Centro Espírita Ismênia de Jesus - Evangelização Espírita
Plano de Aula – II Ciclo/2016: 9, 10 e 11 anos
(nascidos em 2005, 2006 e 2007)
Plano de Aula 16

Evangelizadoras: Rita Trigueiro e Cida Lopes
Dia: 20/06/2016
Horário: 20h às 21h
Tema: Convite à bondade e à caridade

1. Objetivos:
Durante a aula os evangelizandos deverão:




Conceituar bondade e caridade;
Refletir sobre atos que demonstrem bondade;
Vivenciar atos de bondade.

2. Conteúdo:
Conteúdos retirados de O Livro dos Espíritos:
685. Tem o homem o direito de repousar na velhice?
“Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças.”
a) — Mas, que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode?
“O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as
vezes desta. É a lei de caridade.”
A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando, por toda
parte, a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como
os indivíduos. Então, viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu
vizinho, nem de viver a expensas dele.”
886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus?
“Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das
ofensas.”
O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o
bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de
Jesus: Amai-vos uns aos outros como irmãos.

Conteúdos retirados de O evangelho segundo o espiritismo:
A prece é um apoio para a alma; contudo, não basta: é preciso tenha por base uma fé viva na
bondade de Deus.
Faz mais: define a verdadeira caridade, mostra-a não só na beneficência, como também no
conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o
próximo.

3. Procedimentos:
Horário

Tempo

Atividade

20:00 – 20:05

5 min

Dar as boas vindas
Prece inicial

20:05 – 20:25

20 min

Aplicar a dinâmica do Anexo 1: pensando na bondade e na caridade

20:25 – 21:00

35 min

Aplicar a dinâmica do Anexo 2: jardim da disciplina
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4. Recursos Didáticos:
Descritos nos anexos 1 e 2

5. Técnicas:
Discussão de ideias, reflexão, escrita, recorte e decoração de um vasinho

6. Bibliografia:
1. KARDEC, Allan. O livro dos espíritos. 67ª ed. Rio de Janeiro: FEB, 1987;
2. ÂNGELIS, Joanna de (Espírito). Convites da vida. 5ª ed. Salvador, BA: LEAL, 1991;
3. KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. 87ª ed. Rio de Janeiro: FEB,
1986;

7. Imagens retiradas em 16/05/2016 de:
8. Avaliação:
A aula será considerada satisfatória se os evangelizandos:
 Participarem das atividades propostas com interesse;
 Definirem bondade e caridade, diferenciando as virtudes;
 Compreenderem a importância da vivência da caridade.

9. Comentários da evangelizadora após a aula:

Anexo 1 – Pensando na bondade e na caridade
Material necessário: notebook, Datashow, som portátil, cd com música tranquilizante, arquivo com
imagens (Anexo 1B), papeletas em branco, lápis preto, borracha

Objetivos da atividade: fazer os evangelizandos refletirem sobre a importância de praticar a
caridade, compreenderem que a bondade é um ato de caridade e expressarem os
sentimentos ao verem as imagens

Tempo sugerido: 10 minutos (projeção) + 10 minutos para a conversa

Participantes: qualquer número ou idade desde que saibam escrever

Desenvolvimento:
1. O evangelizador deverá providenciar previamente os materiais para a realização da
atividade;
2. Explicar que atividade iniciará e que o silêncio é fundamental;
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3. Explicar que será colocada uma música. Pedir para, individualmente, escreverem os
sentimentos que sentem ao ouvir a música;
4. Ligar o aparelho portátil e pedir para os evangelizandos ouvirem a música;
5. Explicar que serão projetadas algumas imagens e que a turma precisa continuar em
silêncio. A cada imagem, os evangelizandos devem escrever nas papeletas que
sentimentos foram despertados;
6. Para cada imagem escrever em uma papeleta diferente. Podem ser escritos mais de
um sentimento em cada papeleta;
7. Após passar todas as imagens, a evangelizadora recolherá as papeletas;
8. Verificar quais foram os sentimentos mais citados e conversar sobre a experiência;

Anexo 2 – Caridade na prática
Material necessário: papéis A4 com palavras impressas estimulando o bem, papeletas em branco,
lápis preto, borracha, canetinhas

Objetivos da atividade: vivenciar a caridade ao próximo

Tempo sugerido: 35 minutos (10 minutos para a confecção do material) + 25 minutos de prática

Participantes: qualquer número ou idade desde que saibam escrever

Desenvolvimento:
1. A evangelizadora deverá providenciar previamente os materiais para a realização da
atividade;
2. Para adiantar, a evangelizadora, trará folhas de papel A4 com palavras estimulando
o bem;
3. Distribuir as papeletas e pedir para os evangelizandos escreverem palavras de
incentivo e bondade para serem dadas às pessoas que saírem do passe (10
minutos);
4. Fazer a prece de encerramento;
5. Levar os evangelizandos para o local onde os frequentadores saem depois de
receberem o passe;
6. Os evangelizandos serão divididos em dois grupos, que se revezarão nesta
atividade;
7. Perguntar se algum evangelizando gostaria de preparar um cartaz para dar abraços
e dá-los para quem queira. Esta será uma opção para a evangelizadora participar da
atividade também;
8. Quando os frequentadores saírem do passe, alguns evangelizando levantam as
placas e outro entregam as papeletas;
9. Repetir a atividade até o término do passe;
10. Ao final de cada rodada conversar sobre o cada um sentiu.
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