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Objetvo geral:
Sensibilizar os partcipantes à 
concepção espírita a respeito de Jesus 
como o Divino Mestre da humanidade 
e suas implicações para a educação 
dos sentmentos do Espírito Imortal.



Objetvos específcos:
● Sensibilizar os partcipantes à compreensão da educação como 

sendo a obra redentora de Jesus para a humanidade, o caminho 
cuidadosamente apresentado por Ele para a conquista do reino 
de Deus através da transformação dos nossos hábitos e relações.

● Mobilizar os partcipantes para a autoeducação por meio do 
esforço com vistas à conduta espírita, bem como estmulá-los a 
serem agentes disseminadores de um processo profundo e 
abrangente de educação referenciado em Jesus, nas suas ações e 
nos conhecimentos que nos legou através das revelações da Lei 
Divina.
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sendo a obra redentora de Jesus para a humanidade, o caminho 
cuidadosamente apresentado por Ele para a conquista do reino 
de Deus através da transformação dos nossos hábitos e relações.

● Mobilizar os partcipantes para a autoeducação por meio do 
esforço com vistas à conduta espírita, bem como estmulá-los a 
serem agentes disseminadores de um processo profundo e 
abrangente de educação referenciado em Jesus, nas suas ações e 
nos conhecimentos que nos legou através das revelações da Lei 
Divina.



Objetvos específcos:
● Refetr sobre a proposta pedagógica de Jesus (amor a 

Deus, ao próximo e a si mesmo) e a sua aplicabilidade 
hoje, ante as necessidades evolutvas individuais, da 
família e da sociedade atual;

● Destacar o valor da literatura espírita para a educação da 
alma a luz do Evangelho de Jesus.



Considerando que atravessamos um período de Transição 
Planetária, com grandes transformações no imo das criaturas, é 
indispensável voltarmo-nos a Jesus enquanto Educador por 
excelência, Guia e Modelo, orientador da ação educatva na família e 
na sociedade, bem como, na educação dos sentmentos dos 
indivíduos, a fm de que assumam, com lucidez espiritual, o seu 
processo educatvo a luz do Evangelho. Há mais de dois mil anos, o 
Divino Mestre apresentou-nos um roteiro de educação positva para o 
forescimento dos potenciais da alma humana, que se consttui a mais 
pura expressão da Lei Divina, o Evangelho, cabendo-nos a apreensão 
desses saberes nas dimensões intelectuais, emocionais e vivencias a 
título de diretrizes pedagógicas para a formação da mentalidade 
cristã necessária à redenção humana,



Bibliografa: 
● Obras Básicas da Codifcação.
● Refexões Pedagógicas à Luz do Evangelho - Sandra Borba Pereira - 

FEP.
● Cotdiano em Refexões Espíritas - Sandra Borba Pereira - FEP.
● O Código do Monte - Sérgio Lopes - FERGS.
● Educação dos sentmentos - Jason de Camargo - FERGS.
● O Caminho das Virtudes - Jason de Camargo - FERGS.
● O Líder Espírita - Gabriel Salum e Maria Elisabeth Barbieri/Tereca - 

FERGS.
● Os desafos da Evangelização Espírita - Cezar Braga Said - FEP.
● Pelos Caminhos da Evangelização - Cecília Rocha - FEB
● Quem é o Cristo? J. R. Teixeira



Guia do Facilitador:
● Ofcina com 2hs e 15 min. de duração.
● Apresentação ofcineiros (5 min.).
● Apresentação quebra gelo (10 min).
● 1. Vivência: (10 min).
● Sensibilização mediante dramatzação de passagem do texto Memórias de 

um suicida, de Ivonne Pereira, inttulado “Vinde a mim”, em que o 
instrutor Aníbal apresenta aos estudantes da Universidade Esperança, do 
Complexo Maria de Nazaré, a fgura do Meigo Rabi a partr de suas 
memórias. O texto introduz a ideia de Jesus como Educador Celeste



● 2. Relato: (20 min.).
● Solicitar aos partcipantes que escrevam o sentmento que 

a passagem narrada do livro “Memórias de um suicida” lhe 
reavivou na alma através da pergunta:

● Que sentientos lhe surgirai assistndo e ouvindo a 
draiatzação apresentada?

● Roda dos Sentmentos
● Escrever em post it o sentmento e colar em um cartaz em 

formato de livro disponível na sala.
● Convidar os partcipantes a compartlharem o sentmento 

escolhido e suas razões.





● 3. Processamento: (30 min.)
● O grupo será dividido em 8 subgrupos para leitura e diálogo de 

excertos da obra Boa Nova, de Humberto de Campos, 
psicografada por F. C. Xavier, editada pela FEB. Os excertos 
escolhidos fazem referência a Jesus como educador dos 
sentmentos da humanidade.

● A pergunta orientadora do diálogo é: Como aplicar na minha 
vida prátca esses ensinamentos de Jesus?



● 4. Generalização. (60 min.)
● Dinâmica do Círculo das Cores (aceitamos sugestões de 

nomes)
● O Ofcineiro coloca o círculo (de feltro) em meio aos 

partcipantes, iniciando a narração de sua história. Durante a 
narratva, o companheiro ofcineiro vai colocando em cima do 
círculo vários cartões coloridos que conterão, no verso, uma 
frase de Jesus ou espíritos como Emmanuel, Joanna de 
Ângelis e etc., sobre a educação e nosso reforma íntma e do 
outro lado o cartão estará em branco. Também colocará 
canetnhas hidrocor.Os cartões estarão com as frases para 
baixo.



● Depois, os ofcineiros pedirão aos partcipantes que 
peguem um cartão, qualquer um, e escrevam na parte 
branca dele uma palavra (poderá ser o nome de paz ou 
uma palavra que represente o aprendizado obtdo com as 
falas de Jesus e a frase no verso do cartão… em 
elaboração).

● Este cartão será pessoal de cada partcipante, para levar 
para casa.

● Obs.: Escolher as frases para os cartões.



● 5. Aplicação: (15 min.)
● Propor ao grupo que escrevam, num adesivo, uma prece de 

gratdão a Jesus com uma autoavaliação de nosso aprendizado, 
de nossa prátca na vida a partr dos Seus ensinos, apontando, 
também, uma meta de curto prazo para a sua transformação 
moral, ou seja, sua Educação dos Sentmentos.

● Cada um colará seu adesivo em uma folha de cartolina grande 
com desenho e formato de livro.



● Essas cartolinas irão compor nosso grande livro de 
educação dos sentmentos. Juntaremos todas as folhas 
de todas as ofcinas 1 para formar um grande livro. 
Passaremos corda na volta para costurar as folhas e 
apresentaremos ao fnal do Congresso. 

● As preces não devem ser identfcadas com o nome de 
seus autores.



● Encerramento: (5 min)
● Música composta especialmente para a ofcina
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