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Título: Projeto Encontro da Família
TEMA: O que é lar? (convivência familiar)

Objetivos:

Espera-se que o evangelizando compreenda que “lar” é o lugar onde nos
sentimos acolhidos, amados e respeitados e que devemos cultivar esses
sentimentos com relação aos outros membros de nossa família para a boa
convivência familiar.

Conteúdo:

Pág. 175/176 do livro “Estudos Espíritas” de Divaldo P. Franco, pelo espírito
Joanna de Ângelis:

“O lar, no entanto, não pode ser configurado como a edificação material, capaz
de oferecer segurança e paz aos que aí se resguardam. A casa são a
argamassa, os tijolos, a cobertura, os alicerces e os móveis, enquanto o lar são
a renúncia e a dedicação, o silêncio e o zelo que se permitem àqueles que se
vinculam pela eleição afetiva ou através do impositivo consanguíneo,
decorrente da união.”

Desenvolvimento:

ACOLHIMENTO:
Abrir a sala de reunião no google meet às 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:

Perguntar para as crianças se elas lembram da AE da semana anterior.
Explicar que aprendemos que existem muitos sentimentos que precisamos
cultivar para uma boa convivência familiar.
Explicar que iremos desenhar a árvore da boa convivência familiar.
Pedir para que eles peguem a folha de sulfite e os lápis de cor para iniciarmos.
ajudá-los a desenhar a árvore e em seguida perguntar quais sentimentos eles
querem colocar na árvore.
A cada sentimento, escrever na árvore e pedir para que a criança cite um
exemplo de situação em que podemos exercitar esse sentimento.



Ao final explicar que todos esses sentimentos e atitudes juntos constituem o
nosso lar, que não é um lugar físico, mas sim qualquer lugar onde nos sentimos
acolhidos, respeitados, amados, e felizes.

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- Dois fantoches de meninos
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