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Título: Objetivo da encarnação

Objetivos:

Espera-se que o evangelizando compreenda o porquê da necessidade da
encarnação  e as consequências de seus atos em sua vida.

Conteúdo:

Objetivo da encarnação.

132. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos?

“Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para

uns, é expiação; para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição,

têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal: nisso é que está a

expiação. Visa ainda outro fim a encarnação: o de pôr o Espírito em condições

de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que,

em cada mundo, toma o Espírito um instrumento em harmonia com a matéria

essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens

de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta.”

A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém,

na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de

progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da

Providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza.

133. Têm necessidade de encarnação os Espíritos que desde o princípio

seguiram o caminho do bem?

“Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações

da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns, sem fadigas

e trabalhos, conseguintemente sem mérito.”

a) – Mas, então, de que serve aos Espíritos terem seguido o caminho do bem,

se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal?

“Chegam mais depressa ao fim. Ademais, as aflições da vida são muitas vezes

a consequência da imperfeição do Espírito. Quanto menos imperfeições, tanto

menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem

ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos.”



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:

Explicar que Deus nos criou como espíritos simples e ignorantes e nos
ofereceu várias vidas para que pudéssemos aprender. A quantidade de
encarnações dependerá de nossas escolhas.
Explicar que simularemos a vida de 3 crianças. E eles deverão fazer as
escolhas de cada uma.
Apresentar um ppt com 3 personagens e expor uma situação em que estes
personagens precisam tomar uma atitude. Pedir que as crianças escolham qual
seria a atitude de cada um. (anexo 1)
Depois refletir junto com as crianças sobre as escolhas de cada personagem e
explicar que nossas escolhas levam a consequências.

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- ppt (anexo)


