CICLO

CORAÇÃO
Objetivo
Este ciclo tem seu foco em criar oportunidades para que o grupo possa trabalhar os
sentimentos. Palavra chave: SENTIR.

BLOCO:

Evolução do Pensamento Religioso

Objetivo:

É uma introdução aos conceitos internos que temos sobre Deus e como isso age
em nossas vidas. Além disso, apresentar idéias sobre a nossa criação espiritual
e a destinação de evoluir sempre.
11. Conhecendo e Encontrando Deus em Mim

AULA
Objetivo

Itens da aula

Nesta aula a proposta é aproximar intimamente Deus aos nossos corações.
Mostrando ao Jovem que a frase “Filho de Deus” é uma realidade diária em
nossas vidas

a)
b)
c)
d)

A minha percepção de entender Deus em mim;
Existência de Deus;
Características da Divindade;
A Divindade e a sua sabedoria está manifestada em toda a Vida.

Palavras chave: SENTIR DEUS

Atividades /
Assuntos

Vale à pena pensar em rápido exercício ou reflexão que faça o grupo pensar sobre o quanto
o ‘Coração’ é importante para nossa felicidade, dentro do tempo do dirigente;

conduzidos
pelo Dirigente

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

Ao Dirigente:
Em todo novo bloco de aulas, o dirigente deve explicá-lo ao grupo. Nesse caso, também se inicia um
ciclo. Assim, o desenvolvimento de amizades e descoberta de afinidades não é mais o foco principal
da série de aulas e sim a ‘descoberta’ de sentimentos (palavra chave deste ciclo).
Esteja atento quanto à visão que cada jovem possui sobre Deus para nortear o expositor das aulas
12 e 13.
Ao Expositor:
É importante colher do grupo sua visão sobre Deus, antes de iniciar as conceitualizações;
A postura na aula deve ser de um coordenador de idéias.

CICLO

CORAÇÃO
Objetivo
Este ciclo tem seu foco em criar oportunidades para que o grupo possa trabalhar os
sentimentos. Palavra chave: SENTIR.

BLOCO:

Evolução do Pensamento Religioso

Objetivo:

É uma introdução aos conceitos internos que temos sobre Deus e como isso age
em nossas vidas. Além disso, apresentar idéias sobre a nossa criação espiritual
e a destinação de evoluir sempre.

AULA
Objetivo

12. O caminho à Deus através da Religião
A proposta da aula é demonstrar como a idéia sobre a Religião é um impulso
que o espírito necessita para progredir.

a) A definição sobre Religião;

Itens da aula

b) Diferença entre Religião e Religiões;
c) A busca do Homem em entender Deus através da Religião;
d) As grandes Revelações Divinas ao Homem para o seu próprio crescimento.

Atividades /
Assuntos
conduzidos
pelo Dirigente

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

: “... Vós sois o Sal da Terra. Se o sal perder a sua força com que será ele salgado ...”. Autoconfiança
Vamos trabalhar nesta aula no tempo do dirigente o assunto autoconfiança e nada melhor do que a frase de
Jesus descrita acima. Porque além de ter total ligação com a aula ( no sentindo de que Jesus, confiou nas pessoas o
poder de transformação no mundo, com isso mostrando que as pesssoas podem melhorar sua vida e o mundo em
que vivem), faz com que busquemos realmente a autoconfiança dentro de nós,nos sentindo capazes realmente de
transformar o mundo.
O dirigente aqui deve utilizar esta frase e seu objetivo para trabalhar a autoconfiança no sentido de motivação.
Fazendo assim que seu aluno de mocidade comece desde já a vislumbrar o poder que possui. A percepção de nossa
divindade pode ser vivenciada através do tempero que podemos dar no mundo, ou seja percebendo nossos potenciais
internos e externarmos isso para nossas vidas.

CICLO

CORAÇÃO
Objetivo
Este ciclo tem seu foco em criar oportunidades para que o grupo possa trabalhar os
sentimentos. Palavra chave: SENTIR.

BLOCO:

Evolução do Pensamento Religioso

Objetivo:

É uma introdução aos conceitos internos que temos sobre Deus e como isso age
em nossas vidas. Além disso, apresentar idéias sobre a nossa criação espiritual
e a destinação de evoluir sempre.
13. As necessidades do Jovem frente à Religião

AULA
Objetivo

A proposta da aula é trabalhar a idéia da religiosidade na vida diária do jovem e
como ela é importante para bem viver.
a)

Itens da aula

Atividades /
Assuntos
conduzidos
pelo Dirigente

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

Importância da religiosidade para o jovem;

b)

Materialismo e Espiritualismo;

c)

Ser religioso;

d)

O comportamento Religioso operando ações positivas na sociedade.

: “ Vós sois a luz do Mundo. Não pode esconder-se uma cidade situada sobre um monte;nem
se acende uma luzerna e a põe debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que dê luz a
todos os que estão em casa”. – Autoconfiança
Dando continuidade a aula anterior aqui vamos fazer um exercício com os alunos e onde eles
podem aqui começarem a perceber Deus no sentido de se sentirem importantes e mais ainda auto
confiantes para perceberem suas reais funções e objetivos nesta vida. O dirigente deve usar a
frase acima como um alicerce de direcionamento da conversa para que assim ele possa, fortalecer
os alunos nas suas certezas para assim eles poderem “perceber” a Deus.

CICLO

CORAÇÃO
Objetivo
Este ciclo tem seu foco em criar oportunidades para que o grupo possa trabalhar os
sentimentos. Palavra chave: SENTIR.

BLOCO:

Evolução do Pensamento Religioso

Objetivo:

É uma introdução aos conceitos internos que temos sobre Deus e como isso age
em nossas vidas. Além disso, apresentar idéias sobre a nossa criação espiritual
e a destinação de evoluir sempre.

AULA
Objetivo

14. O Processo da Primeira Revelação
Apresentar a grande idéia evolucionária da sobre a Divindade e seu impacto
para a Humanidade

a) Abraão é a idéia do Deus Único frente ao Politeísmo;

Itens da aula

b) Moisés o grande líder espiritual e consolidador da idéia do Deus Justo.

: “Vós sois Deuses...” – Fé no sentindo de Acreditar “
Finalizando a parte sobre as palavras de Jesus, sobre a capacidade do ser
humano, ele trata nesta frase, que faz parte de nós o ‘poder de Deus’. O que se
Assuntos
sugere é que o dirigente possa pensar com os alunos o que faríamos se
acreditássemos no que somos capazes. Realizações e conquistas enormes
conduzidos
ocorreriam... Enfim, a principal motivação aqui seria fazer a turma acreditar e
pelo Dirigente perceber sua fé, sua crença, seu sentimento, aliando isso à capacidade que eles
possam transformar isso em algo concreto.

Atividades /

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

CICLO

CORAÇÃO
Objetivo
Este ciclo tem seu foco em criar oportunidades para que o grupo possa trabalhar os
sentimentos. Palavra chave: SENTIR.

BLOCO:

Evolução do Pensamento Religioso

Objetivo:

É uma introdução aos conceitos internos que temos sobre Deus e como isso age
em nossas vidas. Além disso, apresentar idéias sobre a nossa criação espiritual
e a destinação de evoluir sempre.

AULA
Objetivo

15. A Perseverança de um ideal
A aula é uma proposta de reflexão ao Jovem sobre a disposição de levar um
grande ideal espiritual de progresso, a exemplo de Abraão e dos patriarcas judeus
até Moisés

a) Conceituação sobre a “perseverança”;

Itens da aula

b) As turbulências que se passa para levar adiante um ideal elevado;
c) O quanto tenho sido perseverante em atingir meus objetivos de vida.
Sentindo Deus no meu dia a dia

Atividades /
Assuntos
conduzidos
pelo Dirigente

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

O dirigente aqui pode proporcionar à turma a oportunidade de perceberem Deus no dia a dia. Não só no sentido de perceber a natureza e o ser humano (suas obras), mas também fatos,
acontecimentos, e momentos que vivenciamos. A idéia seria diferente dos textos anteriores pois no
começo deixamos eles terem percepções internas e a agora vamos proporcionar ao alunos percepções
externas sobre Deus.
Seria ideal imaginar um processo racional/exercício onde o grupo passaria, desde o meditar
sobre Sua existência, até ‘sentir’ a presença de Deus no nosso dia-a-dia. Com isso, O teríamos mais
próximo de nós; mais ‘humano’ ao se preocupar com ‘o pequeno’ (as pessoas).

CICLO

CORAÇÃO
Objetivo
Este ciclo tem seu foco em criar oportunidades para que o grupo possa trabalhar os
sentimentos. Palavra chave: SENTIR.

BLOCO:

Evolução do Pensamento Religioso

Objetivo:

É uma introdução aos conceitos internos que temos sobre Deus e como isso age
em nossas vidas. Além disso, apresentar idéias sobre a nossa criação espiritual
e a destinação de evoluir sempre.

AULA
Objetivo

16. Lei de Justiça
A aula vai de encontro em unir as idéias anteriores finalizando o Bloco de
forma a apresentar ao Jovem uma visão mais ampla sobre a Justiça e o equilíbrio
das forças Divinas
a) A Justiça dos Homens e A Justiça de Deus;

Itens da aula

b) Lei Universal de Justiça;
c) A vivência sobre a Lei Universal de Justiça.
Meu dia a dia

Atividades /
Assuntos
conduzidos
pelo Dirigente

Aqui o dirigente encerrará o assunto sobre Deus e sua presença falando com turma,
como é o dia a dia deles, digo a vida que cada um leva como eles conseguem realizar a
aplicação da vivencia de Deus (sal da terra, luz do mundo, deuses) e sentir a presença de
Deus nas coisas que acontecem normalmente com eles.
Toda esta etapa neste bloco serve para que o dirigente alem de fortalecer a turma e
abrir os olhos deles para novas perspectivas sobre Deus, eles possam realmente sentir
esta presença em todos os momentos de sua vida.

TEMA
(Caderno de Temas)

As inscrições para se entrar na turma se encerram nesta aula.
Orientações
Gerais

Bibliografias

