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PLANO DE AULA
1. TEMA: Allan Kardec e o Espiritismo
2. OBJETIVO: A criança deverá estar informada da importância de Allan Kardec para a
concretização da vinda do Consolador prometido por Jesus.
3. BIBLIOGRAFIA:
Jo, 14:16 e 17.
Revista Espírita 1859, p. 71; 1864, p. 322 a 325; 1868, p. 379; Obras Póstumas, 2a.
parte (toda, exceto “Constituição do Espiritismo”).
À Luz do Espiritismo (Vianna de Carvalho / Divaldo P. Franco), caps. 3, 4 e 24; Seara
do Bem (Espíritos Diversos / Divaldo P. Franco), cap. 22; Sementes de Vida Eterna
(Espíritos Diversos / Divaldo P. Franco), cap. 1.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Jogo das adivinhações.
Em uma caixa-surpresa (caixa de papelão, que pode ser de sapato, vazia e
devidamente encapada) o evangelizador colocará várias tiras de papel, numeradas, onde
foram escritas “adivinhações” como: (1) O QUE É QUE CAI EM PÉ E CORRE DEITADO?;
(2) O QUE É QUE MAIS PESA NO MUNDO ?; (3) QUAL O ANIMAL QUE COME COM A
CAUDA ?; (4) O QUE É QUE QUANTO MAIS SE TIRA MAIOR FICA ?; (5) O QUE É QUE
QUANTO MAIS SE CORTA MAIS ALTO FICA ?; (6) QUAL O ANIMAL QUE PULA MAIS
ALTO QUE UMA CASA ?, etc... Sobre a mesa colocará envelopes numerados, de acordo
com a numeração das perguntas, contendo tiras de papel com as respostas: (1) CHUVA; (2)
BALANÇA; (3) TODOS, POIS NENHUM TIRA A CAUDA PARA COMER; (4) BURACO; (5)
RABO DE CAVALO; (6) QUALQUER UM POIS CASA NÃO PULA.
Pedirá às crianças que tirem as perguntas, as quais tentarão responder. Quando não
o conseguirem, o evangelizador apanhará o envelope numerado com a resposta respectiva
e a “revelará” às crianças. (É importante ressaltar a palavra “revelar”, dando o seu
significado).
Comentar ligeiramente que seria muito ruim se tivéssemos dúvidas, perguntas, para
as quais não houvesse respostas ou que tivessem respostas erradas; permaneceríamos na
ignorância, ou seja, ficaríamos sem saber das coisas.
b) Desenvolvimento: Exposição.
Já vimos, em reuniões passadas, que o Espírito progride sempre, e que Jesus permanece
atento à nossa evolução. Sendo Ele o Diretor Espiritual da Terra e tendo Deus nos confiado
aos Seus cuidados, o Senhor, sempre que estamos em condições de aprender algo novo,
faz com que os ensinamentos nos cheguem de alguma forma. Ele mesmo veio para nos
ensinar a Lei do Amor, cujo aprendizado é essencial ao nosso progresso.
Passados muitos anos depois que Jesus havia regressado ao Mundo Espiritual, as pessoas
foram esquecendo o que Ele havia ensinado, foram confundindo outras tantas, além de
aparecerem fatos novos requerendo novas explicações. A inteligência do homem, em
constante desenvolvimento, requeria, como requer, respostas lógicas às indagações. (FIG.
1)
Jesus, então, percebeu que estava na hora de enviar às criaturas algo que lhes
respondesse as indagações e que pudesse relembrar a elas Seus ensinamentos. Aliás, Ele
havia prometido isso antes de desencarnar.
Vários Espíritos Superiores que trabalham com Jesus começaram, através dos
médiuns (pessoas que têm condições de perceber o Mundo Espiritual, de ver, ouvir, sentir
os Espíritos desencarnados com nitidez, e nos passam as informações deles), a trazer aos
encarnados os esclarecimentos necessários. Isto depois de chamarem a nossa atenção
para sua existência, por meio de fenômenos como as mesas que giravam.
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Um homem muito sábio e bom, que havia reencarnado com a missão de tornar real a
promessa de Jesus, auxiliando o progresso humano, organizou os ensinamentos dos
Espíritos Superiores, através de perguntas que lhes fazia e que eles respondiam (pelos
médiuns). Tudo foi colocado em um livro, a que denominou O LIVRO DOS ESPÍRITOS. Este
homem era o professor Hyppolite Léon Denizard Rivail, que usou o pseudônimo de ALLAN
KARDEC para realizar o extraordinário trabalho de codificar (organizar) a Doutrina chamada
Espiritismo, que é a religião dos espíritas. (FIG. 2)
O evangelizador deverá levar exemplares de “O Livro dos Espíritos”, “O Livro dos
Médiuns”, “O Evangelho segundo o Espiritismo”, “O Céu e o Inferno” e “A Gênese”
para mostrar às crianças.
Nestas obras estão os ensinamentos de Jesus redivivos e mais uma série de outros
ensinamentos necessários à nossa evolução.
Chamamos o Espiritismo de Terceira Revelação porque são verdades divinas
reveladas aos homens pelos Espíritos. A Primeira Revelação foram os Dez Mandamentos,
revelados por Moisés e a Segunda Revelação foram a revelação do amor ensinado por
Jesus.
c) Fixação: Confecção de uma capa de livro.
Distribuir para cada criança um retângulo de cartolina (que dê para dobrar de modo a
ficar do tamanho da capa de um livro médio), lápis de cor, caneta hidrocor, etc., pedindolhes que façam uma capa de “O Livro dos Espíritos”, da qual deverão constar o nome do
livro, do autor (Allan Kardec) e o ano de publicação (1857). Depois entregar folhas para o
interior do livro, nas quais estejam escritos os princípios da Doutrina: Deus, imortalidade da
alma, evolução do Espírito, reencarnação, moral cristã, etc...
d) Material didático: Figuras anexas, caixa-surpresa, tiras de papel escritas segundo
descrito na Incentivação, retângulos de cartolina, folhas de papel escritas segundo descrito
na Fixação, lápis de cor ou de cera, canetas hidrocor.
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Figuras 1 e 2
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