
 

 

 
 
Aula 2. Corpo, Dádiva Divina 

 
Objetivo: Conscientizar para a importância da higiene e limpeza do corpo, da mente e do 
coração, como alternativas para uma boa qualidade de vida material e espiritual. 
 
Atividades iniciais: 
 
Canções para harmonizar.  
 
Ensinar musiquinhas pra eles irem aprendendo, fazendo gestos, assim fica mais fácil e 
simples, a criança aprende com facilidade, as músicas que já foram ensinadas antes e a 
do dia do estudo com o conteúdo do mesmo. 
 
Prece inicial 
 

       Papai do Céu nos deu um presente maravilhoso para vivermos aqui na Terra, esse 
presente é o nosso CORPO, por isso, temos que cuidar dele com muito carinho. Agora 
vamos conhecer a estorinha de Joãozinho. 
 
Primeiro momento: Iniciar contando a estória 
 
A estória de Joãozinho 
 
Joãozinho era um menino bom e simpático, mas... 
Não gostava de tomar banho e escovar os dentes...  
Não gostava de lavar as mãos e de pentear-se...  
Não gostava de cortar as unhas...  
Isso mesmo: não gostava de andar limpo!  
Era mesmo uma coisa muito feia e chata!   
 
Joãozinho era um bom filho, ajudava a mamãe a arrumar a casa... organizava seu 
quarto... ajudava a vizinha que era velhinha a carregar a sacola da feira... fazia preces 
diariamente... participava da escolinha de evangelização... gostava muito de ler e 
estudar... comia todos os legumes que a mamãe colocava no prato...  
 
Porém, sua mãe ficava muito preocupada e aflita porque ele não se cuidava,  era um 
menino bom e tinha um grande coração e muitas vezes tinha que dizer: 
 - Joãozinho, venha tomar banho! 
 - Joãozinho, venha cortar as unhas! 
 - Joãozinho, vá lavar as mãos! 
 - Joãozinho, venha pentear os cabelos!  
 - Joãozinho venha escovar os dentes! E assim por diante... 



 

 

 
Certo dia, a mãe chamou Joãozinho para ter uma conversa séria, porque ela estava muito 
triste com seu filho e disse: 
- Joãozinho, meu filho, todos os seus amiguinhos andam limpos... Um dia eles não vão 
mais querer brincar com você! Olhe o que eu estou dizendo... Joãozinho ouviu a sua mãe 
e percebeu que ela estava triste com ele. 
 
Joãozinho, ficou pensando no que sua mãezinha havia dito... E quando foi dormir, ainda 
não tinha esquecido as palavras da mamãe e ficou pensando, pensando... 
 
No dia seguinte, levantou cedo tomou banho e escovou os dentes... e depois disso, nunca 
mais descuidou da higiene do corpo, ele achava que não era importante, mas não basta 
só cuidar do espírito, é importante cuidar do corpo também, pensou. 
 
Segundo momento: Questionar os evangelizandos: 
 
Qual o presente que o Joaozinho ganhou? 
O que era o Joaozinho antes de ganhar o presente? 
Quem deu o presente ao Joaozinho e com que finalidade? 
Será que nós ganhamos o mesmo presente de Deus? 
O que nos permite movimentarmo-nos, escrever, falar, ver, ouvir, sentir, cheirar, falar? 
 
Terceiro momento: Diálogo 
 
Nós somos Espíritos. Recebemos de Deus um corpo material como instrumento de 
progresso, enquanto estamos na Terra. Como devemos cuidar do nosso corpo? Através 
de bons hábitos de higiene (tomar banho, cortar as unhas, pentear e cortar o cabelo, 
escovar os dentes), fazer exercícios, ter bons hábitos alimentares como: comer frutas e 
legumes, beber muita água e não comer doces em exagero. 
 
Da mesma forma que a boa alimentação nos dá saúde e energia para o corpo, é 
essencial cuidar também da saúde do espírito tendo bons pensamentos e bons 
sentimentos. 
 
A limpeza e higiene são fundamentais tanto para saúde do corpo físico como a da 
MENTE. Para conseguirmos uma boa saúde mental nossa mente deve estar livre de 
pensamentos negativos, depressivos, maledicentes, malévolos ou ideias obsessivas. Faz-
se higiene mental mediante boas conversações, leituras edificantes, músicas que elevam, 
prece. Devemos evitar assistir muito televisão e certos programas. E só teremos uma vida 
equilibrada e feliz se não tivermos em nossos corações o orgulho, egoísmo, rancor, 
desejo de vingança, inveja, maldade. Essa higiene é feita mediante o uso de atitudes de 
bondade/caridade, de amor ao próximo, indulgência, perdão, benevolência... Disse Jesus: 
“Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração...” 
 
Terceiro momento: Dividir o quadro em duas partes e de um lado escrever: 
 



 

 

"Hábitos fundamentais para a saúde do corpo" e do outro "Hábitos fundamentais para 
saúde da alma" e deixar os evangelizandos citarem enquanto que o evangelizador anota 
no quadro. 
 
Quarto momento: Vídeo sobre o corpo com música para as crianças.  
 
https://youtu.be/_NSkoWouWME 
 
Quinto momento: Passe e Prece final.  
 
 
Musiquinhas para as crianças aprenderem e cantarem 
 
Tema: Dádiva Divina. 
 

1. O meu corpinho tem 
Letra e música: Daniella Priolli F. Carvalho  
 
Dois olhinhos para ver 
Um nariz pra respirar, também serve pra cheirar  
E uma boca pra falar 
Obrigado Pai do Céu o Senhor é tão bonzinho, também uso a boquinha pra comer e dar 
beijinhos. 
 
(Beijinhos, beijinhos, beijinhos, as crianças terminam dando beijinhos.) 
 
 

2. Cuidando do corpo 
Letra e música: Daniella Priolli F. Carvalho  
 
Com o meu corpo eu pulo...  
Com o meu corpo eu brinco...  
Com o meu corpo eu ando...  
Com o meu corpo eu corro... e por isso eu devo cuidar do meu corpinho, pra crescer bem 
forte e com muita alegria. 
Pra cuidar o meu corpinho é bem fácil é rapidinho, tenho muito higiene e me alimento 
bem... 
Sempre tomo banho e escovo os dentes, lavo as minhas mãos e uso roupas limpas, como 
muitas folhas, frutas e legumes e eu nunca deixo restos no meu prato. 
Pra cuidar do meu corpinho, é bem fácil é rapidinho, tenho muita higiene e me alimento 
bem. 
 
 
Fonte: Federação Espírita Brasileira 
 
Paz e Bem! 


