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CENTRO ESPÍRITA: _____________________________________________ 
MOCIDADE ESPÍRITA:___________________________________________ 

Curso: O jovem e os vícios 
Aula: 08 – A ação das trevas e o poder da luz 
Instrutores:  
Data:        Duração: 55 min. 
Objetivos:  
- Entender que as ações das trevas estão rigorosamente condicionadas aos limites da justiça e tolerância de Deus. 
- Perceber que estamos mergulhados no Mundo Espiritual, trocando impressões mentais com os Espíritos que nos rodeiam. 
- Concluir que a companhia dos Espíritos será boa ou ruim de acordo com os pensamentos e atitudes que cultivamos, ou seja, da nossa sintonia com as trevas ou 
com a luz. 
- Refletir que a consciência do bem e do mal, certo e errado é intrínseca ao Espírito imortal e que devemos sempre exercer o nosso livre arbítrio com 
responsabilidade. 
 

CONTEÚDO TEMPO DESENVOLVIMENTO RECURSOS 

Estudo de caso 
 

2’ 
 
 
 
 
 

10’ 
8’ 

- Dividir a sala em 4 grupos. Cada grupo receberá uma parte do Caso contido 
no livro O jovem e os vícios – págs. 80 a 83.  
Grupo 1 – A melhor amiga 
Grupo 2 – Influencia maléfica de uma entidade 
Grupo 3 – Um jovem do bem 
Grupo 4 – A ajuda dos bons espíritos 
 
Cada grupo deverá fazer o estudo de sua parte.  
Após o estudo, cada grupo deverá apresentar para os demais aquilo que ele 
estudou. Observando que cada parte complementa o texto. 
 

- Pelo menos um livro O jovem e os 
vícios para cada grupo. 

Os chacras 20’ - O instrutor colocará na parede um cartaz com a imagem de um jovem. Cada 
jovem deverá procurar, pela sala, figuras correspondentes aos chackras ou 
centros de força para colocar na imagem do jovem. 
Após encontrarem, o instrutor explicará que os chacras são nossos centros de 
força que organizam todas as forças de nosso corpo físico e espiritual. 

- Imagem do jovem em uma 
cartolinas. De preferencia que o 
desenho seja feito no tamanho dos 
jovens. 
- Figuras ilustrativas das rodas 
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Após pedir para que colem os chacras que encontraram nos lugares corretos 
da imagem.(Vide imagem ao lado de como deve ser feito o chacra). 
Coronário, Frontal, Laríngeo, Cardíaco, Gástrico, Esplênico e Genésico. 
 
Ainda utilizando o cartaz que representa o corpo e onde se situam as 
principais centros de força, o instrutor irá reforçar a relação entre os vícios 
físicos e morais e o processo de ovoidização como faz Luiz Sérgio no livro 
Driblando a Dor (está citado nas páginas 87 e 88 do livro O jovem e os vícios) 
 

energéticas, centros de força ou 
chackras. 
 
 

O poder do amor de 
Deus em nós... 

5’ 
 
 
 
 
 
 

10’ 

- O instrutor deve colocar no centro da sala uma caixa preta, forrada com 
papel camurça preto para que esteja completamente escura. 
Mostrar aos jovem que a única forma de afastar as trevas que ainda residem 
em nós é iluminando-a. 
Neste momento o instrutor acenderá uma vela e colocará dentro da caixa 
mostrando assim que as trevas pode ser vencida com a luz. 
 
- Com o objetivo de fixar o conteúdo, o instrutor proporá que os jovens 
retornem ao grupo formado no início da aula para resolverem um enigma: 
Atribuir um sinal para representar cada letra e divulgar para os grupos. Então 
o instrutor irá dar 03 dicas iniciais para os grupos. Exemplo: 
Triângulo corresponde à letra A 
O solzinho corresponde À letra M 
O olho corresponde à letra O 
E o cículo corresponde à letra O 
Com base nestas dicas, eles terão de desvendar o enigma da frase. 
 
A frase a ser desvendada é esta: 
 “Basta, porém, que nossa opacidade reflita um único raio do Amor Divino, 
para que nenhuma força maligna possa exercer sobre nós qualquer poder.” 
Áureo, Universo e vida. 
 

- Caixa preta forrada com papel 
camurça preto. 
- Vela. 
- Enigma 

 


