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CENTRO ESPÍRITA: _____________________________________________ 

MOCIDADE ESPÍRITA:___________________________________________ 

Curso: O jovem e os vícios 
Aula: 02 – Espírito: sede das virtudes 
Instrutores:  
Data:        Duração: 55 min. 
Objetivos: 
- Compreender que a caridade é a maior dentre todas as virtudes. 
- Esclarecer que o espírito é sempre possuidor de seu livre arbítrio como forma de guiá-lo na senda do bem. 
 

CONTEÚDO TEMPO DESENVOLVIMENTO RECURSOS 

Virtude – A 
caridade 

 

10’ 
 
 

Introdução: 
- Iniciar a aula entregando para os jovens um quebra-cabeça para ser montado. Esclarecer que o 
quebra-cabeça nos indicará qual é a mãe de todas as virtudes. (Quebra-cabeça pode ser feito de 
papel Panamá ou de cartolina. Deve conter imagens de pessoas auxiliando outras.).  
- O instrutor deve fazer com que cheguem à conclusão de que caridade é amor em ação. 
 

- Quebra-cabeça com 
imagens sobre caridade. 

- Estudo de 
Caso: O triste 
desfecho de 
uma curta 
existência 

 

 
 

20’ 

Dividir a sala em 2 grupos. Cada grupo deverá ler o caso contido no livro O jovem e os Vícios, 
páginas 23 e 24.  
Cada grupo fará o estudo do caso. 
Após a leitura e discussão do caso no grupo, o instrutor incentivará os integrantes dos dois grupos a 
compreenderem os motivos que levaram a jovem a ter um fim tão triste. 

- Livros O jovem e os vícios  

- O livre arbítrio 5’ 
 
 
 

- Entregar para cada jovem um balão cheio. 
Dar apenas as seguintes informações: 
1 – Cuidem do seu balão. 
2 – Façam o que quiserem com ele. 

- Balões. 
- Cartaz com o conteúdo. 
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5’ 
 

O instrutor deve colocar uma música durante a dinâmica. 
 
Ao final, o instrutor perceberá que alguns podem ter estourado o balão de outros, cuidado do seu ou 
mesmo estourado o seu. 
Explicar que Deus sempre nos dá o livre arbítrio como condição necessária para evoluirmos. 
Mostrar um cartaz ou slide com o texto que está na página 25 do livro O jovem e os vícios: 
 “Todos os atos que praticamos quando encarnados são por vontade do espírito: se somos glutões, 
levianos, jogadores, etc., é o nosso espírito que o é e não nosso corpo. Todos os dons de virtude e 
todos os vícios são qualidades do espírito.” “Ninguém nasce com uma deficiência sem que haja, em 
seu espírito, uma causa cármica.” (Luiz Sérgio, Novas mensagens, 12. ed., p. 36). 
 

- Saber 
escolher. 

10’ - Dividir a sala em 2 grupos. Cada grupo receberá um quebra-cabeça para montar. (um quebra-
cabeça terá a imagem de uma pessoa comumente associada a coisas ruins como por exemplo: Hitler 
e o outro terá a imagem de Chico Xavier). Ajustar a quantidade de peças e o grau de dificuldade do 
quebra-cabeça ao tempo disponível e ao tamanho da turma. 
Ao final da montagem perguntar as diferenças entre as duas pessoas.  
O instrutor levará os jovens a concluírem que o que os diferencia são suas escolhas entre o certo e o 
errado, o bem e o mal. 
Completar com um cartaz com o texto que está contido nas páginas 25 e 26 do livro O jovem e os 
vícios: 
 “Há engano do homem encarnado quando pensa que os prazeres do corpo são os únicos pelos quais 
vale a pena viver. Em geral, não conhecem os prazeres do espírito, bem maiores e mais completos 
que os carnais.” (Luiz Sérgio, Novas mensagens, 16. ed., p. 37). 
 

- 2 quebra-cabeça. 
Um com imagem de uma 
pessoa que fez o mal. 
E outra de Chico Xavier. 
- Cartaz com conteúdo. 

Reflexão sobre 
nossas 

escolhas. 
 
 
 
 

5’ - Entregar para cada jovem uma fichinha (como modelo abaixo), para que os jovens se auto avaliem 
com relação às suas escolhas em sua vida. 
 

 
FICHA DE AUTO AVALIAÇÃO 

Faça sua auto-avaliação pintando das seguintes cores. 

- Fichinha de auto 
avaliação. 
- Lápis colorido. 
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Querido instrutor, incentive sempre os jovens a manusearem o Livro O Jovem e os Vícios durante suas aulas. Este livro foi pensado para ser utilizado pelo jovem, 
então o ideal é que cada um dos jovens da Mocidade tenha um livro para utilizar na aula, e também ler durante a semana. Jesus nos abençoe a disposição de 
servir! 

 

Tenho feito escolhas ruins 

Preciso ter mais atenção 

Tenho feito boas escolhas 

Escola Família Amigos 


