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PAE 34  Evangelizadoras:  Cida
Dia 17/11 / 2021 Horário: 20 às 21 hrs

Título: Encarnação nos diferentes mundos

Objetivos:

Espera-se que o evangelizando:

Compreenda que não estamos sós no Planeta e entendam a frase dita por
Jesus: "Há muitas moradas na casa de meu Pai".

         
Reflita a respeito das encarnações nos diferentes mundos;

Saiba identificar e diferenciar as características das diferentes categorias
de mundos habitados no universo.

Conteúdo:

Livro dos Espíritos - Capítulo IV - Pluralidades das Existências-
Encarnação nos diferentes mundos - Perguntas: 172 a 181

E.S.E - Capítulo 3 -Há muitas moradas na casa de meu Pai;
Item 2 e 3.

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.

Fazer a prece.

AÇÃO PROPRIAMENTE DITA:

Iniciar com a música :  O Mundo
https://www.youtube.com/watch?v=9FFtmrCHlL8

Compartilhar o vídeo do céu à noite, lua e estrelas.
https://pixabay.com/pt/videos/lua-estrelas-%C3%A1rvore-folhas-noite-69094/

https://www.youtube.com/watch?v=9FFtmrCHlL8
https://pixabay.com/pt/videos/lua-estrelas-%C3%A1rvore-folhas-noite-69094/


Após, contar a História :   O UNIVERSO.

Certa noite, André e seu pai, Sr. José, saíram para passear. Fazia muito
calor e eles resolveram aproveitar a noite estrelada, para conversar na
praça.

- Olhe, André, quantas estrelas podemos ver esta noite!

- É mesmo, papai! Que lindo céu! Sabe pai, minha professora disse que
existem vários planetas além da Terra.

- É verdade, André. O Universo é muito grande, é infinito e nele existem
vários planetas.

- Todos são iguais à Terra?
- Não, pelo que os cientistas já descobriram, eles são diferentes: alguns

são maiores, outros menores, em alguns faz muito frio, em outros muito
calor.

- Olhe pai, como a Lua está bonita hoje, como brilha!
- Olhando assim parece que ela está perto, não é? Mas ela e todos os

outros planetas, estão a milhares de quilômetros de distância da Terra. Para
chegarmos lá, precisamos até de foguete.

- Como é longe, pai!  Será que existem outras pessoas morando nesses
mundos?

- Claro que sim meu filho! Deus não criaria um Universo tão grande,
repleto de planetas e estrelas, para ser habitado só por nós. Além disso,
você lembra do evangelho da semana passada, onde falamos sobre os
vários mundos? Os mundos Primitivos, o de Expiação e Provas (Terra), os
de Regeneração, os Felizes e os Celestes? Portanto, podemos deduzir que
no Universo existem vários Espíritos, em estágio diferentes, que moram em
mundos diferentes.

- Eu queria reencarnar lá no Mundo Celeste. Já pensou que bom morar
num mundo onde todos são bons, amigos, onde ninguém fica doente,
ninguém é pobre? Ah! Que alegria seria!

- Com certeza deve ser uma beleza, mas não se esqueça que lá só
moram os que já aprenderam ser bons, amar e que ter o coração puro de
verdade. Isso demora um pouco.

- Como posso ter o coração puro de verdade?
- Ajudando nossos irmãozinhos, colegas da escola, a mamãe, o papai,

querendo-os bem de verdade, isto é sem bater, beliscar, esconder os
brinquedos.

- Entendi, papai!
André abraçou seu pai e os dois ficaram assim por muito tempo, olhando
para o céu e imaginando como seria a vida nestes outros mundos;
imaginando a grandeza e bondade de Deus, capaz de criar algo tão belo e
tão harmonioso como o Universo.

(Livro: Brincando e Aprendendo o Espiritismo - Volume 1)

_ Conversar com as crianças sobre os mundos citados na história,
E da existência de vários Espíritos no Universo, em estágio diferentes,
que moram em mundos diferentes.



Na sequência compartilhar o vídeo escala dos mundos habitados.

https://www.facebook.com/evagelizacaodeespirito/videos/1001884370290390/

Explicar a frase dita por Jesus: Há muitas moradas na casa de meu Pai. A
casa do Pai é Universo. As diferentes moradas são os mundos que
circulam no espaço infinito. Cada planeta (mundo) oferece as condições
necessárias aos Espíritos, para que prossigam na sua caminhada
evolutiva.

Conversamos sobre a classificação dos mundos habitados e suas
características, e, através de perguntas e respostas, do livro dos Espíritos
refletimos sobre as encarnações nos diferentes mundos.

FIXAÇÃO:

https://wordwall.net/pt/resource/22188634/h%C3%A1-v%C3%A1rias-moradas-
na-casa-do-pai

Música:

https://www.youtube.com/watch?v=SCIhc8cC4Go
Do lado de lá
Não houve tempo para a apresentação do vídeo.

Pedir as crianças que desenhem e pintem os cinco mundos habitados,
identificando cada um com suas características.

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.

Referência eletrônica

O Mundo
https://www.youtube.com/watch?v=9FFtmrCHlL8

https://www.youtube.com/watch?v=SCIhc8cC4Go
Do lado de lá

https://www.passatempoespirita.com.br/products/o-universo/

https://pixabay.com/pt/videos/lua-estrelas-%C3%A1rvore-folhas-noite-69094/

https://www.facebook.com/evagelizacaodeespirito/videos/1001884370290390/
https://wordwall.net/pt/resource/22188634/h%C3%A1-v%C3%A1rias-moradas-na-casa-do-pai
https://wordwall.net/pt/resource/22188634/h%C3%A1-v%C3%A1rias-moradas-na-casa-do-pai
https://www.youtube.com/watch?v=SCIhc8cC4Go
https://www.youtube.com/watch?v=9FFtmrCHlL8
https://www.youtube.com/watch?v=SCIhc8cC4Go
https://www.passatempoespirita.com.br/products/o-universo/
https://pixabay.com/pt/videos/lua-estrelas-%C3%A1rvore-folhas-noite-69094/


https://www.facebook.com/evagelizacaodeespirito/videos/1001884370290390/
Escala dos mundos habitados.

https://wordwall.net/pt/resource/22188634/h%C3%A1-v%C3%A1rias-moradas-
na-casa-do-pai

https://www.facebook.com/evagelizacaodeespirito/videos/1001884370290390/
https://wordwall.net/pt/resource/22188634/h%C3%A1-v%C3%A1rias-moradas-na-casa-do-pai
https://wordwall.net/pt/resource/22188634/h%C3%A1-v%C3%A1rias-moradas-na-casa-do-pai

