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Título: Projeto Encontro da Família
TEMA: Planejamento Reencarnatório - compromissos assumidos

Objetivos:

● A criança deverá compreender que os espíritos desencarnados
aguardam no Mundo Espiritual a oportunidade da reencarnação
e planejam como será sua vida e família.

Conteúdo:
O Evangelho Segundo o Espiritismo- cap.4 “ Ninguém pode ver o Reino de
Deus se não nascer de novo.”; João, 3:1 a 12;
O L.E. – questões 132 a 146, 166 a 222, 330 a 358;

• Reencarnar quer dizer: NASCER DE NOVO.
• Antes de reencarnarmos aguardamos nosso retorno à terra no PLANO
ESPIRITUAL. Lá não ficamos ociosos, nos preparamos estudando e
trabalhando para poder aproveitar bem a nova encarnação ou nova vida.
• Não nascemos ao acaso, em qualquer lugar, antes de nascermos nossa
família, ou já foram nossos amigos ou parentes em outras vidas para
auxiliar-nos uns aos outros.
• No PLANO ESPIRITUAL (recordar aula: Mundo Espiritual) existem locais,
departamentos que cuidam da nossa reencarnação: como será nosso corpo,
quanto tempo ficaremos na terra, a família que vamos reencarnar, que
geralmente são espíritos que somos devedores ou devemos a elas ou com
pessoas que temos dificuldades para aprendermos a amar e perdoar, ou então
nascemos com uma determinada missão.
• Nascemos quantas vezes for necessário para corrigir os erros, aprender a ser
bom, amoroso, amigo.
• Reencarnamos em diferentes condições: ricos ou pobres, de uma raça,
morando em um país ou outro. Lembrar que ao escolher a forma física do
nosso corpo, são levadas em consideração as necessidades e objetivos do
Espírito, as metas de evolução que ele traz ao reencarnar.

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:

Iniciar contando a história adaptada

REENCARNAÇÃO - TROCANDO DE ROUPA

Julieta era uma menina muito curiosa. Vivia perguntando à mãe sobre tudo.

- Mamãe, por que eu nasci nessa familia?

- Vem comigo, Julieta – e levou a filha para perto do guarda-roupas.

- O que isso tem haver com as perguntas que eu fiz para a senhora?

- Vou lhe mostrar - disse Dona Edinalva, abrindo o armário.

E apontando para as roupas de Julieta que estavam dependuradas, começou a
explicar:

- Se eu disser, filhinha, que vamos passear e o dia estiver muito frio, mas muito
frio mesmo, o que você vai vestir?

- Eu visto alguma roupa bem quentinha

Dona Edinalva pegou então uma blusinha bem fresquinha de Julieta.

- Essa roupa aqui serve?

- Não, mamãe. Tem que ser roupa de frio...

Dona Edinalva pegou uma blusa de lã bem quentinha.

- Essa serve?

- Ah, sim! Essa serve se o tempo estiver bem frio.

Dona Edinalva pegou um vestido de festa de Julieta e perguntou:

- E essa, serve para nadar?

- Não, mamãe! Essa não!

Dona Edinalva pegou a roupa de banho de Julieta.

- E essa?

- Ah, sim! Essa serve para nadar...



Ainda com a roupa de banho na mão, ela perguntou:

- E se formos a um aniversário à noite, de uma de suas amiguinhas, essa
roupa serve?

- Não, mamãe! Tem que ser essa... – disse Julieta pegando o vestidinho de
festa que a mamãe tinha colocado no armário.

- Muito bem, filha! – disse a mamãe.

- Mas o que isso tem haver com as perguntas, mamãe?

- Ora minha filha, assim como existe uma roupa certa pra cada ocasião assim
também existe uma família certa pra cada pessoa

- Como assim?

- Quando nós estamos no mundo espiritual não ficamos sem fazer nada, nós
trabalhamos, aprendemos e ajudamos os outros espíritos. Mas chega uma
hora que a gente tem que nascer de novo e em qual família vamos nascer?
Então...é assim, nós conversamos com espíritos responsáveis pelo
planejamento reencarnatório e vamos planejando com quais pessoas
deveríamos conviver e o que deveríamos fazer aqui na Terra pra progredirmos.
Quando está tudo organizado, nós reencarnamos.

_Ahhh...tá bom agora eu entendi. Mãe eu amo muito minha família.

Conversar sobre os ensinamentos da história.
Depois propor o jogo:
https://wordwall.net/pt/resource/13366572/reencarna%C3%A7%C3%A3o

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 com a imagens da história Reencarnação - trocando de roupa

Referência:
http://evangelizacao-infantil.blogspot.com/2013/03/historia-reencarnacao
-trocando-de-roupa.html
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