
 Centro Espírita Ismênia de Jesus
 Evangelização Espírita Ismênia de Jesus

Plano de Ação Evangelizadora
Pré-mocidade ONLINE

PAE 02  Evangelizadores:  Priscila, Camila, Ana Paula e Rafael
Dia  21/08/2021 Horário: 16:30 às 17:30 hrs

Título: Propósito dos Desencarnes Coletivos (Lei de Destruição)

Objetivos:

Espera-se que o evangelizando:
➔ Conheça a existência das Leis Morais, e em particular da Lei de Destruição.
➔ Perceba a importância da necessidade de destruição como meio de renovação.
➔ Reconheça que mortes coletivas possuem um papel importante na marcha de

progresso da humanidade.

Desenvolvimento:

● ACOLHIMENTO:

- Abrir a sala de reunião no google meeting 5 minutos antes das 16:30h.
- Pedir que todos peguem: uma folha de sulfite; lápis ou caneta; tesoura.
- Fazer a prece inicial.
- Iniciar uma roda de conversa:

- Perguntar a todos se conhecem o Livro dos Espíritos, e caso sim, o que
sabem sobre ele.

- Explicar rapidamente sobre a codificação. Mencionar a Parte Terceira,
das Leis Morais.

- Perguntar a todos: se fossem Deus, que leis que imporiam para reger o
mundo? Comentar respostas.

- Mencionar a Lei de Destruição.

● DINÂMICA FACILITADORA

- Pedir que recortem a folha de sulfite ao meio e guardem uma das metades.
- Pedir que subdividam a outra metade em 8 retângulos, mas sem recortar.
- Estes retângulos devem então ser preenchidos com uma letra do nome do

evangelizando, seguindo para o sobrenome caso o primeiro nome contenha
menos de 8 letras. Após preenchidos, recortar.

- Pedir que utilizem as 8 letras disponíveis para formar o máximo de palavras
possíveis, anotando as palavras formadas na metade previamente guardada.

- Utilizar uma música espírita à escolha do evangelizador como tempo limite
para o término da etapa.

- Comentar sobre a experiência e quaisquer desafios encontrados. Anotar a
quantidade de palavras e as palavras de maior extensão.

- Repetir a mesma atividade, mas dessa vez permitindo que os evangelizandos
utilizem o verso em branco para adição de letras que possibilitem a formação
de novas palavras.

- Comentar a experiência, relacionando com a discussão anterior: foi mais
difícil? Houveram momentos de arrependimento de escrever uma dada letra
atrás de outra? Gostariam de poder ter reescrito algumas das letras?



- Relacionar o pequeno retângulo com a encarnação: inicialmente em branco, é
fixada uma letra inicial (plano reencarnatório), com possibilidade de adição de
uma letra a escolha do evangelizando (experiências ao longo da vida), que
podem ser bem ou mal aproveitadas. Eventualmente, a encarnação fica com
utilidade limitada e é necessário renovar a existência, e para isso é preciso a
morte e destruição do corpo físico.

● FINALIZAÇÃO

- Ler e comentar as perguntas 728, 729, 737, 738 e 740 do Livro dos Espíritos.
Listar alguns flagelos da humanidade, em particular a COVID19.

- Fazer a prece final.

Recursos didáticos:

➔ exemplar do Livro dos Espíritos;
➔ papel sulfite;
➔ lápis ou caneta;
➔ tesoura.

Referência:


