


Vivemos um momento único na história 
do nosso planeta. Nosso mundo está em 
transição, preparando-se para ser um 
mundo regenerado. 
Neste momento, milhares de Espíritos 
estão preparando sua vinda, e outros já 
estão reencarnando, prontos para viver 
essa nova etapa. Alguns virão como 
espíritas pela segunda vez, já outros 
precisarão, desde cedo, do contato com 
os ensinamentos luminosos que traz o 
Evangelho à Luz da Doutrina Espírita.

Cientes disso, elaboramos um material 
de apoio para educadores, pais e 
evangelizadores, a fim de facilitar a 
transmissão desses conhecimentos em 
forma de livros, com jogos e atividades 
didáticas e divertidas. Esse material, 
chamado Kit Evangelho, contém 36 
volumes divididos em 3 módulos:

I. Os Princípios Espíritas (Kardec) 
II. Os ensinamentos do Evangelho 
(Jesus) 
III. As Leis Morais (Deus)

Com isto, seu filho ou aluno poderá ter 
uma base sólida dos ensinamentos de 
Jesus e Kardec, conforme a orientação 
que Emmanuel deu ao Chico Xavier no 
início de sua missão. Somado a isso, a 
compreensão das Leis Morais ou Leis de 
Deus, que regem a Natureza e nossas 
vidas.

Esperamos que este conteúdo seja bem 
utilizado tanto em casa, para o Evangelho 
no Lar, quanto como apoio para as aulas 
de Evangelização, iluminando sua vida e 
a de quem você mais ama.

Fraternalmente,

O autor

Modulo I: 

15 aulas

Modulo II: 

11 aulas

Modulo III: 

10 aulas



Modulo I: 

Princípios Espíritas

1. Deus
2. Imortalidade da Alma
3. Espírito
4. Perispírito
5. Ação dos Espíritos 
    na Natureza
6. Mundo Espiritual
7. Influência Espiritual

Modulo II: 

O Evangelho

Modulo III: 

As Leis Morais

8. Mediunidade 
9. Livre-Arbítrio
10. Causa e Efeito
11. Reencarnação
12. Evolução
13. Elementos do Universo
14. Mundos Habitados
15. Leis Morais

1. O Evangelho de Jesus
2. Humildade
3. Perdão
4. Bondade
5. Justiça
6. Caridade

7. Pureza
8. Paz
9. Resignação
10. Fé
11. Alegria

1. Adoração
2. Trabalho
3. Reprodução
4. Conservação
5. Destruição

6. Sociedade
7. Progresso
8. Igualdade
9. Liberdade
10. Justiça, Amor e Caridade



Evangelho no 
Lar 
(com crianças)

Evangelho no Lar é a reunião da 
família, em dia e hora marcados, 
para o estudo do Evangelho e a 
oração em grupo. 

Horário
Escolha um dia e uma hora da 
semana.

Família
Reúna os familiares e amigos 
que estejam presentes em um 
local da casa.

Água
Coloque um copo com água 
para ser fluidificada.

Prece inicial
Inicie com uma prece breve, 
simples e de coração.

Leitura
Leia um trecho do livro 
O Evangelho segundo o 
Espiritismo e comente o 
assunto. Você pode usar 
outros livros  para despertar o 
interesse das crianças. 

Prece final
Faça a oração final, pedindo 
proteção para o lar. Também 
agradeça a Deus, a Jesus e 
aos amigos espirituais pela 
companhia.

Livros Espíritas 
Infantis
Os livros do Kit 
Evangelho trazem 
ilustrações coloridas e 
didáticas voltadas às 
crianças.
Utilizando palavras 
simples, porém 
mantendo o conteúdo 
profundo que ilumina.



1. Prepare a aula com antecedência. 
Leia antes o conteúdo, o glossário 
para as palavras difíceis e as fontes 
na bibliografia para ampliar a 
informação.
2. Selecione material de apoio 
para fixar os ensinamentos, como 
por exemplo: atividades, jogos, 
massinhas, bonecos ou sessão de 
filminho, segundo o tema.
3. Utilize um roteiro anual já 
programado (veja a página com a 
sugestão de roteiro).
4. Utilize um roteiro de cada aula.
5. Faça avaliação das aulas: 
Verifique o que funcionou e o que 
precisa melhorar. 
6. Escute com atenção as sugestões 
e comentários dos Espíritos que 
estão crianças, lembrando que são 
almas milenares e podem trazer 
reflexões profundas, de aporte aos 
temas tratados.
7. Nutra-se do ambiente espiritual 
criado no intercâmbio com as novas 
gerações.
8. Lembre-se que os guias 
espirituais apoiam ambientes 
favoráveis a aprendizagem.
9. Faça sua aula com alegria! Viva a 
felicidade que o Evangelho de Jesus 
traz aos nossos corações.

1. Recepção das crianças, com muito 
carinho e dedicação. (10 minutos)
2. Cantar canções em grupo para 
acalmar os corações. (5 a 10 
minutos).
Sugestão: coloque música clássica 
que harmonize, de preferência Bach 
e Mozart.
3. Prece inicial, para sintonizar 
com os bons Espíritos e os guias 
espirituais das crianças. (2 minutos)
4. O momento de Passe é 
importante, pois serve para melhorar 
à predisposição a aprendizagem. 
(5 minutos)
5. Leitura do livro com o tema do 
dia. A leitura pode ser em forma 
conjunta, onde cada criança leia um 
parágrafo, ou narrada pelo educador. 
(10 a 15 minutos)
6. Perguntas sobre o tema. 
(5 minutos)
7. Reforce o conceito base que deve 
ser aprendido. (2 minutos)
8. Atividades complementares: Utilize 
os jogos e atividades para reforçar a 
aprendizagem. (10 a 15 minutos)
9. Realize outras atividades. Caso 
disponha de mais tempo, pode fazer 
um teatrinho, reproduzir a história 
com bonecos, origamis, etc.
10. Prece final. Todos unidos 
agradecendo pela reunião.

Preparação das 
aulas

para Educadores

Roteiro da aula
(Sugestão para aula de 

60 a 90 minutos)



Planejamento Anual

Os temas tratados são independentes e podem ser apresentados como 
cada educador desejar. Apresentamos apenas uma sugestão.

Janeiro

(férias)

Fevereiro

(férias)

Março

Módulo I
Aula Introdutória

Aula 1 - Deus 

Aula 2 - Imortalidade 
da Alma
Aula 3 - Espírito

Abril

Aula 4 - Perispírito

Aula 5 - Ação dos 
Espíritos na Natureza
Aula 6 - Mundo 
Espiritual
Aula 7 - Influência 
            Espiritual

Maio

Aula 8 - Mediunidade

Aula 9 - Livre-Arbítrio

Aula 10 - Causa e Efeito

Aula 11 - Reencarnação

Junho

Aula 12 - Evolução 

Aula 13 - Elementos 
do Universo
Aula 14 - Mundos 
Habitados
Aula 15 - Leis Morais

Julho
(férias)
Módulo II

Aula 1 - O Evangelho

Aula 2 - Humildade

Aula 3 - Perdão

Agosto

Aula 4 - Bondade

Aula 5 - Justiça

Aula 6 - Caridade

Aula 7 - Pureza

Setembro

Aula 8 - Paz

Aula 9 - Resignação

Aula 10 - Fé

Aula 11 - Alegria

Outubro
Módulo III

Aula 1 - Adoração 

Aula 2 - Trabalho

Aula 3 - Reprodução

Aula 4 - Conservação

Novembro

Aula 5 - Destruição 

Aula 6 - Sociedade

Aula 7 - Progresso

Aula 8 - Igualdade

Dezembro

Aula 9 - Liberdade 

Aula 10 - Justiça, 
Amor e Caridade
Aula Final / Avaliação

(férias)



Prepare aqui seu Planejamento

Planejamento Anual
Janeiro Fevereiro Março

Abril Maio Junho

Julho Agosto Setembro

Outubro Novembro Dezembro



Tema: 

Deus

Sub-temas:
O Livro dos Espíritos.
Referências:
Harry Potter, Star Wars, E.T. O 
Extraterrestre, Jurassic Park, A 
Pequena Sereia.
Perguntas:
Como saber se Deus existe? Quais 
são os atributos de Deus? Onde está 
escrita a Lei de Deus? O que é Deus? 
Conceito:
Inteligência suprema, causa primeira 
de todas as coisas.

Atividade:
Utilize o cartaz didático dos 
atributos de Deus, com os 
filmes preferidos:
1. Eterno 
2. Imutável 
3. Imaterial 
4. Único 
5. Todo-poderoso 
6. Soberanamente justo e bom
Peça às crianças que 
descrevam cada atributo com a 
imagem que estão vendo.

Fontes:
1. KARDEC, Allan. O Livro dos 
Espíritos. Questões 1-15.

Vídeo:

Módulo I:         Princípios Espíritas



Tema: 

Imortalidade da 
Alma

Sub-temas:
Perda de entes queridos, vida 
depois da morte, mundo espiritual, 
mediunidade e psicografia.
Referências:
Psicografia de criança desencarnada.
Perguntas:
Existe vida depois da morte do nosso 
corpo? Como seria uma mensagem 
de uma criança do além? O que é a 
imortalidade da alma? 
Conceito:
A existência dos Espíritos nâo tem 
fim.

Atividade:
Estimule a criatividade 
das crianças. 
Com essa atividade é 
possível criar um novo 
conto e desenhar um 
final feliz.

Vídeo:
Fontes:
1. KARDEC, Allan. O 
Livro dos Espíritos. 
Questões 149-165. 
2. SOUZA, 
Nilton. Cartas da 
Imortalidade.



Tema: 

Espírito

Sub-temas:
Escala Espírita, disciplina, 
solidariedade e fé raciocinada.
Referências:
Alladin e a Lâmpada Maravilhosa.
Perguntas:
Todos os Espíritos são iguais? Quem 
são os Espíritos amigos? Como os 
bons Espíritos nos ajudam? O que é 
espírito? 
Conceito:
Ser inteligente da criação
divina.

Atividade:
Utilize o cartaz didático da 
escala espírita, pedindo às 
crianças que descrevam o que 
estão vendo.
Monte a pirâmide com os três 
níveis:
Espíritos Puros
Bons Espíritos
Espíritos Imperfeitos
E cole os emojis onde 
correspondem.

Fontes:
1. KARDEC, Allan. O Livro dos 
Espíritos. Questões 76-131.

Vídeo:



Tema: 

Perispírito

Sub-temas:
Sonhos, prece, desdobramento e 
amor materno.
Referências:
Peter Pan.
Perguntas:
O que acontece nos sonhos? Será 
que podemos fazer amigos enquanto 
dormimos? Qual é a importância da 
prece antes de dormir? O que é o 
perispírito?
Conceito:
Substância semimaterial que liga a 
alma ao corpo físico.

Atividade:
Utilize o cartaz didático do 
perispírito, pedindo às crianças 
que descrevam o que estão 
vendo.
Pode usar uma fruta e explicar 
como ela é composta. Mostre 
como estão unidos a semente, 
o pericarpo e a casca.

Fontes:
1. KARDEC, Allan. O Livro dos 
Espíritos. Introdução, item 6. 
2. KARDEC, Allan. O Livro dos 
Espíritos. Questões 93-95, 135.
3. KARDEC, Allan. O Livro dos 
Médiuns. Primeira parte, cap. 1, 
item 55.

Vídeo:



Tema: 
Ação dos Espíritos na 
Natureza

Sub-temas:
Prece, cura espiritual e água 
fluidificada.
Referências:
Fadas, duendes, sereias e outros 
Espíritos da Natureza.
Perguntas:
Qual é a importância das florestas? 
A prece e a água fluidificada podem 
nos ajudar? Como se dá a ação dos 
Espíritos na natureza? 
Conceito:
Os Espíritos são instrumentos de 
Deus e influenciam a Natureza.

Atividade:
Utilize o cartaz didático 
que mostra o momento da 
transformação da água em 
água fluidificada, pelos bons 
Espíritos. Aproveite para pedir 
às crianças que descrevam 
o poder da prece e como 
funcionam as curas espirituais.

Fontes:
1. KARDEC, Allan. O Livro dos 
Espíritos. Ação dos Espíritos nos 
fenômenos da natureza. Questão 
536-540. 
2. XAVIER, Francisco Cândido. 
Evolução em Dois Mundos. Do 
Espírito André Luiz. 
3. XAVIER, Francisco Cândido. 
Nosso Lar. Do Espírito André Luiz.

Vídeo:



Tema: 

Mundo Espiritual

Sub-temas:
Sonhos, desdobramento, amor pelos 
avós e planejamento reencarnatório.
Referências:
Peter Pan.
Perguntas:
Quando dormimos, podemos visitar 
outros mundos? Como é o além? 
Podemos nos encontrar com os 
seres queridos? O que é o mundo 
espiritual? 
Conceito:
No instante da morte, a alma volta 
ao mundo dos Espíritos.

Atividade:
Utilize o jogo de tabuleiro do 
Mundo Espiritual.
Nesta atividade, as crianças 
devem partir da Terra em 
direção à Colônia Espiritual.
À medida em que se joga, 
comente como funciona o 
desdobramento e as diferentes 
dimensões espirituais. 

Fontes:
1. KARDEC, Allan. O Livro dos 
Espíritos. Questões 149-165. 
2. XAVIER, Francisco Cândido. 
Nosso Lar. André Luiz.

Vídeo:



Tema: 

Influência 
Espiritual
Sub-temas:
Oração e vigilância.
Referências:
Os três porquinhos, Miraculous: As 
Aventuras de Ladybug e Pepa Pig.
Perguntas:
O que acontece nos sonhos? Será 
que podemos fazer amigos enquanto 
dormimos? Qual é a importância da 
prece antes de dormir? O que é o 
perispírito?
Conceito:
Os Espíritos nos influenciam mais 
do que imaginamos, geralmente nos 
dirigem.

Atividade:
Selecione uma das páginas da 
história, por exemplo: a inspiração de 
pensamentos de preguiça do Lobo Mau. 
Comente detidamente com as crianças 
o que estão vendo nesta ilustração.
Faça perguntas como: O que você faria 
se fosse tal personagem? O que acha 
que irá acontecer?  

Qual lição deve ser aprendida?
Peça também a cada criança para ler 
um parágrafo do conto, ou uma das 
falas dos personagens. 
Fonte: 
1. KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. 
Questões 456-472.



Tema: 

Mediunidade

Sub-temas:
Guias Espirituais e inspiração.
Referências:
Ratatouille e Ave Maria de Bach/
Gounod.
Perguntas:
Como os bons Espíritos nos 
protegem? Podemos conversar com 
nossos guias espirituais? Quais são 
os tipos de médiuns? O que é a 
mediunidade? 
Conceito:
Toda pessoa que sente a influência 
dos Espíritos é médium.

Atividade:
Recorte os 
personagens 
e monte um 
teatrinho. 
Utilize o cénario 
para recontar a 
historinha, dando 
destaque aos tipos 
de mediunidade:
Vidência, 
Audiência e
Psicografia.

Fontes:
1. KARDEC, Allan. O 
Livro dos Espíritos. 
Questões 489-521. 
2. KARDEC, Allan. O 
Livro dos Médiuns.

Vídeo:



Tema: 

Livre-Arbítrio

Sub-temas:
Bons hábitos e bons pensamentos.
Referências:
O Flautista de Hamelin.
Perguntas:
Qual é a importância de utilizar 
bem a liberdade? O que acontece 
quando tomamos más decisões? 
Como podemos mudar nossos 
pensamentos? O que é livre-arbítrio?
Conceito:
O homem tem a liberdade de pensar 
e de agir.

Atividade:
Selecione uma das páginas da história, 
por exemplo: o momento que o 
flautista traz bons pensamentos. 
Comente detidamente com as crianças 
o que estão vendo nesta ilustração.
Faça perguntas como: O que você faria 
se fosse tal personagem? O que acha 
que irá acontecer?  

Qual lição deve ser aprendida?
Peça também a cada criança para ler 
um parágrafo do conto, ou uma das 
falas dos personagens. 
Fonte: 
1. KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. 
Questões 872. 



Tema: 

Causa e Efeito

Sub-temas:
Mundo de Regeneração e 
transformação interior.
Referências:
Transformers.
Perguntas:
Somos responsáveis pelo que 
fazemos? Podemos melhorar o 
mundo? Como nossas ações podem 
nos trazer felicidade? O que é a lei 
de causa e efeito? 
Conceito:
Lei divina que rege todas as ações 
dos Espíritos.

Atividade:
Recorte e monte 
o carro referente 
ao personagem da 
história. 
Reviva os 
ensinamentos 
aprendidos na 
viagem a outros 
planetas.
Utilize o jogo dos 
erros e mostre a 
importância da 
união de todos 
os habitantes do 
Universo.

Fontes:
1. KARDEC, Allan. O 
Evangelho segundo o 
Espiritismo. Capítulo 
3. Capítulo 8.

Vídeo:



Tema: 

Reencarnação

Sub-temas:
Lei de Progresso.
Referências:
Marco Polo, Cristóvão Colombo e 
Santos Dumont.
Perguntas:
A cada nova vida podemos nos 
melhorar? O que não terminamos 
de fazer em uma vida, podemos 
continuar na próxima? O que é a 
reencarnação? 
Conceito:
O Espírito tem muitas existências 
sucessivas até sua purificação.

Atividade:
Utilize o jogo 
de tabuleiro da 
Reencarnação.
Nesta atividade, 
as crianças vão 
recordar as 
vidas sucessivas 
de Marco Polo, 
Cristóvão Colombo 
e Santos Dumont.
À medida que 
jogam, comente 
como funciona a 
reencarnação em 
nosso progresso 
espiritual. 

Fontes:
1. KARDEC, Allan. O 
Livro dos Espíritos. 
Questões 166-170. 
2. BRITO, Sylvio 
Grandes Vultos da 
Humanidade e o 
Espiritismo. 



Tema: 

Evolução

Sub-temas:
Mundos Habitados e Transição 
Planetária.
Referências:
Emmanuel.
Perguntas:
Como os Espíritos Puros ajudam 
ao progresso? O que é a transição 
planetária? Quais são as cinco 
etapas de mundos habitados? O que 
é evolução? 
Conceito:
Os Espíritos se melhoram para níveis 
elevados.

Atividade:
Utilize o cartaz 
didático com a 
evolução dos 
mundos: 
1. Mundos 
Primitivos
2. Mundos de 
Expiação e Provas
3. Mundos de 
Regeneração
4. Mundos Felizes 
5. Mundos Celestes
Peça às crianças 
que comentem.

Fontes:
1. KARDEC, Allan. O 
Evangelho segundo o 
Espiritismo. Capítulo 3. 
2. KARDEC, Allan. O 
Livro dos Espíritos. 
Lei do Progresso. 
Questões 776-802. 
3. XAVIER, Francisco 
Cândido. A Caminho 
da Luz. Do Espírito 
Emmanuel.

Vídeo:



Tema: 

Elementos do 
Universo

Sub-temas:
Deus.
Referências:
O Mágico de Oz.
Perguntas:
Como Deus cria o Universo? O que 
é o fluído cósmico universal? Qual é 
a diferença entre Espírito e Matéria? 
Quais são elementos do Universo?
Conceito:
O Espírito e a matéria. 
E acima de tudo, Deus.

Atividade:
Selecione uma das páginas da história, 
como por exemplo, Kardequinho 
mostrando a trindade universal: 
Deus, Espírito a Matéria e no meio, o 
Fluido Cósmico Universal. Comente 
detidamente com as crianças o que 
estão vendo nesta ilustração.
Faça perguntas como: Qual é seu 
personagem preferido? O que você 

faria se fosse o personagem? O que 
acha que irá acontecer?  
Qual lição deve ser aprendida?
Peça também a cada criança para ler 
um parágrafo do conto, ou uma das 
falas dos personagens. 
Fonte: 
1. KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. 
Questões 27. 



Tema: 

Mundos 
Habitados

Sub-temas:
Vida em outros planetas, música 
clássica e mundos felizes.
Referências:
Diálogos de Allan Kardec com 
Mozart.
Perguntas:
Existe vida em outros mundos? 
Como são os habitantes de Júpiter? 
A Terra será um mundo feliz? 
Conceito:
Todos os planetas do Universo estão 
habitados.

Atividade:
Recorte os elementos para 
montar seu móbile. 
Cole os dois lados de cada 
figura com o fio de náilon 
no meio e amarre na parte 
superior alguns fios de náilon, 
para pendurar em um bastidor. 
Utilize o móbile para ensinar 
em forma didática os planetas 
do sistema solar!

Fontes:
1. KARDEC, Allan. O Livro dos 
Espíritos. Questões 55-59. 
2. KARDEC, Allan. O Evangelho 
segundo o Espiritismo. cap. 3. 
3. KARDEC, Allan. Revista Espírita 
1858. Maio.

Vídeo:



Tema: 

Leis Morais

Sub-temas:
Amor à Natureza.
Referências:
Procurando Nemo, Procurando Dory 
e a música: Peixes no Mar.
Perguntas:
Quais são as Leis da Natureza? Como 
proteger os animais que moram no 
oceano? Qual é a importância de 
cuidar do mar? Devemos seguir as 
leis de Deus? 
Conceito:
Dez leis derivadas da Lei natural, 
que é a Lei de Deus.

Atividade:
Utilize o cartaz didático das 
Dez Leis da Natureza:  
Adoração; Trabalho; 
Reprodução; Conservação; 
Destruição; Sociedade; 
Progresso; Igualdade; 
Liberdade; e Amor, Justiça e 
Caridade.
Peça às crianças que 
descrevam o que estão vendo.

Fontes:
1. KARDEC, Allan. O Livro dos 
Espíritos. Questões 614-957.

Vídeo:



Tema: 

O Evangelho de 
Jesus

Sub-temas:
Evangelização.
Referências:
O Evangelho segundo o Espiritismo.
Perguntas:
Será que podemos ser felizes? Quais 
são as dez gotinhas de luz? Quem é 
nosso melhor amigo? O que ensina o 
Evangelho? 
Conceito:
Jesus é o guia e o modelo mais 
perfeito para o homem.

Atividade:
Utilize o cartaz para ensinar 
didáticamente o Evangelho 
como dez gotinhas de luz:
1. Humildade
2. Perdão
3. Bondade
4. Justiça
5. Caridade
6. Pureza
7. Paz
8. Resignação
9. Fé
10. Alegria.

Fontes:
1. A Bíblia. O Sermão da 
Montanha: as Bem-Aventuranças. 
Mateus 5:3-16.

Vídeo:

Módulo II:         O Evangelho



Tema: 

Humildade

Sub-temas:
Iluminação, purificação e equilíbrio.
Referências:
Kung Fu Panda e Cobra Kai.
Perguntas:
Como podemos nos iluminar? 
Quem foram os Espíritos luminosos 
enviados de Jesus? Qual é a 
importância de amar a Natureza? O 
que é humildade?
Conceito:
Bem-aventurados os pobres de 
espírito, porque deles é o Reino dos 
Céus.

Atividade:
Selecione uma das páginas da história, 
por exemplo: o amor a todos os seres 
da Natureza. Comente detidamente 
com as crianças o que estão vendo 
nesta ilustração.
Faça perguntas como: Qual é seu 
personagem preferido? O que você 
faria se fosse o personagem? O que 
acha que irá acontecer?  

Qual lição deve ser aprendida?
Peça também a cada criança para ler 
um parágrafo do conto, ou uma das 
falas dos personagens. 
Fonte: 
1. A Bíblia. O Sermão da Montanha: as 
Bem-Aventuranças. 
2. XAVIER, Francisco Cândido. A Caminho 
da Luz. Do Espírito Emmanuel.
Mateus 5:3-16.



Tema: 

Perdão

Sub-temas:
Arrependimento, reparação e música 
clássica.
Referências:
Dumbo e Antonio Vivaldi.
Perguntas:
O que fazer se cometemos um erro? 
Qual é a importância de dar uma 
nova oportunidade? Como perdoar 
nos deixa felizes? O que é o perdão? 
Conceito:
Bem-aventurados os que choram, 
porque serão consolados.

Atividade:
Recorte os 
personagens da 
história e monte 
um teatrinho 
com eles. 
Utilize o material 
para fazer uma 
apresentação 
com todas as 
crianças.  
Pode colocar a 
música clássica 
do QR Code 
que é tocada na 
história.

Fontes:
1. A Bíblia. 
O Sermão da 
Montanha: as Bem-
Aventuranças. 
Mateus 5:3-16.

Vídeo:



Tema: 

Bondade

Sub-temas:
Transformação interior.
Referências:
WandaVision e Malévola.
Perguntas:
O que acontece quando conhecemos 
o Evangelho de Jesus? Será que 
podemos tornar-nos bondosos? Qual 
é o destino humanidade? O que é 
bondade?
Conceito:
Bem-aventurados os mansos, porque 
herdarão a terra.

Atividade:
Selecione uma das páginas da história, 
por exemplo: a bruxa conhecendo 
o Evangelho de Jesus. Comente 
detidamente com as crianças o que 
estão vendo nesta ilustração.
Faça perguntas como: O que você faria 
se fosse tal personagem? O que acha 
que irá acontecer?  

Qual lição deve ser aprendida?
Peça também a cada criança para ler 
um parágrafo do conto, ou uma das 
falas dos personagens. 
Fonte: 
1. A Bíblia. O Sermão da Montanha: as 
Bem-Aventuranças. Mateus 5:3-16.
2. XAVIER, Francisco Cândido. A Caminho 
da Luz. Do Espírito Emmanuel.



Tema: 

Justiça

Sub-temas:
Conhecer-se a si mesmo e Guia 
Espiritual.
Referências:
Pinóquio.
Perguntas:
Qual decisão devemos tomar quando 
temos dúvidas? Como saber o que é 
o certo? Como ter o coração em paz 
e sermos felizes? O que é a justiça? 
Conceito:
Bem-aventurados os que tem fome e 
sede de Justiça, porque serão fartos.

Atividade:
Recorte os 
dedoches dos  
personagens da 
história. 
Faça um teatrinho e 
reconte a historinha 
com as crianças, 
para fixar a lição do 
livro.

Fontes:
1. A Bíblia. O Sermão 
da Montanha: as 
Bem-Aventuranças. 
Mateus 5:3-16.
2. KARDEC, Allan. O 
Livro dos Espíritos. 
Questão 919. Vídeo:



Tema: 

Caridade

Sub-temas:
Arrependimento e transformação 
interior.
Referências:
Friends e Backyardigans.
Perguntas:
O que acontece se somos egoístas? 
O que devemos fazer para não ficar-
mos sozinhos? Qual é a importância 
de ter amigos? O que é a caridade? 
Conceito:
Bem-aventurados os misericordiosos, 
porque encontrarão a Misericórdia.

Atividade:
Recorte os 
dedoches e 
brinque com os 
personagens da 
história do livro.
Utilize a máscara 
do unicórnio para 
representar o 
personagem.
Peça às crianças 
que contem 
a lição que 
aprenderam 
com a máscara 
colocada.

Fontes:
1. A Bíblia. 
O Sermão da 
Montanha: as Bem-
Aventuranças. 
Mateus 5:3-16.

Vídeo:



Tema: 

Pureza

Sub-temas:
Amor à Natureza e a Jesus, ambiente 
limpo e vida depois da morte.
Referências:
A Princesa e o Sapo e a história de 
Valéria, a amiga de Chiquinho Xavier. 
Perguntas:
O que acontece quando temos o 
coração puro? O que devemos fazer 
para cuidar da natureza? Qual é a 
importância de ter amigos? O que é 
a pureza? 
Conceito:
Bem-aventurados os puros de 
coração, porque verão a face e Deus.

Atividade:
Recorte os 
sapinhos e faça 
um divertido 
origami. 
Brinque com os 
personagens da 
história do livro.
Peça às crianças 
que contem 
a lição que 
aprenderam com 
os sapinhos.

Fontes:
1. A Bíblia. 
O Sermão da 
Montanha: as Bem-
Aventuranças. 
Mateus 5:3-16. Vídeo:



Tema: 

Paz

Sub-temas:
Amor materno, disciplina, 
tranquilidade e meditação.
Referências:
Machu Picchu e a música Paz pela 
Paz de Nando Cordel.
Perguntas:
Podemos viver em um mundo 
pacífico? Como conseguir a paz 
interior? A meditação ajuda a 
encontrar a paz? O que é a paz? 
Conceito:
Bem-aventurados os pacificadores, 
porque serão chamados filhos de 
Deus.

Atividade:
Recorte as 
máscaras e 
dedoches. 
Utilize para contar 
a história.
Cante com as 
crianças a música 
“Paz pela Paz” 
de Nando Cordel 
refletindo em cada 
frase.

Fontes:
1. A Bíblia. O Sermão 
da Montanha: as 
Bem-Aventuranças. 
Mateus 5:3-16. Vídeo:



Tema: 

Resignação

Sub-temas:
Mundo Espiritual e desencarnação.
Referências:
He-man.
Perguntas:
O que acontece depois da morte? 
Será que podemos mudar nossos 
hábitos? Qual é a importância de 
compreender as Leis de Deus? O que 
é a resignação?
Conceito:
Bem-aventurados os que sofrem 
perseguição por causa da Justiça, 
porque deles é o Reino dos Céus.

Atividade:
Selecione uma das páginas 
da história, por exemplo: a 
chegada do gatinho a “Nosso 
Miau”.
Faça perguntas como: 
O que você faria se fosse tal 
personagem? O que acha que 
irá acontecer?  
Qual lição deve ser aprendida?
Peça a cada criança, para 
ler um parágrafo do conto, 
ou uma das falas dos 
personagens. 

Fontes:
1. A Bíblia. O Sermão da 
Montanha: as Bem-Aventuranças. 
Mateus 5:3-16.
2. XAVIER, Francisco Cândido. 
Nosso Lar. André Luiz.



Tema: 

Fé

Sub-temas:
Prece e Guias Espirituais.
Referências:
Cinderela, Mandalorian e Chaves.
Perguntas:
Como funciona a prece? Como 
entrar em contato com nossos guias 
espirituais? Qual é a importância da 
oração? O que é a fé raciocinada?
Conceito:
Bem-aventurados sois vós, quando 
vos injuriarem, perseguirem e 
mentirem, dizendo todo mal contra 
vós por minha causa.

Atividade:
Selecione uma das páginas da história, 
por exemplo: as três etapas de uma 
prece feita com o coração. Comente 
detidamente com as crianças o que 
estão vendo nesta ilustração.
Faça perguntas como: O que você faria 
se fosse tal personagem? O que acha 
que irá acontecer?  

Qual lição deve ser aprendida?
Peça também a cada criança para ler 
um parágrafo do conto, ou uma das 
falas dos personagens. 
Fonte: 
1. A Bíblia. O Sermão da Montanha: as 
Bem-Aventuranças. Mateus 5:3-16.



Tema: 

Alegria

Sub-temas:
Mentira e notícias falsas.
Referências:
Três Macacos Sábios, os três filtros 
de Sócrates: verdade, bondade e 
utilidade e a música Jesus alegria 
dos homens de Bach.
Perguntas:
Por que ficamos com medo? Como 
fazer para não ficarmos tristes? Qual 
é a importância de não divulgar más 
notícias? O que é a alegria? 
Conceito:
Exultai e alegrai-vos, porque é 
grande vosso galardão nos céus. 

Atividade:
Recorte e cole os Três Macacos 
Sábios. 
Uma vez montados, utilize-os 
para ensinar de forma didática.

Fontes:
1. A Bíblia. O Sermão da 
Montanha: as Bem-Aventuranças. 
Mateus 5:3-16.

Vídeo:



Tema: 

Adoração

Sub-temas:
Bons hábitos.
Referências:
My Little Pony, Batman, Superman, 
Mulher-Maravilha e o Gambito da 
Rainha.
Perguntas:
Devemos amar o que fazemos? Qual 
é a importância de ter bons hábitos? 
O que acontece se confiamos em 
Jesus?  O que é adoração?
Conceito:
Lei de Deus que permite a todos os 
seres amarem intensamente.

Atividade:
Selecione uma das páginas da história, 
por exemplo: as atividades que os 
pôneis adoram, e comente detidamente 
com as crianças o que estão vendo na 
ilustração.
Faça perguntas como: O que você faria 
se fosse tal personagem? O que acha 
que irá acontecer?  

Qual lição deve ser aprendida?
Peça também a cada criança para ler 
um parágrafo do conto, ou uma das 
falas dos personagens. 
Fonte: 
1. KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. 
Questões 649-673. 

Módulo III:         Leis Morais



Tema: 

Trabalho

Sub-temas:
Amor pelos animais e mediunidade.
Referências:
Garfield, Homem Aranha, Bob 
Esponja e o gatinho de Chiquinho 
Xavier.
Perguntas:
Por que devemos trabalhar? O que 
acontece se ficamos preguiçosos? 
Qual é a importância do repouso? O 
que é trabalho?
Conceito:
Lei de Deus que permite melhorar a 
vida pelo próprio esforço.

Atividade:
Selecione uma das páginas da história, 
por exemplo: Emmanuel enviando uma 
mensagem psicografada, e comente 
detidamente com as crianças o que 
estão vendo na ilustração.
Faça perguntas como: O que você faria 
se fosse tal personagem? O que acha 
que irá acontecer?  

Qual lição deve ser aprendida?
Peça também a cada criança para ler 
um parágrafo do conto, ou uma das 
falas dos personagens. 
Fonte: 
1. KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. 
Questões 674-687. 



Tema: 

Reprodução

Sub-temas:
Amor aos animais e adoção.
Referências:
Snoopy e Boneca, a cachorrinha de 
Chiquinho Xavier e a música Quanta 
Luz.
Perguntas:
Por que os seres se multiplicam? 
Devemos amar a todos os animais? 
Qual é a importância da adoção ? O 
que é reprodução?
Conceito:
Lei de Deus que permite que 
todos os seres se multipliquem em 
harmonia.

Dica:
Selecione uma das páginas 
da história, por exemplo: o 
momento da prece, e comente 
detidamente com as crianças o 
que estão vendo na ilustração.
Faça perguntas como: 
O que você faria se fosse tal  
personagem? O que acha que 
irá acontecer?  
Qual lição deve ser aprendida?
Peça também a cada criança 
para ler um parágrafo do 
conto, ou uma das falas dos 
personagens. 

Fontes:
1. KARDEC, Allan. O Livro dos 
Espíritos. Questões 686-701. 



Tema: 

Conservação

Sub-temas:
Proteção e amor materno.
Referências:
Naruto, Dragon Ball Z, Sailor Moon, 
Pikachu, Hello Kitty, Mario Bros e 
Godzilla.
Perguntas:
Por que devemos proteger a 
Natureza? Como os animais 
cuidam de seus filhotes? Qual é a 
importância de amar os animais? O 
que é conservação?
Conceito:
Lei de Deus que permite aos seres 
da Natureza, cuidados e proteção.

Atividade:
Selecione uma das páginas da história, 
por exemplo: o encontro do ninho na 
orla do Japão, e comente detidamente 
com as crianças o que estão vendo na 
ilustração.
Faça perguntas como: O que você faria 
se fosse tal personagem? O que acha 
que irá acontecer? Qual lição deve ser 

aprendida?
Peça também a cada criança para ler 
um parágrafo do conto, ou uma das 
falas dos personagens. 
Fonte: 
1. KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. 
Questões 702-727. 



Tema: 

Destruição

Sub-temas:
Mundo de Regeneração, Transição 
Planetária e Mundos Habitados.
Referências:
Mozart.
Perguntas:
O que vai acontecer com o futuro da 
Terra? Como entender melhor a ideia 
de destruição? Qual é a importância 
da transformação dos seres na 
Natureza? O que é destruição?
Conceito:
Lei de Deus que permite que tudo na 
Natureza se transforme para melhor.

Atividade:
Selecione uma das páginas da 
história, por exemplo: O Evangelho 
no Mundo de Regeneração, e comente 
detidamente com as crianças o que 
estão vendo na ilustração.
Faça perguntas como: Qual é seu 
personagem preferido? O que você 
faria se fosse o personagem? O que 

acha que irá acontecer?  
Qual lição deve ser aprendida?
Peça também a cada criança para ler 
um parágrafo do conto, ou uma das 
falas dos personagens. 
Fonte: 
1. KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. 
Questões 728-765. 



Tema: 

Sociedade

Sub-temas:
Amor materno e reencarnação.
Referências:
Alice no País das Maravilhas e a mãe 
de Chiquinho Xavier.
Perguntas:
Como devemos nos comportar 
com o próximo? Os nossos seres 
queridos podem reencarnar ao nosso 
lado? Qual é a importância do amor 
materno? O que é sociedade?
Conceito:
Lei de Deus que permite que 
vivamos juntos, ajudando-nos uns 
aos outros.

Atividade:
Selecione uma das páginas da história, 
por exemplo: encontro espiritual dos 
pais de Chiquinho Xavier, e comente 
detidamente com as crianças o que 
estão vendo na ilustração.
Faça perguntas como: O que você faria 
se fosse o personagem? O que acha 
que irá acontecer?  

Qual lição deve ser aprendida?
Peça também a cada criança para ler 
um parágrafo do conto, ou uma das 
falas dos personagens. 
Fonte: 
1. KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. 
Questões 766-775. 



Tema: 

Progresso

Sub-temas:
Irmãs Fox, Mesas Girantes e 
Transcomunicação Instrumental.
Referências:
As Meninas Superpoderosas, Homem 
de Ferro e Nikola Tesla.
Perguntas:
Tudo na natureza se melhora? 
Os Espíritos podem comunicar-se 
por aparelhos eletrônicos? Qual 
é a importância de usar bem a 
tecnologia? O que é progresso?
Conceito:
Lei de Deus que permite que tudo na 
Natureza se melhore.

Atividade:
Selecione uma das páginas da história, 
por exemplo: o contato com os 
Espíritos por aparelhos eletrônicos, e 
comente detidamente com as crianças 
o que estão vendo na ilustração.
Faça perguntas como: Qual é seu 
personagem preferido? O que você 
faria se fosse o personagem? O que 

acha que irá acontecer?  
Qual lição deve ser aprendida?
Peça também a cada criança para ler 
um parágrafo do conto, ou uma das 
falas dos personagens. 
Fonte: 
1. KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. 
Questões 776-801. 



Tema: 

Igualdade

Sub-temas:
Egoísmo e Orgulho.
Referências:
Branca de Neve e Walt Diney World.
Perguntas:
Os seres criados por Deus são 
nossos irmãos? Qual é a importância 
de amar igualmente a todos? O que 
acontece quando deixamos de amar? 
O que é igualdade?
Conceito:
Lei de Deus que ensina que Deus 
ama igualmente a todos os seres 
criados.

Atividade:
Selecione uma das páginas da história, 
por exemplo: a decisão de seguir a 
Branca de Neve ou a Bruxa. Comente 
detidamente com as crianças o que 
estão vendo na ilustração.
Faça perguntas como: O que você faria 
se fosse tal personagem? O que acha 
que irá acontecer?  

Qual lição deve ser aprendida?
Peça também a cada criança para ler 
um parágrafo do conto, ou uma das 
falas dos personagens. 
Fonte: 
1. KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. 
Questões 823-804. 



Tema: 

Liberdade

Sub-temas:
Os Exilados de Capela.
Referências:
Frozen e Aquaman.
Perguntas:
Podemos fazer tudo o que 
queremos? O que acontece quando 
fazemos mal uso da nossa liberdade? 
Como corrigir os erros? O que é 
liberdade?
Conceito:
Lei de Deus que permite que todos 
sejamos livres, mas responsáveis 
pelos nossos atos.

Atividade:
Selecione uma das páginas 
da história, por exemplo: 
o encontro de Jesus com 
os Espíritos exilados de 
Capela.
Comente detidamente com 
as crianças o que estão 
vendo na ilustração.
Faça perguntas como: 
Qual é seu personagem 
preferido? O que você faria 
se fosse o personagem? 
O que acha que irá 
acontecer?  
Qual lição deve ser 
aprendida?
Peça também a cada 
criança para ler um 
parágrafo do conto, 
ou uma das falas dos 
personagens. 
Fonte: 
1. KARDEC, Allan. O Livro dos 
Espíritos. Questões 825-872. 
2. XAVIER, Francisco Cândido. 
A Caminho da Luz. Do Espírito 
Emmanuel.



Tema: 

Justiça, Amor e 
Caridade

Sub-temas:
As Três Revelações: Moisés, Jesus e 
os Espíritos Superiores.
Referências:
Bambi, Capitão América, Hulk, Thor, 
Viúva Negra e Doutor Estranho.
Perguntas:
Por que ficamos irritados com a 
injustiça? Por que não devemos 
julgar os outros? O que é justiça, 
amor e caridade?
Conceito:
Lei de Deus presente em toda a 
Natureza.

Atividade:
Selecione uma das páginas da história, 
por exemplo: Jesus e a segunda 
revelação espiritual. 
Comente detidamente com as crianças 
o que estão vendo na ilustração.
Faça perguntas como: O que você faria 
se fosse o personagem? O que acha 
que irá acontecer?  

Qual lição deve ser aprendida?
Peça também a cada criança para ler 
um parágrafo do conto, ou uma das 
falas dos personagens. 
Fonte: 
1. KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. 
Questões 873-892. 



1. Utilize origamis para reproduzir 
os personagens dos contos.
2. Faça teatrinhos com dedoches e 
paper toys. 
3. O jogo das sombras com as 
mãos pode ser muito divertido.
4. Estimule o gosto pela música 
clássica. Ela pode ser colocada 
no início ou fim da reunião. De 
preferência com o som de fundo 
baixo.
5. Estimule o hábito da leitura no 
lar. Os livros e atividades do Kit 
Evangelho são ideais para este 
momento.
6. Estimule o hábito da prece.
7. Utilize o QR Code que vem nos 
livros como ferramenta interativa.
8. Escolha filmes adequados e faça 
um mini “cineminha debate” com 
muita pipoca.
9. Utilize as atividades e jogos que 
acompanham os livros.
10. Utilize o glossário para ampliar 
o conhecimento.

Dicas Dúvidas

1. A partir de que idade devo 
evangelizar?
Desde o ventre materno. A leitura 
deve ser realizada mesmo quando 
bebê. Isso cria um bom ambiente 
psíquico espiritual e o surgimento 
do hábito da leitura desde cedo. 
Lembre-se: nossos filhos são 
Espíritos.
2. Os livros funcionam para 
crianças mais velhas?
Sim. Por estarem em outros 
idiomas, torna-se atrativo conhecer 
o inglês e o espanhol.
3. Posso ler várias vezes o 
mesmo livro?
Sim. Crianças gostam da repetição. 
Peça que, com sua imaginação, 
criem um novo final.
4. Onde encontrar as fontes?
Na parte final de cada livro. 
5. Como saber se a lição foi 
aprendida?
Peça que a criança reconte a história 
e diga qual foi a lição. 


