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PAE 10  Evangelizadora:  Andrea e Cida
Dia  28/04/2021 Horário: 20 às 21 hrs

Título: FORMAÇÃO DOS SERES VIVOS

Objetivos:
Espera-se que o evangelizando:
1. Conheça como iniciou a vida no planeta Terra.

Conteúdo:
Livro dos Espíritos - Cap. 3 - Criação. Formação dos Seres Vivos (questões de
43 a 49)
A Terra no início era um caos, uma desorganização, só depois que cada coisa
foi tomando o seu lugar é que começaram a aparecer os primeiros seres vivos.
A terra possuía germes que “estavam guardados para se desenvolverem no
seu tempo adequado”.
Estes germes podem ter vindo de outros planetas mais evoluídos ou estarem
no espaço, esperando o momento certo de se desenvolverem.
Os primeiros seres vivos a aparecerem foram os unicelulares e o Homem veio
de acordo com o estado de evolução da Terra.

Desenvolvimento:
ACOLHIMENTO:
Abrir a sala de reunião no google meet 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 deixem separado papel de revista ou jornal (papel velho que possa
ser amassado)
Fazer a prece.

AÇÃO PROPRIAMENTE DITA:
Slide 1 - Pedir que cada criança faça uma bolinha bem pequenininha e explicar
que essa bolinha representa um germe que estava no espaço.
Slide 2 - Qd a Terra esfriou, após muitas chuvas esse germe caiu sobre a terra
e a água, encontrando um ambiente favorável ao seu desenvolvimento.
Slide 3 - Esses germes foram se desenvolvendo e se transformaram em outros
seres, por exemplo os peixes. Pedir às crianças que modelem peixinhos com o
papel. Depois criar outros animais até chegar no homem.
Depois cada um deve fotografar suas criações e enviar para a grupo de
whatsapp.

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:

1. celular ou computador com acesso a internet.
2. papéis velhos (pode ser jornal, revista ou papel crepom, qualquer papel

que possa ser amassado)


