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PLANO DE AULA
1. TEMA: Reencarnação.
2. OBJETIVO: As crianças deverão tomar conhecimento que a lei de reencarnação proporciona ao
Espírito progredir através de vidas sucessivas. Entretanto, se o Espírito errar, deverá reparar o seu deslize
em outra encarnação.
3. BIBLIOGRAFIA:
Jo, 3:1 a 12 - “Na verdade, aquele que não nascer de novo…”.
LE, 132 - “Deus lhes impõe a reencarnação, com o fim de fazê-los chegar à perfeição”.
CI, 1ª parte, cap. VII - “A perfeição corporal das raças adiantadas é o resultado das reencarnações”.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Interrogatório.
ILUSTRAÇÃO Nº 01: (retrata a figura de um chefe indígena)
NOTA INICIAL: Na ilustração estão as perguntas que deverão ser feitas, UMA A UMA, às crianças, cujas
respostas, fora de ordem, serão escritas no quadro-de-giz, a fim de que elas escolham as correspondentes a
cada situação.
RESPOSTAS PARA SEREM ESCRITAS NO QUADRO-DE-GIZ, PELO(A) EVANGELIZADOR(A):
* Não, não seria justo, por que Deus é Pai de Justiça e Amor.
* … voltar a outros corpos tantas vezes quantas necessárias, a fim de progredir espiritualmente.
* Para o Mundo Espiritual.
* Se ficar para sempre, continuará selvagem.
b) Desenvolvimento: Exposição dialogada.
ILUSTRAÇÃO Nº 02:
Em complemento ao que está escrito na ilustração, esclarecer que o engenheiro representa, no estudo,
o antigo selvagem, depois de muitos séculos, após muitas reencarnações.
É verdade que a lei de reencarnação nos proporciona progredir sempre.
Mas, e se alguém transgrediu as leis de Deus?
Como reparar esses erros?
ILUSTRAÇÕES Nº 03 e Nº 04:
Essas duas ilustrações mostram um caso de expiação e reparação de erros.
Assim como o aluno atrasa a sua série escolar, quando perde um ano, o Espírito interrompe a sua
marcha evolutiva natural, a fim de expiar o seu erro, como a ilustração nº 03 demonstra.
A última ilustração é clara: reencarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, essa professora escolheu a
tarefa de educadora, com a idéia de formar almas para seguirem o ensino máximo de Jesus: “Amai-vos uns
aos outros.”
c) Fixação: Diálogo (mostrando novamente as ilustrações, em sua ordem).
O corpo que recebemos e as experiências pelas quais passamos, refletem o que fomos e o que fizemos
em precedente encarnação.
Seguindo o evangelho de Jesus, temos o guia seguro para que os nossos atos sejam equilibrados e
fraternos, garantindo-nos o futuro.
d) Material didático: As quatro ilustrações que ilustram o estudo e o quadro-de-giz.
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DESENHO Nº 1

Este é um chefe indígena. Um Cacique, que ainda é um selvagem.
Meus amiguinhos vou fazer perguntas, e vocês, servindo-se das respostas que se encontram no quadro-de-giz, vão responder.
Combinado?
* Quando ele desencarnar, para onde irá o seu Espírito?
* Ele ficará no Mundo Espiritual para sempre?
* Seria justo que ele permanecesse selvagem eternamente?
* Deus, nosso criador, por ser justo e misericordioso, criou a lei de reencarnação, que proporciona ao Espírito...
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DESENHO Nº 2

Este é um engenheiro, que pode ter sido – há muitos séculos – um selvagem, que, através
das vidas sucessivas, estudou, trabalhou e chegou à importante profissão de construtor de
estradas, pontes, edifícios e conjuntos habitacionais.
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DESENHO Nº 3

Esta moça está expiando e reparando os erros de outra encarnação.É uma prova difícil, sem
dúvida, mas lhe proporcionará o resgate de suas faltas de outra encarnação. Ainda mais, o que
representam 30 ou 40 anos de provação, diante do infinito, da eternidade do Espírito, que está
reservada para nós, filhos de Deus?
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DESENHO Nº 4

Esta professora pode ter sido a paralítica de outra encarnação, que purgou os seus erros e se
limpou de suas imperfeições.
Assim é a justa lei de reparação. A paralítica de ontem é a jovem professora de hoje, livre e feliz
na sua consciência libertada.

87

