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Título: Cap. 4 Pluralidade das Existências. - Ideias inatas (218 a 221)

Objetivo:

Espera-se que o evangelizando compreenda que o conhecimento que
adquirimos em uma existência não é perdido em outra existência.

Conteúdo:

Idéias Inatas

218. O Espírito encarnado conserva algum traço das vitórias que obteve e dos

conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores?

— Resta-lhes uma vaga lembrança, que lhe dá o que chamamos idéias inatas.

218 – a) A teoria das idéias inatas não é quimérica?

— Não, pois os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem; o Espírito,

liberto da matéria, sempre se recorda. Durante a encarnação pode esquecê-lo em parte,

momentaneamente, mas a intuição que lhe fica ajuda o seu adiantamento. Sem isso, ele

sempre teria de recomeçar. A cada nova existência, o Espírito toma como ponto de partida

aquele em que se achava na precedente.

218 – b) Deve então haver uma grande conexão entre duas existências

sucessivas?

— Nem sempre tão grande como podias pensar, porque as posições são quase sempre

muito diferentes, e no intervalo de ambas o Espírito pode progredir. (Ver item 216.)

219. Qual é a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem

estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o

cálculo etc.?



— Lembrança do passado; progresso anterior da alma, mas do qual ela mesma não tem

consciência. De onde queres que elas venham? Os corpos mudam, mas o Espírito não muda,

embora troque a vestimenta.

220. Com a mudança dos corpos, podem perder-se certas faculdades intelectuais,

deixando-se de ter, por exemplo, o gosto pelas artes?

— Sim, desde que se tenha desonrado essa faculdade, empregando-a mal. Uma faculdade

pode, também, ficar adormecida durante uma existência, porque o Espírito quer exercer

outra que não se relaciona com ela. Nesse caso, permanece em estado latente, para

reaparecer mais tarde.

221. E a uma lembrança retrospectiva que deve o homem, mesmo no estado de

selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida

futura?

—E uma lembrança que ele conserva daquilo que sabia como Espírito, antes de encarnar;

mas o orgulho freqüentemente abafa esse sentimento.

221 – a) E à mesma lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina

espírita, que se encontram em todos o povos?

— Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. È por isso que a encontramos por toda parte,

e é esta uma prova da sua veracidade. O Espírito encarnado, conservando a intuição do seu

estado de Espírito, tem a consciência instintiva do mundo invisível. Mas quase sempre ela é

falseada pelos preconceitos, e a ignorância mistura a ela a superstição(1)

(1) Os Espíritos aludem à eternidade espiritual da doutrina, de sua permanente projeção na Terra. Mas

devemos distinguir entre as suas manifestações falseadas, no passado, e a manifestação pura que se

encontra neste livro. Os traços da doutrina espírita marcam o roteiro da evolução humana na Terra, mas

só com este livro ela se apresentou definida e completa. Por isso, o Espiritismo é, na Terra, uma doutrina

moderna. (N. do T.

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.
APRESENTAR OS VÍDEOS DE CRIANÇAS TALENTOSAS
u.be/F7Pss0de5iAhttps://yout
https://youtu.be/wyten4GFcR0

https://livrodosespiritos.wordpress.com/mundo-dos-espiritos/cap-4-pluralidade-das-existencias/ix-ideias-inatas/#_ftn1
https://livrodosespiritos.wordpress.com/mundo-dos-espiritos/cap-4-pluralidade-das-existencias/ix-ideias-inatas/#_ftnref1
https://youtu.be/F7Pss0de5iA
https://youtu.be/wyten4GFcR0


Depois perguntar se elas conhecem alguma criança que tenha algum talento.
Perguntar porquê essas crianças apresentam esses talentos. Explicar de
acordo com o conteúdo “Ideias Inatas”.

Pedir que cada uma pegue uma folha e lápis colorido e desenhem a criança
talentosa que preferem.

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.
Lápis de cor
Papel sulfite


