Centro Espírita Discípulos de Jesus
Jardim da Infancia = Professora Tatiana Cappi dia 23/08/2003.
Modulo II — O Cristianismo
Unidade II-Jesus e Kardec
Subunidade.— Jesus e a Promessa do consolador.

Preparar a sala escondendo “as pistas‟ sobre o nome de Allan Kardec. (Anexo 2.)
1º Momento Fazer uma brincadeira (Anexo 1 )
 Prece Inicial.
 Lembrar a aula anterior através de perguntas:
 Quem é Jesus?
 Como ele nasceu?
 O que ele fazia?(recordar as curas e os ensinos das aulas anteriores).
2º Momento  Perguntar se eles sabem como Jesus morreu.
 Mostrar uma figura ou pôster da “Santa Ceia‟ e perguntar se eles conhecem.
 Ouvir respostas.
 Contar às crianças que aquele foi o último jantar de Jesus. que no outro dia,
ele iria morrer crucificado; por isso ficou conhecido como “A última ceia”.
 Falar dos apóstolos ( aqueles que estavam próximos a Jesus) ficaram
preocupados com o futuro deles e da Humanidade, depois que Jesus
morresse Como poderiam ficar sem Jesus, sem suas curas, sem os
ensinamentos?
Nesse momento, Jesus prometeu que enviaria o consolador para
não ficarmos sozinhos e nos ajudar nas nossas dificuldades.
 Perguntar às crianças : Jesus já enviou o consolador?
Não responder,apenas ouvindo as respostas.
 Mostrar uma figura com um homem doente.
Perguntar: O que ele tem?
- assim ele está feliz?
- o que vocês fariam no lugar dele?
 Apresentar uma figura de uma criança recordando um velório.
 Perguntar: - O que está acontecendo?
- Por que ela está triste?
- O que vocês fariam no lugar dela?
- Será que nós nunca mais vemos as pessoas depois que elas morrem?
- As pessoas que já morreram podem nascer de novo?
 Depois de ouvir as respostas, esclarecê-los quanto ao sofrimento e a
reencarnação, dizendo que podemos nascer de novo, em condições
diferentes de corpo, saúde e dinheiro.


Perguntar: Vocês sabem quem ensinou isso para nós? Ouvir as respostas .



Explicar que foi o Consolador que Jesus prometeu e já. nos mandou, mas,
só quem é espírita q sabe disso, pois o Consolador é o Espiritismo, a nossa.
religião.




Perguntar: Como Jesus enviou o consolador? Através de quem? (sem
responder)
Dizer que, para descobrirem, deverão brincar de detetive, encontrando cinco
pistas escondidas pela sala. Quem for descobrindo a pista, (deve guardar
consigo e parar de procurar, segurando a pista na mão.

A professora ajuda dizendo se a criança, está. “quente” ou “fria” (perto ou longe) da
pista.
Quando todas as pistas tiverem sido encontradas perguntar o que cada um tem na
mão.
1° “A”, 2° Lã, 3° Ka, 4° Ar 5° deck.
Deixá-los falar em voz alta o nome da sua pista, cada um na sua vez, até
descobrirem o nome de Allan Kardec.
Mostrar a figura de Allan Kardec, apresentando-o para as crianças e pedir para
que repitam o nome.
Contar que ele pesquisou sobre os Espíritos através de pancadas e batidas que
aconteciam na porta, mesa e cadeiras e não era ninguém visível.
Perguntar se eles sabem quem faz isso quando não vemos ninguém e nem há
vento.Se ninguém responder, dizer que eram os Espíritos e AlIan Kardec descobriu
e nomeou o seu estudo de Espiritismo.
Solicitar que desenhem como Allan Kardec começou a pesquisar o Espiritismo,que é
o Consolador Prometido por Jesus.
Encerrar com prece final agradecendo por sermos espíritas e termos aprendido que
Jesus nos enviou o Consolador Prometido, para entendermos a nossa vida.
Fim
Anexo 11-Confeccionar vários corações coloridos e dividi-los ao meio. Entregar para
cada criança uma metade. A criança deverá encontrar a outra metade do seu
coração e perguntar o nome do colega, o que ele mais gosta de fazer, onde estuda
etc. Depois cada criança deverá apresentar o seu amigo para os demais colegas.

Anexo 2—
Pistas: 1° - Um cartão com a letra “A”„.
2° - uma meada de lã.
3° - uma figura do carro “KA”‟.
4° - um saco com “AR”.
5° - um cartão com um rádio gravador e uma seta apontando o deck

