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Evangelização Espírita Ismênia de Jesus
Plano de Ação Evangelizadora
ONLINE
PAE 16

 vangelizadoras: Priscila e Camila
E
Dia 09/06/2021
Horário: 20 às 21 h
Título: Mundo normal primitivo

Objetivos:
Espera-se que o evangelizando:
● Saiba da existência do mundo espiritual;
● Conheça algumas colônias espirituais.
Conteúdo:
Livro dos Espíritos - Mundo normal primitivo (pgt. 84 – 87).
Colônias espirituais:
● NOSSO LAR
Localizada após o Umbral ao redor da crosta terrestre é uma colônia dividida
em ministérios que ajudam os espíritos a se recuperarem e preparam os
espíritos para o trabalho.
● COLÔNIA DAS ÁGUAS
Próxima à entrada do rio Amazonas, em terras do Brasil, ainda com o nome de
Solimões, estendendo-se no sentido em que correm as águas do grande rio, no
seu encontro com o mar. Sua especialidade: receber os desencarnados por
problemas circulatórios e que são afetados no perispírito, pela impressão da
doenç
a.
● COLÔNIA ALVORADA NOVA
Colônia espiritual localizada sobre Santos e região (litoral paulista).
● COLÔNIA DA PRAIA

Fica no sudeste do Espírito Santo, próximo a Marataízes, estendendo-se além
da Ilha dos Franceses. É voltada para atividades espirituais que atuam na
ecologia terrena, desenvolvendo estudos e mantendo observação atuante no
equilíbrio exercido pelo oceano, na estrutura do planeta. Funciona como um
dos pontos de vigilância na harmonia planetária.
● COLÔNIA DAS FLORES
É uma das maiores colônias espirituais. Inicia-se na parte central de Santa
Catarina, nas proximidades de Tangará, seguindo sem interrupção até o norte
de Goiás, na cidade de Alto Paraíso de Goiás. Como pontos de referência, no
Paraná, está próxima a União da Vitória, a Londrina. Adentrando São Paulo, às
cidades de Presidente Prudente, Pereira Barreto e Santa Fé do Sul. Segue em
direção do sudoeste de Minas Gerais, adentra Goiás, por São Simão, Paraúna
até Alto Paraíso.
“Paraíso das Flores”.
Especializou-se no socorro aos que desencarnam vítimas de câncer e que
quase sempre conservam a impressão da doença no perispírito.
● COLÔNIA NOVA ESPERANÇA
Poderia ser chamada de “Colônia da Estatística Planetária”, devido à sua
importantíssima função, na catalogação de todos os espíritos que entram,
saem e que permanecem no Orbe planetário, o que, hoje, equivale a
aproximadamente 30 bilhões de espíritos. Ela se localiza bem próximo à cidade
de Palmelo/GO (na direção de leste a norte), estendendo-se nas direções das
localidades de Pires do Rio, Ipameri e Caldas Novas, respectivamente.
É grande a quantidade de espíritos que chegam para os primeiros socorros,
devido à sua potente irradiação planetária. Após o tratamento inicial, vários
espíritos são encaminhados a outras colônias, para o prosseguimento de
tratamentos específicos ou por afinidade e vontade, ou, ainda, por solicitação
de espíritos familiares, com méritos para isso.

Possui vários postos de socorro e atendimento espalhados por vários lugares
da Crosta Terrena, e estes postos recebem todos o nome de “Boa Esperança”.
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 para separarem uma folha sulfite e lápis de cor.
Fazer a prece.
AÇÃO PROPRIAMENTE DITA:
Iniciar fazendo perguntas aos evangelizandos.
Perguntar:
-

Os espíritos vivem apenas no planeta Terra?

-

Onde mais eles vivem?

-

Como é o plano espiritual?

Ressaltar que o espírito encarna no planeta Terra para aprender e ao
desencarnar volta ao plano espiritual onde continua sua evolução.
Mostrar trecho do filme “Nosso Lar” (34:33’ a 35:44’) e apresentar os slides
(Anexo PAE 16 - Mundo normal primitivo) explicando sobre algumas colônias
espirituais.
Pedir para que cada evangelizando escolha uma colônia espiritual para
desenhar como acha que ela deve ser. Ao final, pedir para mostrarem seus
desenhos.
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. Anexo PAE 16 - Mundo normal primitivo;
3. Vídeo Nosso Lar (34:33’ a 35:44’).
Referência eletrônica:
Conteúdo.

Disponível

em:

<https://www.mensagemespirita.com.br/md/ad/conheca-20-colonias-espirituaisque-estao-sobre-o-brasil>. Acesso em 06/06/21.
Filme

Nosso

Lar.

Disponível

em:<https://www.youtube.com/watch?v=oVo5x0fHVMU>. Acesso em: 06/06/21.

