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Título: SERES ORGÂNICOS E INORGÂNICOS

Objetivos:
Espera-se que o evangelizando saiba fazer a diferença entre seres

Orgânicos e Inorgânicos.

Conteúdo:
Livro dos Espíritos - Cap. 4 - Princípio Vital. SERES ORGÂNICOS E
INORGÂNICOS (questões de 60 a 67).
Os seres orgânicos nascem ,crescem, reproduzem e morrem. Compreendem
os homens ,animais e plantas.
Os seres Inorgânicos são os que não produzem vitalidade. Compreende os
minerais, a água ,o ar,  etc,,,,
Introduzir noções básicas sobre fluidos vital.

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:
Levar todos a colocar a mão sobre o coração e depois r:

-O que vocês sentiram? O coração de vocês está batendo?
Explicar que:
“Isso é sinal que você está vivo”, pois somos um ser Orgânico que temos vida.
Mostrar mais desenhos que são seres orgânicos, dizendo que os mesmos são
animados por um fluido vital.
Explicar que o fluido vital é o que dá energia aos seres. (Fluido Universal) FLUIDO É
ENERGIA.
Mostrar desenhos de seres inorgânicos que não tem vida ,não se movem, não
pensam e nem se reproduzem. São: os minerais, a água, o ar, são formados pela
agregação da matéria.
Obs: Há diferentes seres vivos ,com um grau de evolução e de um fluido vital diferente
do outro. Alguns com pensamento contínuo, outros com instinto de conservação e
sensação de calor e frio.
Propor o jogo “Roda a Roda - Seres Vivos e não Vivos”
https://wordwall.net/pt/resource/15952848

https://wordwall.net/pt/resource/15952848


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.


