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PLANO DE AULA

1. TEMA: A Segunda Revelação — Amor.
2. OBJETIVO: As crianças deverão compreender que o conteúdo principal da Segunda Revelação é o Amor, chave do
progresso espiritual e da evolução da Humanidade.
3. BIBLIOGRAFIA: Mt, 22: 39 - “Amarás a teu próximo como a ti mesmo.” — Jesus.
ESE, 11, item 8 - “O amor resume a doutrina de Jesus.” - LE, 625 — “Jesus, guia e modelo da Humanidade.”
Emmanuel/F. C.Xavier: - Roteiro, XIII - “A Mensagem Cristã: ama ao próximo como a ti mesmo.”
A Caminho da Luz, 12 - “A direção da Terra está nas mãos misericordiosas e augustas de Jesus.”
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Exposição.
DESENHO N0 01
Essa é a nossa Casa Planetária, a Terra, que abriga bilhões de encarnados e desencarnados, amorosamente
cuidados por Jesus.
“Há muito mais de 2.000 anos, Jesus, ainda na espiritualidade, observando a dureza dos corações humanos,
embrutecidos em seus sentimentos, resolve, Ele mesmo, nascer entre os homens, vir ao chão da Terra, e exemplificar
o AMOR, chave do progresso e da evolução”.
No simbolismo deste desenho, Jesus contempla a Terra, vendo a sua Humanidade necessitada de Amor
sublimado, e escolhe para nascer numa manjedoura.
b) Desenvolvimento: Narração.
“A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do cristo, como a dizer que a humildade
representa a chave de todas as virtudes”.
Com as suas lições na praça pública, frente às criaturas desregradas e infelizes, ensinou o “amai-vos uns aos
outros”, exemplificando o amor ao próximo até o fim de sua carreira, na cruz, perdoando aos que o condenaram.
DESENHO N0 02
Em primeiro lugar, os exemplos de Jesus deram frutos nos corações de seus apóstolos, na vivência
ininterrupta de seus ensinos de amor.
Dessa forma, logo após a partida de Jesus, os apóstolos ergueram A Casa do Caminho, no coração de
Jerusalém, vivendo e praticando a caridade junto aos sofredores.
Ali, velhos e crianças; viúvas e pobres, misturados com loucos e doentes de todas as espécies, eram acolhidos
e tratados com desvelo cristão.
ERA A MUDANÇA COMPLETA NOS HABITOS HUMANOS, AO IMPULSO DO AMOR AO PRÓXIMO.
DESENHO N0 03
Passados quase dois mil anos, o Espiritismo revive os primeiros tempos do Evangelho, seguindo o exemplo
dos apóstolos.
Espíritas, tocados de amor ao próximo, vão ao encontro dos necessitados, socorrendo-os fraternalmente em
suas próprias casas.
Este desenho mostra a gratidão de um homem desempregado e doente, que, num impulso de gratidão, ajoelhase agradecido.
ENTRETANTO, o jovem cristão procurou levantá-lo imediatamente, falando-lhe que todos somos irmãos uns
dos outros, conforme Jesus ensinou.
Assim, a Lei de Amor caminha vitoriosa, extinguindo a miséria e irmanando os homens, sem distinção de
classes.
c) Fixação: Diálogo.
Usando novamente os desenhos, rever com as crianças o estudo do Amor que Jesus exemplificou, deixando
claro que o objetivo da Segunda Revelação é o Amor.
d) Material didático: Três folhas com desenhos que ilustrem os ensinos.
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