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IDADES: 09/10

PLANO DE AULA

1. TEMA: A Terceira Revelação — seu conteúdo.
2. OBJETIVO: A criança deverá estar informada que a Doutrina Espírita, restabelecendo a VERDADE,
nos trouxe maior entendimento aos ensinamentos do evangelho de Jesus.
3. BIBLIOGRAFIA:
Jo, 16: 7 a 16.
LE, Introdução.
O Espírito da Verdade (Diversos), cap. 22.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Diálogo.
Apresentar às crianças o negativo de uma foto. Comentar com elas como seria desagradável
observarmos nossas fotos ou de entes queridos apenas olhando o negativo das mesmas: não
enxergaríamos direito e teríamos dúvidas quanto as cores, os lugares e os detalhes e até mesmo sobre as
pessoas em destaque.
Mostrar depois, a foto revelada e fazer com que as crianças observem a nitidez dos detalhes que
ela apresenta com a revelação.
b) Desenvolvimento: Exposição e diálogo.
— Vimos nas reuniões passadas que Deus, nosso Pai e Jesus, o Diretor Espiritual da Terra, estão
sempre atentos ao nosso progresso. Eles nos enviam ensinamentos que chegam até nós através de
REVELAÇÕES.
Vocês se lembram da aula passada o que Jesus prometeu a seus apóstolos nas vésperas de sua
prisão? Isso mesmo: O “Consolador”, que viria restabelecer a verdade!
Passados muitos anos, os homens haviam esquecido muitas lições de Jesus e confundido outras,
por isso estava na hora de enviar respostas para suas dúvidas e fez isto através do Espírito da Verdade
como Ele havia prometido.
Um conjunto de Espíritos Sublimes que trabalham com Jesus, começaram, através dos médiuns a
trazer estes ensinamentos que um homem muito sábio e bom, que havia reencarnado com a missão de
ajudar o progresso humano organizou em um livro chamado “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”. Este
homem foi Allan Kardec. (Ilustração nº 01).
Depois vieram o “LIVRO DOS MÉDIUNS”, o “EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO”,
“O CÉU E O INFERNO”, e a “GÊNESE”. (Mostrar exemplares).
Estas obras explicam e completam em termos claros os ensinamentos de Jesus que na época que
esteve na Terra falou de maneira alegórica.
O Espiritismo ou Doutrina dos Espíritos (assim chamada porque foi ditada pelos Espíritos), é a
Terceira Revelação da lei de Deus, organizada por Allan Kardec. As obras explicam e comprovam
ensinos básicos tais como a existência de: (escrever no quadro de giz)
— Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, Reencarnação, Pluralidade dos Mundos Habitados e outros.
Com estes ensinamentos REVELADORES, conseguimos interpretar com segurança e à luz da
RAZÃO, os ensinamentos de Jesus.

63

DEC/AME-JF

Continuação do Plano de Aula

AULA Nº 13
II CICLO “A”

c) Fixação: Jogo didático.
Dividir a classe em grupos.
O evangelizador deverá dar uma bola de soprar para cada grupo.
Dentro da bola colocar 4 papéis dobrados contendo perguntas.
Dado o sinal, um jogador do grupo deverá soprar a bola até estourá-la. Ao estourar, os jogadores
devem pegar os papéis, desdobrá-los e responder às perguntas (oral ou escrita, a critério do
evangelizador).
O primeiro grupo que cumprir a tarefa corretamente será o vencedor.
PERGUNTAS:
1) Por que Jesus não pode ensinar toda a verdade quando veio à Terra?
2) Quem é o Consolador que Jesus prometeu?
3) Quem organizou a Doutrina dos Espíritos?
4) Qual o 1º livro da Codificação?
d) Material didático: Negativo e foto revelada, bolas de soprar, tiras de papel com as perguntas,
ilustração anexa.
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ALLAN KARDEC, um homem sábio e bom, reencarnado com a missão de ajudar o progresso humano.
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