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Horário: 20 às 21 hrs

Título: A VIDA E A MORTE

Objetivos:
Espera-se que o evangelizando compreenda a relação do fluído vital com a
manutenção da vida e que a morte física é a extinção do fluído vital da
matéria.

Conteúdo:
Livro dos Espíritos - Cap. 4 - Princípio Vital. A VIDA E A MORTE (questões de
68 a 70).
A morte é a extinção do movimento e do fluido vital. Só existe vida enquanto
existe fluído vital. Orgãos mais sadios podem dividir o fluído vital com órgãos
doentes para preservar a vida.

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:
Utilizar o game online (https://wordwall.net/resource/16499213)
Perguntar quem lembra o que é o fluído vital e para quê ele serve.
Perguntar se eles conseguem imaginar o quê acontece com o nosso fluido vital
quando estamos doentes.
Perguntar se eles têm alguma ideia do que podemos fazer para restaurar
nosso fluido vital.
Perguntar o que eles acreditam que acontece quando acaba o nosso fluido
vital?
O quê acontece com a matéria do corpo depois da morte?
Concluir que todos nós reencarnamos com uma quantidade pré delimitada de
fluído vital, que usamos durante a nossa vida. Algumas ações gastam esse
fluido mais rápido, outras nos ajudam a restaurá-lo. Quando o fluido vital acaba
acontece a morte do corpo físico que, por ser matéria, irá se decompor e se
transformar em outra coisa. O nosso espírito irá para o plano espiritual para
continuar o aprendizado e se preparar para a próxima encarnação.
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.

