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A humanidade sempre teve um desejo de atravessar a barreira da vida e morte se
comunicando com o mundo espiritual. Ao longo do tempo podemos encontrar uma infinidade
de rituais, mitos e uma inesgotável variedade de tentativas de estabelecer contatos com os
espíritos para se conectar com o que existe além de lugares misteriosos por meio de jogos.
Esses jogos que podem ser a tabua ouija que é um tabuleiro simples feito de madeira com
letras do alfabeto e as palavras “sim” e “não” marcadas nele, em geral, é utilizado para se
comunicar com os mortos ou o jogo do copo utilizando um papel com as letras do alfabeto e
um copo virgem, esses são os jogos espíritas mais conhecidos, esses jogos podem trazer
consequência para a vida dos jogadores. A espiritualidade está ganhando força em meio aos
jovens, a vontade de se comunicar com os espíritos é grande e na maioria das vezes colocamse em aventuras perigosas, quem pretende se comunicar com esse mundo deve estudar
primeiro para obter as informações corretas ao efetuar esse contato. Depois de muitas
pesquisas sobre espiritismo abordamos como tema “comunicação espiritual por meio de
jogos”, assim tendo como objetivo geral pesquisar se os jogos espirituais podem trazer
consequências para a vida das pessoas que praticam comunicações espirituais através de
jogos em lugares inadequados para esse meio de comunicação Em nosso trabalho iremos
fazer uma pesquisa explicativa onde iremos utilizar sites, livros e entrevistas para desenvolver
o projeto da multifeira comparando a ciência com o espiritismo. Nosso trabalho apresentar a
uma pesquisa quantitativa e qualitativa, também utilizaremos o meio bibliográfico, para
entender se as brincadeiras trazem alguma consequência para a vida das pessoas que
praticam, como acontece esse tipo de comunicação e qual os espíritos que participam desse
tipo de intercambio mediúnico.
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