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Objetivos:

Espera-se que o evangelizando:

● compreenda como se processa o desligamento da alma do corpo físico
● reconheça a importância da prática de boas ações e de conhecimento

sobre espiritismo como elementos facilitadores do processo de
desencarne.

Conteúdo:

Livro dos Espíritos
Cap. III – Perturbação espiritual. Perg. 163 a 165.

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 contando a história:
A desencarnação de Alfredo

Alfredo é pai de Paulo e marido de Luisa. Ele é um homem bondoso,
mas muito preocupado com seu trabalho e sua família. Ele trabalha
em uma grande empresa e mora em uma cidade com muitos
habitantes.

Em uma sexta-feira à tardinha, Alfredo saiu apressado do
trabalho, pois tinha combinado de pegar a esposa e o filho para irem
passar o final de semana na praia, que ficava a poucos quilômetros da
cidade onde eles moravam. Alfredo tinha pressa, pois queria chegar o
quanto antes na praia e aproveitar bem todo o final de semana.



Por isso Alfredo dirigia em alta velocidade, além do limite
permitido. Com pressa, resolveu não parar em um sinal vermelho, e
não percebeu que vinha outro motorista do outro lado da rua, também
muito apressado. Quando tentou desviar, acabou batendo com muita
força em um poste.

Assim que abriu os olhos, Alfredo achou estranho ver seu corpo todo
machucado, pois ele se sentia bem. E meio atordoado, sem entender
direito o que estava acontecendo, seguiu a pé para casa, para contar
logo do acidente para a família.

Logo que começou a andar, sentiu-se confuso, e não
encontrava o caminho de casa. Alfredo caminhou desorientado por
muito tempo, por muitas ruas que não conhecia.

Finalmente, depois de um longo tempo, Alfredo chegou em casa.
Ele não sabia quanto tempo tinha andado, mas ficou feliz em ver a
esposa:

- Querida, cheguei! – disse animadamente.

A esposa, sabendo que o esposo havia desencarnado em um
acidente há alguns dias atrás, desmaiou de susto ao ver o marido
na sua frente.

- O que houve querida? Não ficou alegre em me ver? –
perguntou Alfredo, enquanto tentava reanimar a esposa.

Ouvindo vozes na sala, Paulo, o filho de Alfredo que estava vendo
televisão no quarto, foi ver o que estava acontecendo.

- Paulo! – exclamou Alfredo, feliz em ver o filho.

- Papai! – foi só o que o menino conseguiu dizer.



Paulo quando percebeu que seu pai, que já havia desencarnado,
estava na sala, desmaiou de susto também.

- Desmaiaram de susto! Por que será? – perguntou Alfredo,
sem entender nada.

]

Alfredo não percebeu que o seu corpo físico havia morrido e que ele
havia aparecido em espírito aos seus familiares, assustando-os.

- Parece que viram um fantasma! – dizia Alfredo, sem
perceber sua realidade espiritual.

E assim Alfredo continuou andando pela casa, perguntando a si
mesmo:

- Por que todo mundo tem medo de mim?

Alfredo, apesar de um pouco confuso, sentia-se bem, disposto e
cheio de vontade de ir à praia. Como ninguém respondia às suas
perguntas, ele continuava a falar e a andar pela casa:

- Eu continuo o mesmo Alfredo de sempre! – dizia ele,
repetidas vezes.

Depois de contada a história perguntar às crianças:
Por que Alfredo morreu?
Será que era a hora de ele morrer?
Como a esposa e o filho viram Alfredo, se ele tinha morrido?
A mulher e o filho eram espíritas?
Será que Alfredo se deu conta que tinha morrido?
Alfredo mudou depois que seu corpo morreu?
O que vai acontecer com Alfredo?

FIXAÇÃO:
Analisando a história responda usando o jogo Roleta
https://wordwall.net/pt/resource/24208292

https://wordwall.net/pt/resource/24208292


O que a pessoa sente ao desencarnar?
O que a alma sente quando reconhece que está no mundo espiritual?
Como é a sensação do espírito durante o desencarne?
Conhecer o Espiritismo influencia na duração da perturbação que o espírito
sente após o desencarne?
Como podemos ajudar os desencarnados?
Quanto tempo dura a perturbação que se segue à morte?
Como é a perturbação que se segue à morte para um homem de bem?

Finalização

ciar 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:

História: O desencarne de Alfredo.
<https://www.searadomestre.com.br/evangelizacao/desencarne.htm>

https://www.searadomestre.com.br/evangelizacao/desencarne.htm

