CICLO

O CRISTÃO NO MUNDO
Objetivo
Aprofundar os conhecimentos e discussões sobre temas do cotidiano e da
doutrina espírita. Motivar para os trabalhos sociais.

BLOCO:
Objetivo:

AULA
Objetivo

Itens da aula

O Espírita Frente as grandes Questões do Mundo
O bloco abordará a questão éticas nas diversas divisões do conhecimento
humano, proporcionando momentos de reflexão, não sendo aulas conclusivas,
no entanto o “norte” cristão deve ser sempre apresentado
125. A visão do Espírita sobre os avanços do Homem na área de
Tecnologia e Ciência
Discussão ÉTICA de como a Humanidade tem aplicado o conhecimento no
desenvolvimento de recursos de tecnologia e ciência
a) A Tecnologia aproximando ou separando o Homem?;
b) Até que ponto deve a máquina substituir o Homem nas atividades humanas?;
c) Ciência e Religião, Confronto ou Convergência?;
d) Até que ponto o Homem deve “brincar” de Deus?;
e) Os limites de ação da Ciência e da Tecnologia

Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Não sou conduzido. Conduzo.

Atividades /
Assuntos
conduzidos
pelo Dirigente

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

Propor à turma a discussão sobre o papel da Crítica em nossas vidas: O quanto
somos críticos, tanto para com outras pessoas quanto para as situações da sociedade? Tal atitude nos inutiliza, ou nos incentiva a exercer um papel pró-ativo
perante as situações? Conseguimos exercitar ou praticar críticas construtivas, ou
estamos constantemente somente apontando defeitos? Questionar qual a ação
quando defronte a um problema que somente você está percebendo: se abstém
ou procura contribuir?

CICLO

O CRISTÃO NO MUNDO
Objetivo
Aprofundar os conhecimentos e discussões sobre temas do cotidiano e da
doutrina espírita. Motivar para os trabalhos sociais.

BLOCO:
Objetivo:

AULA
Objetivo

Itens da aula

O Espírita Frente as grandes Questões do Mundo
O bloco abordará a questão éticas nas diversas divisões do conhecimento
humano, proporcionando momentos de reflexão, não sendo aulas conclusivas,
no entanto o “norte” cristão deve ser sempre apresentado
126. A visão do Espírita sobre a relação do Homem com a Natureza
Discussão ÉTICA de como a Humanidade se comporta com relação ao Meio Ambiente e quais os padrões e ações que nós podemos individualmente ter para com
ela
a) A consciência que a Humanidade é integrante da Natureza e não uma adversária
dela;
b) Os movimentos ambientalistas, condutas e ações praticadas;
c) O desenvolvimento da Humanidade pode coexistir pacificamente com o Meio
Ambiente? Idéias e Propostas;
d) Quais comportamentos, individualmente, podemos ter de forma a colaborar
com o equilíbrio do meio ambiente onde vivemos?

Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Não sou conduzido. Conduzo.

Atividades /
Assuntos
conduzidos
pelo Dirigente

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

A discussão desta aula complementa a aula anterior. Deve estar centrada na
oposição da indignação frente o respeito e aceitação das características do próximo e das situações. Como nos posicionamos e sentimos perante as atitudes do
próximo?
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Aprofundar os conhecimentos e discussões sobre temas do cotidiano e da
doutrina espírita. Motivar para os trabalhos sociais.
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no entanto o “norte” cristão deve ser sempre apresentado
127. A visão do Espírita sobre Poder e Política

Objetivo

Discussão ÉTICA de como o Homem pode melhor trabalhar quando exercer
influência na vida de outros Homens

Itens da aula

a) Quais formas de “poder” são conhecidas?;
b) Política: Ideal x Formas de Políticas Praticadas pelo Homem;
c) Como seria uma “política cristã”?;
d) O Poder liberta ou escraviza?;
e) A responsabilidade de influenciar a opinião;
f) Como não ser permissivo e promiscuo quando se associa Poder e Religião.
g) Política: a arte de promover bem estar ao Homem, norteando e organizando a
relação entre pessoas e instituições humanas;
h) Política: pode esta não sucumbir à interesses egoístas?;
i) As Políticas da minha vida.
Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Não sou conduzido. Conduzo.

O sentimento a ser trabalhado nesta aula deve ser o incentivo a não ser tímido no
bem. Incentivar depoimentos de exemplos pessoais de demonstração de ação
Assuntos
para o bem, tanto em pequenas atitudes cotidianas quanto em trabalhos voluntários. Questionar o quanto estamos engajados, tanto no presente quanto para o futuconduzidos
ro, na prática do bem. Com o caderno de temas, trocar entre os participantes e
pelo Dirigente solicitar que escrevam ao dono do caderno de temas uma mensagem incentivadora
para a continuidade na prática do bem.

Atividades /

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

CICLO

O CRISTÃO NO MUNDO
Objetivo
Aprofundar os conhecimentos e discussões sobre temas do cotidiano e da
doutrina espírita. Motivar para os trabalhos sociais.

BLOCO:
Objetivo:

AULA

O Espírita Frente as grandes Questões do Mundo
O bloco abordará a questão éticas nas diversas divisões do conhecimento
humano, proporcionando momentos de reflexão, não sendo aulas conclusivas,
no entanto o “norte” cristão deve ser sempre apresentado

128. A visão do Espírita sobre as Relações Humanas

Objetivo

Discussão ÉTICA de como o Homem pode melhor trabalhar a sua relação
consigo mesmo e como o seu próximo

Itens da aula

a) O que desejamos do outro? Como eu me compreendo?;
b) A possessividade nas relações de afeto;
c) Consigo viver sozinho? - Individualidade e Relacionamentos Compartilhados;
d) Como não se anular ou sucumbir numa sociedade extremamente competitiva?;
e )Relações Afetivas Virtuais, de fato isso existe?;
f) A intransigência e a intolerância como formas de massacre contra relações
afetivas (inter-raciais, heterossexuais, homossexuais, etárias, inter-regiliosas e
outras);
g) A habilidade de “bem-viver” com as diferenças - Relações afetivas felizes.
Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Não sou conduzido. Conduzo.

Atividades /

Aproveitando a ausência do papel de dirigente e aluno, discutir o que é Liderança.
Apresentar e discutir com a turma conceitos de liderança e o quanto efetivamos
Assuntos
isto em nossas vidas. Tais conceitos podem estar pautados no Livro O Monge e o
conduzidos
Executivo, por exemplo. Discutir a oposição entre poder e autoridade. Para reflepelo Dirigente xão, a base da liderança não é poder, e sim a autoridade, conquistada com amor,
dedicação e sacrifício.
TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

22. “Para liderar é preciso estar disposto a servir”

CICLO

O CRISTÃO NO MUNDO
Objetivo
Aprofundar os conhecimentos e discussões sobre temas do cotidiano e da
doutrina espírita. Motivar para os trabalhos sociais.

BLOCO:
Objetivo:

AULA
Objetivo

Itens da aula

O Espírita Frente as grandes Questões do Mundo
O bloco abordará a questão éticas nas diversas divisões do conhecimento
humano, proporcionando momentos de reflexão, não sendo aulas conclusivas,
no entanto o “norte” cristão deve ser sempre apresentado
129. A visão do Espírita sobre o Desenvolvimento da Arte
Discussão ÉTICA de como o Homem pode fazer da arte instrumento de
expressão com elevação espiritual

a) Utilizo a arte como pretexto para me unir ao grupo;
b) Qual a minha arte?;
c) Preconceitos na arte: sou preconceituoso?;
d) A Arte como forma de elevação espiritual;
e) A Arte como integração entre as pessoas.

Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Não sou conduzido. Conduzo.

Atividades /
Assuntos
conduzidos
pelo Dirigente

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

Nesta aula, a turma deve apresentar o tema do caderno de temas e continuar a
discutir sobre Como ser Líder. Quais qualidades são necessárias a um líder?
Como trabalhá-las? Respeito, responsabilidade e cuidado com as pessoas são
virtudes indispensáveis a um líder.
De modo prático, comentar sobre o exame espiritual da turma, seus objetivos e o
porque da realização.

CICLO

O CRISTÃO NO MUNDO
Objetivo
Aprofundar os conhecimentos e discussões sobre temas do cotidiano e da
doutrina espírita. Motivar para os trabalhos sociais.

BLOCO:
Objetivo:

AULA
Objetivo

Itens da aula

O Espírita Frente as grandes Questões do Mundo
O bloco abordará a questão éticas nas diversas divisões do conhecimento
humano, proporcionando momentos de reflexão, não sendo aulas conclusivas,
no entanto o “norte” cristão deve ser sempre apresentado
130. A Postura do Jovem frente as grandes questões da
Vida e do Mundo
Incentivar o desejo no Jovem a fortalecer sua disposição de viver de
forma positiva, pró-ativa e cristã no Mundo
a) Ser destacado no Mundo por se ter um comportamento de “Bom Senso”;
b) A vida não possui problemas, mas sim desafios;
c) Tenho a capacidade de Mudar o meu Mundo Interior;
d) A revolução da Sociedade está nas mãos dos Homens que não são tímidos
e tem a coragem de serem Bons;
e) Os maiores conflitos da Terra são aqueles travados no coração dos Homens;
f) É possível viver num Mundo melhor, basta eu fazer a minha parte.

Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Não sou conduzido. Conduzo.

Atividades /
Assuntos
conduzidos
pelo Dirigente

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

Como discussão a esta aula, trabalhar o Entusiasmo. Entusiasmo para a vida,
para a busca por auto-conhecimento, para a efetivação da felicidade e do trabalho para o bem. Solicitar que revejam todo o caderno de temas realizado e por
fim, deixe uma mensagem a si própria de incentivo a vida.

CICLO

O CRISTÃO NO MUNDO
Objetivo
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Exame Espiritual
Oferecer orientação quanto ao grupo e subsídios para nortear a continuidade no
trabalho.

Itens da aula

Idéia/Sentimento a Ser Trabalhado: Não sou conduzido. Conduzo.

Atividades /
Assuntos
conduzidos
pelo Dirigente

TEMA
(Caderno de Temas)

Orientações
Gerais

Bibliografias

Este exame espiritual não terá como objetivo orientações individuais para cada participante
da turma e sim uma orientação para o grupo de Mocidade.
Além disso, o exame espiritual não deve ser feita uma avaliação individual dos alunos e do
dirigente e sim orientações para a turma de Mocidade com relação ao seu amadurecimento,
aos trabalhos a serem desenvolvidos. Tal orientação pode ser presencial ou ser realizada
antecipadamente nos grupos mediúnicos das casas espíritas e lidas e comentadas nesta
aula.

