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Título:     RESPEITO

Objetivos:

Espera-se que o evangelizando:

Compreenda que devemos sempre respeitar o próximo, a natureza e a si 
mesmo.

Conteúdo:

Capítulo – XI - item 4- do Evangelho Segundo o Espiritismo.

  4 – “Amar ao próximo como a si mesmo; fazer aos outros como quereríamos
que nos fizessem”, eis a expressão mais completa da caridade, porque ela
resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, neste caso,
guia mais seguro, do que tomando como medida do que se deve fazer aos
outros, o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos
semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e
devotamento, do que lhes damos? A prática dessas máximas leva à destruição
do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como
base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade, e farão
reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões,
mas união, concórdia e mútua benevolência.

https://agendaespiritabrasil.com.br/2018/10/27/valorizar-o-respeito-ao-se
melhante/

Valorizar o Respeito ao semelhante

É sabido por todos nós, que precisamos respeitar os direitos dos nossos
semelhantes, assim como gostamos de ter o respeito dos outros em relação
aos nossos, porque, o respeito ao direito dos nossos semelhantes independe
de nossas convicções pessoais ou coletivas.

https://agendaespiritabrasil.com.br/2018/10/27/valorizar-o-respeito-ao-semelhante/
https://agendaespiritabrasil.com.br/2018/10/27/valorizar-o-respeito-ao-semelhante/


O Dicionário da língua portuguesa define a palavra respeito como: substantivo
masculino – Sentimento que nos impede de fazer ou dizer coisas
desagradáveis a alguém; apreço, consideração; deferência, etc.

O respeito é o começo do trabalho de desenvolvimento de um sentimento de
grande importância para alcançarmos a meta maior de “Amar a Deus sobre
todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos”, conforme Jesus nos
sintetizou as Soberanas Leis Divinas, para que as compreendêssemos e
praticássemos.

Allan Kardec, na questão 877, de O LIVRO DOS ESPÍRITOS, pergunta aos
Imortais:

Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe
obrigações especiais?

“Certo e a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes.
Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. Em o vosso
mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa
de represálias. Essa a causa da perturbação e da confusão em que vivem as
sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impões deveres
recíprocos.”

O respeito é um direito básico de todo indivíduo, e dessa forma, todos
deveriam merecer a consideração respeitosa dos demais, pois, qualquer um de
nós sofre dos mesmos anseios e necessidades, porque trazemos no imo do
nosso Ser a essência espiritual que nos direciona para a felicidade e pureza
que é a nossa finalidade.

Para tanto, os Espíritos Superiores nos esclarecem sobre a necessidade de
nos educarmos, para que compreendamos e tomemos consciência das
consequências dos nossos pensamentos, palavras e atos, evitando as atitudes
impulsivas, agressivas, intolerantes, negligentes, insensíveis, desrespeitosas,
destrutivas etc., disciplinando e enobrecendo nossas emoções, investindo no
aprimoramento do bom senso e do respeito em nossos relacionamentos.

Quem desejar encontrar a paz, precisa saber que é fator imprescindível saber
respeitar à privacidade e a individualidade dos demais, mesmo daqueles pelos
quais não sentimos afinidade, porque embora não pensem como nós, merecem
da mesma forma o respeito que exigimos deles, isto porque, ninguém esta
obrigado a pensar como pensamos. Mesmo porque, todo indivíduo é dotado de

Allan Kardec, nas questões 839 e 841, de O LIVRO DOS ESPÍRITOS,
pergunta aos Imortais:



839- Será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro
que não pensa como ele?

“Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento.”

841- Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se
propaguem doutrinas perniciosas, ou poder-se-á, sem atentar contra
aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se
transviaram obedecendo a falsos princípios?

“Certamente que podeis e até deveis; mas, ensinai, a exemplo de
Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão e não da força, o que seria
pior do que a crença daquele a quem desejaríeis convencer. Se alguma coisa
se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio
de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe.”

Até mesmo nas suas escolhas por seguir a Jesus dessa ou daquela forma, não
temos o direito de tentar converter as pessoas a seguir nossa filosofia religiosa,
muito menos nos utilizando da força, da imposição ou da nossa posição social.

ANDRÉ LUIZ no Livro Conduta Espírita. Federação Espírita Brasileira,
1998, 21. ed. Rio de Janeiro – Cap. 20, nos diz:

“Respeitar as ideias e as pessoas de todos os nossos irmãos, sejam eles
nossos vizinhos ou não, estejam presentes ou ausentes, sem nunca descer ao
charco da leviandade que gera a maledicência.

Quem reprova alguém conosco, decerto que nos reprova perante alguém.”

Francisco Rebouças

 
 Desenvolvimento:                                    (20 minutos)

  
                                    
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:

Perguntar para as crianças se  lembram da AE da semana anterior



Sobre Transmigração Progressiva, para atingir a perfeição devemos
desenvolver várias virtudes.  Hoje vamos e estudar  uma delas que é
o RESPEITO.

“Respeito é bom e eu gosto! ”

  “Olha o  respeito!” 

  “Respeite  as  leis de trânsito”

 Todo mundo já ouviu estas  OU  outras frases sobre   RESPEITO. 

   Mas  o quê   é  Respeito?    Aguardar as respostas,   explicar. 

Sentimento que leva a tratar alguém com grande atenção, consideração,
reverência, ou coisas dignas de nossa veneração e gratidão, como aos
pais, aos mais velhos, a Deus, aos sentimentos alheios,  etc...

Obediência, acatamento, submissão:  Respeito às  leis.  

Por que ter  RESPEITO ?

Exposição dialogada :    Mostrar  três figuras:   (   em  anexo   )   -  

Um carro batido    -  Este  é o carro de Déco.          

Um homem preso -  Este é o Tato.

Um incêndio-          -  Esse incêndio foi provocado pela bituca de cigarro do
Dico

O quê eles tem em comum?    Aguardar   as respostas....

R:    Falta de respeito!

Contar a história de cada um: 

DÉCO não respeitou as leis de trânsito, estava dirigindo numa velocidade
acima da via, ultrapassou o sinal vermelho e pra não bater noutro carro
acabou indo parar num poste!

TATO também não respeitou as leis dos homens nem as leis de Deus (não
roubarás!), nem respeitou o homem que andava distraído com seu celular: 
empurrou o homem, tomou seu celular e saiu correndo. Um policial que fazia
ronda viu tudo e foi atrás dele. Hoje está preso!

DICO também faltou com respeito a natureza e a sua própria vida - além de
fumar e prejudicar sua saúde, ainda jogou a bituca de cigarro,  provocando



um incêndio numa reserva florestal, matando animais silvestres e várias
espécies de plantas...

Explicar :

Para vivermos em harmonia, precisamos viver em acordo com as leis dos
homens e de Deus.

  “Respeitar é agir sabendo que não está sozinho".
Respeitar ao próximo é respeitar a vida!

É não fazer ao outro o quê não queremos que façam com a
gente:  devemos nos  colocar no lugar do próximo.  (EMPATIA) explicar.

- Compartilhar o vídeo Bellinha - Respeito é bom .

-   Compartilhar  a história com as crianças o livro: "E eu com isso?!
Aprendendo sobre respeito: " ed. Scipione, Brian Moses e Mike Gordon

2) Deixar a criança expressar-se sobre o que entendeu da história: Respeito;

3) Dialogar com a criança no dia a dia como posso demonstrar o respeito
nos lugares em que frequento?

4) Respeitar o espaço do outro quando brinca com outras crianças; não
deixar seus brinquedos bagunçados, não estragar as coisas. Nesses
pequenos gestos demonstramos respeito pelo outro e por elas mesmas.

FIXAÇÃO:

https://wordwall.net/pt/resource/9052485/boas-maneiras-na-sala-de-aula-virtual

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:

https://evangelizaresaberamar.blogspot.com/2011/11/respeitar-amar-ao-proximo-como-s
i-mesmo.html

https://wordwall.net/pt/resource/9052485/boas-maneiras-na-sala-de-aula-virtual
https://evangelizaresaberamar.blogspot.com/2011/11/respeitar-amar-ao-proximo-como-si-mesmo.html
https://evangelizaresaberamar.blogspot.com/2011/11/respeitar-amar-ao-proximo-como-si-mesmo.html


https://www.youtube.com/watch?v=rBfAeuuWmgQ

Bellinha - Respeito é bom

https://www.youtube.com/watch?v=lEp1_2-IvLU

Livro: “E EU COM ISSO?!” Aprendendo sobre o respeito
Brian Moses e Mike Gordon  -  editora  scipione

 ANEXOS :

https://www.youtube.com/watch?v=rBfAeuuWmgQ
https://www.youtube.com/watch?v=lEp1_2-IvLU



