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Curso: O Jovem e a Doutrina Espírita 

Aula: 09 - Em defesa da vida 

Instrutores:  
Data:                                                                            Duração: 55 minutos 

Objetivos: Valorizar a vida na Terra, como sublime oportunidade de progresso e crescimento moral. 

 

CONTEÚDO TEMPO DESENVOLVIMENTO RECURSOS 

 

 

1. Vida: 

abençoada 

oportunidade 

2. Corpo Físico: 

harpa sublime 

 

 

3. suicídio: 

causas, 

suicídio 

indireto e 

       05' 

 

15' 

 

 

 

 

 

 

Música, prece inicial e chamada. 

 

Introdução: 

Dinâmica- Entregar um cordão para o grupo que estará em roda e pede para 

que eles passem o cordão para o próximo sem soltar seu ponto e pensando 

em algo para a pessoa que está entregando sem mencionar seu pensamento. 

Após estar tudo enrolado, pede para algumas pessoas que se desenrolem 

mas por lógica essa pessoa irá ficar enganchada e não conseguirá sair. 

O instrutor irá mencionar que essa pessoa não conseguiu se desenrolar 

devido aos maus pensamentos que a pessoa da entregou o cordão para ela. 

Um dos jovens irá se aproximar dela se fazendo de obsessor ou de amigo, 

falando para ela que se suicide, ou que se drogue, ou se alcoolize até a 

morte, e nos casos de mulher a pessoa fazendo o papel de namorado 

pedindo para que ela aborte o seu filho. 

 

 

  

Cordão 

 

 

 

 

Cópias 
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consequências 

4. Aborto 

5. Pena de morte 

6. Eutanásia 

(textos encontrados 

no próprio livro) 

 

 

 

 

 

 

 

15' 

 

 

 

 

 

E assim faz com todas as pessoas, se as pessoas resistirem, ela continua na 

roda mas lembrar de usar métodos, convincentes para que elas desistam. A 

dinâmica acaba quando todos forem influenciados 

Desenvolvimento: 

O instrutor projetará no quadro os slides da aula 09 “Em defesa da Vida” 

do curso O Jovem e a Doutrina Espírita.  

E para fixa o assunto dando conclusão da aula o instrutor fará a brincadeira 

da batata-quente, perguntas (em anexo).  

Fixação: Mostrar o vídeo – O GRITO SILENCIOSO  

 

PRECE FINAL. 

 

 

 

TV e DVD, slides, perguntas do 

anexo. Filme: O Grito silencioso. 
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Anexo 

 

1) O que é aborto? 

2) Quais as conseqüências para o espírito abortado? 

3) Quais são os riscos que a mulher corre ao praticar o aborto? 

4)  O cite 03 coisas que leva a uma mulher a praticar o aborto? 

5) O que é eutanásia? 

6) O que é pena de morte? 

7) O que é suicídio? 

8) O que leva a uma pessoa ao suicídio? 

9) Como fica o espírito de que se suicidou? 

10) Como devemos valorizar a vida? 

11) Como podemos  combater a pena de Morte? 

12) Como podemos combater o suicídio? 

13) Como podemos combater o aborto? 

14) Como podemos combater a Eutanásia?  


