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PAE 11  Evangelizadora: Priscila e Camila
Dia  05/05/2021 Horário: 20 às 21 hrs

Título: POVOAMENTO DA TERRA, ADÃO E DIVERSIDADE DAS RAÇAS

Objetivos:
Espera-se que o evangelizando:
1. Conheça como a Terra foi povoada;
2. Aprendam o motivo de haver diferentes raças.

Conteúdo:
Livro dos Espíritos - Cap. 3 - Criação. Povoamento da Terra. Adão. Diversidade
das raças (questões de 50 a 54).

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.
Pedir que deixem separado folha sulfite e lápis de cor.
Fazer a prece.

AÇÃO PROPRIAMENTE DITA:
Compartilhar a tela com os evangelizandos mostrando o  ANEXOPAE11.
Slide 1 - Perguntar o que estão vendo. Por que existem pessoas de diferentes
raças? Como elas apareceram na Terra?
Slide 2 - Explicar que com a formação dos seres vivos várias espécies de
animais surgiram na Terra. Uma dessas espécies foi a que deu origem ao ser
humano que com o passar dos anos se desenvolveu até o que somos hoje em
dia.
Slide 3 - Vocês sabem onde moravam os primeiros seres humanos? R. África.
Explicar que os seres humanos caminhavam muito à procura de comida o que
fez com que seus corpos fossem se modificando às necessidades de cada
clima. Por isso existem diferentes raças.
Slide 4 - Explicar que a primeira raça de espíritos a encarnar na Terra foi a raça
Adâmica composta pela população da China, Índia, Egito, Israel e Grécia.

Pedir aos evangelizandos que desenhem as diferentes raças que existem em
nosso planeta.
Depois cada um deve fotografar suas criações e enviar para o grupo de
whatsapp.

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.
2. folha sulfite e lápis de cor.


