
 Centro Espírita Ismênia de Jesus
 Evangelização Espírita Ismênia de Jesus

Plano de Ação Evangelizadora
ON-LINE

PAE 19  Evangelizadoras:  Cida  e  Andrea
Dia 30/ 06 /2021 Horário: 20 às 21 hrs

Título:     Progressão dos  Espíritos

Objetivos:

Espera-se que o educando:

Compreenda que a perfeição é o grande objetivo do Espírito e se processa,
naturalmente, com a subida de vários degraus evolutivos; e que quem evolui,
renova-se para o bem, transforma-se  para melhor.

Conscientize-se  que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. A
cada um de nós concedeu determinada missão, para que alcancemos
progressivamente a perfeição.

Conteúdo:

Livro dos Espíritos - Cap. Primeiro - DOS ESPÍRITOS - PROGRESSÃO DOS
ESPÍRITOS  (questões de 114 a 120).

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:

Revisão do Tema  Diferentes Ordens de Espíritos.

Perguntar : Alguém lembra o que foi estudado na semana passada.

Todos os espíritos são iguais? Pois conforme o grau de perfeição que tenham
alcançado eles podem ser : Quais são as ordens  ? Imperfeitos, bons ou puros.

Introdução do tema : Progressão dos Espíritos



A primeira coisa que temos que entender  que a Progressão é por conta da
natureza é uma lei divina que determina que todos os seres animados e
inanimados progridam.

É um movimento para diante, frente; que tende a progredir: avançar,
melhorar-se, desenvolver-se.

Iniciar apresentando o  vídeo  sobre a turma da PAZ

https://www.youtube.com/watch?v=o7fbzy6QKtI

Destacar o Progresso intelectual e Moral  (virtudes).

Os dois progressos são necessários, se completam, mas, o Progresso Moral é
muito importante, sabem por que ?  Aguardar

Explicar: Que não  adianta ser inteligente e  estudado, se não tiver amor e
caridade para com o nosso próximo.

Quais são os maiores obstáculos ao progresso moral? O orgulho e o
egoísmo.

No Livro dos Espíritos na questão 114 - KARDEC perguntou o seguinte :

Os  Espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se
melhoram?

R: Eles mesmos  se melhoram pelo seu esforço e aprendizado; melhorando-se,
o que será que acontece ? Eles passam de uma ordem inferior para uma
ordem superior.  ( como passar de ano, do jardim de infância até a faculdade.)

Continuou perguntando:

Os  Espíritos,  foram criados bons e outros maus?   Aguardar.

R: Deus criou todos os Espíritos iguais, que cada Espírito tem um mesmo
ponto de partida e a mesma estrada a percorrer.
Deus, nosso Pai, não criou os Espíritos nem bons e nem maus. Ele criou todos
os Espíritos simples e ignorantes ( sem maldade, sem experiência ou seja: sem
conhecimento), e dentro de cada um, na nossa consciência, Deus colocou suas
leis, por isso nós sabemos o que é certo e o que é errado. 

A cada um  de nós ele deu uma determinada tarefa (missão), para que
pudéssemos aprender e aos poucos chegar à perfeição. Como cada um pode
escolher o que vai fazer, uns podem alcançar a perfeição mais rápido do que
outros, isso depende da sua vontade, ou seja, do seu esforço. Mas no final
todos chegarão à perfeição.

Será  que há Espíritos que permanecerão sempre nas ordens inferiores ?

NÃO. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem mas, lentamente.

https://www.youtube.com/watch?v=o7fbzy6QKtI


Os Espíritos podem regredir ?

— Não. Quando o Espírito conclui uma prova (tarefa), ele fica com o
conhecimento que não esquece mais, apenas permanece estacionado, sem
fazer progresso, devido a sua má vontade.

Há três etapas para progredirmos:

1ª é compreender que é preciso mudar;

2ª ter boa vontade e esforçar-nos;

3 ª agir, por em prática.

FIXAÇÃO :

Pedir  aos evangelizandos   que peguem  a  folha  sulfite.
Desenhar uma escada com dez degraus.  (demonstrar)

DINÂMICA :  VIRTUDES NA EVOLUÇÃO

https://wordwall.net/pt/resource/7974530/virtudes

ESCADA:

Diálogo: Olhando para esta escada, podemos compreender um pouco como é
que os Espíritos evoluem moralmente. Quanto mais virtudes conquistamos
para nosso coração, significa que mais evoluímos. Mas não basta tê-las, é
preciso agir com elas e sempre aprimorá-las...

Comparar  também  com a progressão dos Espíritos. Estamos sempre subindo
nessa escada evolutiva, aprendendo e progredindo sempre, rumo à perfeição.

Reforçar que todos chegaremos um dia a sermos espíritos puros, como Jesus.

Música : Compartilhar

https://www.youtube.com/watch?v=fXwKOzNb2P4
Coração Palpita

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.

https://wordwall.net/pt/resource/7974530/virtudes
https://www.youtube.com/watch?v=fXwKOzNb2P4


Recursos didáticos:

1- Celular ou computador com acesso a internet.

2- (01) folha de papel sulfite ( qualquer cor), lápis, borracha, lápis de cor
ou canetinhas.  

Referência eletrônica:

http://evangelizacao-infantil.blogspot.com/2013/03/evolucao-do-ser-progre
ssao-dos.html

https://www.youtube.com/watch?v=o7fbzy6QKtI

https://wordwall.net/pt/resource/7974530/virtudes

https://www.youtube.com/watch?v=fXwKOzNb2P4 MÚSICA

http://evangelizacao-infantil.blogspot.com/2013/03/evolucao-do-ser-progressao-dos.html
http://evangelizacao-infantil.blogspot.com/2013/03/evolucao-do-ser-progressao-dos.html
https://www.youtube.com/watch?v=o7fbzy6QKtI
https://wordwall.net/pt/resource/7974530/virtudes
https://www.youtube.com/watch?v=fXwKOzNb2P4







