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Título: Origem e natureza dos espíritos - Forma e ubiquidade dos Espíritos

Objetivos:

Espera-se que o evangelizando:
compreenda a origem e a forma dos espíritos.

Conteúdo:

Livro dos Espíritos - Origem e natureza dos espíritos (pgt. 76 – 83)
Forma e ubiquidade dos Espíritos (pgt. 88 – 92)

● Fomos informados pelos Espíritos da Codificação que os Espíritos são
os seres inteligentes da criação.

● Os Espíritos tiveram um princípio, senão seriam iguais a Deus.
● Deus cria os Espíritos simples e ignorantes. E aos poucos eles vão

evoluindo, como uma criança quando nasce.
● Deus nos criou para a eternidade. Somos imortais. Nosso Espírito vai

evoluir e nunca morrerá.
● Os espíritos são formados do elemento inteligente, assim como a

matéria do elemento material.
● Deus cria os Espíritos o tempo todo. Jamais deixou de criar.
● Povoam infinitamente os espaços infinitos.
● É desconhecida a forma dos Espíritos. Podemos comparar a uma

chama, um clarão.
● E sua cor é de acordo com sua evolução espiritual, começando pelas

cores escuras, evoluindo para cores brilhantes.
● Os Espíritos percorrem o espaço com a rapidez do pensamento.
● O Espírito não se divide, mas pode irradiar para diversos lados, como o

Sol.
● Esta irradiação depende do grau de elevação do Espírito.



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:

Iniciar relembrando o conceito de que os espíritos são seres inteligentes.
Perguntar:
_ Quem criou os espíritos?
_ Foi Deus
_ Os espíritos têm uma forma?
_ Eles se assemelham a uma chama ou um clarão
_ Os espíritos tem uma cor?
Nesse momento mostrar os moldes de cartolina com um corpo desenhado e
com papel celofane de várias cores. Colocar a lanterna do celular por trás da
cartolina  e explicar que o espírito pode ter várias cores.
Explicar que o espírito povoa os espaços infinitos e pode irradiar sua energia
em várias direções assim como o sol.
Explicar que os espíritos se movem pelo pensamento. Quanto menos evoluído,
mais difícil para o espírito se mover.

Propor um QUIZ.
https://wordwall.net/pt/resource/17040749

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. Placas com a forma de um corpo coberta com papel celofane de

diferentes cores.
3. Lanterna do celular

Referência eletrônica:

Conteúdo. Disponível em
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