CICLO

FÉ RACIOCINADA
Objetivo

Complementar o Ciclo Coração, somando elementos da racionalidade e
conhecimento doutrinário espírita para formação de um jovem positivo,
ativo e sintonizado com os ideais cristãos

BLOCO:

Fundamentos da Doutrina Espírita - Imortalidade do Ser
(Psiquismo e Fisiologia da Alma)

Objetivo:

Apresentar o conceito de imortalidade do ser, a perspectiva e a esperança da
continuidade da vida

AULA
Objetivo

Itens da aula

Atividades /
Assuntos
conduzidos
pelo Dirigente

71. Deus
Apresentar o conceito de Deus, seus atributos e provas da existência

a) O que é Deus;
b) Atributos da Divindade;
c) Provas da Existência de Deus

Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Esperança

Apresentar os objetivos a serem trabalhados neste bloco, bem como as aulas e
os tópicos de reflexões que terão no decorrer das aulas. Apresentar o conceito de
imortalidade do ser e questionar as implicações morais que tal conceito implica,
como o porquê de sermos imortais, a necessidade da existência de uma força
superior como será discutido na aula. Propor um exercício de reflexão para a
semana posterior que é: somos imortais para quê?

TEMA
(Caderno de Temas)

O conceito de Deus será subsídio para a apresentação da evolução do espírito
rumo ao progresso. Esta aula deverá abordar os conceitos de Deus, podendo
abordar a evolução deste conceito de acordo com a evolução da humanidade.

Orientações
Gerais

Bibliografias

As aulas devem apresentar a evolução do espírito no intuito de progredir. Para tanto, abordase o conceito de Deus como condutor deste progresso e criador dos reinos. As aulas seguintes enfocam a evolução da mônada e do espírito, incluindo as escalas espíritas e as
fraternidades que trabalham na condução do Bem Universal. As aulas seguintes estão voltadas ao jovem como co-criadores e parte deste universo e condutor de sua evolução, abordando conceitos como pensamento e vontade, corpos espirituais e ação e reação no corpo físico.
Neste contexto, o conceito de passe deve ser abordado como continuidade das formas de
manipular as energias e de sua relação com os corpos espirituais

CICLO

FÉ RACIOCINADA
Objetivo

Complementar o Ciclo Coração, somando elementos da racionalidade e
conhecimento doutrinário espírita para formação de um jovem positivo,
ativo e sintonizado com os ideais cristãos

BLOCO:

Fundamentos da Doutrina Espírita - Imortalidade do Ser
(Psiquismo e Fisiologia da Alma)

Objetivo:

Apresentar o conceito de imortalidade do ser, a perspectiva e a esperança da
continuidade da vida

72. Evolução nos diversos reinos

AULA
Objetivo

Itens da aula

Atividades /
Assuntos
conduzidos

Abordar a evolução nos diversos reinos, a necessidade destes estágios evolutivos
e os conceitos aprendidos em cada um

a) Mônada;
b) Reino Mineral;
c) Reino Vegetal;
d) Reino Animal;
e) Elementais
Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Esperança

Dando continuidade às reflexões, trabalhar o conceito de esperança. Em seus
aspectos amplos, discutir no que tem esperança? Como manter forte este sentimento frente à sociedade e ao próximo

pelo Dirigente
TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

A aula deve apresentar o caminho evolutivo no qual o espírito estagia rumo ao
Bem Universal. Para isto, o expositor deve apresentar o conceito de mônada
como início desta caminhada evolutiva, a origem e o destino dos seres criados
pelo Pai, abordando temas como a necessidade que a mônada tem de se exercitar no plano da matéria para evoluir

CICLO

FÉ RACIOCINADA
Objetivo

Complementar o Ciclo Coração, somando elementos da racionalidade e
conhecimento doutrinário espírita para formação de um jovem positivo,
ativo e sintonizado com os ideais cristãos

BLOCO:

Fundamentos da Doutrina Espírita - Imortalidade do Ser
(Psiquismo e Fisiologia da Alma)

Objetivo:

Apresentar o conceito de imortalidade do ser, a perspectiva e a esperança da
continuidade da vida

AULA
Objetivo

Itens da aula

Atividades /
Assuntos
conduzidos

73. Imortalidade do Ser
Mostrar o sentido da Evolução e o desejo de voltar a Deus

a) A verdadeira vida;
b) Necessidade de Evolução;
c) Escala Espírita;
d) Fraternidades do Espaço;
e) Fraternidade dos Discípulos de Jesus
Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Esperança

Fazê-los refletir na esperança que tem em si mesmo. Trabalhar o sentimento
de segurança interior, das certezas íntimas e na necessidade de manter a confiança de suas opiniões e qualidades perante o próximo

pelo Dirigente
TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

Apresentar o conceito da verdadeira vida e a necessidade da evolução como
subsídios para o conceito da imortalidade do ser. Neste sentido, a escala espírita deve ser explicada como conseqüência da evolução e estágio do espírito.
Apresentar as fraternidades como reunião de espíritos em torno de um mesmo
objetivo, em específico as fraternidades que lutam pela expansão do Bem Universal

CICLO

FÉ RACIOCINADA
Objetivo

Complementar o Ciclo Coração, somando elementos da racionalidade e
conhecimento doutrinário espírita para formação de um jovem positivo,
ativo e sintonizado com os ideais cristãos

BLOCO:

Fundamentos da Doutrina Espírita - Imortalidade do Ser
(Psiquismo e Fisiologia da Alma)

Objetivo:

Apresentar o conceito de imortalidade do ser, a perspectiva e a esperança da
continuidade da vida

AULA
Objetivo

Itens da aula

Atividades /
Assuntos
conduzidos
pelo Dirigente

74. Pensamento e vontade
Fazê-los refletir sobre nosso papel de co-criadores em escala menor, de nossa
postura e responsabilidade por um mundo mais equilibrado

a) Pensar é forma de energia;
b) Pensamento é força de realização;
c) Formas pensamento;
d) No plano espiritual, o pensamento é transporte, vestimenta, alimentação,
entre outros
Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Esperança

Outra ramificação deste conceito é a esperança no futuro. Discutir as atitudes necessárias para a transformação em uma sociedade de regeneração,
qual a contribuição do jovem perante o futuro e no que acreditam e lutam

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

Apresentar o pensamento como manifestação da energia, de seu poder criador e da necessidade que temos de utilizá-los em prol da nossa própria evolução

CICLO

FÉ RACIOCINADA
Objetivo

Complementar o Ciclo Coração, somando elementos da racionalidade e
conhecimento doutrinário espírita para formação de um jovem positivo,
ativo e sintonizado com os ideais cristãos

BLOCO:

Fundamentos da Doutrina Espírita - Imortalidade do Ser
(Psiquismo e Fisiologia da Alma)

Objetivo:

Apresentar o conceito de imortalidade do ser, a perspectiva e a esperança da
continuidade da vida

AULA
Objetivo

Itens da aula

Atividades /

75. Envoltórios Espirituais
Apresentar os envoltórios espirituais, suas funções e como se inter-relacionam

a) Espírito;
b) Aura;
c) Perispírito e o duplo;
d) Chacras (plexos e centros vitais);
e) Importância do passe
Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Esperança

Após serem apresentados aos conceitos de Deus e de sua criação, discutir sobre a
confiança que tem em Deus. Como vêem a presença de Deus nos atos violentos e
como as notícias da sociedade abalam nossas crenças e esperanças na presença
conduzidos
divina.
pelo Dirigente Para tanto, solicitar que procurem a presença de Deus, seja em um fato exterior ou
em atitudes que tenham, no decorrer da semana e coloquem no caderno de temas

Assuntos

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

09. A presença de Deus na minha vida.

Definir e apresentar as funções dos corpos constituintes ao espírito. Preferencialmente, a aula deve ser ilustrativa para facilitar a compreensão e assimilação
do jovem. Apresentar o conceito do passe como manipulação da energia e com
propriedades curadoras nos corpos espirituais

CICLO

FÉ RACIOCINADA
Objetivo

Complementar o Ciclo Coração, somando elementos da racionalidade e
conhecimento doutrinário espírita para formação de um jovem positivo,
ativo e sintonizado com os ideais cristãos

BLOCO:

Fundamentos da Doutrina Espírita - Imortalidade do Ser
(Psiquismo e Fisiologia da Alma)

Objetivo:

Apresentar o conceito de imortalidade do ser, a perspectiva e a esperança da
continuidade da vida

76. Corpo Físico

AULA
Objetivo

Itens da aula

Atividades /

O corpo físico é uma forma de envoltório. Éle é como nosso templo sendo o
primeiro que devemos amar

a) Cuidados – preservação;
b) Ação e reação;
c) Loucura;
d) Psicossomático
Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Esperança

Assuntos
conduzidos
pelo Dirigente
TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

A aula não deve ser moralista, e sim abordar as reações as nossas ações com
relação ao nosso corpo. Apresentar a necessidade de cultivá-lo e as manifestações de nossos sentimentos em nosso corpo

CICLO

FÉ RACIOCINADA
Objetivo

Complementar o Ciclo Coração, somando elementos da racionalidade e
conhecimento doutrinário espírita para formação de um jovem positivo,
ativo e sintonizado com os ideais cristãos

BLOCO:

Fundamentos da Doutrina Espírita - Imortalidade do Ser
(Psiquismo e Fisiologia da Alma)

Objetivo:

Apresentar o conceito de imortalidade do ser, a perspectiva e a esperança da
continuidade da vida

AULA
Objetivo

77. Revisão

Rever assuntos pertinentes ao conteúdo das aulas e as propostas de
reflexões sobre os sentimentos trabalhados no bloco

Itens da aula

Atividades /
Assuntos
conduzidos
pelo Dirigente
TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Esperança

A continuidade da reflexão do tema da aula 75 dará pela apresentação dos
cadernos de temas e da reflexão do sentimento de que somos filhos de Deus.
Acreditamos nisto? O que tal conceito implica? Isto nos fortalece e nos mantêm
reconfortados?

