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PAE 05  Evangelizadora:  Andrea
Dia  24/03/2021 Horário: 20 às 21 hrs

Título: PANTEÍSMO

Objetivos:

Espera-se que o evangelizando:
1. Compreenda o significado de Panteísmo
2. Diferencie Deus de suas criações
3. Reconheça Deus por meio de suas criações

Conteúdo:
Livro dos Espíritos- Cap. 1 Panteísmo - perg. 14 a 16

Desenvolvimento:
ACOLHIMENTO:
Abrir a sala de reunião no google meeting 5 minutos antes das 20h.
Iniciar conversa sobre como foi a semana.
Pegar um copinho com água e colocar sobre uma mesa, pois faremos uma
vibração e a água será fluidificada.
As crianças deverão ter assistido ao vídeo PANTEÍSMO, cujo link foi
disponibilizado no grupo de whatsapp.
https://www.youtube.com/watch?v=bDteFHdgqBU
Perguntar quem assistiu o vídeo “PANTEÍSMO”. Quem assistiu pode explicar o
que entendeu.

Apresentar o vídeo “Vik Muniz para crianças” ,
https://www.youtube.com/watch?v=QKyA3bnUrss conforme apresentar o vídeo
fazer pausas para descobrir com qual material o artista produziu sua obra.
Para o vídeo com
1:25’
1:28’
1:35’
1:43’
1:49’
1:57’
2:07’
Parar com 2:20’
Explicar que o artista coloca toda sua vontade, inteligência, sentimento para
compor sua obra assim quando vemos  a obra deste artista em algum lugar
logo sabemos que foi ele quem fez.
Perguntar:
Mas quando vemos a obra de um artista significa que ele está naquele lugar?
A obra de um artista faz parte do seu corpo? Se ele vender uma obra ele fica
sem uma parte do seu corpo?

https://www.youtube.com/watch?v=bDteFHdgqBU
https://www.youtube.com/watch?v=QKyA3bnUrss


Pensando sobre isso conversaremos sobre Deus. Algumas pessoas acreditam
que toda obra de Deus é Deus. Essas pessoas acreditam no Panteísmo. Vocês
acham que isso está certo?
Deus é o criador de suas obras assim como o artista cria suas obras, mas
ambas são independentes. Ao morrer uma planta ou um animal, Deus não
morre. Lembrem Deus é eterno, infinito, onipresente. Mas Deus é uma
inteligência e as suas criações são suas obras.

Vocês conhecem o livro “Onde está Wally?”. Hoje faremos uma brincadeira
parecida. Mostrarei algumas imagens e vocês devem localizar as criações de
Deus. Apresentar as imagens em PPT em anexo.

1. As figuras que devem ser encontradas são
BANANA

2. ÁGUA
3. COBRA
4. MENINO
5. GARÇA
6. CORUJA
7. BORBOLETA
8. PLANETA TERRA
9. PLANTA CONGELADA
10.MANGA
11. PATO
12.HOMEM
13.MARTE
14.PRAIA
15.ÁRVORE
16.FLOR
17.MAR

FINALIZAÇÃO
Iniciar uma mentalização para autopasse, pedindo que fechem os olhos,
sentem-se de maneira confortável e pensem numa cor que eles gostem muito.
Iniciar vibrando pelas partes do corpo, começando pelos pés até a cabeça.
Encerrar com uma prece. Ao final pedir que bebam a água fluidificada.



Recursos didáticos:

celular ou computador com acesso a internet.
PPT com as imagens do jogo.



Anexo 1


