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:

Fundamentos da Doutrina Espírita - Mediunidade

Apresentar o conceito de Mediunidade no decorrer da história da humanidade,
a responsabilidade da sua utilização e as maneiras como se expressam na
Casa Espírita

AULA
Objetivo

Itens da aula

Atividades /

Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Compromisso

Assuntos
conduzidos
pelo Dirigente
TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

A aula inicial servirá para desmistificar a mediunidade, apresentando temas que são comuns ao cotidiano do jovem como, por exemplo, a brincadeira do copo. O bloco prossegue
com a apresentação das formas de comunicação entre os dois mundos até a apresentação
do conceito e tipos de mediunidade. A seqüência do bloco prossegue com a responsabilidade que deve permear a vida do médium e nas relações com a casa espírita, para posteriormente, apresentar os trabalhos de cunho espiritual desenvolvidos na casa espírita
Ao Dirigente: Este bloco apresenta a visita aos trabalhos de cunho espiritual da casa
espírita, seja na Assistência Espiritual, seja no Grupo Mediúnico. O dirigente deve contatar
a direção da casa responsável pela Assistência Espiritual, agendando a visita

O DIRIGENTE DEVERÁ VERIFICAR NA CASA ESPÍRITA QUANDO IRÁ INICIARA O PRÓXIMO CURSO DE PASSE E INCENTIVAR OS ALUNOS A FAZÊ-LO.

Bibliografias
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Casa Espírita

95. Desmistificar a Mediunidade
Apresentar o desenvolvimento do conceito de mediunidade e sua existência
nas religiões e na história da humanidade. Desmistificar a mediunidade a
partir de temas comuns ao cotidiano do jovem
a) Mediunidade nas religiões;
b) Realidade do jovem: Brincadeira do copo, leitura de mão, previsões;
c) Desmistificar a mediunidade;
d) Utilidade, importância e necessidade da mesma

Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Compromisso

Debater com a turma sobre “Talentos e Vocações”. Quando se consegue dirigir as
habilidades pessoais para a promoção do Bem, se consegue viver e ter uma satisfação muito grande na vida. O que cada um faz de melhor? Já descobriram quais
conduzidos
são as suas melhores habilidades que possuem? Todos somos especiais em algo
pelo Dirigente ou em alguma coisa. O quanto acreditamos nisso? Estes são alguns
questionamentos que podem ajudar no debate da turma

Assuntos

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

A aula deve abordar a evolução do conceito de mediunidade na história religiosa
da humanidade. A aula não deve ater-se somente a história e, sim, servir como
subsídio para desmistificar a mediunidade. Para tanto, a aula deve se aproximar
do cotidiano do jovem, abordando temas como previsões, brincadeira do copo,
leitura de mão, entre outros. Esta aula não deve invadir os assuntos da aula “O
que é Mediunidade”, sendo a aula introdutória ao tema.
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Fundamentos da Doutrina Espírita - Mediunidade

Apresentar o conceito de Mediunidade no decorrer da história da humanidade,
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96. A comunicação entre os dois mundos
Apresentar as formas de comunicação entre os dois mundos e a íntima relação
existente entre eles
a) Viagem Astral: sonhos e sonos;
b) Comunicação pelo pensamento;
c) Anjos da guarda;
d) Preces intercessórias;
e) Interferência dos espíritos no mundo material
Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Compromisso

Conversar com a turma sobre “Orar e Vigiar” o quanto isso é um comportamento eficaz para o equilíbrio em nossas vidas

pelo Dirigente
TEMA
(Caderno de Temas)

16. “A prece é sempre um socorro, mas podemos evitar as dificuldades se estivermos
atentos aos nossos pensamentos, ações e sentimentos”

O expositor deve ater-se a comunicação entre os dois mundos e a interferência
dos espíritos no mundo material. Para isto, discutir conceitos como viagem astral,
existências de anjos da guarda, a utilidade e necessidade de preces intercessórias.
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Gerais

Bibliografias
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97. O que é mediunidade
Apresentar o conceito e tipos de Mediunidade
Mostrar que é natural. E que sempre existiu e permeia todas as religiões

a) Conceituar mediunidade;
b) Tipos de mediunidade;
c) Sensibilidade ao plano espiritual

Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Compromisso

Associado ao assunto da aula, deve-se conversar com a turma sobre “Grandes
poderes exigem grandes responsabilidades” (Como referência, um filme de muito
sucesso trata disso: O Homem Aranha 1, 2 e 3). Estar consciente que mesmo
conduzidos
tendo alguma habilidade dita especial, se não houver “equilíbrio” em vez de se
pelo Dirigente promover alegrias e bem estar, esta pode trazer dores e infelicidade. O que fazer
para aplicar com equilíbrio os nossos dons?

Assuntos

TEMA
(Caderno de Temas)

Mostrar a naturalidade existente na Mediunidade através da apresentação de
seu conceito. Esta aula deve ater-se ao conceito e tipos de mediunidade.

Orientações
Gerais

Bibliografias
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98. Responsabilidade na Mediunidade
Discutir a responsabilidade nos fenômenos mediúnicos

a) Responsabilidade de ser médium;
b) Responsabilidade na brincadeira do copo, leitura de mão, previsões;
c) Mediunidade dentro da casa espírita: mostrar onde se utiliza mediunidade

Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Compromisso

Para a reflexão da turma: E possível cumprir os nossos deveres acrescentando
criatividade sem perder o bom senso?

pelo Dirigente
TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

17. “Quando unimos empenho e criatividade nas tarefas diárias, o sentimento de dever é mais leve”.

O expositor deve conduzir a aula para a discussão da responsabilidade que
permeia a Mediunidade, tanto para os que a possuem aflorada (médium) quanto
para que os que não a apresentam. Novamente, devem-se discutir temas que
são comuns ao cotidiano do jovem, agora enfocando a responsabilidade que
devemos para com eles. Para finalizar, apresentar a utilização da mediunidade
no ambiente da casa espírita.
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99. A Casa Espírita: Trabalhos de Cunho Espiritual
Dar um panorama da organização e funcionamento das atividades de
cunho espiritual que a Casa realiza

a) Assistência espiritual - Organização, funcionamento e atividades;
b)Passes;
c) Grupo mediúnico;
d) Casa espírita: Pronto-socorro espiritual;
e) Disciplina e amor.
Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Compromisso

Frase para reflexão: “Há espaço para vaidade em trabalhos do Bem?”. “Servir e
passar” Estou pronto para ser o “menor” entre muitos e ao mesmo tempo, trabalhar
muito sem recompensas ou glórias?”. Quais os requisitos para se trabalhar no
Bem?

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

Esta aula deverá apresentar os trabalhos espirituais desenvolvidos na casa
espírita, propiciando a discussão da casa espírita como pronto-socorro espiritual. Esta aula deve envolver os jovens na apresentação dos trabalhos,
discutindo os sentimentos que devem permear as relações na casa espírita.
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100. A Casa Espírita: Trabalhos De Cunho Espiritual - Visitação
Vista a um trabalho que a Casa realiza

a) Visita a trabalhos da Casa;
b) Impressões e comentários;

Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Compromisso

Vista a um trabalho que a Casa realiza

conduzidos
pelo Dirigente
TEMA
(Caderno de Temas)

O dirigente pode aproveitar a oportunidade e convidar os alunos a fazerem
parte das vibrações coletivas da Casa
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Bibliografias
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Apresentar o conceito de Mediunidade no decorrer da história da humanidade,
a responsabilidade da sua utilização e as maneiras como se expressam na
Casa Espírita
101. Revisão
Aprofundar o assunto sobre tipos de mediunidade e esclarcer curiosidades despertada nos jovens, sem esquecer da responsabilidade que a Mediunidade traz
como ferramenta de crescimento íntimo

a) Apresentar o Livro dos Médiuns

Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Compromisso

Frase para reflexão: “O Estudo não deve somente medir o quanto sabemos.
Mas deve medir o quanto temos de força e capacidade para superar as dificuldades da vida”

