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Título: Cap. 4 Pluralidade das Existências. - Sexo nos Espíritos/ Parentesco, filiação
(perg. 200 à 206)

Objetivos:

Espera-se que o evangelizando:
1. reflita sobre o parentesco familiar entre os espíritos
2. reconheça que os espíritos podem reencarnar em corpos de homem ou

mulher
3. identifique-se como autor do seu planejamento reencarnatório
4. reconheça que a afinidade entre os espíritos amplia os laços espirituais.

Conteúdo:
200. Os Espíritos têm sexo?

— Não como o entendeis, porque os sexos dependem da constituição

orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de

sentimentos.

201. O Espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma

mulher, numa nova existência, e vice-versa?

— Sim, pois são os mesmos Espíritos que animam os homens e as mulheres.

202. Quando somos Espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem

ou de mulher?

— Isso pouco importa ao Espírito; depende das provas que ele tiver de sofrer.

Comentário de Kardec: Os Espíritos encarnam-se homens ou mulheres,

porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada

posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais, e novas ocasiões de

adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem, só saberia o que

sabem os homens.



203. Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma, ou nada mais

fazem do que lhes dar a vida animal, a que uma nova alma vem juntar depois a

vida moral?

— Somente a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode

ter filhos inteligentes, e vice-versa.

204. Desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às

anteriores?

— Não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas

estabelece entre os Espíritos liames que remontam às existências anteriores;

disso decorrem freqüentemente as causas de simpatia entre vós e alguns

Espíritos que vos parecem estranhos.

205. Segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os

laços de família, fazendo-as remontar às existências anteriores.

— Ela os amplia, em vez de destruí-los. Baseando-se o parentesco em

afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família

são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois

no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um Espírito que foi do

vosso sangue.

205 – a) Ela diminui, entretanto, a importância que alguns atribuem à sua

filiação, porque se pode ter tido como pai um Espírito que pertencia a uma

outra raça, ou que tivesse vivido em condição bem diversa.



— É verdade; mas essa importância se baseia no orgulho. O que a maioria

honra nos antepassados são os títulos, a classe, a fortuna. Este coraria de

haver tido por avô um sapateiro honesto, e se vangloriaria de descender de um

nobre debochado. Mas digam ou façam o que quiserem, não impedirão que as

coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da Natureza pela

nossa vaidade.

206. Desde que não há filiação entre os Espíritos dos descendentes de uma

mesma família, o culto dos antepassados seria uma coisa ridícula?

— Seguramente não, porque devemos sentir-nos felizes de pertencer a uma

família na qual se encarnam Espíritos elevados. Embora os Espíritos não

procedam uns dos outros, não têm menos afeição pelos que estão ligados a

eles por laços de família, porque os Espíritos são frequentemente atraídos a

esta ou àquela família por causa de simpatias ou ligações anteriores. Mas

acreditai que os Espíritos de vossos antepassados não se sentem

absolutamente honrados com o culto que lhes tributais por orgulho. Seu mérito

não recai sobre vós senão na medida em que vos esforçais por seguir os seus

bons exemplos. Somente assim a vossa lembrança lhes pode ser, não apenas

agradável, mas até mesmo útil.

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 no chat o link de um site criador de avatar e pedir que cada criança crie
um avatar e envie no whatsapp do grupo. Explicar que esse avatar não
representará necessariamente eles, mas qualquer pessoa.
Criador de Avatares - Crie seu próprio avatar online (avatarmaker.com)
Depois iniciar uma conversa perguntando se eles observaram que qd iniciamos
a criação do avatar podemos escolher se queremos do sexo feminino ou
masculino, assim tb ocorre com as encarnações dos espiritos podemos nascer
mulher ou homem de acordo com o planejamento reencarnatório.

Fazer o jogo “Questionário” promovendo reflexão a cada pergunta
https://wordwall.net/pt/resource/30076003

https://avatarmaker.com/
https://wordwall.net/pt/resource/30076003


Apresentar a reportagem e propor uma reflexão sobre a responsabilidade ao
assumirmos filhos.
Crianças adotadas foram deixadas na Ucrânia - Bing video

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.

https://www.bing.com/videos/search?q=crian%c3%a7as+guerra+da+russia+com+ucrania&&view=detail&mid=254E0EAED6498C5F9A36254E0EAED6498C5F9A36&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dcrian%25C3%25A7as%2520guerra%2520da%2520russia%2520com%2520ucrania%26qs%3Dn%26%3D%25eManage%2520Your%2520Search%2520History%25E%26sp%3D-1%26pq%3Dcrian%25C3%25A7as%2520guerra%2520da%2520russia%2520com%2520ucrania%26sc%3D0-37%26sk%3D%26cvid%3D2E42A67C03714940AC34F5340E30F850%26FORM%3DVDVVXX

