
 Centro Espírita Ismênia de Jesus
 Evangelização Espírita Ismênia de Jesus

Plano de Ação Evangelizadora

PAE 04  Evangelizadora:  Cida
Dia  04 / 04 / 2022 Horário: 20 às 21 hrs

Título:    Jesus me ensina a caridade
ESE - Cap XV - Fora da caridade não há salvação

Objetivos: 

 Espera-se que o evangelizando:

Entenda que a caridade é uma virtude que pode ser praticada por todos, e
que, pode ser exercida no campo material e no campo moral.

Reconheça na caridade o caminho para a renovação espiritual.

Conteúdo:
    
ESE - Cap. XV

Instruções dos Espíritos.
Fora da caridade não há salvação.

10. Meus filhos, na máxima: Fora da caridade não há salvação, estão
encerrados os destinos dos homens, na Terra e no céu; na Terra, porque à
sombra desse estandarte eles viverão em paz; no céu, porque os que a
houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho
celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida,
encaminhando-o para a Terra da Promissão. Ela brilha no céu, como auréola
santa, na fronte dos eleitos, e, na Terra, se acha gravada no coração daqueles
a quem Jesus dirá: Passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-eis
pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com
mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do
homem, como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar
melhor a sua origem, do que apresentando-a como regra, por isso que é um
reflexo do mais puro Cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se
transviará. Dedicai-vos, assim, meus amigos, a compreender-lhe o sentido
profundo e as consequências, a descobrir-lhe, por vós mesmos, todas as
aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a
consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como
também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta:
é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a
ação da vontade; para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia
e a despreocupação.

Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudésseis gozar a luz
do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos; é



que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores
cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam
induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só
e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos
de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam.

Paulo, o apóstolo.
Paris, 1860.

ACOLHIMENTO

Receber os evangelizandos e dar as boas vindas.
Prece inicial

Desenvolvimento:                                     

Exposição dialogada e Reflexões:

- Música "Colaboração" - Vilma de Macedo Souza

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

Perguntar aos evangelizandos o que eles compreenderam da música;
E qual será o tema da ação evangelizadora de hoje ?  Aguardar ...

Conversar com os evangelizandos a respeito do significado das palavras
dentro do contexto da frase:  Fora da Caridade não há Salvação.

Caridade :   Fazer todo o bem ao nosso alcance.

Salvação :   Progresso, evolução espiritual.

Caridade = amor em ação = atitudes no bem

Jesus explicou  que a  caridade moral, como sendo benevolência ( boa
vontade) para com todos, indulgência ( tolerância ) para com as imperfeições
alheias e perdão das ofensas.

Explicar que a caridade acontece quando colocamos o amor em nossas ações,
pensamentos e atitudes.

Solicitar que os evangelizandos citem exemplos de caridade;

Após, fazer as seguintes perguntas, dando-se um tempo para que discutam e
respondam, e se necessário serão complementadas pelos evangelizadores.

Por que  devemos fazer o bem ?

Quem é o primeiro que se beneficia com o bem ?
Quem o pratica. EXEMPLO: Quem acende uma luz é o primeiro a iluminar-se.

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


Em que hora, quando e em que lugar devemos praticar a caridade ?

Será que qualquer pessoa pode fazer a caridade ?
Convidar os evangelizandos a descobrirem quais são os tipos de
caridades que podemos realizar.

Utilizar uma caixinha contendo as palavras mental, material, verbal, passiva e
gestual;

Cada criança deverá retirar um papel e dizer como acha que esse tipo de
caridade acontece.

         Obs.: se necessário, no momento em que a cada criança retirar o papel,
a evangelizadora pode explicar o que significa a palavra, para que o
evangelizando possa responder.

         Material: doação de alimentos, roupas, dinheiro, remédios, brinquedos.

         Mental: prece, vibrações, perdão sincero, sentimentos de amor e carinho,
coisas boas que desejamos aos outros.

         Verbal: palavras que expressam amor, consolo, falar suave, sem gritar.

         Passiva: silêncio diante da ofensa, atenção diante de um desabafo de
alguém que sofre.

         Gestual: atitudes, abraço, carinho, sorriso, aperto de mão.

DINÂMICA:

Pedir aos evangelizandos que se levantem e caminhem pela sala;
Algum tempo depois ordenar que parem e não saiam do lugar;

Dizer:  imaginem que vocês precisem se alimentar mas não podem se mexer:
(colocar sobre uma mesa ou cadeira alguns bis (chocolate), façamos de conta
que esse é um alimento essencial para vocês, o que fazer?

(espera-se que os evangelizandos encontrem  alguma forma de pegar o
alimento).

Explicar no final: O que caracteriza a dinâmica é a ajuda, o auxílio entre
os semelhantes, a cooperação; a necessidade do próximo, a caridade.

FINALIZAÇÃO
Prece

Recursos didáticos: 
Notebook;  Caixa de som.
Caixa de bis.

Referência eletrônica:



https://cebatuira.org.br/estudos_detalhes.asp?estudoid=822
https://www.youtube.com/watch?v=aNANsBsRvWU

https://cebatuira.org.br/estudos_detalhes.asp?estudoid=822
https://www.youtube.com/watch?v=aNANsBsRvWU

