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:

História do Espiritismo no Brasil
O bloco abordará a História do Espiritismo no Brasil dividido em duas fases,
a de grandes líderes e hoje com movimentos e grupos. Sensibilizar os
jovens para a necessidade de assumirem uma posição participativa em sua
vida e na sociedade em que vivem

AULA
Objetivo

Itens da aula

Atividades /

Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Da Consolação a Redenção

Assuntos
conduzidos
pelo Dirigente

No início do bloco, propor um estudo de biografia para apresentação na
Aula Prática de Biografias. Ver observação na própria aula.

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

A aula de apresentação do bloco foca o preparo espiritual que o Brasil recebeu e a missão que foi incumbida ao país de propagar o Evangelho Redivivo,
culminando com a biografia de Bezerra de Menezes. As aulas seguintes têm
por objetivo abordar a formação de grupos e a necessidade da participação
de todos para a concretização de tal objetivo. As aulas finais do bloco têm
como tema central o Espiritismo como redentor por intermédio da formação
de escolas de evangelização.
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História do Espiritismo no Brasil
O bloco abordará a História do Espiritismo no Brasil dividido em duas fases,
a de grandes líderes e hoje com movimentos e grupos. Sensibilizar os
jovens para a necessidade de assumirem uma posição participativa em sua
vida e na sociedade em que vivem
110. Brasil: coração do mundo e pátria do evangelho
Apresentar aos jovens o projeto espiritual para o Brasil.

a) Ismael acompanha o descobrimento do Brasil;
b) Terra do Espiritismo religioso;
c) Ainda temos tempo de transformar o país em coração do mundo e pátria
do evangelho;
Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Da Consolação a Redenção

Frase para reflexão: “Para viver um ideal de elevação espiritual é necessário
muito esforço e sacrifícios”. Perguntar a turma se eles estão dispostos a se
entregarem a uma grande causa de auxílio ao próximo, se sim, qual seria?

pelo Dirigente
TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

Esta aula não deve ter seu enfoque prioritário no aspecto histórico e sim no ambiente espiritual no qual está inserido o Brasil desde a sua formação. Os assuntos
devem abordar a formação dos povos, a supervisão espiritual para os caminhos
do Brasil e a necessidade individual de fazermos deste país o coração do Mundo.
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Objetivo
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111. Biografia de Bezerra de Menezes
Apresentar a história de Bezerra de Menezes vinculada à honestidade, caridade e
perseverança.

a) Biografria de Bezerra de Menezes

Itens da aula

Atividades /
Assuntos
conduzidos

Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Da Consolação a Redenção

Propor a turma o debate sobre o que vem a ser “Testemunhar no Bem”. É
difícil? É possível? E quanto estou disposto pra isso? Já fiz algum testemunho? Qual?

pelo Dirigente
TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

Muito mais do que abordar a história de Bezerra de Menezes, sua vida deve ser
utilizada para abordar sentimentos de honestidade, caridade e perseverança.
Enaltecer os momentos de sua vida em que vivenciou e aprendeu tais sentimentos e mostrar ao jovem o quão próximo Bezerra está de nós
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Objetivo
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História do Espiritismo no Brasil
O bloco abordará a História do Espiritismo no Brasil dividido em duas fases,
a de grandes líderes e hoje com movimentos e grupos. Sensibilizar os
jovens para a necessidade de assumirem uma posição participativa em sua
vida e na sociedade em que vivem
112. Movimento de grupos
Abordar a história do Espiritismo atual focada em movimentos de grupos e na
participação individual na construção desta história.
a) Espiritismo de vivos para vivos (Leopoldo Machado);
b) Ausência de grandes líderes: movimentos de grupos;
c) Formação das federações espíritas (brasileira, regionais, USE);
d) Formação da Aliança.

Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Da Consolação a Redenção

Assuntos
conduzidos

Discutir com a turma que ter divergências de opiniões não impede em grupos
fraternos de haver companheirismo uns com os outros.

pelo Dirigente
TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

18. “Embora as pessoas não tenham as mesmas opiniões isso não impede de estarem
unidas pelo amor”

Por intermédio da apresentação da formação das entidades que fortaleceram o
Espiritismo, discutir assuntos como nossa participação na concretização e propagação do Cristianismo e do Espiritismo, da necessidade de assumirmos um papel
participativo e do momento atual do Espiritismo, focado de vivos para vivos e com
a ausência de grandes líderes. Esta aula não deve ser prioritariamente histórica e
sim utilizá-la para dar subsídios a outras discussões.
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113. Sentimento de Aliança

Objetivo

Transmitir o sentimento de fraternização que norteia qualquer trabalho que a
Casa realiza. Abordar o sentimento que construiu e constrói a formação da
Aliança Espírita Evangélica.

Itens da aula

a) Aliança: Um sentimento;
b) Programa que visa materializar o ideal de fraternidade através da vivência
cristã, dentro e fora da Casa Espírita;
c) Integração e cooperação;
d) Confraternizar para melhor servir;
e) Vibrações das 22 horas.

Atividades /
Assuntos
conduzidos

Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Da Consolação a Redenção

Frase para reflexão: “Confraternizar para melhor servir” Este é um lema da Aliança.
É possível com simplicidade e alegria sem ferir a disciplina, trabalhar no bem. O
bom senso é sempre um roteiro seguro.

pelo Dirigente
TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

Abordar a Aliança como um programa que visa materializar o ideal de fraternidade
cristã. Não deve ater-se aos trabalhos realizados dentro da casa – assuntos de
aulas passadas - e sim abordar o sentimento que norteia o relacionamento
dentro da Casa Espírita e da Aliança Espírita Evangélica.
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FÉ RACIOCINADA
Objetivo
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114. A Casa Espírita: Escolas

Objetivo

Apresentar as propostas das ‘Escolas’ que o programa da Aliança abrange e
sua extensão para todas as faixas etárias.

Itens da aula

a) Ênfase na formação/reforma interior;
b) Adultos: Escola de Aprendizes e Curso de Médiuns;
c) Iniciantes no Espiritismo: Curso Básico de Espiritismo e Sessão Doutrinária;
d) Infância e Juventude: Evangelização infantil, Pré-mocidade e Mocidade

Atividades /
Assuntos
conduzidos
pelo Dirigente

Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Da Consolação a Redenção

Debate: “Amar eis o 1º mandamento, Instruir-vos eis o 2º”. A instrução, o estudo
são os caminhos acertados no caminho do nosso progresso.
Propor a turma, que além das aulas, escolham um tipo de assunto que possam
estudar juntos

TEMA
(Caderno de Temas)

O expositor deve apresentar a necessidade de escolas de evangelização para
a formação do espírito. Deve ouvir o jovem sobre suas experiências nestas
escolas e sensibilizá-los para sua importância.

Orientações
Gerais

Bibliografias
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115. A Casa Espírita : Escolas - Visitas
Propor aula prática em complementação a anterior para visualização do como
se aplica o ideal da Aliança em seus trabalhos.

a) Visitação a trabalhos;
b) Impressões e comentários.

Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Da Consolação a Redenção

Assuntos
conduzidos
pelo Dirigente
TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

Para que a visitação traga ganhos a todos, pode-se combinar antecipadamente
com os dirigentes das Escolas a serem visitadas, a apresentação da Mocidade
de uma dinâmica ou outra atividade (música, teatro, tema para discussão)
que complementasse a aula do dia.
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116. Expansão do Espiritismo

Objetivo

Apresentar a expansão do Espiritismo pelo Mundo.

Itens da aula

a) Apresentação de biografia de algum(ns) espírita(s) brasileiro como referência
como reflexão de nossa capacidade de realização social e modificação interior;
b) O que você está fazendo para expandir o Espiritismo para “fora do seu
mundo”.

Atividades /
Assuntos
conduzidos

Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Da Consolação a Redenção

Reflexão com a turma:Quanto mais se amadurece, mais se percebe que a
“simplicidade” é a forma mais segura de unir corações em ideais de amor

pelo Dirigente
TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

19. “A transformação do Mundo e dos Homens está nos atos simples”

O expositor deve utilizar a biografia de espíritas que transformaram a sociedade
em que viviam pela sua capacidade de realização como instrumento de reflexão
de quais atos e sentimentos o jovem está cultivando,
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117. Aula Prática de Biografias

Propor a pesquisa entre os alunos e apresentação de biografias de espíritas, e suas obras, que contribuíram para o movimento espírita e para a
sociedade.

Itens da aula

Atividades /
Assuntos
conduzidos

Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Da Consolação a Redenção

Frase para reflexão: “Primeiro você recebe a acolhida fraterna da Consolação e
fica reerguido. Mas somente o impulso e o entusiasmo da Redenção te
impulsionam para frente”

pelo Dirigente
TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

Fica a critério do dirigente a escolha destas biografias, podendo focar espíritas
que são próximas a realidade do jovem, de sua região, etc. Como sugestão,
podemos citar: Eurípedes Barsanulfo, Caibar Schutel, Meimei, Jésus Gonçalves, Chico Xavier, entre muitos outros.

