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Título: Jesus me ensina a ser humilde

Objetivos:

Espera-se que o evangelizando:
1. Reunir-se com alegria e confraternizar-se;
2. Compreenda o que é humildade e o que são atitudes humildes.

Conteúdo:

ESE - Cap VII - Bem-aventurados os pobres de espírito

ACOLHIMENTO

Receber os evangelizandos e dar as boas vindas
Prece inicial

Desenvolvimento:

1 - Contar a História: Florzinha cor-de-rosa (Anexo 1). Perguntar para as
crianças que virtude que a florzinha precisou desenvolver. Ajudar com
perguntas, se necessário,  as crianças a chegarem na conclusão: HUMILDADE

2 - Perguntar se eles sabem atitudes que são humildes.
Fazer a dinâmica das atitudes humildes:

- Distribuir um papelzinho com uma atitude humilde para cada
evangelizando.

- Ler a atitude orgulhosa e perguntar qual evangelizando tem a atitude
correta (humilde) que se relaciona com a lida.

- Seguir até que todos tenham ido. (Anexo 2- atitudes)

3 - Dar o desenho do jardim (Anexo 3) para as crianças colorirem

FINALIZAÇÃO
Prece

Recursos didáticos:
Folhas de sulfite impressas, lápis de cor, lápis, borracha, canetinhas,
Computador ou tablet e caixa de som.

ANEXO 1



Florzinha Cor-de-rosa

Na frente de uma velha casinha era para existir um jardim maravilhoso,
mas havia apenas terra, e essa era tão seca que não se via nem minhocas ou
formigas passeando por lá.

Certo dia o céu escureceu e veio uma chuva muito forte molhando toda
a terra, que logo começou a brotar. Em poucos dias o jardim estava
encantador, com um perfume suave das flores diversas que nasceram,
somente um botãozinho ainda não estava aberto.

O jardim ficou todo cercado de joaninhas, borboletas, beija-flores,
minhocas, aranhas, formigas e besouros.

Mas entre as flores que nasceram havia uma que era muito vaidosa,
orgulhosa....olhava para as outras flores e dizia:

- Eu sou a flor mais bonita deste jardim! Vocês comparadas a mim são
horrorosas heheheh.

- Olha só para a florzinha amarela....é igualzinha o sol!! A Flor azul é igual
às nuvens e a marrom igual a terra....que horror!! Todas vocês são iguais
a alguma coisa.
Sou maravilhosa porque sou única.... sou cor de rosa!!! Não tem nada

parecido comigo....sou uma atração... todos que aparecem no jardim olham
para mim elogiando.

E assim falava a nossa florzinha, toda orgulhosa, penteando suas
pétalas.

Certo dia ouviu-se uma gritaria de crianças:
- Corram.....pega.....ela esta indo para o jardim!!!!

E de repente....uma TRAGÉDIA aconteceu !!!!!
A florzinha cor de rosa foi atingida em cheio por uma bola e desmaiou!!
Todas as outras flores foram acudi-la, será que esta viva?!
Felizmente estava, foi abrindo os olhos lentamente, e quando ficou de

pé todas as flores arregalaram os olhos e começaram a gargalhar!!
- HaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHA!!!
- HiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHi!!!
- HeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeH!!!

Todas riam sem parar!!! Mas o que será que aconteceu?!
É que a flor cor de rosa perdeu a metade de suas pétalas, estava

HORROROSA!!
Coitada da florzinha....todos que ali passavam falavam:

- Que espécie de flor é aquela? Que coisa mais feia!!!
A minhoca estava se contorcendo de tanto rir, a borboleta não

conseguia voar de tanto que gargalhava,
A aranha tropicava nas pernas toda vez que olhava para flor

despetalada. Coitadinha....
Dois dias se passaram e todas as pétalas cairam, ficou carequinha...ela

chorava tanto...tanto.....
Então numa noite a florzinha percebeu que foi muito feio o que ela havia

feito, ficava sempre rindo das outras flores, e na verdade todas eram bonitas...
cada uma tinha a sua beleza.....mas agora, ela era a única feia no jardim... e
pensou....

- Nunca mais vou falar mal de ninguém...estou muito sentida com a minha
atitude.
Deus percebeu o arrependimento sincero dela, e decidiu lhe dar uma

nova chance....



Ao amanhecer as flores começaram a se abrir, esticavam as folhinhas
para cima se espreguiçando.

Quando de repente todas arregalaram os olhos! !
A florzinha cor de rosa estava com pétalas novamente!! só que não

eram cor de rosa...era uma azul, uma amarela, uma marrom, outra azul outra
amarela e outra marrom…

E para surpresa de todos, uma florzinha que ainda era um brotinho
começou a se abrir na frente de todos...e quem diria era toda cor de rosa!!

Ela olhou para todas as flores que estava a sua volta e disse:
- NOSSA!!! Que jardim legal...quantas flores bonitas! Mas eu sou mais

bonita que vocês, porque sou a única cor de rosa que tem aqui.
Ao ouvir isso, a florzinha colorida chegou bem pertinho dela e disse:

- Venha cá, você ainda é muito novinha e tem que aprender algumas
coisas, vou lhe contar uma história de uma florzinha cor de rosa que
morou aqui......

(  Regina Amélia de Oliveira)

https://www.passatempoespirita.com.br/products/florzinha-cor-de-rosa1/
(Adaptada)

ANEXO 2

1.Acha que sabe muito e não aceita ser criticado ou corrigido, pois se sente
humilhado.
2.Reconhece que ainda precisa aprender muito e está sempre aberto a novos
conhecimentos.
3.Não admite que errou e procura uma desculpa dizendo assim: "Não foi minha
culpa".
4. Reconhece quando erra e diz assim: "Desculpe, eu me equivoquei" e
procura fazer de novo, e melhor.
5. Se acha sempre certo e acredita que não precisa mudar, pois tudo que faz é
muito bom.
6. Reconhece que pode fazer melhor e se aperfeiçoa para sempre superar a si
mesmo
7. Resiste àqueles que são mais velhos e experientes (professores, pais, avós,
etc.) e põe defeitos neles
8.Respeita aqueles que são mais velhos e experientes e trata de aprender algo
com eles
9. Faz apenas sua tarefa e ainda diz: “Eu só faço meu trabalho; que outra
pessoa faça a outra parte”.
10. Estão sempre dispostos a fazer sua tarefa e algo a mais além da sua
obrigação.
11. Não aceita as ideias dos outros, pois julga as suas sempre melhores.
12. Está sempre disposto a ouvir as ideias dos outros, pois acredita que todos
são capazes de colaborar.
13. Se julga sábio e poderoso e não reconhece Deus como força superior a
todos os homens.

14. É agradecido a Deus pela perfeição de suas leis e de sua criação.

https://www.passatempoespirita.com.br/products/florzinha-cor-de-rosa1/


15. Está sempre insatisfeito, pois se sente injustiçado e merecedor de melhor
sorte.
16. Acredita plenamente na justiça divina e sabe que tem exatamente aquilo
que merece.
17. Acha que perdão é para os fracos; quem é forte mesmo arruma um jeito de
se vingar (ele chama isso de "fazer justiça").
18. Sabe que engolir o orgulho e perdoar é a verdadeira virtude; a vingança só
o iguala ao ofensor.
19. Se arrepende do bem que faz quando não é reconhecido.
20. Sabe que a verdadeira recompensa não está aqui, por isso faz o bem sem
interesse de obter reconhecimento.
21. Dá muita importância a cargos, posições sociais, nobreza familiar.
22. Acredita que a verdadeira grandeza é moral e independe de qualquer título
terreno.
23. Não aceita demonstrar falhas em público nem pedir ajuda e prefere receber
do que dar um pouco de si em benefício do grupo.
24. Reconhece a timidez como sinal de orgulho e luta contra ela, mesmo que
tenha de se expor à opinião do grupo.

https://www.passatempoespirita.com.br/products/o-orgulho-e-a-humildade/
(adaptada)

Anexo 3

https://www.passatempoespirita.com.br/products/o-orgulho-e-a-humildade/

