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Título: Projeto Encontro da Família
TEMA: Adoção

Objetivos:

Espera-se que o evangelizando compreenda o que é adoção e a importância
do amor nesse ato.

Conteúdo:

Os laços de sangue não determinam os laços entre os espíritos, os verdadeiros
laços de família são os firmados pela simpatia e pela comunhão de
pensamento. Portanto pais e filhos adotivos não são almas estranhas umas às
outras;
As relações existentes são construídas e vivenciadas em várias encarnações

anteriores. Assim como os filhos biológicos, os adotivos também são
companheiros de vidas passadas, que reencarnam no mesmo lar para reparar
erros e juntos desenvolverem o sentimento do amor uns pelos outros,
independente de serem consanguíneos ou simplesmente do coração.

E como nos diz Emmanuel “Recorda que, em última instância, seja qual
seja a nossa posição nas equipes familiares da terra, somos, acima de tudo,
filhos de Deus”.

Desenvolvimento:

ACOLHIMENTO:
Abrir a sala de reunião no google meet às 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:

Perguntar para as crianças se elas lembram da AE da semana anterior sobre
família corporal e espiritual.
Apresentar o vídeo “O menino que não nasceu da barriga da mãe”
Mostrar a capa do livro



https://www.youtube.com/watch?v=D7cfY8Abm8A&ab_channel=HistorinhasdaP
itty
Depois perguntar aos evangelizandos:
O que vocês entenderam dessa história?
Será que isso acontece de verdade?
Quem é filho único?
Você gostaria de ter irmãos?
Quem tem irmãos, gostaria de ter mais? Por que?
É bom ser filho único? Por que?
Se seus pais adotassem uma criança, como você se sentiria?
Qual sua opinião sobre adoção de crianças?
Como você acha que deve ser o relacionamento familiar daqueles que adotam
uma criança?

Todos devem pegar duas cores de papeis coloridos cortados em pedacinhos
para montarmos um coração de mosaico. Esse coração representará a adoção.
Usaremos cola, papel sulfite e lápis.

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- papel sulfite
3- lápis preto
4- cola
5- pedacinhos de papel colorido.

Referência:
http://evangelizacaoanafaf.blogspot.com/2011/07/filhos-adotivos.html
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