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Escolinha de Evangelização  Espírita  
Viena - 2002 

 
 
                          Programação para Infância  

 
 
 

Considerações  Gerais: 
 
 
. As aulas deste programa deverão ser adaptadas para sua aplicação, 
conforme os interesses e necessidades da criança, nas diferentes 
fases do desenvolvimento que atravessa, a critério e o bom senso 
do evangelizador. 
 
. Nenhuma aula deverá ser iniciada sem a devida preparação, bem 
como a prece. Na preparação poderão ser cantadas músicas suaves 
e tranquilas ou somente um música instrumental.  Evitar iniciar a 
aula com as crianças agitadas, pois com isto será mais difícil a 
concentração delas. 
 
. As ilustrações contidas nos anexos de cada história, deverão ser 
ampliadas, copiadas e coloridas para serem apresentadas  às 
crianças, à medida que o evangelizador for narrando a história.  É 
primordial que as ilustrações sejam preparadas com colorido, 
colagens ...  conforme as ilustrações de um livro de histórias 
infantis, para despertar o interesse da criança.  
 
. Após colorir as gravuras, o evangelizador deverá  colá-las num 
papel cartão ou cartolina, para que elas fiquem mais firmes, 
facilitando a apresentação no decorrer da história. 
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. As atividades de fixação contidas nesta programação são apenas 
sugestões, ficando a critério de cada evangelizador elaborar sua 
própria atividade.  As folhas deverão ser multiplicadas para tantas 
quantas forem as crianças da classe. 
 
. As sugestões de motivação inicial e atividades de fixação poderão 
ser aproveitadas em outras classes, com a devida adaptação ao 
tema. Devem ser levadas em consideração as características de 
cada faixa etária para que haja interesse e o tema seja melhor 
entendido. 
 
. Seria importante guardar as aulas em pastas ou envelopes, para 
serem arquivadas e aproveitadas quando o programa for repetido 
para novas turmas.   
 
. Algumas histórias deverão ser adaptadas segundo o nível 
socioeconômico das crianças em atenção ao seu ambiente de 
relação e vida. Por exemplo: periferia, favelas, creches, abrigos, 
orfanatos... O evangelizador deverá estar atento para trazer à 
vivência delas o texto da história, modificando-a segundo a sua 
realidade. 
 
. O evangelizador deverá fazer uma avaliação, após cada aula, a 
fim de verificar se existe a necessidade de fixar ainda mais o tema 
estudado. 
 
. Ao final de cada unidade, o evangelizador também deverá fazer 
uma avaliação dos resultados obtidos, bem como da metodologia 
aplicada.   
 
 
                                                                 Claudia Werdine    
                                                                               
 
  



 3 

 
 
                                          Unidade 1 = DEUS 
 
 
 
 
 
Objetivos Principais:   
 
 
 
 a) Conscientizar a criança da existência de Deus e de Sua criação; 
 
 b) Levar a criança a reconhecer o Criador pelo mundo que a 
      circunda: as plantas, os animais, a família, etc; 
 
c)  Demonstrar o amor de Deus por todas as criaturas e a perfeição  
      de Sua obra, que nenhum homem consegue copiar; 
 
d)  Desenvolver na criança  as atitudes de respeito e amor à  Deus;  
 
e)  Esclarecer a criança que a melhor maneira de demonstrarmos 

 nosso amor à Deus é respeitar a Sua obra: A Natureza; 
 

f) Levar a criança a sentir que Deus lhe oferece todas as condições  
     para que cresça em amor, harmonia e sabedoria; 
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Sub-unidades: 
 
Aula 1 = Deus Criador 
 
. Motivação  Inicial: 
O evangelizador deverá iniciar a aula com as seguintes perguntas: 
- Quem tem aquário em casa? Quem já visitou um aquário público? 
- Quem já viu um peixinho nadando? Como é que eles fazem? 
Fazer com as mãos movimentos de curvas, balançando de lá para 
cá, imitando peixinhos. 
Pedir para que as crianças façam também os movimentos,  
fechando os olhos e imaginando que estão no fundo do mar. 
 
Obs.: Para a aula ficar mais interessante e divertida, o 
evangelizador poderá decorar a sala com motivos marinhos. 
 
. Desenvolvimento do Tema: 
Contar a história abaixo, utilizando as gravuras anexas. 
   
 
                                                                   Festa no Mar 
 
    No fundo do mar havia  
                                                          um  peixinho muito inteligente                                          
                                                          e muito curioso. Apesar de ser  
                                                          bem pequeno, nadava muito 
ligeiro e com muita coragem. Era muito amigo das sardinhas, que 
eram peixes pequeninos como ele. 
           Peixinho Curioso vivia muito feliz com todos os seus 
companheiros. 
           Certa manhã, chegou àquela cidade um peixinho diferente, 
que vivia num lugar muito distante dali. O peixe visitante fez-se 
logo amigo de todos e trouxe uma importante noticia:  o peixe-rei, 
do fundo do mar, iria fazer uma grande festa e queria que todos os 
peixinhos estivessem presentes.  
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          A noticia causou curiosidade e surpresa a todos os peixes, 
inclusive ao Peixinho Curioso, que logo perguntou: 
          - Mas para que essa festa? É aniversário de alguém? 
          Então o peixinho visitante explicou para todos: 
          - Não. É uma festa diferente. O rei do mar quer agradecer a 
alguém que é maior que o mar, que o céu, que a terra... 
          Em todo o fundo do mar havia uma grande agitação. Os 
peixinhos, as ostras, as baleias, enfim, todos aguardavam ansiosos 
e se preparavam para o grande DIA DO AGRADECIMENTO. 
Mas Peixinho Curioso não entendia como alguém podia ser maior 
que o céu, que a terra, que o mar. 
          Na manhã da festa, o castelo já estava rodeado de todas as 
espécies marinhas. Todos estavam ansiosos pelo grande 
acontecimento. 
          Na hora marcada, todos entraram no castelo e o rei começou  
a falar: 
          - Todos aqui presentes estão curiosos para saber quem é 
mais poderoso que o mar, que o céu, que a terra... 
          Então o Peixinho Curioso perguntou: 
          - Mas quem é  assim tão poderoso? 
          E o peixe-rei respondeu: 
          - Deus! 
          - Deus? ? E onde ele está ?  
          - Está em todas as coisas, em toda parte, porque foi Ele que 
criou a tudo e a todos. Devemos agradecer a Ele por tudo o que 
temos. 
          Então, Peixinho Curioso entendeu quem era o criador de 
tudo o que era belo: a chuva, o sol, o mar, a terra ... e, desde este 
dia, quando olhava para todas as maravilhas do fundo do mar, ele 
sabia quem as havia criado e agradecia feliz. 
 
                                   -- // -- 
 
 
 



 6 

 
 . Atividade de Fixação: 
Após o término da história, o evangelizador deverá distribuir a 
folha anexa, para que as crianças cubram a linha pontilhada e 
verifiquem que animalzinho vai aparecer. 
 
 
. Anexos:   
Os anexos se encontram nas páginas seguintes. Cada página 
contém uma ilustração referente a história e, no final, a atividade 
de fixação.   
Encontraremos 4 ilustrações (anexos) para a história “Festa no 
Mar” e um anexo para atividade de fixação. 
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Atividade de Fixação   
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Aula 2 =  Obras de Deus (animais) 
 
. Motivação Inicial: 
Iniciar a aula fazendo as seguintes perguntas para as crianças:        
- Quem já visitou o Jardim Zoológico? 
 - Qual o animal que mais gostou? Por quê ? 
- Porque o pescoço da girafa é tão longo?  
- Vocês sabiam que as formigas são muito trabalhadoras? Elas                                 
 recolhem comida durante todo o verão, para que no inverno elas 
possam ficar quentinhas dentro do formigueiro. 
- Por que o sapo vive na água quando pequeno e fora dela quando 
adulto? 
- Como nasce a borboleta? 
 
. Desenvolvimento do tema: 
Contar a história “A Curiosidade de Juquinha”, utilizando as 
gravuras anexas. 
 
 
   
                                                 A Curiosidade de Juquinha      
 
 
                                          Juquinha era um lindo garoto. Estava    
                                      sempre se divertindo com tudo o que via.  
 Gostava de saber como eram todas as 
coisas que encontrava. Deitava-se no chão para ver como os 
bichinhos comiam e viviam. Olhava os olhos e a boca, os pés e os 
pêlos dos animais, achando que tudo no mundo era bonito e bem-
feito. 
          Juquinha perdia horas, olhando as coisas pequeninas e as 
coisas grandes que encontrava pelo mato, no jardim ou quando 
visitava o jardim zoológico. Ele estava sempre a dizer: 
          - Quem fez todas essas coisas sabe muito!!! Sabe mais que 
papai, mais que a professora, mais que os homens que vão para a 
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lua! Sabe mesmo... porque os homens sabem fazer foguetes para 
viajarem para a lua, mas eles não sabem como fazer a lua. 
          Olhando uma tartaruga Juquinha dizia: 
          - Quem fez a tartaruga sabe fazer coisas que andam devagar 
e também sabe fazer coisas que andam ligeiro, como o vento ou o 
raio nos dias de chuva. 
          Um dia, Juquinha saiu para passear com seu cãozinho Piloto 
e encontrou um montinho de areia. 
          Quis saber o que era que tinha lá dentro. Vocês também 
querem saber? Eram formigas!!!  
           Juquinha ficou a pensar: 
          - Quem ensinou as formigas a fazerem suas casinhas tão 
bem-feitas? 
           Juquinha andou e andou... Piloto também. De repente, 
Juquinha viu uma coisa verde e bonita. Ficou olhando, encantado 
com aquilo. Sabem o que era??? Um casulo!!!! Dali sairia uma 
linda borboleta. Juquinha pensou: 
          - Como é que poder ser tão bem-feito? O homem não pode 
fazer uma linda borboleta que sai de dentro de um casulo verde, 
voando com suas lindas asas!! 
         O menino continuou andando e em seguida viu umas coisas 
pequeninas e marrom. Quis logo saber o que era. Sabem o que 
eram? Sementinhas!!!! Logo elas se transformariam em frondosas 
árvores. Juquinha ficou a pensar: 
        - Ninguém pode entender uma coisa assim!! Quem fez a 
sementinha dever ser muito sabido mesmo!!!!! 
         Juquinha andou mais, Piloto também. 
         Encontrou um lago de águas cristalinas. Ele parou, abaixou-
se e olhou, olhou ... Ficou encantado!!!!! Sabem o que tinha 
embaixo da água? Uma coisa pequenina e preta, com um rabinho 
novo. Era um sapinho!!! Como é que um sapinho novo tem 
rabinho, vive dentro da água e depois que cresce não tem mais 
rabinho e vive na terra? Quem tira o rabinho do sapo sem ele sentir 
dor? Quem mexe no corpo do sapo para ele respirar dentro da água 
quando é pequeno e respirar fora da água quando é adulto? 



 14 

          Juquinha continuava a olhar tudo, tudo. O lago. O caracol 
que andava com a casa nas costas. Quando Juquinha olhou para 
cima ... bem alto, viu uma nuvem enorme, escura e pensou: 
           - Agora mesmo o céu estava todo azul, com nuvens bem 
marcadas. Quem tirou as nuvens brancas e colocou a nuvem preta? 
Ih!!! Mamãe disse que nuvem escura traz chuva!!!! 
         E Juquinha correu para casa o mais rápido possível. E Piloto 
também. Chegaram em casa e encontraram mamãe na porta 
esperando. Juquinha entrou e foi logo perguntando: 
         - Mamãe, eu vi uma porção de coisas bonitas que nem você e 
nem o papai sabem fazer. Eu vi coisas muito interessantes e achei 
lindo. Ninguém sabe fazer as coisas que eu vi, eu garanto. Quem 
sabe fazer uma borboleta? Quem sabe fazer uma linda árvore 
nascer de uma sementinha? Quem tira o rabinho do sapo quando 
ele cresce? 
         Mamãe enxugou alguns pingos de chuva da cabeça de 
Juquinha e, com muito carinho, respondeu: 
          - Meu filho, só Deus, nosso Pai, nosso Criador, é que 
poderia ter feito tudo assim, tão certo, tão belo e tão perfeito! Você 
descobriu muitas coisas que Deus fez, mas ainda falta muitas 
outras que, durante toda a sua vida, você terá oportunidade de 
conhecer. 
                                             -- // -- 
 
. Atividade de Fixação: 
Após o término da história, o evangelizador deverá distribuir a 
folha anexa, para que as crianças pintem os desenhos, recortem e 
colem as maçãs e os passarinhos. 
 
. Anexos:   
Os anexos se encontram nas páginas seguintes. Cada página 
contém uma ilustração referente a história e, no final, a atividade 
de fixação.   
Encontraremos 4 ilustrações para a história “A Curiosidade de 
Juquinha”.  
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Aula 3 =  Obras de Deus  (dia e noite) 
 
. Motivação Inicial: 
O evangelizador deverá apresentar as crianças as duas gravuras 
(anexo),  mostrando a diferença entre o dia e a noite. 
Pedir as crianças para apontarem as diferenças entre o dia e a noite. 
 
. Desenvolvimento do Tema: 
Contar a história “O Coelhinho Curioso”, utilizando as gravuras 
anexas. 
 
 
                                                 O Coelhinho Curioso        
 
 
                                              Bibi era um coelhinho muito esperto e    
    curioso que morava na floresta com sua  
    família. Bibi acordava todos os dias muito  
    cedo, assim que o Sol começava a clarear 
a floresta. Passava os dias inteiros correndo, pulando, 
perguntando ... Mamãe coelha mandava que ele dormisse bem 
cedo, para que pudesse ter disposição para brincar bastante no dia 
seguinte. 
          Mas Bibi tinha uma curiosidade: o que acontecia na mata 
durante a noite? Ele nunca podia ficar acordado de noite porque 
ainda era muito pequeno, mas queria saber o que acontecia... 
         Um dia, mamãe coelha disse para Bibi: 
         - Bibi, está  na hora de dormir. Escove seus dentes e vamos 
para a toca. 
          Bibi obedeceu imediatamente, Quando mamãe coelha veio 
lhe dar o beijo de boa-noite ele pediu: 
         - Mamãe, eu queria tanto saber o que acontece lá fora 
enquanto eu durmo! A senhora bem que poderia me deixar sair um 
pouquinho para ver a noite! 
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         - Mas meu filho – respondeu a mãe – a noite é igual ao dia, e 
os bichinhos, todos os seus amiguinhos, já estão dormindo. Está  
tudo escuro, silencioso ...  
         Mas Bibi insistiu tanto, até que mamãe coelha permitiu que 
ele visse a noite. Colocou-lhe um casado por causa do frio e saiu 
com ele. 
         Bibi estava emocionado, já que ia ver a noite pela primeira 
vez. Ele espiou pela porta da toca, mas não achou a escuridão tão 
grande como a mamãe falara. 
         - É realmente escuro, mas não tanto. Deve haver alguma 
lâmpada lá fora, como tem no meu quarto! 
         E saiu completamente da toca. Olhou, olhou e não viu seus 
amiguinhos. Resolveu, então, procurar a lâmpada que clareava um 
pouco a floresta durante a noite. Olhou para cima e levou o maior 
susto! Viu bem lá no alto, no céu, uma “lâmpada” redonda, enorme, 
bem branquinha, que clareava tudo na floresta! Viu também, 
milhares de coisinhas brilhantes, em todo céu!!! Eufórico, 
perguntou a mãe: 
        - Mamãe, o que é aquilo lá no céu?  Aquela linda bola branca 
e aquelas coisinhas brilhantes, tudo tão maravilhoso... o que é?  
        Mamãe coelha, com toda a paciência, respondeu: 
       - Ora, Bibi, é a Lua! E os pontinhos brilhantes são as estrelas! 
       Bibi continuou perguntando: 
       - E eles também vieram visitar a noite? 
       - Não, filho! Todas as noites podemos ver as estrelas e a Lua 
no céu. 
        - E quem os pendurou lá em cima? Foi o papai coelho? 
        - Não, Bibi, foi o Papai do Céu! Lembra-se que eu expliquei a 
você que Deus fez tudo o que há na terra? Pois Deus fez tudo o que 
há no céu também: o Sol, as nuvens, a Lua, as estrelas ... 
        - Mas que coisa linda!!! 
        E Bibi, já com bastante sono, foi dormir, pensando nas 
maravilhas que Deus fez, na Lua e em todas as estrelinhas do céu. 
 
                                            -- // --  
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 . Atividade de Fixação: 
O evangelizador deverá fazer os óculos de lentes coloridas, 
seguindo o modelo anexo. De um lado, colar papel celofane 
amarelo e do outro lado, celofane azul. 
Após todas as crianças estarem com os óculos, o evangelizador 
deverá pedir que as crianças fechem um olho de cada vez para 
sentirem a diferença da cor. O lado amarelo representará o dia e o 
lado azul, representará a noite. 
 
. Anexos:   
Os anexos se encontram nas páginas seguintes. Cada página 
contém  duas ilustrações para a motivação inicial e, no final, a 
atividade de fixação.   
Encontraremos, também, 3 ilustrações para a história “O 
Coelhinho Curioso”.  
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Aula 4 = Obras de Deus (plantas) 
 
. Motivação Inicial: 
O evangelizador deverá conversar com as crianças sobre como as 
plantas nascem. Exemplos: feijão, nasce do grão; tomate, nasce das 
sementes que estão no seu interior; roseira, nasce da muda, etc 
 
O evangelizador deverá trazer grãos de feijão e plantar com o 
auxílio das crianças. Cada criança plantará e tomará conta do seu 
pé de feijão. Caso o Centro Espírita não tenha local onde os potes 
possam ficar, cada criança levará seu pote para casa e, a cada aula, 
o evangelizador perguntará as crianças como está o 
desenvolvimento do pé de feijão. 
 
Observação: 
Para plantar os feijões, o evangelizador deverá utilizar copos 
descartáveis ou vidros grandes (maionese, molho tomate ...) e 
algodão. Colocar o algodão no fundo do copo ou vidro, molhar 
bem e colocar os feijões. O algodão não poderá estar mergulhado 
na água e sim, umedecido. Verificar com freqüência, a necessidade 
de molhar novamente o algodão. 
 
. Desenvolvimento do Tema: 
Contar a história “A Sementinha Celeste”, utilizando as gravuras 
anexas. 
 
 
                                            A Sementinha Celeste      
 
 
                                         - Puxa! Como está  abafado aqui!  - dizia  
                                aquela sementinha remexendo-se na terra. 
                                         Algum tempo depois, ela percebia outra                       
                                novidade: 
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         - E agora? O que é isto? Como é gostoso sentir este 
molhadinho ... É bem refrescante! 
         E as novidades não paravam de aparecer. 
         - Nossa, como estou crescendo! Estou forte! Mas ainda está  
um tanto abafado aqui. Eu preciso respirar. Vou fazer um pouco de 
força e tentar subir. Contarei até três e vou conseguir. Um, dois, 
três e ... Ploft!!! Que legal! Como são coloridas as coisas por aqui! 
         Neste instante sentiu um leve toque, empurrando-a para o 
lado. 
         - Epa! O que é isto?   
         Foi esticando o seu corpinho e encostou-se numa joaninha. 
         - Olá, sou Celeste! Acabei de nascer. E você? 
         - Eu sou Joana, uma joaninha. 
         - Você é muito bonita e tudo aqui é lindo e perfeito! - dizia a 
sementinha.  
         - Também, pudera! Nós todos fomos criados por Deus! 
         - Deus!!!!! – exclamou a sementinha. 
         - Sim!  Deus é o Criador de todo o Universo. 
         - Oh! Obrigada, papai do céu, por nos criar tão lindas assim! 
disse emocionada a sementinha. 
 
                                    -- // -- 
 
. Atividade de Fixação: 
Confeccionar, com o auxilio das crianças, a flor no vaso, conforme 
modelo anexo, usando papel cartão (ou cartolina) e palito de 
sorvete. As flores poderão ser feitas de papel colorido e o palito de 
sorvete poderá ser pintado de verde. 
O evangelizador deverá  levar o material já cortado e separado, 
devendo as crianças pintarem todas as partes e montarem seus  
vasos com o auxílio do evangelizador. Cada criança montará o seu 
vaso. 
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. Anexos:   
Os anexos se encontram nas páginas seguintes. Cada página 
contém uma ilustração referente a história e, no final, a atividade 
de fixação.   
Encontraremos 3 ilustrações para a história “A Sementinha 
Celeste”.  
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Aula 5 =  Deus Criador 
 
 . Motivação Inicial:  
Distribuir folhas de revistas velhas para as crianças amassarem, 
fazendo pequenas bolas de papel. Após a confecção das bolas, 
pedir para que elas atirem as bolas para o alto.  
O que aconteceu?  
As bolas ficaram lá em cima? 
Por que as bolas caíram? 
 
. Desenvolvimento do Tema: 
Contar a história “Marcelinho, o Astronauta”, utilizando as 
gravuras anexas. 
 
  
                                                Marcelinho, o Astronauta    
 
 
                                           Marcelo é um garoto de seis anos.    É  
                                      uma graça de garoto. Estava todo ansioso                                      
para começar a freqüentar a escola. Hum ...que alegria!   
          O menino sempre quis entrar para a escola. Sabem por que? 
Porque o seu maior sonho é ser astronauta e visitar a Lua! Ah ... 
que maravilha pegar um foguete e ZZUUUUMMMMMMM!!!!! 
Vestir aquela roupa enorme, com capacete e saber pilotar muito 
bem um foguete espacial. Partir, viajar pelo céu, rodear os planetas 
e conhecer a Lua! O que será que há na Lua, tão branquinha?   
          Mas contaram  para Marcelo que um astronauta precisava 
estudar muito, por isso toda a sua alegria por entrar para a escola. 
          O tempo passava, passava... e nada de mandarem o menino 
para uma escola de astronauta! 
          - Calma – diziam – voce precisa crescer primeiro. Todos os 
astronautas são  grandes! 
          Como Marcelinho viu que muito tempo teria que passar, 
resolveu construir sua própria lua e seu próprio  foguete. Oh ... que 
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boa idéia ! Aquele carrinho velho bem que poderia ser a nave 
espacial! Arranjou rápido  uns óculos sem lentes, que não   serviam 
mais... pronto! Bateu palmas de alegria!! 
          Agora só faltava uma lua, igualzinha a de verdade. Pegou 
um montão de papel branco, amassou, amassou ... pegou mais uma 
folha, amassou ... e a sua lua foi ficando grande. Mas, como fazê-la 
ficar no céu? 
          - Já sei!! 
          E jogou sua lua de papel  para o alto com bastante força . Ela 
subiu, subiu... mas ... de repente comecou a cair, cair ... 
         - Mamãe  ! – chamou triste – Minha lua não  quer ficar no 
céu! Por que, se a outra fica? 
          E a mãe respondeu: 
          - Ora, filho! É que a Lua foi feita por Deus e Ele é perfeito 
em tudo o que faz. Foi Ele quem fez o céu, as estrelas, os planetas... 
          - Deus?? 
          - Sim, Deus. As coisas que Ele fez são tão maravilhosas que 
ninguém consegue imitar. 
 
                                   -- // -- 
 
. Atividade de Fixação:   
O evangelizador deverá  confeccionar estrelas (papel prateado), lua 
(papel branco) e alguns planetas (papel colorido).  Com papel azul, 
fazer um painel imitando o céu e fixar este painel na parede. 
Através da mímica, cada criança representará o papel de um 
astronauta flutuando no espaço, pegará  algum dos astros 
confecionados pelo evangelizador e fixará o astro escolhido no 
painel azul.   
Ao final da aula, as crianças observarão o painel representando o 
céu e o evangelizador perguntará  qual a diferença entre o céu 
criado por Deus e o céu criado por eles. 
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 . Anexos:   
Os anexos se encontram nas páginas seguintes. Cada página 
contém uma ilustração referente a história. 
Encontraremos 6 ilustrações para a história “Marcelino,  o 
Astronauta”.  
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Aula 6 =  Deus Criador 
 

. Motivação inicial : 
 O evangelizador deverá levar frutas, cereais, legumes ... que sejam 
do conhecimento das crianças.  
Deixar que cada criança toque, cheire, prove ... cada coisa. 
Perguntar a utilidade de cada fruta/cereal/legume e de onde  vêm 
todas as coisas. 
 
. Desenvolvimento do tema: 
Fixar na parede algumas folhas de cartolina branca e dividir estas 
cartolinas em duas partes, um lado para a criação de DEUS 
 e o outro lado para a criação do HOMEM. 
Usando recortes de revistas, o evangelizador vai enumerando as 
criações de Deus (sol, lua, flores, animais, árvores, céu, estrelas, 
frutas, neve, vento ...) e as criações do homem (casa, cadeira, fogão, 
sapato, roupas, represas ...) entregando as figuras para que as 
crianças possam ir colando no lado certo da cartolina. 
 
Obs.1: Esta atividade também poderá ser feita com um barbante 
preso na parede, dividido ao meio e as crianças irão colocando as 
figuras com pregadores de roupa.  
 
A cada figura utilizada, realizar as seguintes perguntas: 
 
. Nós comemos as frutas, o arroz, o feijão e tudo o que nasce da 
terra. Quem fez a terra? Quem fez as diferentes frutas? 
 
 . Nós bebemos a água.  Quem fez a água que chove do céu e 
forma os rios, mares, etc? 
 
. A roupa que vestimos é feita de pano, que é retirada de uma 
planta chamada algodão. A roupa pode ser feita de lã, que é 
retirada dos carneiros. Quem fez o algodão que fornece a roupa? 
Quem fez o carneiro que fornece a lã?  
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. Nós calçamos o sapato que é feito de couro de boi. Quem fez o 
boi? 
 
. Quem fez o ar que respiramos? (pedir as crianças que tapem o 
nariz o quanto agüentarem e perguntar se é possível viver sem o ar) 
 
. O leite que bebemos é produzido pela vaca. Quem fez a vaca? 
 
Resumindo:  
 
A roupa que vestimos, o alimento que comemos, a água que 
bebemos, o ar que respiramos ... Tudo isso foi criado por DEUS. 
DEUS faz as coisas que ninguém consegue fazer!!!! 
O homem também faz muitas coisas, transformando as criações de 
Deus, para vivermos melhor. 
 
Obs.2: Usando a imaginação e a criatividade, deverá o 
evangelizador trabalhar com as crianças para que elas mesmas 
concluam a importância da natureza , sua beleza e perfeição. 
Mostrar que o homem pode ajudar a natureza de várias formas e 
não deve destruí-la. 
 
. Atividade de Fixação: 
O evangelizador deverá entregar a cada criança uma folha branca, 
com uma linha divisória no meio, para a criança desenhe de um 
lado as criações de Deus e do outro lado, as criações do homem. 
As crianças também poderão recortar de revistas, figuras relativas 
ao tema estudado e colar em uma folha branca. 
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Aula 7 = Deus Pai - Amor e Sabedoria 
   
 
. Motivação  Inicial: 
O evangelizador deverá iniciar a aula com as seguintes perguntas: 
 
- Vocês já foram viajar para outra cidade ou país? Com quem e 
para onde foram? Foram de que meio de transporte? O que mais 
gostaram? 
- Quem conhece o mar? Como é o mar? 
- O que vocês sentem quando estão perto do mar? 
- Quem não conhece, gostaria de conhecer? Por quê ? 
- Quem já visitou uma fazenda, um sitio, uma chácara, uma cidade 
do interior? 
- Quem já viu uma cachoeira? Quem já viu pelo menos na TV? 
- Como ela é? Alguém tem algum livro em casa com uma 
cachoeira? 
 
Obs.: O evangelizador poderá levar fotos e livros sobre as 
perguntas acima, para uma melhor ilustração. 
 
O evangelizador também poderá solicitar as crianças, ao término 
da aula anterior, para que levem na aula seguinte,  algumas fotos 
de viagens ou passeios. Poderá ser reservado alguns minutos ao 
final da aula. para que as crianças apresentem suas fotos ou este 
momento poderá ser a própria atividade de fixação. 
 
. Desenvolvimento do Tema: 
O evangelizador deverá recortar de revistas ou Internet, figuras que 
ilustrem a história abaixo. 
 
 Contar a história “A Viagem”, utilizando as figuras acima 
mencionadas. 
 



 48 

 
 
                    A Viagem  
 
                    Quando as aulas do primeiro    
     semestre findaram,  Maria  e    seus   
     irmãos esperavam o passeio das férias, 
pois conforme combinado  com seus pais, 

sairiam em longa viagem. Estavam ansiosos e contentes, pois há 
muito esperavam conhecer novos lugares. 
           O senhor Gil foi logo preparar o carro, arrumando as malas, 
bicicletas ... No dia seguinte, partiram bem cedo. 
           Primeiramente foram a uma cidade do litoral, no sul do 
Brasil. Quem sabe o que é litoral? Toda a parte da terra banhada 
pelo mar, chama-se litoral. 
           A praia era linda!! As ondas gigantes encobriam as pedras e 
se chocavam contra o farol que servia para sinalizar aos navegantes. 
Apesar do mar bravio, havia muitos banhistas, pois o dia 
ensolarado era um convite para ir praia. 
         Maria estava feliz. A paisagem era belíssima!  
         Mais tarde, foram a outras praias da região, com águas 
azuladas e cristalinas, a floresta muito verde. O ar muito puro, era 
agradavelmente sentido por todos. Maria e seus irmãos começaram 
a procurar conchinhas pela areia e acabaram encontrando um 
pequeno siri, que corria de um lado para o outro, assustado com a 
algazarra das crianças.   
         Seus pais divertiram-se muito e sentiam-se tranquilos e 
descansados naquelas paisagens tão belas. 
          O entardecer foi maravilhoso. O pôr-do-sol era lindo, cheio 
de tons dourados e vermelhos alaranjados. Maria ficou radiante, 
pois nunca tinha visto algo tão belo. 
          Na manhã seguinte, partiram para ver as Cataratas do Iguaçu. 
As águas caiam de grande altura, fazendo um enorme barulho. O 
irmão caçula de Maria  ficou com um pouco de medo, devido a 
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quantidade de água e ao barulho, mas depois que se acostumou, 
bateu palmas de alegria. Curiosa, a menina perguntou ao pai: 
           - Para onde vai esta água toda?  
           - Esta água vai para uma usina que vai fornecer energia 
elétrica para varias cidades. – respondeu seu Gil. 
            O espetáculo era muito bonito. Aproximando-se dos jardins, 
Maria e sua família puderam ver um lindo canário que cantava, 
pousado numa orquídea. Quanta beleza encontravam por onde 
passavam em viagem! 
             No caminho de volta para casa, visitaram uma zona 
pastoril e viram um bonito rebanho de gado que pastava embaixo 
das árvores. As árvores que cercavam a estrada eram altas e sua 
sombra acolhedora. Seu Gil então, parou o carro para que todos 
pudessem aproveitar para descansar um pouco.  
          Após alguns minutos, prosseguiram viagem passando agora 
ao lado de uma fazenda à beira da estrada, onde puderam observar 
os camponeses colhendo frutas maduras, retirando-as das arvores 
carregadinhas.  
           A viagem prosseguiu por longa planície verdejante.   
           Repentinamente, os pais de Maria perceberam o silêncio  de 
sua filha. Olharam-na, estava calada e pensativa. Por fim, depois 
de longo silêncio, seu pai lhe perguntou: 
           - Você está  triste, Maria? 
           - Estou muito bem papai! Apenas estou pensando em tudo o 
que vimos. Que beleza! Passamos por praias lindas, no litoral; 
vimos ao entardecer um céu maravilhoso; vimos magníficas 
cataratas; vimos pássaros e animais, frutas fresquinhas. Quantas 
belezas na natureza! Como Deus é bondoso!  E dizer que tudo isso 
Ele criou! 
            - É verdade – disse-lhe o senhor Gil – todos nós sempre 
achamos belo e bendizemos o que Deus fez, mas bem poucos 
sabem a respeito d’Ele.  
Deus, minha filha, é Criador do Universo e Pai de todos nós. Deus 
nos criou para povoarmos o Universo. Por isso somos filhos Dele, 
e como somos filhos de um mesmo Pai, somos todos irmãos. Para 
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Deus, só existe uma família: a Universal. Nós estamos 
mergulhados nas Suas vibrações. Essas vibrações são: luz, amor, 
bondade, perdão e misericórdia. Ele se revela pelas Suas obras. 
Podemos amar a Deus em qualquer lugar: na cidade, no campo, no 
mar ou na floresta. Amando os pássaros, os animais, as flores e as 
pessoas, estamos também amando a Deus. Fazer o bem aos outros 
também é uma forma de amar a Deus. Ele conhece os nossos mais 
escondidos pensamentos e sabe sempre do que precisamos. Deus é 
eterno: sempre existiu. Deus é único: só existe um Deus. Deus é 
bom: ama a todas as coisas e criaturas. Deus é justo; perante Ele 
somos todos iguais: o branco, o negro, o índio, enfim as criaturas 
de todas as raças.  
           Maria estava encantada!! Nunca ouvira o pai falar de Deus 
com tanto entusiasmo. Como Deus era bom! Quantas coisas boas e 
bonitas Ele fez! 
            Chegaram de viagem felizes, agradecendo a Deus por 
terem feito tão lindo passeio e observado de perto a beleza da Sua 
criação. 
 
                                    -- // -- 
 
. Atividade de Fixação: 
Após o termino da história, o evangelizador deverá distribuir uma 
folha em branco para que as crianças desenhem  qual o local da 
história  que eles  gostariam de visitar. 
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Aula 8 = Deus Creador 
 
. Motivação  Inicial: 
 
a) Material necessário: 
 
. massa de modelar de cores diversas (plastilina) 
 
b) Desenvolvimento: 
 As crianças deverão estar sentadas, ao redor de uma mesa onde estarão 
distribuídas as massas de modelar coloridas. A seguir, o educador solicitará 
as crianças que criem com a massa de modelar: 
 
• Um peixe 
• Uma rosa 
• Uma maçã 
• Uma menino ou uma menina 
 
Obs.: O educador deverá informar as crianças que as massas deverão ser utilizadas 
somente em cima das mesas, sendo que elas deverão ter cuidado com as cadeiras, paredes, 
roupas ... 
O educador também precisará acompanhar atentamente a criação de cada criança, pois 
deverá ir orientando para que observem bem suas criações, não esquecendo nenhum 
detalhe, ou seja, olhos do peixinho, caule da flor, folhinha da maçã, etc... 
 
Tempo para esta atividade : em torno de 30 minutos 
 
Obs.: Ao término deste tempo, elas deverão recolher as massas de modelar que não 
foram utilizadas e guardá-las em um local adequado. 
 
. Desenvolvimento do tema principal: 
 
a) Material necessário: 
 
. um aquário com peixe 
. uma ou duas rosas naturais 
. algumas maçãs  
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Dando continuidade a atividade, deverá ser solicitado as crianças que 
observem suas criações, verificando se estão bem caracterizadas ou se falta 
algum detalhe.  
Após esta verificação, o aquário será colocado na mesa e as crianças serão 
convidadas a observarem atentamente o peixinho que nada dentro do aquário, 
seus movimentos, respiração, seu corpo ... 
Depois de alguns minutos, cada criança deverá pegar seu próprio peixinho e 
compará-lo com o que está dentro do aquário... 
Quais as diferenças? O seu peixinho pode nadar? Está respirando? ... são 
perguntas que serão apresentadas verbalmente as crianças, pelo educador, 
durante este momento. 
Os educadores apenas farão as perguntas, deixando com que as crianças 
pensem a respeito e tirem suas próprias conclusões. 
Obs.: O evangelizador utilizará um vidro com água e colocar um peixe de massa de 
modelar para que as crianças possam vivenciar o que acontecerá com este peixe. Será que 
ele vai nadar também? É a pergunta que deverá ser feita as crianças. 
A seguir, será colocado sobre a mesa algumas maçãs e as crianças deverão 
seguir o mesmo critério acima, ou seja, comparar sua maçã com a outra 
apresentada pelos educadores. 
Se cortarmos a maçã ao meio o que aparecerá? E se cortarmos a sua maçã? 
O paladar será o mesmo? E a textura? O aroma? 
 
Obs.: O educador pegará uma maçã natural e cortá-la ao meio para que as crianças 
possam visualizar o interior da fruta, as sementes... Cada criança cortará sua maçã ao 
meio e procurarão suas sementes.  
Caso o educador queira, as crianças poderão dar uma mordida na maçã natural, para 
sentir ainda mais a perfeição da criação divina. 
 
O mesmo faremos agora com a rosa, tendo o cuidado de retirar os espinhos 
da rosa natural e deixar apenas um para mostrar as crianças. 
Qual a diferença entre a rosa criada por vocês e esta natural? Será 
perguntado as crianças. Vamos sentir o perfume? A sua rosa também é 
perfumada? E a textura, é a mesma? 
 
Para finalizar a atividade, cada criança pegará seu menino ou sua menina e o 
comparará com o seu próprio corpo. 
Se levantarmos o braço do boneco o que acontece? E se levantarmos o nosso 
próprio braço? Se viramos o pescoço do menino criado por vocês o que 
acontecerá? E se virarmos o nosso próprio pescoço? 
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Obs.: Para melhor ilustrar, o evangelizador convidará uma criança para ajudá-lo e esta 
criança será o modelo natural do boneco feito pelas crianças. O evangelizador levantará a 
perna da criança e pedirá as outras crianças que façam o mesmo com a perna de seus 
bonecos. O que .  
 
Tempo para esta atividade : em torno de 30 minutos 
 
.  Encerramento: 
    Após estes momentos dedicados a compararmos, com atenção, as criações 
realizadas pelas crianças e as criações Divinas, apresentadas pelos 
evangelizadores, as crianças deverão ter condições de responder, 
verbalmente, as seguintes perguntas: 
Qual a diferença principal entre as duas criações? 
Porque as criações Divinas são tão perfeitas? 
Se somente Deus pode dar a vida, somente Ele então poderá tirá-la. 
 Lembrar as crianças de que a beleza e a perfeição da natureza é um presente 
de Deus para embelezar a nossa vida e que devemos cuidar com carinho e 
respeito, pois fazem parte do mundo em que vivemos. 
 
Obs.: As crianças pequenas (4 ou 5 anos)talvez não consigam responder com facilidade 
em relação as diferenças entre a criação Divina e a criação própria de cada uma, mas isso 
não é importante, pois nesta fase o mais importante é descobrir e perceber que existe um 
Criador, Amoroso e Bom, chamado Deus, que tudo criou para que pudéssemos viver com 
alegria. Para as crianças pequenas, apenas falamos que Deus é o Criador é suficiente pois 
elas acostumam a conviver com o nome de Deus. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografia: 
 
. Evangelização Infanto-Juvenil 
  Editora Aliança  
 
. O Melhor é Viver em Família 
   Série Evangelização no Lar 
   DIJ – USEERJ 
 
. Jesus Já Falava no Espiritismo 
  Edições FEESP 
 
. Brincando e Aprendendo o Espiritismo 
  Edições FEESP 
 
. Programas de Aulas, Atividades de Fixação, Recortes e  Colagens 
  Departamento de Infância e Juventude 
  Centro Espírita Bezerra de Menezes 
  Volta Redonda – RJ 
 
. Material Didático para Evangelização  
  Federação Espírita do Paraná  



 55 

 
. Apostila  FEB 
 
 
  
 
 


