CICLO

CORAÇÃO
Objetivo
Este ciclo tem seu foco em criar oportunidades para que o grupo possa trabalhar os
sentimentos. Palavra chave: SENTIR.

BLOCO:
Objetivo:

Jesus
Aproximar a figura e os ensinamentos de Jesus para o cotidiano do jovem. Para isto, deve
oferecer subsídios e ensinamentos morais transmitidos por nosso Amado Mestre.
Todas as aulas têm de mostrar a grandeza do nosso Mestre sem, contudo, colocá-lo como uma
figura inatingível. Deve-se enfatizar que os conceitos morais necessários à humanidade estão contidos
nos evangelhos e na vida do nosso Mestre.

AULA
Objetivo

Itens da aula

Atividades /
Assuntos
conduzidos

Sentimento a Ser Trabalhado: Amor
Atentar em trazer do “grande para o cotidiano”, frases provocativas para reflexão
- conviver com a diferença, perdão (você tem inimigos, quem é mais sincero: quem gosta ou
quem não gosta de mim), estudo do evangelho (pegar frases do evangelho), reflexão de seu
cotidiano, Mocidade como auto-conhecimento, dificuldades de amar, de perdoar, o bem não deve
ser tímido, início pelas dificuldades, tolerância, convivência, fazer a diferença, qual a minha marca
no mundo.

pelo Dirigente
Propor um exercício de renovação que acompanhará o jovem no decorrer deste bloco.

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

Este bloco está subdividido em duas partes, tendo sua transição pela aula Descobrindo-se. Na primeira parte,
procura-se apresentar a biografia e os ensinamentos morais de Jesus, com aulas sobre o Sermão do Monte, o Amor,
entre outras.
Deve-se aproximar a figura e os ensinamentos do Mestre para o cotidiano do jovem para que perceba o quão
próximo e brilhante foi e é nosso Mestre. Mostrar ao jovem a humanidade de Jesus, seu prazer pela vida e pela convivência
com todos, desde os excluídos pela sociedade até as lideranças religiosas, seu carinho, afeto e respeito pelos sentimentos
humanos e acima de tudo a compreensão e amor quando o ser humano erra. Mostrar ao jovem que Jesus deve ser nosso
Amigo e, sempre que hesitarmos, buscar em sua figura e ensinamentos o amparo necessário. Isto deve estar presente
em todas as aulas e enaltecido em aulas como Eu e Jesus e Amar ao Próximo como Jesus nos amou, por exemplo.
A segunda parte caracteriza-se por apresentar conceitos espíritas exemplificados por Jesus.
Neste bloco, estão contidos ensinamentos espíritas previamente vividos e transmitidos por Jesus: conceitos como
reencarnação, pluralidade dos mundos, mediunidade, entre outros. No entanto, tais conceitos estão contidos dentro da
vida e dos ensinamentos de Jesus e o expositor deverá abordá-los neste sentido. Muito mais do que oferecer subsídios
dentro da doutrina espírita, estes tópicos devem estar enquadrados dentro dos ensinamentos e da vida do Mestre. Por
exemplo, ao falarmos de Mediunidade, a importância tem de ser os ditos “milagres” efetuados por Jesus e a predição e
vivência dele para um conceito como a Mediunidade.

CICLO

CORAÇÃO
Objetivo
Este ciclo tem seu foco em criar oportunidades para que o grupo possa trabalhar os
sentimentos. Palavra chave: SENTIR.

BLOCO:
Objetivo:

Jesus
Aproximar a figura e os ensinamentos de Jesus para o cotidiano do jovem. Para isto, deve
oferecer subsídios e ensinamentos morais transmitidos por nosso Amado Mestre.
Todas as aulas têm de mostrar a grandeza do nosso Mestre sem, contudo, colocá-lo como uma
figura inatingível. Deve-se enfatizar que os conceitos morais necessários à humanidade estão contidos
nos evangelhos e na vida do nosso Mestre.

AULA
Objetivo

Itens da aula

Atividades /
Assuntos
conduzidos
pelo Dirigente

TEMA
(Caderno de Temas)

Parte 1

Orientações
Gerais

Objetivos: apresentar a biografia do Mestre, sua importância para a
Humanidade e principalmente para nossas vidas.
Ao Dirigente: Ao final da primeira parte do bloco, há uma atividade prática
que consistirá em um Evangelho no Lar na casa de um dos participantes da
turma. Para que isto ocorra, desde o início do bloco, já deve ser explicado o
que irá acontecer e fazer o agendamento antecipado com a turma.

Bibliografias
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CORAÇÃO
Objetivo
Este ciclo tem seu foco em criar oportunidades para que o grupo possa trabalhar os
sentimentos. Palavra chave: SENTIR.

BLOCO:
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Objetivo

Itens da aula
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pelo Dirigente

Jesus
Aproximar a figura e os ensinamentos de Jesus para o cotidiano do jovem. Para isto, deve
oferecer subsídios e ensinamentos morais transmitidos por nosso Amado Mestre.
Todas as aulas têm de mostrar a grandeza do nosso Mestre sem, contudo, colocá-lo como uma
figura inatingível. Deve-se enfatizar que os conceitos morais necessários à humanidade estão contidos
nos evangelhos e na vida do nosso Mestre.

17. Preparação da Vinda de Jesus
apresentar a necessidade da vinda do Mestre, o amparo e a preparação da
Espiritualidade para sua jornada terrena.
a) Missão: apresentar a condução direta da Espiritualidade na vinda do Mestre e o projeto de transformação de
sentimentos proposto e vivenciado por Jesus;
b) Momento histórico: apresentar a sociedade da época, com seus costumes e necessidades e a necessidade de
transformação moral que urgia na época;
c) João Batista: apresentar sua importância no preparo para a Seara do Mestre e sua relação com os ensinamentos e
a vida de Jesus;
d ) Nascimento: apresentar a preparação espiritual e o momento do nascimento do Mestre como concretização deste
plano redentor; este tópico não deve se ater a conceitos e discussões como a virgindade de Maria e ao corpo do
Mestre.

O dirigente deve apresentar os objetivos e as vivências que terão no decorrer deste bloco. Instigar os
alunos sobre o momento peculiar que viverá ao conversar sobre a figura do Mestre Jesus. O dirigente
deve apresentar os temas das aulas, as oportunidades de aprendizagem que terão, bem como as
aulas práticas na qual a turma passará, inclusive o Evangelho no lar. (vide obs).
Sensibilizá-los para a história de vida de cada jovem, a qual estará sendo construída e deve ser
pautada na figura e nos ensinamentos de Jesus. Aproveitando o tema da aula, que tratará sobre a
preparação cuidadosa da Espiritualidade Superior para a vinda do Messias, apresentar os
companheiros espirituais que zelam por nós e estão vibrando pelo nosso bem estar.

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

esta aula introdutória deve abordar prioritariamente a missão do Mestre. Para tanto, fazse necessário a apresentação de um panorama histórico (a condição moral da sociedade da
época, os ensinamentos existentes) e a predição e preparação da vinda do Mestre pela vida
e ensinamentos de profetas, entre os quais se destaca João Batista.
Obs: Evangelho no Lar: o final da primeira parte do bloco, há uma atividade prática que consistirá
em um Evangelho no Lar na casa de um dos participantes da turma. Para que isto ocorra, desde
o início do bloco, já deve ser explicado o que irá acontecer e marcado antecipadamente com a
turma. Antes disso, o Dirigente deve estar atento, desde o ciclo Amizade, nas questões familiares
(religião diferente, desconhecimento, etc.) para evitar qualquer dificuldade quando dessa proposta.
Dependendo do caso, ligue para os pais, visite-os,apresentem-se e expliquem as propostas do
grupo, crie uma oportunidade para os pais conhecerem a Casa, etc... E, caso ainda diante de
alguma dificuldade, poderia propor que o evangelho fosse na sua própria Casa.
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Jesus
Aproximar a figura e os ensinamentos de Jesus para o cotidiano do jovem. Para isto, deve
oferecer subsídios e ensinamentos morais transmitidos por nosso Amado Mestre.
Todas as aulas têm de mostrar a grandeza do nosso Mestre sem, contudo, colocá-lo como uma
figura inatingível. Deve-se enfatizar que os conceitos morais necessários à humanidade estão contidos
nos evangelhos e na vida do nosso Mestre.

18. Biografia de Jesus
apresentar a biografia de Jesus, sua preparação minuciosa para os
anos de vida pública e os principais fatos ocorridos durante seu ministério.
a) Infância: abordar os fatos principais da infância de Jesus e os que denotavam suas
peculiares características, como por exemplo, Jesus no Templo;
b) Os Essênios: abordar a importância e a contribuição dos essênios para a preparação da
vida pública do Mestre;
c) Vida Pública: abordar os principais fatos e características mostradas por Jesus em seus
anos de vida pública até a crucificação.

o tema central a ser tratado pelo dirigente deve ser: Respeito ao próximo, sua
vida e características. Tal discussão vem de encontro ao objetivo e tema da aula,
na qual tratará sobre a biografia do Mestre, em que deve ser enfatizado o respeito
as diferenças pessoais. Incentivar ao jovem a refletir sobre uma pessoa ou
situação em que foi necessária a compreensão do próximo. Posteriormente,
indagar o jovem sobre uma pessoa que têm dificuldades e problemas de
relacionamento e qual mudança de atitude se faz necessária para uma melhor
convivência.

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

esta aula deve abordar a humanidade e o prazer de Jesus em viver entre os homens.
Deve abordar os principais fatos ocorridos durante sua vida, atendo-se
principalmente à preparação do Mestre para sua vida pública e os anos de
ensinamentos. Apresentar a vida de Jesus como uma grande escola da existência.
Deve-se atentar para não invadir aulas posteriores e sim oferecer um panorama da
biografia do Mestre.

CICLO

CORAÇÃO
Objetivo
Este ciclo tem seu foco em criar oportunidades para que o grupo possa trabalhar os
sentimentos. Palavra chave: SENTIR.
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Jesus
Aproximar a figura e os ensinamentos de Jesus para o cotidiano do jovem. Para isto, deve
oferecer subsídios e ensinamentos morais transmitidos por nosso Amado Mestre.
Todas as aulas têm de mostrar a grandeza do nosso Mestre sem, contudo, colocá-lo como uma
figura inatingível. Deve-se enfatizar que os conceitos morais necessários à humanidade estão contidos
nos evangelhos e na vida do nosso Mestre.

19. Há muitas moradas na casa de meu Pai
Apresentar dentre os ensinamentos de Jesus o conceito de planos espirituais
a) Planos espirituais: apresentar os ensinamentos do Mestre que revelavam os diversos
planos espirituais e o conceito de vida no plano espiritual; apresentar as características dos
planos espirituais (colônias, umbrais, crostas);
b) Justiça de Deus: cada espírito se encontra no plano que sua evolução (condição moral)
permite;
c) Jesus como Governador Planetário: a condução planetária de Jesus e a supervisão e
amor de Jesus nos diversos planos.
O dirigente deve contrapor o sentimento de amor pelo de ciúmes e possessividade. Questionar
sobre a definição destes sentimentos: o que é ciúme e possessividade? Quando sentimos ciúmes
(desde pelo nosso companheiro de relacionamento, pela nossa família, ou por bens materiais), se
tal sentimento significa amor?
Comentar a frase: quem ama têm ciúmes. Isto é verdade? Precisamos ter ciúmes ao amar?
Concluir a reflexão com a discussão de o quanto o sentimento de ciúmes e possessão expressa
nosso orgulho, dependência excessiva e baixa auto-estima, ao precisar desesperadamente de alguém
para nos sentirmos bem.
Solicitar que reflitam no decorrer desta semana, em que momento ou situação sentimos ciúmes e
não conseguimos conter nosso sentimento.

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
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Apresentar o conceito da condução planetária de Jesus como governador planetário deste planeta, conduzindo a Humanidade e os diversos planos espirituais.
Por fim, o conceito de Justiça Divina, onde cada espírito encontra-se no plano
espiritual de acordo com sua evolução moral.

CICLO

CORAÇÃO
Objetivo
Este ciclo tem seu foco em criar oportunidades para que o grupo possa trabalhar os
sentimentos. Palavra chave: SENTIR.

BLOCO:
Objetivo:

AULA

Jesus
Aproximar a figura e os ensinamentos de Jesus para o cotidiano do jovem. Para isto, deve
oferecer subsídios e ensinamentos morais transmitidos por nosso Amado Mestre.
Todas as aulas têm de mostrar a grandeza do nosso Mestre sem, contudo, colocá-lo como uma
figura inatingível. Deve-se enfatizar que os conceitos morais necessários à humanidade estão contidos
nos evangelhos e na vida do nosso Mestre.

20. Jesus, Genial Pedagogo

Objetivo

Aproximar os ensinamentos passados por Jesus há mais de dois mil anos
para os dias atuais.

Itens da aula

a) Personalidade de Jesus: apresentar as facetas e a grandiosidade da personalidade de
Jesus, sendo um excelente contador de história, um vendedor de sonhos (da imortalidade,
da felicidade plena, entre outras), um incentivador da inteligência humana, um questionador
e incentivador da transformação interior;
b) Atualidade da Figura de Jesus: mostrar que os conceitos e ensinamentos do Mestre irão
ser sempre atuais e podem servir de fundamento para nossas ciências e renovação interior.

Continuando a discussão do tempo do dirigente da aula anterior, contrapor o
sentimento de amor pelo de paixão e apego. Quais as diferenças existentes?
Como o jovem lida com tais sentimentos, se consegue discernir sobre tais
Assuntos
diferenças. Segundo Hammed [1], a discussão por freqüência por motivos
conduzidos
banais, vivendo entre crises temperamentais e de falta de compreensão, retrupelo Dirigente cando as ofensas, não se trata de amor, mas de paixão ou simples desejo.

Atividades /

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Os ensinamentos de Jesus evolucionam os ensinamentos da psiquiatria, da
psicologia, da pedagogia, da medicina, da administração, entre outras ciências.
Deve-se apresentar a liderança de Jesus e a transformação de sua vida em um
laboratório para seus ensinamentos. Era um excelente contador de histórias e
não perdia uma oportunidade de ensinar e transformar todos a sua volta.

[1] Hammed, autor espiritual dos livros...

Bibliografias

CICLO

CORAÇÃO
Objetivo
Este ciclo tem seu foco em criar oportunidades para que o grupo possa trabalhar os
sentimentos. Palavra chave: SENTIR.

BLOCO:
Objetivo:

AULA

Jesus
Aproximar a figura e os ensinamentos de Jesus para o cotidiano do jovem. Para isto, deve
oferecer subsídios e ensinamentos morais transmitidos por nosso Amado Mestre.
Todas as aulas têm de mostrar a grandeza do nosso Mestre sem, contudo, colocá-lo como uma
figura inatingível. Deve-se enfatizar que os conceitos morais necessários à humanidade estão contidos
nos evangelhos e na vida do nosso Mestre.

21. Parábolas

Objetivo

Apresentar Jesus como um grande educador que utilizou de estórias para
revelar a universalidade de seus ensinamentos

Itens da aula

a) Explicar o que são parábolas;
b) Jesus como contador de histórias: por que Jesus falava em Parábolas?; contar história
como uma faceta da genialidade (inteligência) de Cristo, que aproveitava os fatos vividos
pelos homens como momento de reflexão interior;
c) Universalidade e Atualidade dos ensinamentos: aproximar os ensinamentos trazidos
pelas parábolas para o cotidiano do jovem.

Atividades /
Assuntos
conduzidos
pelo Dirigente

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

muito mais importante do que contar as parábolas, deve-se ater ao fato da
explicação o porquê contar histórias para ensinar, como Jesus utilizava dos
fatos vividos por todos para reflexões e transformações interiores. Devem-se
atualizar estes ensinamentos para o cotidiano do jovem, mostrando que nas
parábolas estão subsídios morais para a vida

CICLO

CORAÇÃO
Objetivo
Este ciclo tem seu foco em criar oportunidades para que o grupo possa trabalhar os
sentimentos. Palavra chave: SENTIR.

BLOCO:
Objetivo:

AULA

Jesus
Aproximar a figura e os ensinamentos de Jesus para o cotidiano do jovem. Para isto, deve
oferecer subsídios e ensinamentos morais transmitidos por nosso Amado Mestre.
Todas as aulas têm de mostrar a grandeza do nosso Mestre sem, contudo, colocá-lo como uma
figura inatingível. Deve-se enfatizar que os conceitos morais necessários à humanidade estão contidos
nos evangelhos e na vida do nosso Mestre.

22. Eu e Jesus

Objetivo

aproximar a personalidade de Jesus, tornando-o nosso Amigo e espelho no
qual devemos descobrir nossas qualidades

Itens da aula

a) Descobrindo minhas qualidades a partir de Jesus: aproximando do jovem, apresentar a
perspectiva de que temos e podemos descobrir nossas qualidades (perdão, amor, carinho,
afeto, respeito, serenidade, entre outras) na vida do Mestre;
b) Jesus fora da Cruz: a figura de Jesus que deve permanecer tem de ser a próxima a nós,
a do Cristo consolador;
c) Jesus era uma pessoa que amava sua humanidade: enaltecer o amor pela vida, pelo
convívio e formação de amizade, o respeito ao próximo assim como Jesus vivenciou.

Atividades /
Assuntos
conduzidos

Fazer o jovem refletir sobre nossas potencialidades e características positivas.
Propor um exercício de auto-conhecimento, no qual as características positivas do jovem se sobressaiam. Incentivá-los a vivenciar tal sentimento no
decorrer desta semana

pelo Dirigente

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

Como o título da aula mostra, deve-se tornar Jesus muito próximo ao jovem,
fazendo dele nosso amigo. Para isto, procurar e enfatizar a figura de Jesus
como alguém que amava sua humanidade e sua vida. Enaltecer as qualidades do jovem e fazê-los entender que podem descobrir suas potencialidades
a partir da figura do Mestre

CICLO

CORAÇÃO
Objetivo
Este ciclo tem seu foco em criar oportunidades para que o grupo possa trabalhar os
sentimentos. Palavra chave: SENTIR.

BLOCO:
Objetivo:

AULA

Jesus
Aproximar a figura e os ensinamentos de Jesus para o cotidiano do jovem. Para isto, deve
oferecer subsídios e ensinamentos morais transmitidos por nosso Amado Mestre.
Todas as aulas têm de mostrar a grandeza do nosso Mestre sem, contudo, colocá-lo como uma
figura inatingível. Deve-se enfatizar que os conceitos morais necessários à humanidade estão contidos
nos evangelhos e na vida do nosso Mestre.

23. Amar ao próximo como Jesus nos amou

Objetivo

apresentar o amor ensinado e vivenciado pelo Mestre como uma realização
possível de ser cultivado em nossas vidas.

Itens da aula

a) O que é o amor?: apresentar o amor possível de ser vivenciado apresentado pelo Mestre,
um amor que perdoa, que respeita, que nos torna felizes e serenos;
b) Como eu amo? Quem eu amo?: propiciar reflexões sobre como amamos, de que modo
expressamos nosso amor para quem amamos;
c) O amor é o que o amor faz: discutir sobre os sentimentos necessários para demonstrar o
amor;
d) O Jesus faz por nós: devemos amar como Jesus, amar a vida como Jesus nos mostra;

Atividades /
Assuntos
conduzidos
pelo Dirigente

Esta aula pode abranger o tempo do dirigente, aproveitando o tema desta aula
como uma reflexão de auto-amor. O dirigente deve continuar as discussões das
aulas anteriores, dando subsídios para novas reflexões e direcionamentos.
Para reflexão: Amar não significa esperar que alguém nos satisfaça todos os
anseios e necessidades que só cabe a nós satisfazer.

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

O mestre queria nos ensinar a principal arte da inteligência: a arte de amar. Para aprendêla é necessário cultivar a tolerância, a capacidade de perdoar e inúmeros outros
sentimentos. O amor renova as esperanças, reanima a alma, reaviva a juventude da
emoção.
Esta aula deve abordar o amor e a necessidade de amar como os ensinamentos e vivências
do mestre. Propiciar reflexões sobre como o jovem ama, quais os sentimentos que julgam
importantes para o amor e como Jesus nos ensinou e vivenciou tal sentimento.
Amor na prática:
para finalizar a aula, propõe-se um exercício de amor na prática como, por exemplo,
escrever uma carta, abraçar e demonstrar amor, afeto e respeito ao próximo.
Observação: essa aula pode abranger também o tempo do dirigente.

Bibliografias
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Jesus
Aproximar a figura e os ensinamentos de Jesus para o cotidiano do jovem. Para isto, deve
oferecer subsídios e ensinamentos morais transmitidos por nosso Amado Mestre.
Todas as aulas têm de mostrar a grandeza do nosso Mestre sem, contudo, colocá-lo como uma
figura inatingível. Deve-se enfatizar que os conceitos morais necessários à humanidade estão contidos
nos evangelhos e na vida do nosso Mestre.

24. Sermão do Monte
Buscar entender a construção do discurso que Jesus usou no Sermão do Monte para o
chamamento das pessoas.
Como ele tocou , envolveu e fortaleceu as pessoas ali que escutavam suas palavras.

a) Apresentação inicial do sermão: Narrativa, sobre o tempo a hora, as pessoas,
o ambiente em que Jesus estava para começar a dizer o Sermão.

Comentar sobre a aula prática ao final desta parte 1 do bloco. Apresentar os
objetivos do Evangelho no Lar, sua metodologia e importância. Após explicações
sobre a prática do Evangelho no Lar, questionar aos alunos quem gostaria de
sediar este momento tão importante da turma que será o Evangelho no Lar na
casa de um jovem.
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Não apresentar passagem por passagem, mas entender o contexto total do discurso
construído no sermão do monte.
O mestre fez as pessoas pensarem, refletirem e, acima de tudo, motivou-as,
instruindo-as, consolando-as, fortalecendo-as, mostrando um caminho. Um discurso
perfeito, que a cada momento tocava as pessoas de maneiras diferentes e objetivas,
a construção disso tudo, a ordem das palavras, e das frases ditas, faz com que
vejamos o sermão do monte mais que um sermão, mas sim algo que é sentindo no
coração, refletido na mente, transformando nosso interior, nos fazendo buscar
soluções práticas.
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Aproximar a figura e os ensinamentos de Jesus para o cotidiano do jovem. Para isto, deve
oferecer subsídios e ensinamentos morais transmitidos por nosso Amado Mestre.
Todas as aulas têm de mostrar a grandeza do nosso Mestre sem, contudo, colocá-lo como uma
figura inatingível. Deve-se enfatizar que os conceitos morais necessários à humanidade estão contidos
nos evangelhos e na vida do nosso Mestre.

25. Bem-aventurança na prática
apresentar a atualidade das bem-aventuranças para a vida do jovem.

a) Explicação acerca das Bem-Aventuranças;
b) A critério do expositor e/ou dirigente, escolher uma(s) bem-aventurança(s) e
discutir no âmbito do jovem: como vivenciar esta bem-aventurança, relação com
nossas vidas

O tema central desta discussão deve ser uma reflexão de nosso cotidiano sobre
situações em que expressamos nosso amor e onde não conseguimos amar.
Quais as dificuldades encontradas? As diferenças entre as situações? As
pessoas envolvidas?
Para a aula prática, definir o local e a data da aula, incentivando os alunos a
participar. Caso o dirigente perceba a inviabilidade de um aluno ceder seu lar
para a realização desta aula, deve ceder sua própria casa.

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

devem-se contextualizar as bem-aventuranças, explicando-as brevemente. O
foco principal da aula deve aproximar os ensinamentos contidos nelas para a
atualidade do cotidiano do jovem e a relação delas com suas vidas

CICLO

CORAÇÃO
Objetivo
Este ciclo tem seu foco em criar oportunidades para que o grupo possa trabalhar os
sentimentos. Palavra chave: SENTIR.

BLOCO:
Objetivo:

AULA

Jesus
Aproximar a figura e os ensinamentos de Jesus para o cotidiano do jovem. Para isto, deve
oferecer subsídios e ensinamentos morais transmitidos por nosso Amado Mestre.
Todas as aulas têm de mostrar a grandeza do nosso Mestre sem, contudo, colocá-lo como uma
figura inatingível. Deve-se enfatizar que os conceitos morais necessários à humanidade estão contidos
nos evangelhos e na vida do nosso Mestre.

26. Pai Nosso

Objetivo

apresentar a importância e necessidade da prece e oração e explicar os
ensinamentos contidos na prece do Pai Nosso

Itens da aula

a) Eu oro? Como? Há regras?: momento de discussão onde o jovem deve expressar seus
sentimentos com relação a prece;
b ) Necessidade da Fé como sustentação pessoal: enaltecer a importância da fé que deve nortear
nosso cotidiano e nossa vida;
c ) Importância da prece e do Pai Nosso: como consolidador da fé, apresentar a importância da
prece, em especial, a do Pai Nosso;
d) Explicações sobre o Pai Nosso: apresentar a atualidade e os ensinamentos contidos em cada
frase do Pai Nosso.

Atividades /
Assuntos
conduzidos
pelo Dirigente

Convidar os alunos a fazer preparação e/ou vibração. Para isto, podem se fazer
necessárias explicações sobre a preparação e vibração. Caso seja necessário,
oferece um roteiro de suporte, explicando que acima de tudo, a prece deve ser
feita com amor.
Terminar as definições para a realização da aula prática.

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

propiciar momentos de reflexão sobre a importância da prece como instrumento
de consolidação da fé e tendo de estar presente no cotidiano do jovem. Apresentar
os momentos de prece de Jesus e o modo como se unia ao Pai.

CICLO

CORAÇÃO
Objetivo
Este ciclo tem seu foco em criar oportunidades para que o grupo possa trabalhar os
sentimentos. Palavra chave: SENTIR.

BLOCO:
Objetivo:

AULA

Jesus
Aproximar a figura e os ensinamentos de Jesus para o cotidiano do jovem. Para isto, deve
oferecer subsídios e ensinamentos morais transmitidos por nosso Amado Mestre.
Todas as aulas têm de mostrar a grandeza do nosso Mestre sem, contudo, colocá-lo como uma
figura inatingível. Deve-se enfatizar que os conceitos morais necessários à humanidade estão contidos
nos evangelhos e na vida do nosso Mestre.

27. Aula Prática - Evangelho no Lar

Objetivo

apresentar um momento de vivência do evangelho do Mestre

Itens da aula

a) Evangelho no Lar na casa de um participante da turma.

Atividades /
Assuntos

Solicitar aos alunos que tragam fotos, objetos pessoais, ou algo que o
represente para caracterizar seu caderno de temas

conduzidos
pelo Dirigente

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

deve-se marcar antecipadamente com a turma a realização do Evangelho no
Lar na casa de um dos participantes. Feito isto, a aula consistirá em um Evangelho
no Lar, sendo incentivados a comentar sobre o tema lido e a realizar as preces
de preparação e vibração.
Esta deve ser uma vivência equivalente a um Evangelho no Lar, onde deverão
ser explicadas as regras para sua realização e ao final incentiva-los a realizar em
seus lares.

CICLO

CORAÇÃO
Objetivo
Este ciclo tem seu foco em criar oportunidades para que o grupo possa trabalhar os
sentimentos. Palavra chave: SENTIR.

BLOCO:
Objetivo:

AULA
Objetivo

Itens da aula

Atividades /
Assuntos
conduzidos
pelo Dirigente

Jesus
Aproximar a figura e os ensinamentos de Jesus para o cotidiano do jovem. Para isto, deve
oferecer subsídios e ensinamentos morais transmitidos por nosso Amado Mestre.
Todas as aulas têm de mostrar a grandeza do nosso Mestre sem, contudo, colocá-lo como uma
figura inatingível. Deve-se enfatizar que os conceitos morais necessários à humanidade estão contidos
nos evangelhos e na vida do nosso Mestre.

28. “Descobrindo-se”
apresentar os sentimentos vivenciados pela aula prática de Evangelho no Lar
e apresentação da proposta de continuidade de renovação interior através do
Caderno de Temas.
a) Sentimentos acerca do Evangelho no Lar: sempre em um clima de ameaça zero, quais os
sentimentos e considerações do jovem e da turma sobre a aula prática;
b) Momento de discussão acerca do exercício de renovação proposto: reflexões sobre as
considerações do jovem sobre o exercício proposto no início do bloco e acerca das aulas e
ensinamentos do Mestre;
c) Com esse sentimento de evangelização muito vivo, de auxilio ao próximo, de saber que o
jovem pode auxiliar alguém, oferecemos uma ferramenta para que ele possa se conhecer,
reconhecendo suas qualidades e suas dificuldades

Conversar com a turma sobre a atividae do evangelho no Lar (como se sentiram,
o que acharam, etc.). Incentivar os alunos a implantar o Evangelho no Lar em
seus lares, se necessário, pode-se refazer a atividade na casa de um outro
membro da turma ou aqueles que assim pedirem. Com essa conversa, o
dirigente deve fazer uma associação com a próxima atividade que é o Caderno
de Temas como instrumento de auto-conhecimento e renovação para ajudar a
nós mesmos e ao próximo.

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

Em um clima de ameaça zero, propiciar um momento de reflexão sobre os
sentimentos vividos no Evangelho no Lar e no processo de renovação interior
proposto no decorrer deste bloco. Para isto, podem-se rever os ensinamentos do
Mestre e propiciar questionamentos íntimos acerca da vida do jovem. Para finalizar
a aula, propõe-se a continuidade da reflexão sobre as atitudes do jovem por
intermédio do Caderno de Temas.
O(s) dirigente(s) devem ser os aplicadores desta aula.

CICLO

CORAÇÃO
Objetivo
Este ciclo tem seu foco em criar oportunidades para que o grupo possa trabalhar os
sentimentos. Palavra chave: SENTIR.

BLOCO:
Objetivo:

Jesus
Aproximar a figura e os ensinamentos de Jesus para o cotidiano do jovem. Para isto, deve
oferecer subsídios e ensinamentos morais transmitidos por nosso Amado Mestre.
Todas as aulas têm de mostrar a grandeza do nosso Mestre sem, contudo, colocá-lo como uma
figura inatingível. Deve-se enfatizar que os conceitos morais necessários à humanidade estão contidos
nos evangelhos e na vida do nosso Mestre.

AULA
Objetivo

Itens da aula

Atividades /
Assuntos
conduzidos
pelo Dirigente

TEMA
(Caderno de Temas)

Parte 2

Orientações
Gerais

Bibliografias

Objetivos: apresentar conceitos espíritas vivenciados e ensinados por Jesus
e incentivá-los a ser um dos continuadores da propagação do Cristianismo.
Ao Dirigente: ao final da segunda parte do bloco, há uma atividade prática
que consistirá na participação ou elaboração de um trabalho social, seja mantida
pela casa ou qualquer outra instituição, ou caravanas de evangelização e auxílio.
Para que isto ocorra, desde o início do bloco, já deve ser explicado o que irá
acontecer e marcado antecipadamente com a turma e com a casa espírita para a
realização deste trabalho.

CICLO

CORAÇÃO
Objetivo
Este ciclo tem seu foco em criar oportunidades para que o grupo possa trabalhar os
sentimentos. Palavra chave: SENTIR.

BLOCO:
Objetivo:

AULA

Jesus
Aproximar a figura e os ensinamentos de Jesus para o cotidiano do jovem. Para isto, deve
oferecer subsídios e ensinamentos morais transmitidos por nosso Amado Mestre.
Todas as aulas têm de mostrar a grandeza do nosso Mestre sem, contudo, colocá-lo como uma
figura inatingível. Deve-se enfatizar que os conceitos morais necessários à humanidade estão contidos
nos evangelhos e na vida do nosso Mestre.

29. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo

Objetivo

apresentar o conceito de reencarnação com base nos ensinamentos do
Mestre Jesus.

Itens da aula

a) Jesus prediz a reencarnação: é necessário nascer de novo para alcançar o reino dos
Céus, citar exemplos e vivencias do Mestre que denotam este ensinamento;
b) Reencarnação: abordar a finalidade da reencarnação;
c )Implicação moral da reencarnação: leis reencarnatórias no sentido moral (citar o porquê
do esquecimento, por exemplo);
d) Evolução do espírito: conceito de reencarnação como fundamento para a evolução do
espírito.

O dirigente deve lidar com o sentimento de Perdão a si mesmo. Propiciar um
momento de reflexão sobre a cobrança exagerada e o perfeccionismo que
Assuntos
porventura tenham, a aceitação de nossas próprias limitações.
Tal sentimento servirá como base para o ato de perdoar ao próximo.
conduzidos
Na próxima aula será introduzido o 1º tema do Caderno de Temas. O Dirigente, se
pelo Dirigente necessário, deve continuar a conversar com a Turma a respeito dessa nova atividade

Atividades /

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

a aula tem por finalidade abordar a moral envolta no conceito de reencarnação.
Para que isto ocorra, devem-se citar exemplos ditos por Jesus antevendo a
necessidade da reencarnação para compreendermos nossa vida e a grandiosidade
de Deus.

CICLO

CORAÇÃO
Objetivo
Este ciclo tem seu foco em criar oportunidades para que o grupo possa trabalhar os
sentimentos. Palavra chave: SENTIR.

BLOCO:
Objetivo:

AULA
Objetivo

Itens da aula

Jesus
Aproximar a figura e os ensinamentos de Jesus para o cotidiano do jovem. Para isto, deve
oferecer subsídios e ensinamentos morais transmitidos por nosso Amado Mestre.
Todas as aulas têm de mostrar a grandeza do nosso Mestre sem, contudo, colocá-lo como uma
figura inatingível. Deve-se enfatizar que os conceitos morais necessários à humanidade estão contidos
nos evangelhos e na vida do nosso Mestre.

30. Curas e Milagres de Jesus
apresentar os milagres do Evangelho como uma demonstração da existência da
Mediunidade.
a) Os milagres do Evangelho: apresentar os milagres realizados por Jesus e o domínio do
Mestre sobre a manipulação de fluidos, compreensão das leis divinas;
b) Caracteres dos Milagres: apresentar explicações e a necessidade de compreender a
Mediunidade;
c) Relação com a Mediunidade: qual a interface destes milagres com a Mediunidade, quais
mediunidades os milagres evidenciam

Deve-se definiri com o grupo o sentimento de Perdão ao próximo. Incitá-los a
comentar momentos que demonstraram o perdão para com um familiar, amigo,
companheiro afetivo. A partir de tais vivências, questionar quais atitudes tomaAssuntos
das, quais os sentimentos vivenciados no momento. Questionar a diferença
conduzidos
entre perdoar e esquecer. Após estas reflexões pedir para que registrem no
pelo Dirigente Caderno de temas alguma situação que exceram Perdão.

Atividades /

TEMA

01. Meus sucessos no campo do Perdão

(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

esta aula deve enfocar os milagres do Evangelho e apresentar sua correlação
com a Mediunidade. Deve apresentar explicações para estes milagres e a
necessidade de compreendermos e da existência da Mediunidade na humanidade.

CICLO

CORAÇÃO
Objetivo
Este ciclo tem seu foco em criar oportunidades para que o grupo possa trabalhar os
sentimentos. Palavra chave: SENTIR.

BLOCO:
Objetivo:

AULA
Objetivo

Itens da aula

Atividades /
Assuntos
conduzidos

Jesus
Aproximar a figura e os ensinamentos de Jesus para o cotidiano do jovem. Para isto, deve
oferecer subsídios e ensinamentos morais transmitidos por nosso Amado Mestre.
Todas as aulas têm de mostrar a grandeza do nosso Mestre sem, contudo, colocá-lo como uma
figura inatingível. Deve-se enfatizar que os conceitos morais necessários à humanidade estão contidos
nos evangelhos e na vida do nosso Mestre.

31. Jesus, eu e os espíritos
apresentar a interferência dos espíritos no mundo material e em nossas vidas por
intermédio da vida e vivências de Jesus e incentivar os jovens a nortear os pensamentos e sentimentos para os ensinamentos do Mestre.
a) Ambiente histórico e espiritual: apresentar a sociedade e o mundo após a vinda do Mestre;
b) Discussões entre os Apóstolos: momentos de questionamentos entre os apóstolos e trazer ao
jovem que o Cristianismo foi propagado por seres humanos que sofrem e passíveis de falhas;
c) Perseguições: contextualizar o que os apóstolos tiveram de enfrentar para propagar os
ensinamentos do Mestre;
d) Mistura com outras religiões: os apóstolos e a sociedade da época estavam permeados de
outras culturas e religiões, sejam gregas, judaicas, entre outras.

Aproveitando a discussão da aula, que os fará refletir sobre a interferência do plano espiritual em
nossas vidas e o controle que devemos ter perante nossas atitudes, questioná-los sobre nossa
responsabilidade perante nossos atos. Somos responsáveis? Perante nossa família, conosco mesmo?
Assumimos nossos erros e nos perdoamos?
(continua na página seguinte)

pelo Dirigente

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

ao apresentar as vivências do Mestre em “expulsar os demônios”, deve-se apresentar a interferência dos espíritos no mundo material e em nossas vidas. Apresentar a existência de mentores e anjos-da-guarda e oferecer ensinamentos para
que o jovem possa estar sempre de acordo com a espiritualidade superior.

CICLO

CORAÇÃO
Objetivo
Este ciclo tem seu foco em criar oportunidades para que o grupo possa trabalhar os
sentimentos. Palavra chave: SENTIR.

BLOCO:
Objetivo:

AULA
Objetivo

Itens da aula

Atividades /
Assuntos
conduzidos
pelo Dirigente

Jesus
Aproximar a figura e os ensinamentos de Jesus para o cotidiano do jovem. Para isto, deve
oferecer subsídios e ensinamentos morais transmitidos por nosso Amado Mestre.
Todas as aulas têm de mostrar a grandeza do nosso Mestre sem, contudo, colocá-lo como uma
figura inatingível. Deve-se enfatizar que os conceitos morais necessários à humanidade estão contidos
nos evangelhos e na vida do nosso Mestre.

31. Jesus, eu e os espíritos
apresentar a interferência dos espíritos no mundo material e em nossas vidas por
intermédio da vida e vivências de Jesus e incentivar os jovens a nortear os pensamentos e sentimentos para os ensinamentos do Mestre.
a) Ambiente histórico e espiritual: apresentar a sociedade e o mundo após a vinda do Mestre;
b) Discussões entre os Apóstolos: momentos de questionamentos entre os apóstolos e trazer ao
jovem que o Cristianismo foi propagado por seres humanos que sofrem e passíveis de falhas;
c) Perseguições: contextualizar o que os apóstolos tiveram de enfrentar para propagar os
ensinamentos do Mestre;
d) Mistura com outras religiões: os apóstolos e a sociedade da época estavam permeados de
outras culturas e religiões, sejam gregas, judaicas, entre outras.
Para a próxima semana, solicitar que utilizem o caderno de temas para expressar sua opinião sobre o seguinte
texto (adaptado do livro O Pequeno Príncipe):
“- Que quer dizer ‘cativar’?
- É algo quase sempre esquecido - disse a raposa. - Significa ´´criar laços“.
- Exatamente - disse a raposa. Tu não és ainda para mim senão um garoto inteiramente igual a cem mil outros
garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma
raposa igual a cem mil outras raposas. Mas, se tu me cativas, nos teremos necessidade um do outro. Serás para mim
único no mundo. E eu serei para ti única no mundo.
- A gente só conhece bem as coisas que cativou - disse a raposa. - Os homens não tem muito tempo de conhecer
coisa alguma. Compram tudo já pronto nas lojas. Mas como não existe loja de amigos, os homens não tem mais
amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me! Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas.”

TEMA
02. Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas.
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

ao apresentar as vivências do Mestre em “expulsar os demônios”, deve-se
apresentar a interferência dos espíritos no mundo material e em nossas vidas.
Apresentar a existência de mentores e anjos-da-guarda e oferecer
ensinamentos para que o jovem possa estar sempre de acordo com a
espiritualidade superior.

CICLO

CORAÇÃO
Objetivo
Este ciclo tem seu foco em criar oportunidades para que o grupo possa trabalhar os
sentimentos. Palavra chave: SENTIR.

BLOCO:
Objetivo:

AULA

Jesus
Aproximar a figura e os ensinamentos de Jesus para o cotidiano do jovem. Para isto, deve
oferecer subsídios e ensinamentos morais transmitidos por nosso Amado Mestre.
Todas as aulas têm de mostrar a grandeza do nosso Mestre sem, contudo, colocá-lo como uma
figura inatingível. Deve-se enfatizar que os conceitos morais necessários à humanidade estão contidos
nos evangelhos e na vida do nosso Mestre.

32. Cristianismo Primitivo

Objetivo

apresentar o ambiente espiritual e histórico do Cristianismo após a vinda do
Mestre.

Itens da aula

a) Ambiente histórico e espiritual: apresentar a sociedade e o mundo após a vinda do Mestre;
b) Discussões entre os Apóstolos: momentos de questionamentos entre os apóstolos e trazer ao
jovem que o Cristianismo foi propagado por seres humanos que sofrem e passíveis de falhas;
c) Perseguições: contextualizar o que os apóstolos tiveram de enfrentar para propagar os
ensinamentos do Mestre;
d) Mistura com outras religiões: os apóstolos e a sociedade da época estavam permeados de
outras culturas e religiões, sejam gregas, judaicas, entre outras.

Os alunos devem apresentar o caderno de temas. Posteriormente, o dirigente
deve trocar os cadernos, de modo que cada participante leia o tema de outro.
Assuntos
Apresentar as impressões sobre o tema e continuar a discussão sobre a
responsabilidade perante nossos atos e o que cativamos.
conduzidos
Este deve ser um momento de confiança plena, em que o respeito deve nortear as
pelo Dirigente atitudes.

Atividades /

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

Esta aula deve enfocar o ambiente espiritual e histórico do Cristianismo primitivo.
Deve também, apresentar os questionamentos dos apóstolos, as perseguições
sofridas e os sentimentos que precisaram cultivar para propagar os ensinamentos
do Mestre.

CICLO

CORAÇÃO
Objetivo
Este ciclo tem seu foco em criar oportunidades para que o grupo possa trabalhar os
sentimentos. Palavra chave: SENTIR.

BLOCO:
Objetivo:

AULA

Jesus
Aproximar a figura e os ensinamentos de Jesus para o cotidiano do jovem. Para isto, deve
oferecer subsídios e ensinamentos morais transmitidos por nosso Amado Mestre.
Todas as aulas têm de mostrar a grandeza do nosso Mestre sem, contudo, colocá-lo como uma
figura inatingível. Deve-se enfatizar que os conceitos morais necessários à humanidade estão contidos
nos evangelhos e na vida do nosso Mestre.

33. Apóstolos: Grandes Continuadores do Cristianismo Primitivo

Objetivo

apresentar a vida de continuadores do Espiritismo como exemplos de
transformação e vivência dos ensinamentos do Mestre.

Itens da aula

a) Abordar continuadores do Cristianismo Primitivo: O expositor deve estar livre
para escolher entre abordar um destes continuadores ou fatos da vida de todos.
Como sugestão, pode-se abordar os apóstolos, Maria, Paulo de Tarso.
b) Exemplos de Transformação: este deve ser o foco principal da aula, onde devem
ser apresentados os sentimentos que tiveram de cultivar para propagar o
Cristianismo.

Como introdução ao tema da aula, o objetivo deste tempo do dirigente será a reflexão
sobre a frase que O Bem não deve ser tímido. Quando nos abstemos de praticar o
Atividades /
bem e expressar nossas opiniões e características positivas por estarmos em um
Assuntos
grupo?
Paralelo a isto, o dirigente deve marcar a visita a um trabalho social desenvolvido,
conduzidos
seja por uma casa espírita ou não. Pode-se indagar a turma qual trabalho gostaria
pelo Dirigente de conhecer e participar. Nas próximas aulas, o dirigente deve apresentar e explicar
os objetivos do trabalho que visitarão
TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

fica a critério do expositor escolher os continuadores do Cristianismo para apresentar aos jovens como exemplos de renovação interior. Deve-se tomar cuidado
para que a aula não seja exclusivamente histórica e sim utilizar de suas vidas
para ensinamentos morais.

CICLO

CORAÇÃO
Objetivo
Este ciclo tem seu foco em criar oportunidades para que o grupo possa trabalhar os
sentimentos. Palavra chave: SENTIR.

BLOCO:
Objetivo:

AULA

Jesus
Aproximar a figura e os ensinamentos de Jesus para o cotidiano do jovem. Para isto, deve
oferecer subsídios e ensinamentos morais transmitidos por nosso Amado Mestre.
Todas as aulas têm de mostrar a grandeza do nosso Mestre sem, contudo, colocá-lo como uma
figura inatingível. Deve-se enfatizar que os conceitos morais necessários à humanidade estão contidos
nos evangelhos e na vida do nosso Mestre.

34. Sendo um Apóstolo do Cristo

Objetivo

incentivá-los a vivenciar o Evangelho do Mestre através do trabalho cristão.

Itens da aula

a) A Força do Exemplo: propiciar ao jovem um momento de vivência do Evangelho e
enaltecer a necessidade de exemplificar os ensinamentos aprendidos.
b) O evangelho nos dias atuais: apresentar a situação do evangelho e qual o nosso
posicionamento perante tais fatos;
c) Trabalho cristão sem ostentação: que a mão esquerda não saiba o que faz a direita,
incentivando-os ao exemplo.

Atividades /

Esta aula abrange o tempo do dirigente

Assuntos
conduzidos
pelo Dirigente

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

esta aula deve ser um grande incentivo à vivência do Evangelho do Mestre e a
demonstração da necessidade de ter sua vida norteada por ensinamentos cristãos. Deve-se enaltecer a necessidade de exemplificar o evangelho por meio de
nossas atitudes, pensamentos e do trabalho cristão. Apresentar a situação do
evangelho nos dias atuais como a necessidade de trabalhar.

CICLO

CORAÇÃO
Objetivo
Este ciclo tem seu foco em criar oportunidades para que o grupo possa trabalhar os
sentimentos. Palavra chave: SENTIR.

BLOCO:
Objetivo:

AULA
Objetivo

Itens da aula

Jesus
Aproximar a figura e os ensinamentos de Jesus para o cotidiano do jovem. Para isto, deve
oferecer subsídios e ensinamentos morais transmitidos por nosso Amado Mestre.
Todas as aulas têm de mostrar a grandeza do nosso Mestre sem, contudo, colocá-lo como uma
figura inatingível. Deve-se enfatizar que os conceitos morais necessários à humanidade estão contidos
nos evangelhos e na vida do nosso Mestre.

35. A Casa Espírita – Trabalho Social
Dar um panorama da organização e funcionamento das atividades de cunho social
que a Casa realiza e outras possibilidades existentes nas demais entidades
a)Trabalhos sociais que a casa possui: a apresentação destes trabalhos pode estar permeada de
depoimentos de assistidos e trabalhadores dando relatos de como o trabalho modificou sua vida;
b)Trabalhos sociais de outras entidades, espíritas ou não: quais as possibilidades de trabalhos
nos quais o jovem pode participar; sugere-se apresentar trabalhos sociais que sejam possíveis de
participar e de fácil acesso ao jovem;
c)Proposta das caravanas de evangelização e auxílio: possibilidade de levar o Evangelho do Mestre

Como idéia central a ser desenvolvida está a oportunidade que temos de Fazer a
Diferença. Questionar sobre em que momentos nossas atitudes, palavras ou
Assuntos
sentimentos colaboraram para outra pessoa ou modificou uma situação. O que
sentimos ao fazer isto?
conduzidos
O dirigente deve acertar as últimas pendências e marcar a visita ao trabalho social
pelo Dirigente com a turma

Atividades /

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

Após incentivar o jovem ao exemplo e trabalho cristão, apresentar quais trabalhos a casa espírita possui como exemplos de possibilidade de trabalhar na
seara do Mestre. Muito mais do que uma simples apresentação teórica, apresentar a necessidade da existência de tais trabalhos na casa espírita que
auxiliem a sociedade e contribuam para a propagação dos ensinamentos do
Mestre

CICLO

CORAÇÃO
Objetivo
Este ciclo tem seu foco em criar oportunidades para que o grupo possa trabalhar os
sentimentos. Palavra chave: SENTIR.

BLOCO:
Objetivo:

AULA

Jesus
Aproximar a figura e os ensinamentos de Jesus para o cotidiano do jovem. Para isto, deve
oferecer subsídios e ensinamentos morais transmitidos por nosso Amado Mestre.
Todas as aulas têm de mostrar a grandeza do nosso Mestre sem, contudo, colocá-lo como uma
figura inatingível. Deve-se enfatizar que os conceitos morais necessários à humanidade estão contidos
nos evangelhos e na vida do nosso Mestre.

36. A Casa Espírita – Trabalho Social – Visitação

Objetivo

Organização, realização e avaliação de uma visita a um trabalho social

Itens da aula

a) Realização de uma visita a um trabalho ou acompanhamento a um trabalho de
caravana;
b) Impressões e comentários: de vital importância o conhecimento das impressões
da turma para aquele trabalho.

Atividades /
Assuntos
conduzidos
pelo Dirigente

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

A turma deve participar e colaborar para um trabalho social. Pode-se estimular o
grupo a conhecer também trabalhos que a Casa não realiza. É interessante criar
a possibilidade que a turma não seja uma expectadora do(s) trabalho(s) a
ser(em) visitado(s), mas que possa colaborar, de alguma forma, externando sua
força e dinamismo. Parece propício o momento para o dirigente meditar com o
grupo se estariam maduros para se integrar/criar um trabalho social

CICLO

CORAÇÃO
Objetivo
Este ciclo tem seu foco em criar oportunidades para que o grupo possa trabalhar os
sentimentos. Palavra chave: SENTIR.

BLOCO:
Objetivo:

AULA
Objetivo

Jesus
Aproximar a figura e os ensinamentos de Jesus para o cotidiano do jovem. Para isto, deve
oferecer subsídios e ensinamentos morais transmitidos por nosso Amado Mestre.
Todas as aulas têm de mostrar a grandeza do nosso Mestre sem, contudo, colocá-lo como uma
figura inatingível. Deve-se enfatizar que os conceitos morais necessários à humanidade estão contidos
nos evangelhos e na vida do nosso Mestre.

37. Revisão
Rever os conceitos aplicados nas aulas e as propostas de reflexões que foram
utilizadas no Tempo do Dirigente

Itens da aula

Atividades /
Assuntos
conduzidos

Propiciar um momento de reflexão sobre “Qual a minha marca no mundo”.
Questioná-los sobre qual o seu posicionamento e planejamento futuros que
colaborarão para a vida do próximo e da sociedade. O tema será feito na própria
aula.

pelo Dirigente

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

03. A minha marca no Mundo

