
 
CENTRO ESPÍRITA: _____________________________________________ 
MOCIDADE ESPÍRITA:___________________________________________ 

 

Curso: Espiritismo Para a Juventude 
Aula 03: Complexo Humano 
Instrutores:  
Data:        Duração: 55 min 
 
Objetivos: Entender que o Corpo é um empréstimo que temos que cuidar bem dele, mostra aos jovens que tudo que fazemos com o nosso corpo 
reflete no nosso espirito, mostrar que devemos cuidar não só do corpo mais da mente e do Espírito; entender que o nosso copo é santuário divino.  
 

CONTEÚDO TEMPO DESENVOLVIMENTO RECURSOS 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Com o aumento da 
expectativa de vida, tem 
sido possível estudar 
com maior frequência e 
profundidade os efeitos 
dos exercícios sobre a 
população de mais 
idade.” 
 
 
 
 

I -a alma ou Espírito, 
princípio inteligente, no 

5´ 
 
 

10´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alegria Cristã e Prece 
 
Introdução: Dinâmica – O QUE É BOM PRA MIM 

Para dar início à aula os instrutores disponibilizarão na mesa fichas com a indicação de 

algumas atividades, objetos e alimentos que servem para o corpo e para a mente. 

(CAMINHAR, ESPORTE, FRUTAS E VERDURAS, BANHO, DORMIR, PRODUTOS DE HIGIENE E 

BELEZA, ÁGUA, VACINA; MEDITAÇÃO, PRECE, AMIZADES, CARIDADE, AMOR, LIVROS 

EDIFICANTES, MÚSICA ELEVADA, ESTUDO).  

Em seguida convidará os jovens a escolher e pegar, um por um, uma ficha correspondente a 

algo que é necessário para a saúde do corpo, e depois, a algo necessário para a saúde da 

mente. 

Logo após pedirá para que cada um apresente o que escolheu e como os itens escolhidos 

contribuem para a sua saúde e bem estar. 

Assim, os instrutores ressaltarão a importância do cuidado para com o nosso corpo físico e 

para com o nosso espírito, sendo que não podemos ignorar as necessidades de um em 

detrimento do outro, de modo que os cuidados com a mente contribuem para a saúde física 

e vice versa. Concluindo com os dados das pesquisas citadas no livro (página 34) 

 

 

 

Desenvolvimento:  

Planilha de chamada. 

Cartões de lembrancinha (3 

cores) 

 

Fichas com os objetos, 

atividades e alimentos. 

 

 

 

 

 

Livro Espiritismo para a 

Juventude 

 

 

Impressão dos trechos para 



qual residem o 
pensamento, a vontade 
e o senso moral; 

II -o corpo, envoltório 
material, que põe o 
Espírito em relação com 
o mundo exterior; 

III - o perispírito, 
envoltório fluídico, leve, 
imponderável, que serve 
de ligação e de 
intermediário entre o 
Espírito e o corpo 

 

"O corpo físico é o 
instrumento sublime que 
a Paternidade de Deus 
nos oferece para que, 
utilizando-nos dele, 
ascendamos na escala 
evolutiva, 
experimentando e 
aprendendo, amando e 
servindo, nas esferas do 
trabalho, nos círculos da 
família, na comunidade 
dos irmãos, no trato com 
os associados, na 
extensão da fraternidade 
e nas construções do 
progresso. [...]. 
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Estudo em grupo (Espírito, Perispírito e Corpo) 

Após o momento de reflexão, os instrutores dividirão a turma em 3 grupos de acordo com a 

cor do cartão recebido à entrada. Cada grupo estudará no livro o trecho correspondente ao 

seu tópico (Espírito, Perispírito e Corpo). 

Em seguida os instrutores projetarão um jogo de relacionar os itens de uma coluna com suas 

respectivas descrições em outra coluna (descrições de espírito, perispírito e corpo) para que 

toda a turma responda, de modo que os grupos se ajudem e os instrutores reforcem as 

lições aprendidas em cada tópico.  

Vídeo Espírito, Perispírito e Corpo 

Para fixação os instrutores lançarão a seguinte pergunta, deixando que os jovens 

respondam, entrando em acordo entre si, verificando se realmente assimilaram a lição: 

Somos um corpo e temos um espírito ou somos um espírito e temos um corpo? 

Em seguida os instrutores apresentarão a “Escala Espírita” e as perguntas de Kardec aos 

Espíritos sobre a Origem e a Progressão dos Espíritos. 

 

 

 

 

Conclusão: 

Corpo – um instrumento para o aperfeiçoamento da alma 

Para encerrar a aula os alunos lerão rapidamente o caso “Num frágil corpinho o crescimento 

espiritual”, e os instrutores ressaltarão a importância do corpo para o aperfeiçoamento da 

alma, e as provas que suporta para o aprendizado desta. 

Prece final e organização da sala. 

estudo (livro, págs 35 a 37) 

 

 

 

Computador e data show 

Slide 

 

 

Vídeo, caixa de som 
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Imprimir os casos e o tópico 

“Questão atual” da pág. 41 para 

entregar aos jovens. 

 

 

Fichas de metas da reforma 

íntima, textos da reforma 

íntima. 

 

 


