
    

REFORMA ÍNTIMA E PERFEIÇÃO MORAL: CONHECIMENTO DE SI MESMO- EDUCAÇÃO DOS 

SENTIMENTOS E EMOÇÕES 

 

Ações Estratégicas Público Abrangência  
Descrição/ 
Desenvolvimento 

Periodicidade 

 
Prece Inicial; 
Conversar como 
podemos descobrir 
nossas boas e más 
atitudes; 
Contar a história: Nossos 
monstros (baseada na 
história: O Monstro das 
Cores – Anna Llenas); 
PENSAR 
Encerrar conversando 
sobre os monstrinhos 
que temos em nossos 
corações; 
Cantar a música: 
Autoconhecimento; 
SENTIR 
Atividades propostas: 
Ensinar a dobradura dos 
monstrinhos com papel 
colorido; AGIR 
Recadinho carinhoso e 
prece final.  

Crianças de 5 a 10 
anos 

Tema 9: 
Reforma 
Íntima e 
Perfeição 
Moral. 

  Reforma Íntima é o renovar das esperanças interiores, 
tendo por meta o fortalecimento da fé, a solidificação do 
amor, a incessante busca do perdão, o cultivo dos 
sentimentos positivos e a finalização no aperfeiçoamento do 
ser.  
  Todos os encarnados possuem condições de empreender 
a reforma íntima, que é a chave para a mudança interior, 
aprimorando o Espírito e glorificando a jornada terrena em 
busca da regeneração. 
  Educação e sabedoria caminham juntas e estão unidas no 
mesmo cenário. Com sabedoria, bom senso e justiça não há 
quem não consiga bem educar qualquer ser humano, 
mesmo aquele que, adulto, precisa de reeducação. Cultivar 
a arte, a literatura e a natureza são fatores positivos para 
qualquer educação e mesmo para a reeducação dos pais 
que não as tiveram como elementos de destaque na sua 
infância ou adolescência.  
 No livro dos Espíritos, na parte das leis morais existe um 
capítulo que nos fala sobre o como nos conhecer a nós 
mesmos. 
  Pergunte para você mesmo ao fim de cada dia, se agiu 
bem com as pessoas com as quais convive, procurando ser 
honesto. 
  Se achar que foi maldoso, reconheça que errou e ore 
pedindo perdão à pessoa que foi prejudicada. Mas no dia 
seguinte procure agir de uma forma diferente, sendo 
bondoso e paciente.  
  Por outro lado, nosso Evangelho Segundo o Espiritismo no 
capítulo XVII que se titula Sede Perfeitos nos fala que o 
homem de bem é aquele que busca ser justo. Que seguindo 
as leis de Deus, pratica o Amor e a Caridade com a maior 
pureza. É humilde, pois sabe da sua importância e 

 

 
Esta aula 
será feita em 
um período 
de uma aula 
ou se 
necessário 
mais uma. 



 

reconhece suas falhas. Não se sente fraco, pois entende 
que ao amar ao próximo terá Deus ao seu lado. 
  Por isso toda criança precisa entender e reconhecer suas 
atitudes boas e ruins para que junto a sua família possa 
libertar estes seus medos e aprender a amar as boas 
atitudes nesta sua vida. 
  Logo a Evangelização estará presente para ajudar a família 
e a criança neste processo de reforma íntima. 
 

MÚSICA 

Autoconhecimento 

Denis Soares 

Conhece-te a ti mesmo e a verdade conhecerá 
Veja como o mundo mais belo será 
A sabedoria é a chave da evolução 
É preciso entender superar a razão 
Conhecer o mundo conhecer você 
É preciso crescer, autoconhecer 
Tu és um mundo cheio de amor 
Existe um universo lindo em seu interior 
Desvende os mistérios do seu coração 
Acharás tanta paz para dar 
Solte a tristeza viva com emoção 
Num mundo de tanta beleza 
É preciso amar (é preciso amar...) 
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