Centro Espírita Ismênia de Jesus

Evangelização Espírita Ismênia de Jesus
Plano de Ação Evangelizadora
ONLINE
Evangelizadoras: Andrea

PAE 35

Dia 24/11/2021

Horário: 20 às 21 hrs

Título: ENCARNAÇÃO NOS DIFERENTES MUNDOS - PARTE 2

Objetivos:
Espera-se que o evangelizando:
● Conheça o verdadeiro sentido do natal.

Conteúdo:
EADE — Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita — Religião à luz do
Espiritismo
TOMO I — CRISTIANISMO E ESPIRITISMO
Módulo II — O Cristianismo
Roteiro 1 - Nascimento e infância de Jesus
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:
Perguntar para as crianças sobre o Natal. Quais tradições eles tem em casa.
Se eles sabem o que é comemorado no natal. Se eles sabem a história do
nascimento de Jesus.
Apresentar o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=ej4br7U6ZLA
Perguntar se eles sabem porque damos presentes se o aniversário é de Jesus.
Explicar a relação dos presentes com os três reis magos que presentearam
Jesus. Perguntar o que eles acham que podemos fazer para presentear Jesus
em seus aniversário.
Sugerir a criação de uma árvore de natal no papel sulfite mas que em seus
galhos iremos pendurar, ao invés de bolinhas, os sentimentos que devemos
cultivar para presentear Jesus em seus aniversário.

Finalização
Conversar com os pais sobre o ano de 2022. Falar sobre a provável volta aos
encontros presenciais em 07/02/2022. E sobre a proposta de continuarmos
com os encontros virtuais.
Criar uma mentalização para o 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.
Referência eletrônica:
https://www.youtube.com/watch?v=ej4br7U6ZLA

