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PLANO DE AULA
1. TEMA: Reencarnação - sua lógica
2. OBJETIVO: A criança deverá identificar na reencarnação um mecanismo de progresso
espiritual, o qual atesta a sabedoria do Pai, respondendo com lógica nossas
dúvidas sobre como poderá o homem cumprir sua destinação de evoluir sempre dentro do
tempo infinito.
3. BIBLIOGRAFIA:
Mt, 16:13; Jo, 3:4 a 6.
ESE, IV (todo); Céu e Inf., 1a. parte, III: 8, 9, 11.
Depois da Morte (Léon Denis), cap. 11; Lampadário Espírita (Joanna de Ângelis/
Divaldo P. Franco), caps. 9 e 14; Caminho, Verdade e Vida (Emmanuel / F.C.Xavier),
cap. 110; À Luz do Espiritismo (Vianna de Carvalho / Divaldo P. Franco), caps. 11 e 12; Evolução para o Terceiro Milênio (Carlos T. Rizzini), parte 2:12.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Análise de figura.
Mostrando a Figura 1, o evangelizador comentará com as crianças sobre a evolução
das habitações do homem, desde os tempos pré-históricos.
b) Desenvolvimento: Narração.
NASCER DE NOVO
Jorge é um menino que mora no bairro nos arredores de uma grande cidade.
Com oito anos, é conhecido de todos, por ajudar seu pai que é pedreiro e por estar
sempre com um sorriso no rosto. Quem o conhece o chama de Pedreirinho. ( FIG. 2)
Jorge está na segunda série do Grupo Escolar. Todos os dias, ao chegar da aula, troca de roupa, almoça e vai levar o almoço do pai, geralmente em uma obra ali no bairro
mesmo. E fica lá a ajudá-lo.
A família de Jorge - papai, mamãe, ele e um irmãozinho - vive em harmonia. E muita
dessa paz é devida a um bonito hábito que têm: uma vez por semana se reúnem para orar,
para conversar sobre os ensinamentos de Jesus. Essa reunião é chamada Estudo do
Evangelho no Lar.
Um dia, quando Jorge ia levar o almoço para seu pai, a vizinha o chamou e disse:
- Pedreirinho, fale com sua mãe que agora sou vovó. A Terezinha, minha filha mais
velha, ganhou um bebê... uma linda menina! (FIG. 3)
- Está bem - disse o garoto - vou voltar e lhe dar a notícia agora mesmo.
Jorge voltou rapidamente em casa, deu o recado à mãe e foi levar o almoço do pai.
À noite, quando já tinham jantado e estavam a conversar na sala, descansando dos
trabalhos do dia, Jorge perguntou à mamãe:
- Mamãe, você foi ver o neném da Terezinha?
- Fui sim; eles estão muito felizes com o bebê, que é uma linda garotinha.
- Bem, meu filho, quando nasce uma criança aí temos um Espírito recebendo um corpo novo para continuar sua evolução.
Papai, que estava bem interessado na conversa, ia falar alguma coisa, mas Quico, o
irmãozinho mais novo, disse rápido:
- Mamãe, eu sei porque a gente nasce; você já disse isto no Estudo do Evangelho; é
que a gente reencarna.
Papai balançou a cabeça afirmativamente, satisfeito com o interesse dos filhos em
assunto tão importante, e com a vivacidade do Quico.
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- Eu me lembro do que a mamãe falou; foi na semana passada. Mas ainda não entendi bem porque a gente precisa nascer tantas vezes, sempre ganhando um corpo novo.
Será que não dava para aprender tudo o que precisamos para ser um Espírito iluminado em
uma encarnação só?
Quico arregalou os olhos e ficou esperando a resposta.
Mamãe então falou:
- Seu pai e você, por mais que se esforcem, conseguem fazer uma casa em um dia?
- Ah, claro que não. Há muito trabalho ...
- Ei, Jorge - aparteou o Quico - eu posso ajudar. Sei colocar direitinho um tijolo em
cima do outro para fazer as paredes ...
Todos riram com a tirada do Quico. E Jorge disse ao irmão:
- O caso, Quico, é que uma casa não se faz só com paredes. Primeiro a gente faz o
alicerce, as paredes têm que ficar no prumo ... Temos que deixar lugares para portas e janelas, para a fiação elétrica ... Ih, é a maior trabalheira!
- Pois é - falou o papai - como a mãe de vocês estava dizendo, o Espírito reencarna
para aprender. E ele aprende por etapas, já que não dá para aprender tudo em uma reencarnação. Além disso, quando ele erra e não tem tempo para consertar o erro, a reencarnação funcionará como nova oportunidade, como um outro dia. Tudo isto mostra o amor e a
sabedoria de Deus, não acham? (FIG. 4)
- Deus é mesmo muito sábio e muito bom, nos dando tanta chance para aprender e
ser feliz ... - falou Jorge, como se pensasse em voz alta.
- Legal, legal! - exclamou o Quico, muito contente porque, tão novo ainda já conhecia
tantos ensinamentos de Jesus e teria bastante tempo para aproveitá-los. Aliás, igualzinho a
vocês ...
c) Fixação: Diálogo.
O evangelizador arranjará dois objetos de mesma utilidade, em duas versões: uma
antiga e uma moderna (por exemplo: duas chaves, dois óculos, etc.). Mostrando-os às crianças, conversará com elas sobre a evolução natural até de objetos. Com o homem acontece
a mesma coisa, através das reencarnações.
Outros objetos (ou figuras) que poderão ser usados: canetas, ferro de passar roupa,
máquina de calcular, etc...
d) Material didático: Figuras anexas e o material referido na Fixação.
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Figura 1

- 32 –

AULA No. 10
I CICLO “A”

AME-JF
DEC

Figuras 2 e 3
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Figura 4
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