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

Fundamentos da Doutrina Espírita - Pluralidade dos Mundos

1- Dar um panorama do que o Espiritismo fala sobre a pluralidade dos mundos e
porque este entendimento é fundamental para consolidação da doutrina;
2- Propor reflexões sobre nosso cuidado com o mundo em que vivemos e o quanto
somos responsáveis por ele antes de desejar saber sobre locais fora daqui
86. A Criação Divina
Apresentar as teorias da evolução, a criação do nosso planeta e
nossa responsabilidade como co-criadores
a) Nosso Universo: as teorias da criação;
b) A criação de nosso planeta;
c) Co-criadores (no plano maior e, no plano menor).

Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Família Universal

Conversar com a turma sobre como somos importantes para a vida no nosso Plante Terra e, lançar a frase para o caderno de temas: “Sou um cidadão do Mundo”.

pelo Dirigente
TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

14. Sou um cidadão do Mundo

A critério do dirigente e da turma, em vez de se escrever a respeito da frase, podese procurar ilustrações e fazer uma colagem que represente o sentimento do aluno com relação ao assunto. Em se optando por essa forma de expressão os
alunos deverão comentar as suas ilustrações com relação ao tema em aula

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
TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

Fundamentos da Doutrina Espírita - Pluralidade dos Mundos

1- Dar um panorama do que o Espiritismo fala sobre a pluralidade dos mundos e
porque este entendimento é fundamental para consolidação da doutrina;
2- Propor reflexões sobre nosso cuidado com o mundo em que vivemos e o quanto
somos responsáveis por ele antes de desejar saber sobre locais fora daqui
87. Pluralidade dos Mundos
Dar elementos que justifiquem que a pluralidade dos mundos é um dos
cinco fatores que estruturam a doutrina. Dar notícias das literaturas à
respeito da vida em outros planetas
a) Diversidade e categoria de mundos habitados;
b) Ninguém está sozinho;
c) Os exilados de Capela;
d) Notícias e literaturas a respeito do tema vida em outros planetas;
e) Mitos e verdades;
f) Por que tanto esforço em se comunicar/explorar o espaço ao passo que, entre nós humanos,
cada dia parece piorar as nossas relações?
Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Família Universal

Propor a seguinte reflexão a turma: “Diferenças não separam”. Se até a diversidade dos Mundos não representa separação, porque ainda somos arredios e as
vezes agressivos para quem é, age, pensa e sente diferente de nós? O quanto eu
estou disposto a aceitar o outro?

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

Fundamentos da Doutrina Espírita - Pluralidade dos Mundos

1- Dar um panorama do que o Espiritismo fala sobre a pluralidade dos mundos e
porque este entendimento é fundamental para consolidação da doutrina;
2- Propor reflexões sobre nosso cuidado com o mundo em que vivemos e o quanto
somos responsáveis por ele antes de desejar saber sobre locais fora daqui
88. Questões Iniciais Do Mundo Espiritual
Apresentar alguns elementos sobre o mundo espiritual

a) As diversas esferas espirituais;
b) A família espiritual;
c) Recordação das existências anteriores;
d) Crosta e espíritos errantes.
OBS: Atenção para não invadir o conteúdo da aula seguinte

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

Orientações
Gerais

Bibliografias

Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Família Universal
Um exercício do grau de tolerância da turma com relação ao “bairrismo”:
Perguntar à turma qual o sotaque no Brasil é o mais agradável e aquele que menos agrada ouvir.
Perguntar sobre qual é a agremiação de futebol mais legal que existe e porque as outras não o são
também?
Qual é a população/região brasileira mais ordeira e a mais preguiçosa?
Se pudesse escolher o local/população/país que pudesse viver qual seria? E qual nunca iria morar/viver?
O dirigente pode fazer outras perguntas relacionadas. Ao final, depois da turma ter emitido suas opiniões
e preferências, deve-se perguntar se estas idéias expressadas fazem diferença no Mundo Espiritual? Se
não fazem, porque gastamos tempo e energia com ela no Mundo Material?

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
TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

Fundamentos da Doutrina Espírita - Pluralidade dos Mundos

1- Dar um panorama do que o Espiritismo fala sobre a pluralidade dos mundos e
porque este entendimento é fundamental para consolidação da doutrina;
2- Propor reflexões sobre nosso cuidado com o mundo em que vivemos e o quanto
somos responsáveis por ele antes de desejar saber sobre locais fora daqui
89. Aspectos Básicos Das Relações No Mundo Espiritual
Apresentar alguns elementos sobre o mundo espiritual

a) Alimentação, comunicação, transporte;
b) Ocupação nas diversas esferas;
c) Raças, língua, nacionalismo

Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Família Universal

Propor a seguinte idéia a turma: Semana da Fraternidade. Durante a próxima
semana cada um da turma deve fazer 2 (dois) exercícios de fraternidade, seja no
Lar, na Escola, na Rua, com os amigos, familiares ou outras pessoas. E devem
escrever no caderno de tema o que aconteceu e principalmente, qual foi o SENTIMENTO percebido. Se necessário, o dirigente pode debater o assunto
“fraternidade na prática diária” e “como ser irmão de uma outra pessoa através
de simples gestos e ações”.
15. Ser Fraterno na prática

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
TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

Fundamentos da Doutrina Espírita - Pluralidade dos Mundos

1- Dar um panorama do que o Espiritismo fala sobre a pluralidade dos mundos e
porque este entendimento é fundamental para consolidação da doutrina;
2- Propor reflexões sobre nosso cuidado com o mundo em que vivemos e o quanto
somos responsáveis por ele antes de desejar saber sobre locais fora daqui
90. Onde É Teu Céu E Teu Inferno?
Apresentar textos e reflexões do livro O Céu e o Inferno, onde se mostra,
como o subtítulo do livro diz, a justiça divina segundo o Espiritismo, atestando
que uma vida feliz, material e espiritual, é construção individual
a) Exemplos de casos de espíritos de felizes e infelizes (O Céu e o Inferno);
b) Justiça divina;
c) Felicidade: uma opção do homem na Terra
d) Felicidade: um objetivo para o espírito

Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Família Universal

Desenvolver com a turma a idéia sobre parentesco material e espiritual. Pode-se
lembrar de uma passagem de Jesus que disse: “Quem são meus pais? Quem
são meus irmãos?”. Desenvolver a idéia que não são os laços consangüíneos
que determinam nossas relações mais íntimas, mas sim os laços espirituais que
fazemos com as pessoas em nossa vida. Pedir a turma para comentar como foi
a “semana da fraternidade” e o que eles fizeram em seus cadernos de temas

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 /

Fundamentos da Doutrina Espírita - Pluralidade dos Mundos

1- Dar um panorama do que o Espiritismo fala sobre a pluralidade dos mundos e
porque este entendimento é fundamental para consolidação da doutrina;
2- Propor reflexões sobre nosso cuidado com o mundo em que vivemos e o quanto
somos responsáveis por ele antes de desejar saber sobre locais fora daqui
91. Nos Planos Superiores
Dar um panorama das descrições de locais espirituais tidos como felizes e
sua organização e funcionamento

a) As colônias e cidades;
b) Organização, funcionamento e atividades

Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Família Universal

Propor o seguinte debate com a turma: Finalidades de um Lar. Como os membros
de uma Lar, que não necessariamente precisa haver laços de consangüinidade,
conduzidos
podem promover entre eles um processo de ajuda mútua para serem todos melhopelo Dirigente res e mais felizes

Assuntos

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

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
TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

Fundamentos da Doutrina Espírita - Pluralidade dos Mundos

1- Dar um panorama do que o Espiritismo fala sobre a pluralidade dos mundos e
porque este entendimento é fundamental para consolidação da doutrina;
2- Propor reflexões sobre nosso cuidado com o mundo em que vivemos e o quanto
somos responsáveis por ele antes de desejar saber sobre locais fora daqui
92. Nos Planos Inferiores
Dar um panorama das descrições de locais espirituais tidos como infelizes e
sua organização e funcionamento

a) Inferno e purgatório, segundo o Espiritismo;
b) Umbral, vales e charcos;
c) As cidades e as atividades;
d) Organização dos planos inferiores
Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Família Universal

Continuando o debate da aula passada sobre LAR. O que cada um da turma visualiza, ou deseja fazer num futuro LAR que eles irão criar. Podem-se
pedir essas idéias sejam feitas através de um exercício de dramatização ou
a outro critério do dirigente

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
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Itens da aula
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Assuntos
conduzidos
pelo Dirigente
TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

Fundamentos da Doutrina Espírita - Pluralidade dos Mundos

1- Dar um panorama do que o Espiritismo fala sobre a pluralidade dos mundos e
porque este entendimento é fundamental para consolidação da doutrina;
2- Propor reflexões sobre nosso cuidado com o mundo em que vivemos e o quanto
somos responsáveis por ele antes de desejar saber sobre locais fora daqui
93. Ação e Reação e a Sociedade
Apresentar elementos onde demonstre como justiça divina é misericordiosa e se
coloca diante dos grandes desafios da sociedade, através da lei de causa e efeito
a) Carma individual e coletivo;
b) Riqueza e pobreza;
c) Guerras e catástrofes;
d) Misericórdia divina;
e) Pensamento é força de realização;
f) O mundo é o que fazemos dele – O que você faz?
Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Família Universal

A idéia de um “Mundo Melhor” não deve ser algo distante e, os povos devem se
irmanar no desejo de serem todos felizes. A proposta é discutir o que cada um
pode fazer concretamente para colaborar para a “PAZ NA TERRA”

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

Fundamentos da Doutrina Espírita - Pluralidade dos Mundos

1- Dar um panorama do que o Espiritismo fala sobre a pluralidade dos mundos e
porque este entendimento é fundamental para consolidação da doutrina;
2- Propor reflexões sobre nosso cuidado com o mundo em que vivemos e o quanto
somos responsáveis por ele antes de desejar saber sobre locais fora daqui
94. Revisão/Aula Prática*

Objetivo

Revisão das reflexões levantadas nas aulas deste bloco

Itens da aula

a) Por que tanto esforço em se comunicar/explorar o espaço ao passo que,
entre nós humanos, cada dia parece piorar as nossas relações?
b) Justiça divina;
c) Felicidade: uma opção;
d) O mundo é o que fazemos dele – O que você faz?;

Atividades /
Assuntos
conduzidos

Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Família Universal

Por mais que haja diferenças, dificuldades e lutas na vida individual e coletiva.
DEUS e Pai de Todos. O quanto esta idéia esta viva no coração de cada um da
turma? Eis uma reflexão para o término deste bloco para o debate com a turma

pelo Dirigente
TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

* Colocamos como aula prática deste bloco junto da revisão a possibilidade
de somar o entretenimento à instrução. Existem filmes e/ou seriados e/ou
documentários que podem ser usados para ilustrar, fomentar discussões e
ajudar na revisão dos conceitos citados (Sugestões de alguns Filmes: Contato, Sexto Sentido, Os Outros, Arquivo X, Ghost, O céu pode esperar, etc.).

