	
extremo	norte	da	Finlândia.	O	bom	velhinho	também	possui	
nomes	diferentes	em	cada	país	onde	é	conhecido.	Em	Portugal	é	
conhecido	como	o	Pai	Natal,	na	Alemanha	lhe	chamam	de	
Nikolaus,	na	Croácia	ele	é	Djed	Mraz,	na	Dinamarca	o	chamam	de	
Julemanden,	na	Finlândia	é	Joulupukki,	para	os	franceses	é	Père	
Noël,	para	os	países	de	língua	inglesa	é	Santa	Claus,	em	italiano	é	
Babbo	Natale,	em	russo	o	chamam	de	Ded	Moroz,	em	espanhol	o	
chamam	de	Papá	Noel,	provavelmente	a	forma	mais	semelhante	
de	como	o	chamamos	no	Brasil.	
	
HISTÓRIA	PARA	SER	CONTADA	ÀSCRIANÇAS:	
Muito	longe,	no	Oriente,	vivia	um	bispo	piedoso	chamado	Nicolau.	
Certo	dia,	ele	ouviu	contar	que	no	Ocidente	havia	uma	cidade	
onde	todas	as	pessoa	s	passavam	fome,	inclusive	as	crianças.	

Nicolau	chamou	então	seus	servos,	que	o	amavam	muito,	e	lhes	
falou:	tragam-me	frutas	de	seus	pomares	e	colheitas	de	seus	
campos	para	que	possamos	saciar	os	famintos!	

Os	servos	trouxeram	cestas	com	as	nozes,	sacos	cheios	de	grãos	
dourados	de	trigo	e	pães	de	mel	feitos	pelas	mulheres	do	lugar.	O	
bispo	Nicolau	ordenou	que	todas	as	dádivas	fossem	colocadas	
num	navio,	grande	e	bonito,	todo	branco	com	as	velas	azuis,	como	
o	azul	do	céu	e	do	manto	do	bispo	Nicolau.	

O	vento	soprou	a	vela	do	navio	para	que	navegasse	e,	quando	o	
vento	se	cansou,	os	servos	pegaram	os	remos	e	levaram	o	barco	
para	o	Ocidente.	Viajaram	muito	tempo,	sete	dias	e	sete	noites.	
Quando	chegaram	à	cidade,	já	era	noite	e	não	se	via	ninguém	nas	
ruas,	mas	as	luzes	brilhavam	pelas	janelas	das	casas.	O	bispo	
Nicolau	então	bateu	numa	janela.	A	mulher	que	morava	na	casa,	
pensando	se	tratar	de	um	viajante	pedindo	abrigo,	mandou	o	filho	
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abrir	a	porta.	Como	não	havia	ninguém	a	frente	da	porta,	a	criança	
correu	até	a	janela.	

Lá	também	não	viu	ninguém,	mas	encontrou	uma	cesta	repleta	de	
nozes,	maçãs	vermelhas	e	verdes	e	pães	de	mel.	Ao	lado	da	cesta	
estava	um	saco	com	grãos	dourados	de	trigo.	Todas	as	pessoas	
então	comeram	e	ficaram	felizes	e	fortes.	

Agora,	São	Nicolau	está	lá	no	céu.	Todos	os	anos,	na	data	de	seu	
aniversário,	6	de	dezembro,	ele	viaja	para	a	Terra	montado	em	seu	
cavalo	branco	e	vai	de	estrela	em	estrela.	

Nas	estrelas,	ele	encontra	a	Virgem	Maria	recolhendo	fios	de	ouro	
e	prata	para	tecer	a	veste	do	Menino	Jesus.	Maria	então	lhe	diz	
“Querido	Nicolau,	volta	para	as	crianças,	leva-lhes	tuas	dádivas	e	
dize-lhes	que	se	aproxima	o	Natal,	o	Nascimento	do	Menino	
Jesus”.	

		

(Conto	retirado	do	livro	Erziehunskunst,	de	Emmy	Proske.	
Tradução	de	Bárbara	Trommer)	

	



 13 

	



 14 

	

	 	

	

	



 15 

15/	
12/18	

TEMA:	Histórico	do	nascimento	de	Jesus.		
INTENÇÃO:	mostrar	no	mapa	histórico	onde	Jesus	nasceu,	e	que	
nasceu	como	todos	nós,	vivenciando	a	humildade	e	a	simplicidade.	
SUGESTÃO:	Novo	Testamento	–	Mateus	1	e	2.	

22/	
12/18	

TEMA:		Natal	é	a	festa	de	luz!!	
INTENÇÃO:	o	Natal	um	presente	das	alturas	divinas,	Natal	da	
Espiritualidade,	que	envolve	nossas	almas	em	paz,	união	e	
harmonia,	transformando	toda	humanidade	em	verdadeiros	
irmãos.	

29/	
12/18	

TEMA:	Celebração	do	verão	
INTENÇÃO:	Desenvolver	junto	à	criança	a	percepção	das	diferentes	
características	das	estações	do	ano.	
	
A	criança	vivencia	o	verão	com	uma	entrega	total	à	natureza.	É	
uma	época	de	expansão	e	descontração.	A	criança	experimenta	
diversos	elementos	que	possibilitam	desenvolver	o	tato,	a	
criatividade,	o	olfato,	equilíbrio,	motricidade	grossa	(subindo	nas	
árvores,	correndo,	balançando).		
	
O	verão	proporciona	também	um	contato	maior	com	os	elementos	
da	natureza,	tais	como:	água	(nos	tanques	de	areia,	nos	banhos	de	
esguicho),	terra	(areia	para	fazer	bolos,	castelos,	riachos,	pontes,	
estradinhas	no	tanque),	o	calor	no	ar	e	nos	pezinhos	quando	pisam	
no	chão	bem	aquecido	pelo	sol.	
	
A	sensação	de	entrar	no	mar,	de	brincar	de	fazer	castelo	de	areia,	
admirar	conchas,	sentir	o	cheiro	de	mato,	tomar	banho	de	
cachoeira	ou	de	mangueira,	tudo	isso	está	muito	presente	nesta	
época	quente	de	verão.	
	

05/	
01/19	

TEMA:	A	mulher	adúltera	–	João	8,	1	a	11	
	
INTENÇÃO:	exemplificar	a	criança	que	neste	momento	de	nossa	
evolução	ainda	falhamos,	todos	nós,	o	importante	é	educarmos	a	
vontade	para	evitar	errarmos	novamente.	
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12/	
01/19	

TEMA:	Biografia	de	Chico	Xavier	
	
INTENÇÃO:	aproximar	Chico	Xavier	da	criança,	relatar	fatos	que	
revelem	a	sua	missão	e	sua	imensa	bondade	-	“Lindos	Casos	de	
Chico	Xavier”,	“Revista	do	Chico”	
	
	

19/	
01/19	

TEMA:	As	bases	da	Doutrina	dos	Espíritos:	a	existência	de	Deus,	
imortalidade	da	Alma,	a	evolução	do	Espírito	através	da	
reencarnação	e	o	exercício	do	amor	ao	próximo,	a	
comunicabilidade	entre	encarnados	e	desencarnados.		
	
INTENÇÃO:	despertar	na	criança	os	valores	espirituais	da	Doutrina	
dos	Espíritos.	
	
SUGESTÃO:	fazer	come-come	de	origami,	e	em	cada	lado	da	
boquinha	escrever	as	máximas	da	Doutrina	dos	Espíritos,	para	que	
a	criança	leve	para	casa	e	memorize	as	máximas	do	Espiritismo.	
	
	

26/	
01/19	

TEMA:	Biografia	de	Divaldo	Franco	
	
INTENÇÃO:	explicar	para	a	criança	que	é	possível	conversar,	ver,	
ouvir	as	mensagens	dos	Espíritos.		
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02/	
02/19	
	

TEMA:	O	despertar	da	compaixão		
INTENÇÃO:	auxiliar	as	crianças	a	se	tornarem	pacificadores	
Parábola	do	Credor	Incompassivo	–	ESE	cap.	10,	item	4;	avaliar	
junto	à	criança	o	valor	da	compaixão,	uma	virtude	sublime	que	
Jesus	nos	ensinou.	
SUGESTÃO;	Biografia	de	Dr.	Bezerra	de	Menezes	
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09/	
02/19	

TEMA:	Biografia	de	Aleijadinho	
INTENÇÃO:	despertar	na	criança	a	perseverança,	tão	necessária	
para	alcançar	os	nossos	sonhos.	
	

16/	
02/19	

TEMA:	Irmãs	Fox	
INTENÇÃO:	despertar	nas	crianças	a	naturalidade	diante	das	
manifestações	físicas	com	causas	espirituais.	

Irmãs	Fox		

A	FAMÍLIA	FOX		

Em	11	de	dezembro	de	1847,	a	família	Fox	instalou-se	em	modesta	
casa	no	vilarejo	de	Hydesville,	Estado	de	New	York,	distante	cerca	
de	30	km	da	cidade	de	Rochester.		

O	nome	da	família	Fox	origina-se	do	sobrenome	Voss,	depois	Foss	
e	finalmente	Fox.	Eram	de	origem	alemã,	da	parte	paterna;	e	
francesa,	holandesa	e	inglesa,	da	parte	materna.	Seus	
antecessores	foram	notoriamente	dotados	de	faculdades	
paranormais.		

O	grupo	compunha-se	do	chefe	da	família,	Sr.	John	D.	Fox,	da	
esposa	D.	Margareth	Fox	e	mais	duas	filhas;	Kate,	com	7	anos	e	
Margareth,	com	10	anos.	O	casal	possuia	mais	filhos	e	filhas.	Entre	
estas,	convém	destacar	Leah,	que	morava	em	Rochester,	onde	
lecionava	música.	Devido	aos	seus	casamentos,	foi	sucessivamente	
conhecida	como	Mrs.	Fisch,	Mrs.	Brown	e	Mrs.	Underhill.		

Leah	escreveu	um	livro,	"The	Missing	Link",	New	York,	1885,	no	
qual	ela	faz	referência	as	faculdades	paranormais	de	seus	parentes	
anteriores.	Inicialmente,	tomaram	parte	nos	acontecimentos	
somente	Kate	e	Margareth,	mas	posteriormente	Leah	juntou-se	a	
elas	e	teve	participação	ativa	nos	episódios	subseqüentes	ao	de	
Hydesville.		
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A	CASA	DE	HYDESVILLE	JÁ	ERA	ASSOMBRADA		

Lucretia	Pulver	era	jovem	que	servira	como	dama	de	companhia	
do	casal	Bell,	quando	elas	habitavam	a	referida	casa	até	1846.	Ela	
contou	uma	curiosa	história	de	um	mascate	que	se	hospedara	com	
os	Bells.	Na	noite	em	que	o	vendedor	passou	com	aquele	casal,	
Lucretia	foi	mandada	a	dormir	na	casa	dos	pais.	Três	dias	depois	
tornaram	a	procurá-la.	Então	disseram-lhe	que	o	mascate	fora	
embora.	Ela	nunca	mais	viu	esse	homem.		

Depois	disso,	passado	algum	tempo,	aproximadamente	em	1844,	
começaram	a	dar-se	fenomenos	estranhos	naquela	casa.	A	mãe	de	
Lucretia,	Sra.	Ann	Pulver,	que	mantinha	relações	com	a	família	
Bell,	relata	que,	em	1844,	quando	visitara	a	Sra.	Bell,	indo	fazer	
tricô	em	sua	companhia,	ouvira	desta	uma	queixa,	Disse-lhe	que	se	
sentia	muito	mal	e	quase	nao	dormia	à	noite.	Quando	lhe	
perguntou	qual	a	causa,	a	Sra.	Bell	declarou	que	se	tratava	de	
rumores	inexplicáveis;	parecera-lhe	ter	ouvido	alguém	a	andar	de	
um	quarto	para	outro;	acordou	o	marido	e	fe-lo	levantar-se	e	
trancar	as	janelas.	A	princípio,	tentou	afirmar	à	Sra.	Pulver	que	
possivelmente	se	tratasse	de	ratos.	Posteriormente,	confessou	não	
saber	qual	a	razão	de	tais	rumores,	para	ela	inexplicáveis.		

A	jovem	Lucretia	Pulver	também	testemunhou	os	fenômenos	
insólitos	observados	naquela	casa.	Os	Bells	terminaram	por	
mudar-se.		

Em	1846,	instalou-se	ali	a	família	Weekman:	Sr.	Michael	
Weekman,	Sra.	Hannah	Weekman	e	suas	filhas.	Alguns	dias	após	
terem-se	alojado	na	referida	casa,	passaram	a	ser	perturbados	por	
ruídos	insólitos:	batidas	na	porta	da	entrada,	sem	que	ninguém	
visível	o	estivesse	fazendo;	passos	de	alguém	andando	na	adega	
ou	dentro	de	casa.		
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A	família	Weekman,	como	era	de	esperar-se,	não	permaneceu	
muito	tempo	naquela	casa	sinistra.	Em	fins	de	1847	deixou-a	vaga,	
saindo	de	lá	definitivamente.		

Desse	modo,	atingimos	a	data	de	11	de	dezembro	de	1847,	quando	
a	referida	casa	passou	a	ser	ocupada	pela	família	Fox,	conforme	já	
mencionamos	no	início	deste	artigo.		

A	NOITE	DAS	PRIMEIRAS	TRANSCOMUNICAÇÕES		

Inicialmente	os	Fox	não	sofreram	nenhum	incômodo	em	sua	nova	
residência.	Entretanto,	algum	tempo	depois,	mais	precisamente	
nos	dois	primeiros	meses	de	1848,	os	mesmos	ruídos	insólitos	que	
perturbaram	os	antigos	inquilinos	voltaram	a	manifestar-se	outra	
vez.	Eram	batidas	leves,	sons	semelhantes	aos	arranhões	nas	
paredes,	assoalhos	e	móveis,	os	quais	poderiam	perfeitamente	ser	
confundido	com	rumores	naturais	produzidos	por	vento,	estalos	
do	madeiramento,	ratos,	etc.	Por	isso	a	família	Fox	não	deveria	
ter-se	sentido	molestada	ou	alarmada.	Entretando,	tais	ruídos	
cresceram	de	intensidade,	a	partir	de	meados	de	março	de	1848.	
Batidas	mais	nítidas	e	sons	de	arrastar	de	móveis	começaram	a	
fazer-se	ouvir,	pondo	as	meninas	em	sobressalto,	ao	ponto	de	
negarem-se	a	dormir	sozinhas	no	seu	quarto,	e	passarem	a	querer	
dormir	no	quarto	dos	pais.	A	princípio	os	habitantes	da	casa,	ainda	
incrédulos	quanto	à	possível	origem	sobrenatural	dos	ruídos,	
levantavam-se	e	procuravam	localizar	a	causas	natural	dos	
mesmos.		

Na	noite	de	31	de	março	de	1848,	desencadeou-se	uma	série	de	
sons	muito	forte	e	continuados.	Aí,	então,	deu-se	o	primeiro	lance	
do	fantástico	episódio,	que	ficou	como	um	marco	inamovível	na	
história	da	fenomenologia	paranormal.	A	garota	de	sete	anos	de	
idade	-	a	Kate	Fox	-	em	sua	espontaneidade	de	criança	teve	a	
audácia	de	desafiar	a	"força	invisível"	a	repetir,	com	os	golpes,	as	
palmas	que	ela	batia	com	as	mãos!	A	resposta	foi	imediata,	a	cada	
estalo	um	golpe	era	ouvido	logo	a	seguir!	Ali	estava	a	prova	de	que	
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a	causa	dos	sons	seria	uma	inteligência	incorpórea.	Para	apreciar-
se	bem	o	sabor	desta	incrível	aventura,	vamos	transcrever	alguns	
trechos	do	depoimento	da	Sra.	Margareth	Fox.		

"Na	noite	de	sexta-feira,	31	de	março	de	1848,	resolvemos	ir	para	
a	cama	um	pouco	mais	cedo	e	não	nos	deixamos	perturbar	pelos	
barulhos;	íamos	ter	uma	noite	de	repouso.	Meu	marido	que	aqui	
estava	em	todas	as	ocasiões,	ouviu	os	ruídos	e	ajudou	a	pesquisar.	
Naquela	noite	fomos	cedo	para	a	cama	-	apenas	escurecera.	
Achava-me	tal	alquebrada	e	com	falta	de	repouso	que	quase	me	
sentia	doente.	Meu	marido	não	tinha	ido	para	a	cama	quando	
ouvimos	o	primeiro	ruído	naquela	noite.	Eu	apenas	me	havia	
deitado.	A	coisa	começou	como	de	costume.	Eu	distinguia	de	
qualquer	outro	ruído	jamais	ouvido.	As	meninas,	que	dormiam	em	
outra	cama	no	quarto,	ouviram	as	batidas	e	procuraram	fazer	
ruídos	semelhantes,	estalando	os	dedos.	Minha	filha	menor,	Kate,	
disse,	batendo	palmas:	"Senhor	Pé	Rachado,	Faça	o	que	eu	faço."	
Imediatamente	seguiu-se	o	som,	com	o	mesmo	número	de	
palmadas.	Quando	ela	parou,	o	som	logo	parou.	Então	Margareth	
disse	brincando:	"Agora	faça	exatamente	como	eu.	Conte	um,	
dois,	três,	quatro"	e	bateu	palmas.	Então	os	ruídos	se	produziram	
como	antes.	Ela	teve	medo	de	repetir	o	ensaio.	Então	Kate	disse,	
na	simplicidade	infantil:	"Oh!	mamãe!	eu	já	sei	o	que	é.	Amanhã	é	
primeiro	de	abril	e	alguém	quer	nos	pregar	uma	mentira."		

"Então	pensei	em	fazer	um	teste	que	ninguém	seria	capaz	de	
responder.	Pedi	que	fossem	indicadas	as	idades	de	meus	filhos,	
sucessivamente.	Instantaneamente	foi	dada	a	exata	idade	de	cada	
um,	fazendo	pausa	de	um	para	outro,	a	fim	de	separar,	até	o	
sétimo,	depois	do	que	se	fez	uma	pausa	maior	e	três	batidas	mais	
fortes	foram	dadas,	correspondendo	a	idade	do	menor,	que	havia	
morrido.		

"Então	perguntei:	Eh	um	ser	humano	que	me	responde	tão	
corretamente?	Não	houve	resposta.	Perguntei:	É	um	espírito?	Se	
for,	de	duas	batidas.	Duas	batidas	foram	ouvidas	assim	que	fiz	o	
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pedido.	Então	eu	disse:	Se	for	um	espírito	assassinado	dê	duas	
batidas.	Essas	foram	dadas	instantaneamente,	produzindo	um	
tremor	na	casa.	Pergutei:	Foi	assassinado	nesta	casa?	A	resposta	
foi	como	a	precedente.	A	pessoa	que	o	assassinou	ainda	vive?	
Resposta	idêntica,	por	duas	batidas.	Pelo	mesmo	processo	
verifiquei	que	fora	um	homem	que	o	assassinaram	nesta	casa	e	os	
seus	despojos	enterrados	na	adega;	que	a	família	era	constituída	
de	esposa	e	cinco	filhos,	dois	rapazes	e	três	meninas,	todos	vivos	
ao	tempo	de	sua	morte,	mas	que	depois	a	esposa	morrera.	Então	
perguntei:	Continuará	a	bater	se	chamarmos	os	vizinhos	para	que	
também	escutem?	A	resposta	afirmativa	foi	alta."		

Desse	modo	foram	chamados	vários	vizinhos,	os	quais	por	sua	vez	
convocaram	outros,	de	maneira	que,	mais	tarde	e	nos	dias	
subseqüentes,	o	número	de	curiosos	era	enorme.	Naquela	noite	
compareceram	o	Sr.	Redfield,	o	Sr.	e	Sra.	Duesler	e	os	casais	Hyde	
e	Jewell.		

"Mr.	Duesler	fez	muitas	perguntas	e	obteve	as	respostas.	Em	
seguida	indiquei	vários	vizinhos	nos	quais	pude	pensar,	e	
perguntei	se	havia	sido	morto	por	algum	deles,	mas	não	obtive	
resposta.	Após	isso,	Mr.	Duesler	fez	perguntas	e	obteve	as	
respostas.	Perguntou:	Foi	assassinado?	Resposta	afirmativa.	Seu	
assassino	pode	ser	levado	ao	tribunal?	Nenhuma	resposta.	Pode	
ser	punido	pela	lei?	Nenhuma	resposta.	A	seguir	disse:	Se	seu	
assassino	não	pode	ser	punido	pela	lei	de	sinais.	As	batidas	foram	
ouvidas	claramente.	Pelo	mesmo	processo	Mr.	Duesler	verificou	
que	ele	tinha	sido	assassinado	no	quarto	do	leste,	a	cinco	anos	
passado,	e	que	o	assassínio	fora	cometido	à	meia	noite	de	uma	
terça-feira,	por	Mr......;	que	fora	morto	com	um	golpe	de	faca	de	
açougueiro	na	garganta;	que	o	corpo	havia	sido	enterrado;	tinha	
passado	pela	dispensa,	descido	a	escada	e	enterrado	a	dez	pés	
abaixo	do	solo.	Também	foi	constatado	que	o	móvel	fora	dinheiro.		
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"Quanta	a	quantia:	cem	dólares?	Nenhuma	resposta.	Duzentos?	
Trezentos?	etc.	Quando	mencionou	quinhentos	dólares	as	batidas	
confirmaram.		

"Foram	chamados	muitos	dos	vizinhos	que	estavam	pescando	no	
ribeirão.	Estes	ouviram	as	mesma	perguntas	e	respostas.	Alguns	
permaneceram	em	casa	naquela	noite.	Eu	e	as	meninas	saímos.	
Meu	marido	ficou	toda	a	noite	com	Mr.	Redfield.	No	sábado	
seguinte	a	casa	ficou	superlotada.	Durante	o	dia	não	se	ouviram	os	
sons,	mas	ao	anoitecer	recomeçaram.	Diziam	que	mais	de	
trezentas	pessoas	achavam-se	presentes.	No	domingo	os	ruídos	
foram	ouvidos	o	dia	inteiro	por	todos	quantos	se	achavam	em	
casa".		

Estes	são	os	principais	trechos	do	depoimento	da	Sra.	Margareth	
Fox,	que	mais	nos		

interessam	para	dar	uma	descrição	viva	dos	acontecimentos	de	
Hydesville,	na	sinistra	noite	de	31	de	março	de	1848.		

AS	ESCAVAÇÕES	NA	ADEGA		

Os	mais	interessados	em	esclarecer	o	caso	resolveram	escavar	a	
adega,	visando	encontrar	os	despojos	do	suposto	assassinado.	Eis	
que,	através	de	combinação	alfabética	com	as	pancadas	
produzidas,	chegaram	à	identidade	da	vítima.	Tratava-se	de	um	
mascate	de	nome	Charles	B.	Rosma,	o	qual	tinha	trinta	e	um	anos	
quando,	há	quatro	anos	passado,	fora	assassinado	naquela	casa	e	
enterrado	na	adega.	O	assassino	fora	um	antigo	inquilino.	Só	
poderia	ter	sido	o	Sr.	Bell...	Mas	onde	a	prova	do	fato,	o	cadáver	
da	vítima?	A	solução	seria	procurá-lo	na	adega,	onde	estaria	
enterrado.		

As	escavações,	porém,	não	levaram	a	resultados	definitivos,	pois	
deram	n'água,	sem	que	se	tivessem	encontrado	quaisquer	indício.	
Por	essa	razão	foram	suspensas.		
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No	verão	de	1848,	o	próprio	Sr.	David	Fox	auxiliado	por	alguns	
interessados	retomou	o	empreendimento.	A	uma	profundidade	de	
um	metro	e	meio,	encontraram	uma	tábua.	Aprofundada	a	cova,	
encontraram	o	carvão,	cal,	cabelos	e	alguns	fragmentos	de	ossos	
que	foram	reconhecidos	por	um	médico	como	pertencentes	a	
esqueleto	humano;	mais	nada.		

As	provas	do	crime	eram	precárias	e	insuficientes,	razão	talvez	
pela	qual	o	Sr.	Bell	não	foi	denunciado.		

A	DESCOBERTA	DO	ESQUELETO		

Em	o	número	de	23	de	novembro	de	1904,	do	Boston	Journal,	foi	
notificada	a	descoberta	do	esqueleto	de	um	homem	cujo	Espírito	
se	supunha	ter	ocasionado	os	fenômenos	na	casa	da	família	Fox	
em	1848.	Meninos	de	uma	escola	achavam-se	brincado	na	adega	
da	casa	onde	moravam	os	Fox.	A	casa	tinha	fama	de	ser	mal-	
assombrada.	Em	meio	aos	escombros	de	uma	parede	-	talvez	falsa	
-	que	existira	na	adega,	os	garotos	encontraram	as	peças	de	um	
esqueleto	humano.		

Junto	ao	esqueleto	foi	achada	uma	lata	de	uma	espécie	costumeira	
usada	por	mascates.	Esta	lata	encontra-se	agora	em	Lilydale,	a	
sede	central	regional	dos	Espiritualistas	Americanos,	para	onde	foi	
transportada	a	velha	casa	de	Hydesville.		

Como	pode	ver-se,	cinquenta	e	seis	anos	depois,	em	22	de	
novembro	de	1904	(data	do	encontro	do	esqueleto	do	mascate),	
parece	não	haver	dúvida	de	que	foram	confirmadas	as	
informações	obtidas	em	1848	a	respeito	do	crime	ocorrido	naquela	
casa.	Este	episódio	constitui-se	em	um	notável	caso	de	TCD	
(transcomunicação	direta).	As	evidências	são	muito	fortes.		

O	MOVIMENTO	ESPALHA-SE		

As	duas	garotas,	Margareth	e	Kate,	foram	afastadas	de	sua	casa,	
pois	suspeitava-se	que		
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os	fenômenos	eram	ligados	sobretudo	à	sua	presença.	Margareth	
passou	a	morar	com	seu	irmão	David	Fox.	A	Kate	mudou-se	para	
Rochester,	onde	ficou	em	casa	de	sua	irmã	Leah,	então	casada	e	
agora	Sra.	Fish.	Entretanto,	os	ruídos	insistiam	em	acompanhar	as	
irmãs	Fox;	onde	elas	se	achavam,	ocorriam	os	fenômenos.	Parece	
que	agora	se	observava	uma	espécie	de	contágio,	pois,	Leah	Fish,	a	
irmã	mais	velha,	passou	a	apresentar	também	os	mesmos	
fenômenos.	Logo	mais,	começaram	a	surgir	em	outras	famílias:		

"Era	como	uma	nuvém	psíquica,	descendo	do	alto	e	se	mostrando	
nas	pessoas	suscetíveis.	Sons	idênticos	foram	ouvidos	em	casa	do	
Rev.	A.H.Jervis,	ministro	metodista	residente	em	Rochester.	
Poderosos	fenômenos	físicos	irromperam	na	família	do	Diacono	
Hale,	de	Greece,	cidade	vizinha	de	Rochester.	Pouco	depois	Mrs.	
Sarah	A.	Tamlin	e	Mrs.	Benedict	de	Auburn,	desenvolveram	
notável	mediunidade	(...)".		

O	movimento	espalhar-se-ia,	mais	tarde,	pelo	mundo,	conforme	
fora	afirmado	em	uma	das	primeiras	comunicações	através	das	
irmãs	Fox.	As	próprias	forças	invisíveis	insistiram	para	que	se	
fizessem	reuniões	públicas	onde	elas	pudessem	manifestar-se	
ostensivamente.	Era	uma	nova	mensagem	que	vinha	do	mundo	
dos	Espíritos,	conclamando	os	homens	para	uma	outra	posição	
filosófico-religiosa.		

"SPIRITUALISMO"	E	ESPIRITISMO		

A	"Onda	Espiritualista"	passou	da	América	para	a	Europa,	cujo	
terreno	já	se	encontrava	preparado	pelo	desenvolvimento	
científico,	e	onde	os	fenômenos	de	TC	(transcomunicação)	iriam	
ser	estudados	mais	tarde,	com	rigor	e	profundidade	pelos	
fundadores	da	"Psychical	Reserch"	e	da	Metapsiquica.		

A	forma	bastante	comum	sob	a	qual	a	manifestações	de	TC	
(transcomunicação)	se	apresentaram	na	Europa,	foi	a	das	"mesas	
girantes".	Vamos	focalizar	mais	adiante	e	resumidamente	esse	
período,	do	qual	tambem	se	originou	o	Espiritismo	na	França,	
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gracas	às	investigações	científicas	e	ao	método	didático	do	ilustre	
intelectual	lionês,	Denizard	Hypplite	Leon	Rivail	(Allan	Kardec).		

Nunca	é	supérfluo	enfatizar	que	não	se	deve	confundir	o	
"Spiritualism"	com	o	espiritismo.	O	primeiro	nasceu	como	um	
movimento	popular,	provocado	por	evidências	a	favor	da	crença	
na	existência,	sobrevivência	e	comunicabilidade	do	Espírito.	
Posteriormente	o	"Spiritualism"adquiriu	a	forma	de	um	religiao	
organizada	que	aspira,	também,	ser	uma	Ciência	e	uma	Filosofia.		

Agora,	um	ponto	importante:	o	"Spiritualism"	não	incorporou	a	
idéia	da	reencarnação.	Ele	admite	apenas	a	continuidade	da	vida	
após	a	morte,	sem	inferno	ou	céu,	porém	em	contínuo	
aprendizado	e	evolução	no	"Mundo	Espiritual".		

Há	algumas	diferenças	entre	os	princípios	básicos	do	
"Spiritualismo"	e	do	Espiritismo.	A	mais	profunda	é	a	questão	da	
"reencarnação".	O	Espiritismo	não	só	aceita	o	renascimento,	como	
admite	a	Lei	do	Carma,	considerando	serem	estes	os	fatores	
naturais	da	evolução	do	Espírito.	Embora	Allan	Kardec,	o	
codificador	da	Doutrina	Espírita,	considere	Sócrates	e	Platão	como	
os	precursores	da	idéia	cristã	e	do		

Espiritismo,	a	sua	atenção	para	a	realidade	da	comunicação	dos	
Espíritos	foi	despertada	pelo	fenômeno	das	"mesas	girantes".		

REPERCUSSÃO	ENTRE	INTELECTUAIS		

A	partir	do	episódio	das	irmãs	Fox,	a	transcomunicação,	aqui	no	
ocidente,	passou	atrair	a	atencao	de	um	pequeno	grupo	de	
cientistas.	Inicialmente,	tais	investigadores	achavam-	se,	em	sua	
maioria,	imbuidos	de	forte	cepticismo	acerca	do	fenômenos	
paranormais	que	passaram	a	ganhar	popularidade	inusitada	na	
Europa.	Somente	a	curiosidade	diante	da	estranheza	de	tais	
ocorrências	conseguiu	levar	esses	poucos	cientistas	a	observá-las.	
Logo	no	começo	da	fase,	as	pesquisas	conduziram	à	formação	de	
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três	categorias	de	pessoas,	conforme	suas	opiniões	acerca	da	
natureza	dos	referidos	fenômenos.		

O	primeiro	grupo	consistiu	nos	que	viram	nesses	fatos	uma	
confirmação	de	suas	crencas	na	sobrevivência,	na	
comunicabilidade	e	progresso	dos	Espíritos.	A	natureza	do	
homem,	para	eles,	era	dual,	e	continha	um	componente	espiritual	
além	do	material.	Desta	interpretação,	surgiu	um	aspecto	religioso	
como	decorrência	imediata	do	reconhecimento	da	natureza	
espiritual	da	criatura	humana.	O	"Spiritualism",	na	Inglaterra,	e	o	
Espiritismo,	na	França,	são	exemplos	dessa	interpretação,	embora	
ambos	reivindiquem,	também,	para	suas	doutrinas,	os	aspectos	
filosóficos	e	científicos.		

Um	segundo	grupo	constituiu-se,	em	sua	maioria,	por	cidadãos	de	
acentuado	interesse	científico.	Alguns	já	eram	cientistas	
profissionais,	professores	e	investigadores	em	diversas	áreas	de	
conhecimento	teórico	e	prático.	Outros,	com	títulos	e	formação	
superior,	embora	nao	especialistas	em	disciplinas	científicas,	
sentiram-se	também	interessados	em	investigar	de	maneira	
racional	os	referidos	fatos,	denominados,	na	época,	"fenômenos	
psiquicos".	Daí	a	designação	usual	desta	atividade:	"Psychical	
Research"	(Pesquisa	Psiquica).	Na	França,	Charles	Richet	deu-lhe	
outro	nome:	"Metapsiquica".		

No	segundo	grupo,	figuravam,	indistintamente,	os	espiritualistas,	
os	indiferentes	e	os	materialistas.	Apenas	os	seguintes	objetivos	
pareciam	movê-los:	confirmar	ou	negar	os	propalados	fenômenos	
e,	no	caso	afirmativo,	descibrir	a	sua	real	causa	eficiente.		

Finalmente,	um	terceiro	grupo,	compreendendo	a	maioria	dos	
interessados,	colocou-se	em	franco	antagonismo	relativamente	
aos	dois	primeiros.	Compunha-se	de	cientistas,	intelectuais	em	
geral,	jornalistas	e	pessoas	comuns.	Alguns	eram	fieis	ou	chefes	de	
religiões	instituídas.	Grande	número	desses	cidadãos,	
especialmente	os	intelectuais,	achava-se	impregnado	de	filosofias	



 32 

materialistas	e	havia	absorvido	as	ideias	positivistas.	Revelaram-se	
profundamente	céticos	e	procuraram	liquidar	com	a	crença	nos	
aludidos	fenômenos.	Para	eles,	os	fenômenos	paranormais	eram	
manifestações	de	superstição,	ilusões	e	fraudes,	ou	alienação	
mental.	Para	alguns	religiosos,	poderiam	ser	armadilhas	do	
"demônio",	ou	tentativas	de	indivíduos	mal	intencionados	que	
visavam	abalar	as	bases	das	religiões	tradicionais.	Outros	
chegavam	a	acreditar	que	se	tratava	da	revivescencia	da	Magia	e	
do	Ocultismo,	numa	tentativa	de	dominio	de	opinião	pública.		

CONCLUSÃO		

Foi	neste	clima	que	se	desenrolaram	as	dramáticas	
transcomunicações,	cuja	iniciativa,	ao	que	parece,	partiu	do	Plano	
Espiritual.	As	manifestações	mais	em	evidência	foram	as	chamadas	
"Mesas	Girantes".	Este	episódio	inaugurou	o	Período	Espíritico,	
conforme	a	classificação	de	Charles	Richet.	Segundo	este	sábio,	tal	
período	vai	das	irmãs	Fox	ate	as	pesquisas	de	Sir	Willian	Crookes,	
em	1872.		

Fonte:	Jornal	Folha	Espírita	(10/1995)		

	
23/	
02/19	

TEMA:	Biografia	da	Irmã	Dulce	
INTENÇÃO:	fazer	sentir	no	coração	da	criança	o	carinho	que	a	Irmã	
Dulce	tinha	pelos	necessitados	de	amor	e	de	saúde.	
	

02/	
03/19	

TEMA:	O	que	eu	faço	durante	o	dia?	
INTENÇÃO:	despertar	na	criança	o	valor	em	como	utilizo	o	tempo,	
quando	assistir	televisão...	quais	os	conteúdos	dos	programas,	
quando	estou	na	internet	o	que	busco?		

Informação	ao	Evangelizador:		

Os	meios	eletrônicos	e	a	pedagogia	Waldorf:	problemas	e	soluções		

Valdemar	W.	Stezer,	www.ime.usp.br	
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Um	dos	sintomas	mais	comuns	de	dependência	da	TV	é	a	
dificuldade	que	as	pessoas	sentem	em	desligá-la,	mesmo	quando	
pensam	que	seria	a	hora	de	fazer	isso.	Se	um	programa	acaba,	
procura-se	imediatamente	outro.	Não	é	preciso	fazer	nenhum	
esforço	para	manter	a	TV	ligada,	e	sim	para	desligá-la,	mesmo	
tendo-se	consciência	de	que	está	na	hora	de	fazê-lo.	Assim,	pode-
se	afirmar	que	a	TV	prejudica	a	força	de	vontade,	isto	é,	o	domínio	
do	Eu.	

um	abafamento	do	pensar	consciente,	e	a	vontade	fica	inativa,	
pois	não	há	ações,	não	se	faz	nada	a	não	ser	absorver	
passivamente	imagens	e	sons.		

o	computador	vicia,	pois,	sendo	uma	máquina	determinista,	
sempre	faz	o	que	o	usuário	o	comanda	a	fazer	—	a	não	ser	em	caso	
de	pane,	o	que	em	geral	acontece	raramente.	O	usuário	tem,	
assim,	uma	sensação	de	poder,	de	dominar	a	máquina.		

entre	a	TV	e	a	propaganda,	que	caracterizo	como	a	técnica,	a	
ciência	e	a	arte	de	influenciar	pessoas	a	fazer	algo	que	não	fariam	
sem	essa	influência.		

Outro	fator	importante	que	afeta	a	saúde	é	o	fato	de	os	meios	
eletrônicos	prejudicarem	o	sono	saudável,	como	já	foi	
comprovado	cientificamente	em	várias	pesquisas	(Dvorak,	2007).		

Vários	trabalhos	científicos	comprovaram	que	a	violência	em	
filmes	e	especialmente	em	video	games	produz	uma	
dessensibilização	dos	sentimentos,	isto	é,	diminuição	da	empatia	e	
da	compaixão,	e	aumento	da	agressividade.		

Por	exemplo,	Carnagey,	Anderson	e	Bushman	(2007)	fizeram	o	
primeiro	estudo	fisiológico	ligado	à	dessensibilização	medindo	a	
frequência	cardíaca	e	a	condutividade	elétrica	da	pele	de	pessoas	
que	jogavam	vinte	minutos	de	video	games	violentos	e	não	
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violentos	e,	depois,	assistiam	a	filmes	violentos.	Os	resultados	
indicaram	claramente	que	os	do	primeiro	grupo	reagiam	menos	a	
cenas	violentas	de	programas	de	TV	e	de	filmes	contendo	
explosões	de	raiva	durante	julgamentos,	confrontações	com	a	
polícia,	tiros	e	brigas	em	prisões,	isto	é,	tinham	menos	
sensibilidade	social.		

Aceleração	do	desenvolvimento		

A	aceleração	da	sexualidade	é	apenas	uma	das	graves	acelerações	
que	as	mídias	produzem.	Obviamente,	quando	uma	criança	assiste	
a	um	programa	de	TV	que	não	é	próprio	para	sua	idade,	algo	de	
ruim	está	acontecendo,	pois	ela	não	pode	absorver	
adequadamente	o	conteúdo.	Video	games	com	violência	ou	de	
estratégia	também	aceleram	o	desenvolvimento,	pois	forçam	os	
jovens	a	assumir	atitudes	mentais	que	não	adequadas	à	sua	
maturidade.	O	computador,	por	seu	lado,	força	a	um	pensamento	
lógico-simbólico,	que	só	não	prejudica	o	desenvolvimento	cerebral	
e	mental	depois	da	puberdade.	
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09/	
03/19	
	

TEMA:	Humor,	como	eu	me	divirto?	
INTENÇÃO:	desenvolver	junto	às	crianças	a	capacidade	de	perceber	e	curtir		
o	lado	cômico	que	há	em	nós	e	no	mundo,	divertir-se	sem	a	necessidade	de	
desrespeitar	o	outro.	
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16/	
03/19	
	

	
TEMA:	Outono	
	

ININTENÇÃO:	No	Outono,	a	terra	começa	a	dormir	e	o	desejo	da	alma	é	a	de		
R		e	ingressar	à	sua	vida	interior,	de	ir	para	dentro.	A	alma	humana	acorda	e	o		
H		homem	fica	atento	ao	que	está	acontecendo	no	mundo.	Neste	momento		
	temos	que	acordar	para	o	conhecimento	da	natureza	e	da					
atividade	espiritual	que	está	por	detrás	dela.	
SUGESTÃO:	atividades	com	folhas,	flores,	frutos	colhidos	da	região.	
Versos,	roda,	poesia.	

23/	
03/19	

	

TEMA:	A	natureza	oferece	frutas	deliciosas	para	me	manter	saudável	
	
INTENÇÃO:	Conversar	com	a	criança	sobre	a	importância	de	uma	boa	
alimentação	e	os	nutrientes	minerais	que	absorvemos	da	natureza,	e	que	
nosso	corpo	também	é	mineral,	vitalizado	e	animado	pelo	períspirito	e	
espírito.	
SUGESTÃO:	quais	frutas	e	legumes	pertencem	nesta	época?	Degustar	as	
frutas	da	estação.	
	

30/	
03/19	

TEMA:	Biografia	de	Oswaldo	Cruz	
INTENÇÃO:	despertar	na	criança	o	sentimento	de	gratidão	às	pessoas,	como	
Oswaldo	Cruz,	que	dedicou-se	à	saúde	do	próximo.	
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06/	
04/19	
	

TEMA:	O	autoconhecimento!	
INTENÇÃO:	listar	com	as	crianças	as	qualidades	que	mais	
gostam	em	si	mesmo.	O	orgulho	quando	na	medida	certa	
alimenta	nossa	vontade,	e	reconhecemos	nosso	próprio	
valor;	quando	em	demasia	gera	arrogância	e	
convencimento.	
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13/	
04/19	

TEMA:	O	que	eu	sou?	
INTENÇÃO:	apresentar	as	crianças	os	corpos:	espiritual,	
carnal	e	Espírito;	e	que	somos	além	dos	minerais,	hábitos,	
crenças,	emoções	e	sentimentos	e	que	alcançaremos	a	
plenitude	da	essência	do	Espírito	–	o	Amor.	
	
	

20/	
04/19	

TEMA:	Reencarnação	
INTENÇÃO:	despertar	no	coração	da	criança	que	a	
necessidade	de	viver	repetidas	vezes,	isto	é,	a	
reencarnação,	traz	uma	contribuição	ao	desenvolvimento	
humano.	Essa	oportunidade	lhe	é	oferecida	por	uma	
causalidade	espiritual,	que	lhe	liga	uma	vida	à	outra,	
buscando	sempre	sua	evolução.	Com	efeito,	somos	
autores	ou	pelo	menos	co-autores	do	nosso	próprio	
destino.	

27/	
04/19	

TEMA:	Biografia	de	Anália	Franco	pela	Federação	Espírita	
Brasileira	

INTENÇÃO:	aproximar	Anália	Franco	da	criança:	“O	nosso	
fim	–	esclarecia	ela	–	é	procurar	diminuir	cada	vez	mais	
em	nosso	meio	a	necessidade	da	esmola,	pelo	
desenvolvimento	da	educação	e	do	trabalho,	de	que	
provêm	o	bem-estar	e	a	moralidade	das	classes	pobres”.	
–	Anália	Franco	

	
	


