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PAE 18  Evangelizadoras:  Andrea e Elizabeth
Dia 23/06/2021 Horário: 20 às 21 h

Título: Diferente Ordens dos Espíritos

Objetivos:
Espera-se que o evangelizando:

● compreenda que os espíritos estão em diferentes níveis de evolução e

que todos estão destinados à perfeição

Idéias Principais:
LIVRO DOS ESPÍRITOS - (LIVRO SEGUNDO – MUNDO ESPÍRITA OU DOS

ESPÍRITOS) - CAP. 1 - DOS ESPÍRITOS

96. São iguais os Espíritos, ou há entre eles qualquer hierarquia?

“São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham
alcançado.”

97. As ordens ou graus de perfeição dos Espíritos são em número
determinado?

“São ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação
traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou
restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos
Espíritos, elas podem reduzir-se a três principais. “Na primeira, colocar-se-ão
os que atingiram a perfeição máxima: os puros Espíritos. Formam a segunda
os que chegaram ao meio da escala: o desejo do bem é o que neles
predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da
escala: os Espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as
paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza.”

98. Os Espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a
preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo?

“Cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição a que
chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade.
Todos, porém, ainda têm que sofrer provas.”

99. Os da terceira categoria são todos essencialmente maus?

“Não; uns há que não fazem nem o mal nem o bem; outros, ao contrário, se
comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara ocasião de



praticá-lo. Há também os levianos ou estouvados, mais perturbadores do que
malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez e cujo
prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades, de que se
riem.”

Questões de 100 a 113 servem de subsídios complementares.

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:

Fazer uma revisão sobre Perispírito.

Iniciar apresentando os slides (anexo 1 - Diferentes ordens dos Espíritos)

Explicar sobre as diferentes ordens e classes dos espíritos e suas principais

características.

Depois para verificar se as crianças entenderam fazer com eles o quiz

(https://wordwall.net/resource/18262590)

Para encerrar, perguntar para eles quais sentimentos que devemos cultivar

para evoluirmos até a perfeição.

Ir alimentando o menti (https://www.menti.com/4fiw24vafn) e compartilhar os

resultados da nuvem de palavras.

(https://www.mentimeter.com/s/19de418d31a0a84f1cbb779e9e0a5081/9b9684

01c015)

https://wordwall.net/resource/18262590
https://www.menti.com/4fiw24vafn
https://www.mentimeter.com/s/19de418d31a0a84f1cbb779e9e0a5081/9b968401c015
https://www.mentimeter.com/s/19de418d31a0a84f1cbb779e9e0a5081/9b968401c015


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;


