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Título: Destino das crianças depois da morte (perg. 197 à 199)

Objetivos:

Espera-se que o evangelizando:
1. conheça o que acontece com as crianças que morrem em tenra idade
2. reflita sobre as questões propostas

Conteúdo:
O Espírito de uma criança, morta em tenra idade, é tão avançado como de
um adulto?
Algumas vezes muito mais, porque pode ter vivido mais e adquirido maior
soma de experiência, sobretudo se progrediu.

O Espírito de uma criança pode, assim, ser mais adiantado do que o de
seu pai?
Isto é muito frequente; vós mesmos não vedes isso muitas vezes na Terra?

Pertence a uma categoria superior o Espírito de uma criança que morreu
em tenra idade, não podendo ter feito o mal?
Se não fez o mal, também não fez o bem, e Deus não o isenta das provas que
deve suportar. Se é puro não é porque é criança, mas porque progrediu muito.

Por que a vida, frequentemente, é interrompida na infância?
A duração da vida de uma criança pode ser, para o Espírito que está nela
encarnado, o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo
marcado, e sua morte, no mais das vezes, é uma prova ou uma expiação para
os pais.

Que sucede ao Espírito de uma criança que morreu em tenra idade?
Recomeça uma nova existência.
Se o homem tivesse uma só existência, e se depois dessa existência sua sorte
futura fosse fixada para a eternidade, qual seria o mérito da metade da espécie
humana que morre em tenra idade para desfrutar sem esforços, da felicidade
eterna, e por qual direito ficaria isenta das condições, freqüentemente, tão
duras, impostas à outra metade? Uma tal ordem de coisas não estaria de
acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, a igualdade é para todos; o
futuro pertence a todos sem exceção e sem favor para ninguém; os que
chegam por último não podem culpar senão a si mesmos.
O homem deve ter o mérito dos seus atos, como tem a responsabilidade.”



Desenvolvimento:
ACOLHIMENTO:
Abrir a sala de reunião no google meeting 5 minutos antes das 20h.
Pedir para que peguem um copo com água.
Fazer a prece inicial.

Colocar o link de um quebra-cabeça de bebê no chat e pedir que todos montem
para descobrir o tema da ação evangelizadora

Apresentar os slides em anexo 1 mostrando casos de bebês que morreram em
tenra idade. Explicar cada caso e perguntar se eles conhecem algum caso de
bebê que tenha morrido muito novinho.
Depois fazer as perguntas a seguir (Anexo2)

FINALIZAÇÃO
Perguntar se alguém tem alguma dúvida.
Iniciar uma mentalização para 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.


