ALIANÇA MUNICIPAL ESPÍRITA DE JUIZ DE FORA (AME-JF)
Departamento de Evangelização da Criança (DEC)

AULA Nº 19
II CICLO “A”
IDADES: 09/10

PLANO DE AULA

1. TEMA: Esquecimento do Passado.
2. OBJETIVO: As crianças deverão compreender que o esquecimento do passado é lei sábia e
misericordiosa, que apaga as lembranças de outras vidas, proporcionando ao Espírito, na nova encarnação,
viver sem os inconvenientes das lembranças do passado.
3. BIBLIOGRAFIA:
LE, 392 – “Esquecido de seu passado ele é mais senhor de si”.
ESE, cap. 5, item 11 – “Suas atuais tendências más, indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio”.
Religião dos Espíritos (Emmanuel / F.C.Xavier), cap. 45 – “A criatura recebe implementos cerebrais
completamente novos”.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Narração e atividades.
Distribuir a FIGURA N º 01 para as crianças, contando-lhes:
ERA UMA VEZ, no Mundo Espiritual, três Espíritos, cada um examinando os seus feitos de sua
última encarnação, conforme as ilustrações retratam.
Vejamos os exames de cada um:
O CEGO triunfou da provação que sofreu porque foi resignado, paciente e conformado, em sua
última encarnação, quando viveu muitos anos sem a luz dos olhos, adquiriu o direito de escolher como será
a sua próxima encarnação.
A MÃE DE FAMÍLIA não triunfou na missão de esposa, mãe e dona de casa, vítima da vaidade que
a levou à indiferença para com as suas responsabilidades de missionária do lar.
Por isso, se viu constrangida pela própria consciência a repetir a tarefa do passado, em outras
circunstâncias.
O LAVRADOR, preguiçoso e indolente, deixou a enxada enferrujar e a terra ao abandono, sem
produzir alimentos.
Por isso, sentiu-se obrigado a repetir o serviço como homem do campo a fim de cultivar a terra,
fazendo-a a produzir os grãos que alimentam.
b) Desenvolvimento: Estudo dirigido: Colagem.
ATIVIDADE Nº 01:
I) Enfumaçar, com algodão e grafite, os desenhos da 1a coluna da FIGURA 1, simbolizando o
esquecimento do passado.
II) Recortar toda a 1a coluna, por inteiro, entregando uma a cada aluno, para a colagem. Elas devem
fazer a colagem das figuras infantis, na primeira coluna da FIGURA Nº 01, por inteiro.
III) Recortar, um a um, os desenhos dos adultos; envelopando-os ou embrulhando-os. Entregar os
envelopes ou embrulhos a cada uma das crianças, para colarem na FIGURA Nº 01, nos lugares
certos. (Reencarnação atual)
ESQUECIMENTO DO PASSADO:
É da lei de Deus o esquecimento do passado, para que os fatos das encarnações anteriores não
perturbem o reencarnado.
O CEGO, poderia se envaidecer - se recordasse o seu passado – por haver vencido a provação a que
foi submetido.
A MÃE DE FAMÍLIA e o LAVRADOR, se lembrassem suas outras vidas, poderiam desanimar
diante das novas provas, porque fracassaram no passado recordado.
Daí, a justa e misericordiosa Lei de esquecimento do passado
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ATIVIDADE Nº 02:
Recortar, na FOLHA Nº 02, um a um, os desenhos dos reencarnados já adultos, nas suas atividades,
distribuindo-os às crianças, a fim de que elas mesmas indiquem os lugares certos e façam as colagens
respectivas.

DIALOGAR COM AS CRIANÇAS
1) O antigo cego, extasiando-se ante as belezas da Natureza, desde a infância, tornou-se famoso
pintor, por retratar as obras do Criador com sensibilidade e amor, reproduzindo as cores e os tons
infinitos, a fim de louvar Deus através de suas obras artísticas.
2) A senhora vaidosa de ontem, solicitou uma vida trabalhosa, com poucos recursos, a fim de
exercitar a humildade, através de trabalhos que a dignifiquem como mãe e esposa.
3) O lavrador preguiçoso, retornou ao campo disposto a redobrar esforços, a fim de recuperar o
tempo perdido, produzindo o máximo possível em grãos e frutos.
c) Fixação: Diálogo.
Reestudar a aula, revendo e relembrando as ilustrações e o que elas representam, acentuando os
benefícios da Lei do Esquecimento do Passado, que proporciona nova vida, sem as lembranças penosas de
erros cometidos.
d) Material didático: Folhas nºs 01 e 02, com desenhos e espaços para as atividades.
Cola branca, tesoura (se necessários), a critério do evangelizador.
Algodão e grafite, para esfumaçar as ilustrações das encarnações anteriores, simbolizando o
esquecimento do passado.
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