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Título: PLURALIDADE DOS MUNDOS

Objetivos:
Espera-se que o evangelizando:
1. Conheçam os tipos de mundos

Conteúdo:
Livro dos Espíritos- Cap. 3 Da Criação. PLURALIDADE DOS MUNDOS - pgt. 55
– 58
Link do vídeo desta semana <https://youtu.be/JqzIlAZlHK4>

Saturno do Livro “Cartas de uma morta” de Chico Xavier:
● o sol parecia levemente azulado
● com habitações que pareciam mudar de cor
● solo branco
● folhagens azuladas
● flores espetaculares pela originalidade e perfume
● animais com membranas que pareciam asas e voam pelo espaço
● duração do dia de 10h
● estações do ano que duram mais de sete anos
● clima benéfico para a saúde
● a partir de certa idade a comunicação entre os viventes de Saturno

acontece por meio do pensamento
● inteligência desenvolvida
● não são apegados aos bens materiais
● não tem o que nós chamamos de morte, pois compreendem que esse

fenômeno é uma libertação do espírito em evolução.
● não são perfeitos, pois ainda podem errar.
● os mares e lagos tem um levemente rosa

Júpiter - Revista Espírita - Abril - 1858



● temperatura suave e temperada
● há água em estado mais etéreo
● os corpos são de matéria mais etérea ( como se jogássemos um lençol

sobre uma estátua, como há espíritos bons não há necessidade de
esconder o verdadeiro espírito)

● morada de espíritos bons
● a alimentação é a base de vegetais ( aspiram da natureza)
● o homem é protetor dos animais
● a duração da vida equivale a mais ou menos 500 anos
● trabalham ajudando os espíritos menos evoluídos de outros planetas
● não caminham, volitam
● comunicação pelo pensamento
● os animais existem para ajudar os espíritos
● não há religião. Todos professam o bem e todos adoram um só Deus

Desenvolvimento:
ACOLHIMENTO:
Abrir a sala de reunião no google meet 5 minutos antes das 20h.
Iniciar conversa sobre como foi a semana.
Pegar um copinho com água e colocar sobre uma mesa, pois faremos uma
vibração e a água será fluidificada.
Fazer a prece.

AÇÃO PROPRIAMENTE DITA:
Contar a história “A curiosidade de Espiritinho” por meio da apresentação de
slides em anexo.
No plano espiritual, Espiritinho estava sentado na praça da escola olhando o
sistema solar e ficou encantado com tantos planetas, perguntou ao seu mentor:
_Pra que tantos planetas?
Seu mentor explicou que existem muitos planetas porque em cada planeta há
um tipo de vida.
Espiritinho ficou todo contente e foi logo dizendo que queria reencarnar em
outro planeta.
Mas seu mentor explicou que os planetas são habitados por espíritos de
acordo com a sua evolução. Existem planetas mais evoluídos do que a Terra,
assim como existem planetas mais atrasados.
Espiritinho muito esperto falou:
_Ahhh... então eu quero ir para um planeta mais evoluído. Você conhece
algum?
Seu mentor mostrou dois planetas, Saturno e Júpiter. E começou a explicar:
_ Saturno é um planeta onde o sol tem cor levemente azulada, tem plantas
azuladas, o solo é branco, tem casas cujas cores ao brilho do sol parecem ser
modificadas, as flores de Saturno são maravilhosamente diferentes e
perfumadas, os animais têm membranas no lugar de asas e voam pelo espaço
e os mares e lagos tem cor levemente rosa. O dia em saturno tem duração de
10 horas e as estações do ano duram mais de 7 anos. O clima é agradável o
tempo todo, o que ajuda a qualidade da saúde. Os espíritos não são perfeitos,
mas muito inteligentes, não são apegados aos bens materiais e comunicam-se
por meio do pensamento.
Espiritinho ficou encantado e perguntou e o outro planeta?
Seu mentor começou a explicar como era Júpiter.



_ Júpiter é um planeta muito evoluído. Os espíritos que lá vivem são perfeitos,
quer dizer que eles não erram mais. Os animais existem para servir ao espírito
e os espíritos protegem esses animais. A água é mais etérea do que aqui na
Terra. A temperatura é sempre suave e temperada. Os espíritos se alimentam
de vegetais, mas eles não mastigam, apenas absorvem a energia que
precisam. O corpo dos espíritos é bem mais etéreo do que o nosso. Eles não
caminham, apenas volitam. Vivem para ajudar os espíritos de outros planetas.
Eles se comunicam por pensamento. Lá não há religião, todos praticam o bem
e adoram a um só Deus.
Espiritinho logo foi dizendo que queria ir para Júpiter conhecer todos esses
lugares, mas seu mentor explicou que ele precisava primeiro reencarnar na
Terra, pois ele ainda era egoísta, não gostava de emprestar as coisas, ainda
brigava com seus pais e colegas, tinha pensamentos maldosos, portanto ele
ainda precisava voltar ao planeta Terra e se esforçar mais por melhorar e se
corrigir.
Espiritinho concordou com seu mentor e disse que iria se esforçar para evoluir
e poder morar em um planeta melhor. Seu mentor explicou que os espíritos ao
evoluírem ajudam seu planeta a evoluir também. Espiritinho ficou muito
animado e disse que iria se esforçar para ajudar o planeta Terra a evoluir
também.
Espiritinho agradeceu as explicações que recebeu e voltou rapidinho pra escola
do plano espiritual para se preparar para reencarnar.

Conversar com as crianças sobre o entendimento da história.

Propor o jogo Nosso Sistema Solar/ Espiritismo
<https://wordwall.net/pt/resource/14826465>

FINALIZAÇÃO
Iniciar uma mentalização para autopasse, pedindo que fechem os olhos,
sentem-se de maneira confortável e pensem numa cor que eles gostem muito.
Iniciar vibrando pelas partes do corpo, começando pelos pés até a cabeça.
Encerrar com uma prece. Ao final pedir que bebam a água fluidificada.

Recursos didáticos:

1. celular ou computador com acesso a internet.

https://wordwall.net/pt/resource/14826465

