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PAE 31  Evangelizadoras:  Cida
Dia  27/10 / 2021 Horário: 20 às 21 hrs
Título:     Separação da alma e do corpo

Objetivos:

Espera-se que o evangelizando:

-Compreenda a separação da alma e do corpo não é dolorosa que depende
da evolução de cada ser.
Somos corpo físico mortal e Espírito imortal:

-Compreenda que a alma não perde sua individualidade após a morte.

-Entenda as sensações experimentadas pelos espíritos no momento e após
o desencarne.

-Entenda a importância dos conhecimentos e de nossa conduta cristã como
preparo ao retorno a pátria espiritual.

-Reflita a importância da prece, e de nosso equilíbrio
perante o desencarne, como meio de ajudar nesse momento o
desencarnado.

Conteúdo:

Livro dos Espíritos - Capítulo III - Separação da alma e do corpo-
Perguntas: 154 a 162

Desenvolvimento:
                                     
ACOLHIMENTO:
Abrir a sala de reunião no google meet 5 minutos antes das 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.
Prece.

Dinâmica:

Para entender que o que morre é o corpo e não o Espírito;

Perguntar as crianças  se eles conhecem a brincadeira Morto Vivo;



Após, apresentar o vídeo Morto! Vívo!  Interagir com eles na
brincadeira.

AÇÃO PROPRIAMENTE DITA:

Conversar com as crianças sobre o conteúdo do vídeo. Corpo
físico mortal e Espírito imortal;

Relembrar  que somos  formados  por três partes essenciais:
Utilizar o fantoche.

1- O corpo físico, que é a matéria que vivemos.

2- A alma, Espírito encarnado, que é algo incorpóreo, não tem forma, e é
uma luz como um clarão.

3- Perispírito, é um corpo semi-material, que liga a alma ao corpo, e é
por este laço que o Espírito atua sobre a matéria, e a matéria atua sobre o
Espírito

CONVERSANDO SOBRE AS QUESTÕES DO LIVRO DOS ESPÍRITOS-
.REUNIÃO FAMILIAR  - VOVÔ E SEUS NETINHOS

SEPARAÇÃO DA ALMA E DO CORPO

A morte, isto é, a separação da alma e do corpo é dolorosa? o Espírito sofre
muito, Vovô ? perguntou  Thiago.

Não. O corpo sofre mais durante a vida do que no momento da
desencarnação. Na morte natural, que chega por esgotamento dos
órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber:
é como uma lâmpada  que se apaga por falta de energia.

Vovô, como é que o Espírito se separa do corpo?

O perispírito, que vocês já conhecem, se desliga pouco a pouco do corpo.
Em alguns, esse desligamento demora mais; em outros menos. Vai
depender da vida que o homem levou nesta encarnação: numa vida
dedicada às coisas materiais, a separação é demorada, porquê? o que
vocês acham. Ouvi-los... Porque a matéria prende o Espírito;
(TRABALHAR O DESAPEGO).
Numa vida mais espiritualizada, o desprendimento é mais rápido.
Na morte violenta e acidental, os laços que prendem o corpo ao
perispírito são mais resistentes, portanto, é mais lento o desprendimento
completo.
Suicida, o Espírito em alguns casos pode até experimentar o horror da
decomposição.

O que sentiremos ao entrar no mundo dos Espíritos, Vovô? Perguntou Luís
Felipe.  E vocês crianças o que acham ? Ouvi-los...



Depende de nossas ações: O nosso despertar no mundo espiritual
acontecerá de acordo com a nossa evolução moral.

Ex.: se formos bons e fizermos nossos deveres, guardaremos boas
lembranças seremos felizes e nos juntaremos com amigos iguais a nós, é
um alívio IMENSO, ter aproveitado bem a nossa encarnação.

Se formos maus e deixar de fazer nossas obrigações ficaremos tristes e
sentiremos vergonha e agoniados e vamos nos juntar em lugares com
espíritos infelizes iguais a nós.

E logo veremos nossos entes queridos, amigos desencarnados, Vovô?

Mas é claro! Eles nos virão receber, abraçar, cumprimentar, e nos
ajudarão a ambientar-nos no novo mundo em que passaremos a viver.

.-.-..-.-.-.

A prece por alguém que desencarnou pode ser feita em qualquer lugar. No
Mundo Espiritual, os espíritos sentem as vibrações daqueles que amam e que
ficaram na Terra, portanto, devemos lembrar dos que já partiram com amor,
carinho, saudades, MAS SEM REVOLTA OU TRISTEZA.

O desencarne é uma Lei natural, poderemos comparar com o fenômeno da
borboleta que saiu do “Casulo”.   É o libertar do espírito.

Perguntar para as crianças, se eles conhecem o ciclo de vida da borboleta?

Finalizar  com a apresentação  do vídeo do ciclo de vida  da borboleta?

FIXAÇÃO:

Pedir que cada criança desenhe o ciclo de vida da borboleta.

Finalização

Iniciar uma mentalização para o 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:

Celular ou computador com acesso a internet.
Lápis, borracha; canetinhas OU  lápis de cor, giz de cera.



Referência eletrônica:

https://www.youtube.com/watch?v=eEJuf5RZaiw
Morto! Vivo!
música “Morto Vivo”, do grupo Evangelizar é amar(RS), presente no Cd ‘Sou criança’.

https://www.youtube.com/watch?v=oaJH-UGnlpc
Ciclo de vida da borboleta

https://www.youtube.com/watch?v=MV_FhmKp-QM
Eu sou um espírito

https://www.youtube.com/watch?v=eEJuf5RZaiw
https://www.youtube.com/watch?v=oaJH-UGnlpc
https://www.youtube.com/watch?v=MV_FhmKp-QM



