
 Centro Espírita Ismênia de Jesus
 Evangelização Espírita Ismênia de Jesus

Plano de Ação Evangelizadora
ONLINE

PAE 08  Evangelizadora:  Andrea e Cida
Dia  14/04/2021 Horário: 20 às 21 hrs

Título: FORMAÇÃO DOS MUNDOS

Objetivos:
Espera-se que o evangelizando:
1. Compreenda o processo de criação do universo e da ação de Deus

sobre esse processo.

Conteúdo:
Livro dos Espíritos- Cap. 3 Da Criação. FORMAÇÃO DOS MUNDOS - pgt. 37 –
42
Link do vídeo desta semana
<https://www.youtube.com/watch?v=48y1287C5UI&ab_channel=Evangeliza%C
3%A7%C3%A3oCentroEsp%C3%ADritaIsm%C3%AAniadeJesus>

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.
Pedir que as crianças deixem separado papel sulfite e lápis de escrever e de
cor.
Fazer a prece.

AÇÃO PROPRIAMENTE DITA:
Colocar o link de um quebra-cabeça para que todos montem online. Enviar o
link pelo chat do
meet.<https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1a37ad7a1548>
Perguntar quem é a pessoa da foto. Explicar que kardec, foi o codificador do
Espiritismo e que ele pesquisou junto com os espíritos sobre a formação dos
mundos e a explicação foi a seguinte:
Fazer a seguinte demonstração:
mostrar uma bola feita de vários tipos de papel e explicar que essa bola
representa uma massa de matéria quente que estava no Universo, essa bola
esquentou demais e acabou explodindo espalhando pedaços por muitos
espaços do universo, algumas matérias se juntaram e formaram os planetas, o
sol e os satélites naturais, como a lua. A força de atração desses pedaços é
Deus, sob a ação Dele os planetas se formaram.
Agora cada criança deverá desenhar no papel sulfite esse processo de criação
do sistema solar.
Perguntar quem teve alguma ideia para a coreografia da música Amor a Deus

FINALIZAÇÃO
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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:

1. celular ou computador com acesso a internet.
2. lápis de cor
3. lápis de escrever
4. borracha
5. papel sulfite
6. bola feita com diversos tipos de papel


