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Dia 22/ 09 /2021 Horário: 20 às 21 hrs

Título: Anjos e Demônios

Objetivos:

Espera-se que o evangelizando compreenda os termos anjo e demônio pela luz
da doutrina espírita

Conteúdo:

Livro dos Espíritos, Parte Segunda - Capítulo I: dos espíritos; Anjos e
Demónios, perguntas de 128 até 131.

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:

Compartilhar a apresentação de slides (ANEXO1_PAE26_Anjos e Demônios).

Perguntar para as crianças se elas acreditam em anjos e o que elas acham que
eles são.
Explicar que é muito comum que as pessoas acreditem que os anjos são seres
criados já perfeitos, seres diferentes dos seres humanos.
Perguntar agora, se elas acham que existem demônios e o que elas acham
que eles são.
Explicar, que o termo demônio tem origem no idioma grego e designava seres
espirituais, sejam eles bons ou ruins. Com o tempo, o termo demônio acabou
sendo usado para determinar apenas os seres ruins, maus.

Perguntar o que eles acham que a doutrina espírita explica sobre isso.
Explicar que, a doutrina nos ensina que não existem seres que sejam criados
perfeitos e que também não existem seres que sejam somente maus. Todos os
seres são criados, simples e ignorantes, sem conhecimento e que aprendem e



se aperfeiçoam através das reencarnações sucessivas nos diferentes mundos
existentes no universo.
Dessa maneira, os anjos são os espíritos que já passaram por todo o processo
de evolução e chegaram a perfeição, e o termo demônio é apenas um nome
que muitas pessoas usam para designar os espíritas que ainda se encontram
imperfeitos, que ainda não aprenderam todas as lições do bem e que, mesmo
que demore muito, ainda vão, um dia, chegar à perfeição.

Encerrar com o jogo de verdadeiro ou falso para reforçar os conceitos da ação
do dia:
https://wordwall.net/resource/22130059/anjos-e-dem%c3%b4nios

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

Referência:

https://wordwall.net/resource/22130059/anjos-e-dem%c3%b4nios

