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PLANO DE AULA
1. TEMA: Pluralidade dos Mundos Habitados.
2. OBJETIVO: Levar as crianças a reconhecerem que os outros Planetas, assim como a nossa Terra, são
também habitados. Que há, em torno de cada Sol, planetas com seres vivos. A Terra, diante da justiça e
sabedoria de Deus, não poderia ser a única com habitantes.
3. BIBLIOGRAFIA:
Jo, 14: 1 a 4: “Na casa de meu Pai há muitas moradas”. — Jesus.
LE, 55 a 57, 181, 222, 234/ a 236, 710 e 732.
ESE, 3, item 3.
Nossas Mensagens (H. Campos / F.C.Xavier), pág. 57: Marte.
Roteiro (Emmanuel / F.C.Xavier), cap. 1.
Religião dos Espíritos (Emmanuel / F.C.Xavier), cap. 78.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Exposição.
ILUSTRAÇÃO Nº 01 — Este mapa representa toda superfície da Terra, em um só plano, dando-nos uma
visão completa de nossa Casa Planetária.
São 5 continentes, cercados por oceanos e mares, abrigando inúmeras raças humanas, em centena de
países.
Entretanto, há diferenças muito acentuadas entre as criaturas humanas do lodo oriental em
comparação com as do lado ocidental (o nosso).
A China, por exemplo, no lado oriental da Terra, possui características completamente diferentes
das nossas: cultura, escrita, história, raça, religião, arte, clima, hábitos, etc.
b) Desenvolvimento: Diálogo.
Ensina-nos Jesus: “Há muitas moradas na Casa de meu Pai.”.
A Casa de Deus, nosso Pai e Criador, é o Universo, autorizando-nos a pensar em muitos planetas
habitados.
ILUSTRAÇÃO Nº 02 — Esta fotografia tirada por astrônomos, mostra-nos a nossa Galáxia, chamada
VIA-LÁCTEA, onde se encontra o nosso Sol e milhões de outros Sóis. Sim, são milhões de outros Sóis.
Para estudarmos com maior clareza, vamos colocar as duas ilustrações lado-a-lado, aqui no quadro,
comparando-as.
• A TERRA tem os seu continentes separados por grandes massas de águas, os oceanos e mares.
• A nossa VIA-LÁCTEA possui milhões de Sóis e Sistemas Solares, separados por espaços
fluídicos infinitos.
• Na TERRA, todos os continentes são habitados por raças as mais diversas.
• No nosso SISTEMA SOLAR, todos os planetas são habitados por humanidades semelhantes
(Não iguais) às nossas.
DESSA FORMA, assim como a CHINA é habitada por seres humanos como nós, mas de
características diferentes, conforme esclarecemos acima…
… os outros planetas são habitados por seres semelhantes aos da Terra, também com características
diferentes.
PARA CLAREAR O ASSUNTO, vamos contar uma Viagem a Marte, realizada por uma caravana
de Espíritos (desencarnados).
Narrar a viagem espiritual.
c) Fixação: Interrogatório.
Interrogar as crianças com base no relato da Viagem a Marte, avaliando a compreensão delas com
respeito à habitabilidade de outros planetas, a fim de fixar esse importante ensinamento da Doutrina
Espírita.
d) Material didático: 1 — A Terra com os cinco continentes; 2 — Fotografia tirada por astrônomos,
da Via-Láctea; 3 — Narração de uma viagem a Marte.
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UMA VIAGEM A MARTE
(Narração reduzida e adaptada)

O Espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier, relata-nos uma viagem
que fez ao planeta Marte, em 1939, participando de uma Caravana de Espíritos, organizada por Guias
Superiores.
Diz ele, na sua narrativa:
“após a nossa partida, depois de alguns segundos, chegávamos ao termo da nossa viagem
vertiginosa.
Dentro da atmosfera marciana, experimentamos uma extraordinária sensação de leveza.
Ao longe, divisei cidades fantásticas pela sua beleza inaudita (1), cujos edifícios, de algum modo,
me recordavam a Torre Eiffel ou os arranha-céus de Nova Iorque.
Máquinas possantes, como se fossem sustidas por novos elementos semelhantes ao “hélium”,
balouçavam-se, ao pé das nuvens, apresentando um vasto sentido de estabilidade e de harmonia, entre as
forças aéreas.
Em seguida, havíamos chegado a um belo cômoro atapetado de verdura florida.
Ante aos meus olhos atônitos, rasgavam-se avenidas extensas e amplas, onde as construções eram
fundamente análogas às da Terra.
Tive então desejo de contemplar os habitantes de Marte, cuja organização física difere um tanto do
arcabouço típico com que realizamos as nossas experiências terrestres. (LE, 56 e 181)
Notei, igualmente, que os homens de Marte não apresentam as expressões psicológicas de
inquietação em que se mergulham os nossos irmãos das grandes metrópoles terrenas.
Surpreso, perguntei ao mentor de nossa caravana:
— Por que essa aura de profunda tranqüilidade que envolve os nossos irmãos de Marte?
— É que, esclareceu, os marcianos já solucionaram vários problemas que ainda afligem a nós,
homens da Terra, como, por exemplo:
• Já extinguiram as guerras, reina lá a fraternidade Universal.
• As nações já se uniram, tornando-se órgãos educativos, administrados por instituições justas e
sábias.
• Todas as religiões já se uniram numa só.
• Já solucionaram o problema de alimentação, não comendo mais as carnes de animais.




Meditávamos embevecido sobre a vasta evolução espiritual dos marcianos, quando o mentor de
nossa Caravana nos acordou do êxtase, a nos bater levemente nos ombros, chamando-nos ao regresso”.

Humberto de Campos (Espírito)
Chico Xavier (Médium)

(1) INAUDITO: Que nunca se ouviu dizer, de que não há exemplos; extraordinário.
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