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CENTRO ESPÍRITA: _____________________________________________ 
MOCIDADE ESPÍRITA:___________________________________________ 

Curso: O jovem e os vícios 
Aula: 09 - Suicídio 
Instrutores:  
Data:        Duração: 55 min. 
Objetivos:  
- Visualizar as consequências do suicídio para o espírito e compreender que os vícios de toda sorte são formas de suicídio indireto. 
          Reconhecer algumas consequências  para o suicida na nova reencarnação como remédio terapêutico ao espírito. 

      Entender que na Terra, cada Espírito recebe o corpo de que precisa, por isso, por motivo algum devemos desprezar o corpo de que dispomos, por mais 
torturante que seja. 
 

CONTEÚDO TEMPO DESENVOLVIMENTO RECURSOS 

Chamar atenção para 
conteúdo da aula 

 

3’ 
 
 
 
5’ 

- Os jovens entrarão em uma sala escurecida. Pedir para os jovens fecharem 
os olhos e imaginarem como seria o seu desencarne e sua chegada ao mundo 
espiritual, e colocar o áudio número 01 de Nosso Lar, justamente no 
momento em que se ouvem os obsessores gritando Suicida! 
Após, perguntar como eles se sentiram ouvindo aquilo. Deixar que eles 
exponham o que sentiram. 
 

- Audiobook Nosso Lar. Disponível em: 
https://youtu.be/awPXhdQ-Vwg  

Estudo de Caso 10’ 
 
 
 
 

7’ 

- Espalhado pela sala escurecida, haverá diversos cartazes colados nas 
paredes, cada cartaz contendo um momento importante do caso de Luiz 
Sérgio. Os jovens receberão uma vela, e ao som de uma música instrumental, 
deverão percorrer os cartazes lendo sobre o caso. 
 
- Ao final o instrutor deverá perguntar sobre o que aconteceu na história e ver 
se compreenderam bem. Explicar que era um caso de suicídio indireto como o 
de André Luis. 
 

- Cartazes contendo partes da história. 
(Sugestão que sejam de 6 a 8 cartazes 
de 5 a 6 linhas cada, para que o jovem 
compreenda bem.) 
- Música instrumental agitada. 
- Vela e fósforo 

Vícios morais e o 
suicídio 

10’ - Colocar um cartaz na sala de um jovem triste, chorando, e todo cheio de 
manchas negras. Pedir aos jovens para procurarem pela sala que levou aquele 
jovem à condição de suicida inconsciente. 

- Cartaz de um jovem cheio de 
manchas negras 
- fichas de papel contendo vícios 

https://youtu.be/awPXhdQ-Vwg
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Eles irão encontrar as seguintes palavras: hipocrisia, mentira, devassidão, 
alcoolismo, falta de fé, agressividade, maledicência, preguiça, remorso. 
Pedir para colarem em volta do jovem e discutir com eles porque aqueles 
vícios morais podem levar ao suicídio inconsciente. 
“[...] Muitos destes irmãos não sustentaram somente o vício de tóxico, foram 

também agressivos, maledicentes, preguiçosos, fizeram muitos erros e o vício 

e o remorso destrutivos danificaram de tal forma o perispírito que não 

podemos recuperá-los desencarnados.” Patrícia, Vivendo no mundo dos 

espíritos, p. 134. 

morais 

Reencarnação: 
remédio amargo, mas 

necessário 

5’ 
 
 
 

10’ 

- Entregar um quebra-cabeça aos jovens e pedir para que montem. Explicar 
que só há uma solução para o espírito que chegou a essa condição tendo seu 
corpo totalmente deformado. 
 
Ao montarem, se formará a palavra REENCARNAÇÃO. Abrir um 
questionamento com ele de porque a reencarnação ser a melhor solução para 
o problema. Deixar que discutam. 
“[...] Terão de voltar logo à terra, onde chegarão com várias deformações; 

apesar de tratadas aqui só o plano físico encontra o meio de abrigá-los. Já 

receberam do Hospital de Maria os mais modernos tratamentos, mas só o 

plano físico pode aliviar suas dores.[...]” Luiz Sérgio, Driblando a dor, p. 257-

248. 

- Quebra-cabeça contendo a palavra 
Reencarnação. 

Perante o corpo 5’ - O instrutor deverá explicar que existe um remedinho para que não possamos 
ser considerados suicidas ao desencarnar. 
Entregar para cada jovem uma capsula de remédio e explicar que a solução 
para muitos de nossos problemas se encontram ali dentro. 
 
Dentro haverão frases contidas no titulo Perante o corpo da pag. 101 do livro 
O jovem e os vícios. 

- Capsulas de gelatina vazias. Obs.: 
podem ser compradas em farmácia de 
manipulação. 
 
Frases com trechos do texto Perante o 
corpo... – descrito na página 101 do 
livro O jovem e os vícios, impressos e 
recortados de modo a caber dentro 
das cápsulas. 

 


