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:
Objetivo:

AULA
Objetivo

Itens da aula

Atividades /
Assuntos
conduzidos
pelo Dirigente

Fundamentos da Doutrina Espírita - Pluralidade da Existências
(Reencarnação)

Apresentação sobre um dos fundamentos na qual se baseia Doutrina Espírita, a
Reencarnação e as decorrências que esta idéia traz

78. Uma nova oportunidade para viver
Nesta aula iniciamos o desenvolvimento da idéia da Reencarnação como
oportunidade de progresso espiritual

a) A definição de Reencarnação;
b) A Pluralidade das Existências;
c) A referência no Evangelho sobre a Reencarnação: Jesus e Nicodemos;
d) A idéia reformadora de comportamento que a Reencarnação pode promover
no Homem
Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Escolhas

Como está aula é a inicial do Bloco o dirigente deve usar seu tempo para desenvolver os
objetivos do bloco que alem de apresentar a reencarnação e todo seu processo, deve também fazer com que o alunos percebam a sua fé sobre este assunto e mais ainda como sua
personalidade, convivências, atitudes, família e etc.. tem ligação direta com este assunto.Onde
no tempo do dirigente neste bloco de aulas será o momento do Dirigente questionar, os participantes sobre a responsabilidade que tem por terem reencarnado no sentido muito mais de
continua na próxima página

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

10. “Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo! Por quê ?”

Aproveitar o momento de introdução do bloco para inserirmos o primeiro tema
deste bloco, muito mais do que pedir para os alunos escreverem sobre este
tema deve-se pedir pra eles se questionarem onde está o reino de deus, e qual
é o caminho que devemos trilhar pra encontra-lo...fazer com que eles não apenas escrevam mas transpareçam o que eles sentem através de um fato pessoal,
o quanto é importante esta vida para eles, digo algo que aconteceu, que eles
perceberam que a idéia de reencarnação está realmente presente em suas vida
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descobertas e percepções sobre sua conduta e caminhos que escolhe para sua vida, e onde
isto está totalmente ligado com suas necessidades para a evolução, dentro do propósito
principal da reencarnação. É o momento de apresentar o bloco e seus objetivos, mas também é o momento de sensibilizá-los para que não pensem somente na reencarnação como
um processo, o Dirigente aqui deve ir alem do que simplesmente falar sobre a necessidade
de estudarmos a reencarnação, e sim caminhar para o seu propósito e sentido real
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79. Desdobramentos da Idéia da Reencarnação
Em complemento a aula anterior mais conceitos associados a Reencarnação

a) O espírito pode viver em corpos inferiores ao do Ser Humano? A Metempsicose;
b) Reencarnações compulsórias;
c) Reencarnações programadas;
d) Lei de Causa e Efeito - O Carma

Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Escolhas
“... As possibilidades que temos nos levam a vários caminhos e lugares. Mas só teremos realmente
a felicidade prometida, quando escolhermos caminhos que no deixam mais perto de Deus..”
A palavra aqui para ser trabalhada com a turma é “Escolha”. Quantas oportunidades positivas temos
na vida e não as aproveitamos? Devemos fazer com que os alunos participem de um bate papo que
mostre os caminhos e oportunidades que aparecem na vida deles, procurando relacionar isto a
algum fato ocorrido no dia a dia de cada um deles, ressaltar que eles escolheram o caminho da
mocidade e o quanto isto é importante para eles e se isto está ajudando em sua melhora íntima
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80. A Influência do Espírito na Reencarnação
Demonstrar como o espírito pode interferir em suas Reencarnações

a) A necessidade de Progredir – Lei de Evolução;
b) Tipo de Reencarnação pela Natureza: Missão e Resgate;
c)Dificuldades da reencarnação: Aborto espontâneo, bebes natimortos, Estado
de Coma, Acidentes, Doenças, Dificuldades e Facilidades no campo Material;
d) O Livre-arbitrio como fator decisivo do espírito em sua Reencarnação;
e) A Justiça Divina manifestada na Reencarnação.
Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Escolhas
“... Eu sou o caminho a verdade e a vida ...”
Neste tempo do dirigente ele deve trabalhar com a turma a questão do livre arbítrio e até quanto
realmente conseguíamos realizar eles em nossas vidas, aqui o dirigente deve fazer com que a
turma fale sobre está fazer de Jesus onde ele mostrou que era o verdadeiro caminho até Deus. A
idéia e fazermos com que eles avaliem sua conduta e vejam se estão realmente buscando deus em
suas atitudes do dia a dia, onde a aplicação dos ensinamentos de Jesus no seu processo de
evolução os levará a indagarem o quanto estão fazendo por sua evolução e se estão com seu livre
arbítrio, buscando o verdadeiro caminho até Deus
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81. Processos das Reencarnações
Apresentação de como ocorre os processo de encarnação do Espírito no
corpo físico

a) Encarnação: a volta do espírito a vida corporal;
b) A união do Corpo a Alma;
c) Esquecimento do Passado;
d) A responsabilidade de Aborto proposital;
e) A responsabilidade das relações sexuais
Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Escolhas
“... Vivemos num mundo material, onde ações e palavras é que determinam quem realmente somos,
bons pensamentos e sentimentos são apenas percebíveis por Deus”.
Aqui é o momento de questionarmos os participantes o que realmente estão fazendo para que esta
reencarnação seja proveitosa para sua evolução. Proporcionando um momento de reflexão para
que ele se auto avaliem e descubram seus limites, e como transparecer suas ações.Aqui é válido
fazer com que eles percebam o quanto é importante estarmos aqui e que a oportunidade dada e
muito mais do que uma simples reencarnação e sim algo que proporcionará a ele, grande
transformações

11. “... Somos livres para voar dentro de nossos limites...”
Neste caderno de temas vamos fazer com que os alunos procurem se avaliarem ,
saberem quais são seus limites e quais coisas deve fazer para que sempre respeite estes limites, ligando isto totalmente a aquilo que ele considera como uma vida
sadia e uma convivência pacifica entre suas vontades e sua base moral... e onde
poderemos questionar.” O que seriamos se não tivéssemos limites? “
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82. Processos de Desencarne
Apresentação de como ocorre os processo de desencarne do Espírito do corpo
físico e formas de manifestação deste fora da matéria

a) Desencarne: a Morte física e o retorno à Pátria Espiritual;
b) A nossa conduta influenciando no momento e após o desencarne;
c) Desapego a matéria

Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Escolhas
“Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde
ladrões escavam e roubam; mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem
corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam”.
O assunto desta aula deve ser totalmente ligado as questões do que plantamos nesta vida, para
colhermos no plano espiritual, o texto tirado do sermão do monte tem o destaque e faz o dirigente
questionar seus alunos sobre quais tesouros juntou e, está juntando até agora, para que consiga
realmente aproveitar sua nova oportunidade de vida, alem de uma discussão do que seria mais
importante se os tesouros do céus ou o tesouro dos homens.Reflexões essas que devem levar o
aluno a se questionar o que queremos da vida e o que estamos construindo com isso
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83. Recordação das Existências Anteriores
Apresentar que mesmo encarnado, o espírito guarda lembranças do passado
que podem auxilia-lo no seu progresso espiritual

a) Tendências e Aptidões;
b) O passado e o presente, o futuro depende de hoje;
c) Necessidade da prática do Bem;
d) Afinidades, simpatias e antipatias;
e) Os compromissos nas relações familiares
Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Escolhas

“... Quem é minha mãe e quem são meus irmãos...”.
Aqui o dirigente deve aproveitar seu tempo para que os participantes possam reconhecer a
família da qual faz parte, para que eles possam perceber a importância que estas pessoas
tem em suas vidas, no sentido de serem motivadores para sua evolução e também falar dos
amigos que são como irmãos.
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O momento aqui é fazer com que o jovem perceba a necessidade do convívio e acima de
tudo como suas qualidades podem colaborar para o desenvolvimento da família do qual faz
parte Mais uma vez trabalhamos a questão da escolha no sentido, dele se perceber e saber
o quanto é importante para estas pessoas e mais ainda de poder saber que existem pessoas
que contam com eles, onde isto ligado aos princípios da reencarnação, fará com ele possa
saber sua função em sua família. O Trecho das palavras de Jesus ressalta muito esta
condição do parentesco espiritual e material, onde a conversa pode ser trabalhada de maneira
clara sobre este assunto e proporcione as reflexões e indagações descritas. Trabalhando
com a proposta do que é realmente necessário e merecedor para nossa evolução.
Como é minha família? Será que eles precisam de minha ajuda? Como posso ajudar para
que minha família melhore?
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84. As propostas de trabalho íntimo numa Reencarnação

Fazer refletir valores a serem trabalhados nas oportunidades das Reencarnações
a) Humildade e o Bom Exemplo;
b) A necessidade de Perdoar;
c) Reconciliar com os Desafetos;
d) Semeadura Livre, Colheita Obrigatória;
e) Paciência e Compreensão
Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Escolhas

“Vós tendes ouvidos o que se disse: olho por olho e dente por dente. Eu, porém,
digo-vos que não resistais ao mal, mas se alguém te ferir a sua face direita, ofereAssuntos
ce-lhe também a outra ....”
conduzidos
Conversar se já perdoou alguém na vida, ou nesta semana, ou se tens alguns
pelo Dirigente desafetos, trabalharem o perdão no sentido de percepção do benefício que isso
pode trazer para nós, e para nosso crescimento enquanto pessoas.
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12. Você já perdoou hoje? Por quê?

O assunto da aula deve tratar de uma realidade mais prática e, transparecer a
proposta de perdoar como uma coisa simples e que descomplica nossa vida.Além
de citarmos aquela passagem do evangelho que fala sobre os inimigos
desencarnados, para darmos sustento ao propósito da reencarnação
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85. Revisão
Fazer um apanhado sobre o que foi discutido além de proporcionar vivências
práticas sobre os assuntos discutidos no bloco
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“... Perdoa a nossas Dividas assim como perdoamos os nossos Devedores ...”
Neste momento vamos tratar da máxima que Jesus expôs no Pai Nosso, descrita acima.
Esta frase justamente faz com percebamos que reencarnamos porque Deus está perdoando nossas dividas, dando novas oportunidades de melhorarmos, que melhor forma
Deus demonstra sua misericórdia, nos dando uma nova oportunidade para nos redimirmos
e sermos perdoados, e com isso possamos perdoar os nossos devedores se Deus nos
deu esta oportunidade nada mais justo darmos esta oportunidade a quem no deve
13. “.... A estrada é longa e ainda somos imperfeitos, mas voltaremos quantas vezes
forem necessárias para alcançarmos a evolução...”

O dirigente aqui deve fazer com que os participantes possam ver a reencarnação
como um todo seja pela a oportunidade de ampliar seus conhecimentos, de evoluir e até mesmo, como todo esse processo faz com que eles percebam a importância e o valor de Deus em nossas vidas.Com essa discussão fazermos com
que os participantes possam primeiro , resgatar os ensinamentos de Jesus e
perceber os caminhos e escolhas que existem em sua vida ajudando assim com
que eles vejam que esta vida é apenas uma fração de muitas que tiveram e
poderão e que a oportunidade é agora, o conhecimento dado é para o crescimento e para a prática e melhora de cada um. Deus olha por nós para conquistarmos este objetivo, e nada mais justo como a reencarnação para provar todos os
assuntos falados ao longo das aulas
continua na próxima página
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“... Perdoa a nossas Dividas assim como perdoamos os nossos Devedores ...”
Neste momento vamos tratar da máxima que Jesus expôs no Pai Nosso, descrita acima.
Esta frase justamente faz com percebamos que reencarnamos porque Deus está perdoando nossas dividas, dando novas oportunidades de melhorarmos, que melhor forma
Deus demonstra sua misericórdia, nos dando uma nova oportunidade para nos redimirmos
e sermos perdoados, e com isso possamos perdoar os nossos devedores se deus nos
deu esta oportunidade nada mais justo darmos esta oportunidade a quem nos deve
13. “.... A estrada é longa e ainda somos imperfeitos, mas voltaremos quantas vezes
forem necessárias para alcançarmos a evolução...”

“ ... Nascer, Morrer, Renascer ainda e Progredir sem cessar, tal é a Lei... “
Com as frases acima trataremos de encerrar o assunto reencarnação e consolidar
está idéia com os alunos, de uma maneira que o dirigente possa fazer uma discussão
com a turma sobre as frases, para que percebam sua importância e principalmente
se somos capazes de lidar com a morte, a vida e a reencarnação com facilidade... o
objetivo com estas frases e fazer com que eles percebam o propósito de
reencarnarmos mas alimentando tudo isso com aquilo que foi discutido nas aulas,
seja com o assunto do expositor, seja no tempo do dirigente.Para que seu julgamento,
crença e principalmente seus princípios sobre reencarnação sejam partes integrantes
da sua vida e, acima de tudo, seja como um objetivo de evolução a longo prazo que
todos nós devemos buscar.

