
 Centro Espírita Ismênia de Jesus
 Evangelização Espírita Ismênia de Jesus

Plano de Ação Evangelizadora
ONLINE

PAE 14  Evangelizadoras:  Cida  e  Andrea
Dia 26 / 05 / 2021 Horário: 20 às 21 hrs

Título:  INSTINTO E INTELIGÊNCIA

Objetivos:

Espera-se que o evangelizando:
Compreenda a diferença existente entre instinto e inteligência.

Conteúdo:

Livro dos Espíritos - Cap. 4 -  Inteligência e Instinto (questões de 71 a 75).

O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e
involuntários, tendo em vista a conservação deles. É um guia seguro, que
nunca se engana.

A inteligência se revela pelos atos voluntários e refletidos [... ] É um atributo
exclusivo da alma. A inteligência pelo simples fato de ser livre está por vezes
sujeita a errar. O elemento que favorece isso é o livre arbítrio porque com o
livre arbítrio nós fazemos as escolhas.

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.
Fazer a prece.

AÇÃO PROPRIAMENTE DITA:

Contar a história “João de Barro “ -    compartilhar
https://issuu.com/editoraftd/docs/o_joa_o-de-barro__flavio_de_souza

No decorrer da leitura  quando  necessário   explicar  sobre o  instinto.

Após,   conversar  com os evangelizandos  sobre  a inteligência.

https://issuu.com/editoraftd/docs/o_joa_o-de-barro__flavio_de_souza


E, sobre a existência de grandes grupos na Natureza, todos criados por
Deus:

Minerais;  Vegetais ; Animais; Seres Humanos

Compartilhar a tela  com os evangelizandos  a  Atividade  no  Power Point.

RELACIONE A COLUNA DA ESQUERDA COM A DIREITA

MINERAIS                 (     )        (1)   Instinto, inteligência e vitalidade
VEGETAIS                 (     )        (2)   Sem instinto, sem inteligência e sem vitalidade
ANIMAIS                   (     )        (3)   Vitalidade e sensibilidade
SERES HUMANOS   (     )        (4)   Instinto e vitalidade

https://www.youtube.com/watch?v=doy9ywsvaQo

Origami  fácil passarinho.

Pedir  aos evangelizandos   que peguem  a  folha  sulfite.

Iniciando o origami  pegar a linha horizontal da folha do papel sulfite e
dobrar em cima da vertical,  frisar bem  e  recortar aquilo que não irá
utilizar.

Outro Origami -

https://www.youtube.com/watch?v=8kzOq7dlRUU&t=4s
DOBRADURA FÁCIL PARA CRIANÇAS - CASINHA QUE ABRE E FECHA

Este origami  utiliza a folha do sulfite inteira.

Após, os evangelizandos devem colorir e finalizar seus trabalhos, colar numa
folha sulfite e fotografar suas criações com seus nomes na folha e enviar para
o grupo de whatsapp.,

Se houver tempo finalizar  com o clipe do João de Barro

https://www.youtube.com/watch?v=vxJqVf9OvkE
DEDICAÇÃO E ESFORÇO! Clipe João-de-barro

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:

https://www.youtube.com/watch?v=doy9ywsvaQo
https://www.youtube.com/watch?v=8kzOq7dlRUU&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=vxJqVf9OvkE


1. celular ou computador com acesso a internet.

2. (02) folhas de papel sulfite ( qualquer cor), lápis de cor, tesoura 

Referência eletrônica:

https://www.youtube.com/watch?v=doy9ywsvaQo

Origami  fácil passarinho.

https://www.youtube.com/watch?v=8kzOq7dlRUU&t=4s
DOBRADURA FÁCIL PARA CRIANÇAS - CASINHA QUE ABRE E FECHA

https://www.youtube.com/watch?v=0LPEZ2izcjw
Dobradura Passarinho      retangulo  14cm x 7 cm

https://www.youtube.com/watch?v=nfnjCPnBleg
Casa em dobradura  bem simples

https://www.youtube.com/watch?v=4vON8-ScmW8

https://www.youtube.com/watch?v=doy9ywsvaQo
https://www.youtube.com/watch?v=8kzOq7dlRUU&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=0LPEZ2izcjw
https://www.youtube.com/watch?v=nfnjCPnBleg
https://www.youtube.com/watch?v=4vON8-ScmW8


ORIGAMI   Tutorial Origami Lelé João-de-Barro -     Arquiteto de Histórias

Desenhos
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