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Curso: Espiritismo para a Juventude 
Aula 05: A vida n o Plano Espiritual  
Instrutores:  
Data:        Duração: 55 minutos 
Objetivos: Entender que a muitas moradas na casa do meu Pai. 
Compreender a importância da Reforma e da prece 
Identificar as classificações e ordem dos planetas habitados 

CONTEÚDO TEMPO DESENVOLVIMENTO RECURSOS 

 
"Não se turbe 

o vosso coração. 
Credes em Deus, 
crede também em 
mim. Na casa de 
meu Pai há muitas 
moradas. Se não 
fosse assim, eu vo-lo 
teria dito. Vou 
preparar-vos lugar." 
Jesus (João, 14:1-2). 
 

 
“O mundo dos 
Espíritos compõe-se 
das almas de todos 
os humanos desta 
Terra e de outras 
esferas, despojadas 
dos liames 
corporais; do mesmo 
modo, todos os 
humanos são 
animados por 
Espíritos neles 
encarnados. 
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Recepção, prece e chamada.  

Introdução: Para iniciar à aula passe o vídeo de André Luiz sendo resgatado das 

regiões umbralinas.  

Para iniciar os Instrutores farão aos jovens as seguintes perguntas: 

Para onde vamos depois de desencarnar? 

Como é a vida no mundo espiritual? 

Deixar que eles exteriorizem seus conhecimentos, suas hipóteses. 

Assim, os instrutores esclarecerão que esses temas serão o objeto de estudo daquela 

manhã.  

Desenvolvimento: 

- “Jogo dos astros"-  

O Instrutor montará um sistema solar (somente com o sol e órbitas, isto é, sem os 

planetas no quadro negro ou em cartolina, faça os demais componentes os sistema 

solar, ex: lua os outro planeta, estrelas etc. em papel separadamente e previamente). 

Dividirá a turma em 02 grupos. Alternadamente, cada um do grupo  responderá 

uma das questões que se encontra no anexo 01. Se acertar, ganhará um ponto, e 

poderá colocar um dos planetas na sua órbita. Se acertar a órbita, a equipe ganha 

mais um ponto. Se errar, os pontos passam para a outra equipe e o planeta não é 

fixado em sua órbita correta, aguardando que as turmas tentem novamente. 

 

 

Vídeo, computador, data 

show, perguntas  

 

 

 

 

 

 

sistema solar, figuras 

separada do sistema, 

durex. 

 

 

 



 
 
 
 
"− O umbral – 
continuou ele, 
solícito – começa na 
crosta terrestre. É a 
zona obscura de 
quantos no mundo 
não se resolveram a 
atravessar as portas 
dos deveres 
sagrados, a fim de 
cumpri-los, 
demorando-se no 
vale da indecisão ou 
no pântano dos 
erros numerosos.” 
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Logo depois de concluir a dinâmica o instrutor projete o slide 01,02,03,04,05. 

 

HÁ MUITAS MORADAS NA CASA DE MEU PAI (slide 3) 

Em seguida dirão que Jesus já havia nos anunciado a continuidade da vida após a 

morte e da pluralidade dos mundos habitados na extensa obra do Criador. 

MUNDOS HABITADOS (slide 4) 

Assim, trazer os apontamentos de Kardec na Revista Espírita de 1858 a respeito do 

povoamento de todo Universo pelos seres da criação; em todas as dimensões; da 

inexistência do vazio. 

O MUNDO ESPIRITUAL (slide 5) 

Em seguida, esclarecer que o mundo espiritual é habitado pelos Espíritos humanos e 

suas diversas organizações refletem o estágio de avanço moral destes. A morte não 

nos transforma em anjos ou demônios, mas é apenas uma passagem de um estado a 

outro. Continuamos os mesmos ao desencarnar e vamos para os locais que nos 

afiniza a alma. 

Depois com o mesmo grupo do inicio da aula solicite que leiam: 

Grupo 1 – COLÔNIAS ESPIRITUAIS E O UMBRAl   -  POSTO DE SOCORRO 

(O que são e como se caracterizam ) 

Grupo 2 – A VIDA NO PLANO ESPIRITUAL-  MEIOS DE TRANSPORTE 

(Destacar todos os aspectos da vida espiritual e os tipos de transporte lá utilizados) 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO CONTEÚDO 

Em seguida os grupos apresentarão o conteúdo estudado. 

Conclusão: Concluir relembrando do vídeo do filme nosso Lar que foi passado no 

inicio da aula mostrar a importância da Prece e da nossa reforma intima e que vai 

depender de cada um esse melhoramento temos que procurar fazer o melhor para 

podemos chagarmos bem no plano espiritual. 

Prece final. 
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Textos para estudo 

impresso ou livro 

 

 

 

 

 

 

Anexo 01-  Sugestões de questões e respostas de O Livro dos Espíritos. 

 



         a) ( F ) Nem todos os globos que se movem no espaço são habitados. Se fosse assim grande caos haveria no universo. Resposta - questão 55 

 

         b) ( F ) Todos os mundos habitados possuem a mesma constituição física. Resposta - questão 56 

 

         c) ( V ) Os mundos mais afastados do sol não estão privados de luz e calor, pois também há outras fontes de luz e calor além do sol. Resposta - questão 58 

 

         d) ( F ) Todas as existências corporais se verificam na Terra. Resposta - questão 172 

 

         e) ( V ) Se não nos adiantarmos o suficiente, teremos que reencarnar no mesmo planeta, ou em outro planeta de categoria semelhante, até estarmos aptos a passar a um 

mundo superior. Resposta - questão 173 

 

         f) ( F ) Todos vamos reencarnar na Terra porque viver na Terra constitui uma necessidade do Espírito. Resposta - questão 174 

 

         g) ( F ) Para um Espírito bastante evoluído não existe nenhuma vantagem em voltar a habitar a Terra. Resposta - questão 175 

 

         h) ( V ) Depois de haverem encarnado noutros mundos, podem os Espíritos encarnar na Terra, sem que jamais aqui tenham estado. Resposta - questão 176 

 

         i) ( F ) Para chegar a perfeição suprema o Espírito deve passar por todos os mundos existentes no Universo. Resposta - questão 177 

 

         j) ( V ) Os Espíritos podem encarnar em mundos relativamente inferiores onde já viveram para cumprir uma missão. Resposta - questão 178 

 

         k) ( V ) Os seres que habitam cada mundo em particular não alcançaram o mesmo nível de perfeição. Resposta - questão 179 

 

         l) ( F ) Passando de um planeta para outro, o Espírito perde a inteligência que tinha. Resposta - questão 180 

 

         m) ( F ) Os Espíritos que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos. Resposta - questão 181 

 

         n) ( F ) Só no planeta Terra o Espírito passa pelo estágio da infância. Resposta - questão 183 

 

         o) ( V ) Nem sempre o Espírito pode escolher o mundo que vai habitar. Resposta - questão 184 

 

         p) ( V ) Os mundos evoluem assim como os Espíritos. Resposta - questão 185 

 

         q) ( V ) Os Espíritos puros que habitam outros mundos especiais não ficam presos a estes como os homens na Terra. Resposta - questão 188 

         r) ( F ) A Terra é o planeta mais adiantado do sistema solar. Resposta - nota 1 questão 188 

 


