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PLANO DE AULA
1. TEMA: As Três Revelações - o que são, porque e como ocorreram.
2. OBJETIVO: A criança deverá: (a) estar informada sobre o significado do termo “revelação”; (b) identificar
as Três Revelações como recursos do amor de Deus para facilitar nosso progresso espiritual.
3. BIBLIOGRAFIA: A Gênese (Allan Kardec), cap. 1.
Espiritismo Básico (Pedro Franco Barbosa), 1a. Parte, cap. “As Revelações e o”.
Progresso...”; Evolução para o Terceiro Milênio (Carlos Toledo Rizzini), Parte 1, cap. 1, item 1.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Desenho revelado.
O evangelizador, em casa, escreverá em folha de cartolina branca, usando giz de cera branco, as
palavras
REVELAÇÃO, JUSTIÇA, AMOR, VERDADE, uma debaixo da outra, com letras bem grossas. Preparará,
também, um pouco de tinta guache em cor viva, mais rala; e um pincel.
Ao iniciar a aula, mostrará às crianças a cartolina, perguntando-lhes se podem ler o que está ali escrito.
Como elas terão dificuldade para fazê-lo, dizer-lhes que irá revelar, ou seja, tornar claro, fazer aparecer as
palavras ali grafadas. Pincelará, então, a tinta guache sobre o cartaz, até a palavra Revelação; o papel ficará
colorido e as letras, como não “pegam” a tinta, aparecerão em branco (não revelar as outras três palavras, por
enquanto).
Comentar, rapidamente, que revelar significa tornar visível, fazer aparecer, tornar claro, e que o estudo
do dia versará sobre algumas revelações importantes para nosso progresso espiritual.
b) Desenvolvimento: Exposição com ilustrações.
O evangelizador exporá às crianças o assunto, desenvolvendo os seguintes itens, entre outros que julgar
pertinentes:
- Todos fomos criados por Deus, para sermos perfeitos. Para tal, trazemos em nós a semente da
perfeição, a qual deveremos desenvolver pelo esforço no aprendizado, sob o permanente amparo de nosso Pai
Celestial.
- A perfeição, nós a buscamos sem cessar. Sempre que alcançamos um estágio, surge outro mais
adiantado, e assim vamos progredindo, de experiência em experiência, cada vez mais sábios e felizes...
- Nosso aprendizado acontece pelo aproveitamento que façamos dos ensinos que recebemos. Esses
ensinos podem vir de pessoas encarnadas que tenham condições de nos auxiliar (nossos pais, nossos
professores, etc.), e de Espíritos desencarnados também, através dos médiuns, que são criaturas com a
capacidade de serem os intermediários entre nós e os referidos Espíritos desencarnados (elas podem vê-los,
ouvi-los, escrever o que eles desejam, etc.).
- Quando Deus percebe que estamos em condições de dar um passo maior em nossa evolução, Ele pode
nos revelar algo mais de Suas leis, através de médiuns.
- Numa parte do mundo chamada Ocidente, os espíritas consideramos três grandes revelações divinas,
ou seja, três conjuntos de ensinamentos divinos, a nós trazidos por missionários do Pai, com o objetivo de
acelerar o progresso da Humanidade.
- A Primeira Revelação nos foi trazida por Moisés, um grande médium e missionário, cerca de 1250
anos antes de Jesus. Recebendo, por via mediúnica, os chamados Dez Mandamentos, ele nos deixou a
mensagem da JUSTIÇA. (FIG.1, e o evangelizador deverá pincelar o quadro de cartolina com o guache, para
aparecer a palavra JUSTIÇA).
- A Segunda Revelação nos chegou há quase 2000 anos, com Jesus, que veio nos ensinar o AMOR.
Moisés viera ensinar que Deus é justo, e Jesus, sem desprezar a importância dos Dez Mandamentos, acrescentou
que Deus também é Amor. Mas, Jesus não pode ensinar além do que nos deixou, porque não havia, na época,
condições de entendimento. Por isso Ele prometeu que enviaria um Consolador, que lembraria todas as Suas
lições e ensinaria mais coisas. (FIG.2, e o evangelizador deverá pincelar o quadro de cartolina com o guache,
para aparecer a palavra AMOR).
- Em cumprimento à promessa de Jesus, quando já estávamos com a inteligência mais desenvolvida para
aprender coisas novas (há cerca de 140 anos), nos veio a Terceira Revelação, que é o Espiritismo, trazendo a
VERDADE. Através de muitos médiuns, Allan Kardec recebeu dos Espíritos Superiores, sob o comando de
Jesus, os ensinos sobre a realidade do Mundo Espiritual, do Progresso Espiritual, etc. Por isso dizemos que a
Terceira Revelação veio trazer a Verdade (o evangelizador mostrará para as crianças um exemplar de “O Livro
dos Espíritos, que tenha a figura de Kardec na capa).
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c) Fixação: Labirinto.
Distribuir para cada criança uma cópia do exercício abaixo, explicando-lhes porque deverão achar o
caminho da evolução espiritual que passe pelas Três Revelações.
d) Material didático: o descrito na Incentivação, as figuras anexas, as cópias da Fixação e lápis preto ou
canetinhas coloridas.
............................................................................................................................................................................
AME-JF/DEC

Tema: As Três Revelações
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VAMOS LEVAR NOSSOS AMIGUINHOS À PRAÇA DO PROGRESSO,
PASSANDO PELAS 3 REVELAÇÕES, NA SEGUINTE ORDEM: 1ª, 2ª, 3ª.
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MOISÉS E OS DEZ MANDAMENTOS – PRIMEIRA REVELAÇÃO
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Figura 2
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