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

AULA Nº 42
II CICLO “A”
IDADES: 09/10

PLANO DE AULA

1. TEMA: Missionários da Terceira Revelação.
2. OBJETIVO: Levar ao conhecimento das crianças a elevada missão que Jesus conferiu a Allan Kardec,
na organização do Espiritismo, bem como a cooperação de seus três principais colaboradores, no
desdobramento das obras da Codificação: Camilo Flamarion, Gabriel Delanne e Léon Denis.
3. BIBLIOGRAFIA:
REVISTA O MÉDIUM, set./out. 1996: dados pessoais e psicológicos de Allan Kardec, por Anna
Blackwell, que traduziu O LIVRO DOS ESPÍRITOS para a língua inglesa.
ALLAN KARDEC, biografia, edição FEB, e nas páginas 293 e 297 – Camilo Flamarion e, na 373,
notícias de Flamarion, Delane e Denis.
Revista REFORMADOR, set. 1978, mensagem de H. de Campos/F.C.Xavier, relatando o convite de
Jesus a Allan Kardec, no Mundo Espiritual.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Exposição.
Conta-nos o Espírito H. de Campos, em mensagem psicografada por F.C.Xavier, que foi o Senhor
Jesus, no Mundo Espiritual, que convidou o Espírito que seria, reencarnado, Allan Kardec, dizendo-lhe:
ESCREVER
NO
QUADRO-DE-GIZ

)

“CONFIO-TE A SUBLIME TAREFA DE REASCENDER AS
LÂMPADAS DA ESPERANÇA NO CORAÇÃO DA HUMANIDADE”

ILUSTRAÇÃO INICIAL:
Este desenho nos mostra como Kardec atendeu ao pedido de Jesus: — dialogando com os Espíritos,
através de mediunidade de uma senhorita.
Ao fim da laboriosa tarefa, a Doutrina Consoladora dos Espíritos iluminava corações e consciências,
nos mais diversos pontos da Terra.
b) Desenvolvimento: Diálogo.
ILUSTRAÇÃO Nº 1 – Allan Kardec:
Servindo-se deste desenho, dialogar com as crianças sobre a tarefa missionária de Kardec, usando os
esclarecimentos constantes na parte baixa do retrato.
ILUSTRAÇÃO Nºs 2, 3 e 4 – Flamarion, Delane e Denis:
Dialogar com as crianças, usando os retratos de cada um dos três cooperadores de Allan Kardec,
comentando os esclarecimentos constantes em cada um deles.
c) Fixação: Interrogatório dialogado.
a) Allan Kardec cumpriu a sua missão de reascender a esperança no coração da Humanidade? (Qual
a opinião de vocês?)
b) Qual foi o meio que Kardec usou para divulgar o Espiritismo? (A palavra, o jornal ou o livro?)
c) Dos cooperadores de Kardec, com qual deles vocês se afinizaram?
d) Material Didático:
Cinco (5) desenhos que ilustram e esclarecem este estudo.
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ILUSTRAÇÃO INICIAL

IMPORTANTE MOMENTO NA HISTÓRIA DA HUMANIDADE!
Este desenho nos revela como Kardec atendeu ao pedido de Jesus: — dialogando com os Espíritos, através da
mediunidade, como vemos aqui.
Diálogos como este, estenderam-se semanalmente, de maio de 1855 a 18 de abril de 1857.
Assim nasceu a primeira obra da Codificação.
Ao fim da laboriosa tarefa, a Doutrina Consoladora dos Espíritos iluminava corações e consciências, nos mais
diversos pontos da Terra.
No dizer do Espírito Humberto de Campos, “Kardec não foi um simples codificador de princípios, mas um fiel
servidor de Jesus e dos homens.
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ILUSTRAÇÃO Nº 01

Este é o retrato de Allan Kardec, distinto professor e educador, a quem Jesus entregou a tarefa de “reascender
a esperança no coração da Humanidade.”
Desse ideal de humanização, nasceu O LIVRO DOS ESPÍRITOS, iniciando-se, assim, a revivescência do
Evangelho, conforme Jesus solicitou a Kardec.
A aceitação do livro foi amplamente favorável.
Eis uma apreciação da obra inicial do Espiritismo.
“É o livro mais interessante e instrutivo que já li.
Os grandes problemas ali estão resolvidos, mesmo aqueles que os mais ilustres filósofos não puderam
resolver.
É o livro da vida, é o guia da Humanidade.”
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ILUSTRAÇÃO Nº 02

CAMILO FLAMARION foi um dos cooperadores da obra de Allan Kardec

Flamarion, jovenzinho, aos 16 anos de idade, já era aluno-astrônomo do Observatório Astronômico
de Paris.
Aos 19 anos, entrou numa livraria, tomou conhecimento de O LIVRO DOS ESPÍRITOS, abriu o
livro e leu em uma de suas páginas: PLURALIDADE DOS MUNDOS HABITADOS. Ficou surpreso, pois,
no ano seguinte, lançaria uma obra sua sobre o mesmo assunto.
Leu o livro com sofreguidão e se encantou com a sua leitura. Entrou em contato com Allan Kardec,
que o convidou para ingressar na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, passando a comparecer em
todas as sessões.
Nas reuniões da Sociedade, como médium semiconsciente, escreveu dissertações sobre astronomia,
assinadas por Galileu, que, mas tarde, foram incluídas no último livro de Allan Kardec: A GÊNESE, no
capítulo VI, com o título: Uranografia Geral.
NOTA PARA O EVANGELIZADOR(A): Flamarion escreveu 11 livros. Vários deles “desenhando
as maravilhas das paisagens celestes”, no dizer do Espírito Humberto de Campos.
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ILUSTRAÇÃO Nº 03

GABRIEL DELANNE – Devotou-se ao aspecto científico do Espiritismo

Nasceu num lar espírita, no ano em que O Livro dos Espíritos veio à luz, em 1857.
Seu pai era espírita e amigo de Allan Kardec. Sua mãe, ótima médium-mecânica, exercia a
mediunidade no Grupo Espírita que ela e o seu pai fundaram.
Delanne foi um verdadeiro apóstolo do Espiritismo, sustentando durante toda a sua vida os
postulados da Doutrina Espírita, particularmente no aspecto científico da Codificação.
Desdobrou a síntese científica da Doutrina nos seus vários aspectos, principalmente na tese da
Reencarnação, comprovando que a crença nas vidas sucessivas era conhecida e aceita pelos povos da mais
remota antigüidade.
Publicou vários livros, desdobrando a Ciência Espírita, como, por exemplo: – “O Espiritismo perante
a Ciência”; “A Evolução Anímica” (da Alma) e “A Reencarnação”.
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ILUSTRAÇÃO Nº 04

LÈON DENIS – Fiel missionário do Espiritismo filosófico-cristão

Um dia, jovem ainda com 18 anos, visitando uma livraria, sua atenção foi despertada para uma obra
de título diferente: “O Livro dos Espíritos”, de Allan Kardec.
Adquiriu-o e, recolhendo-se ao lar, entregou-se com sofreguidão à leitura. Mais tarde, sobre essa
leitura, ele mesmo escreveu:
“Nele – O Livro dos Espíritos – encontrei a solução clara, completa, lógica, acerca do problema
universal. Minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou minha indiferença e minhas
dúvidas.”
Declarou: “A obra magnífica do Espiritismo será a de aproximar os homens, as nações, as raças,
formar corações, desenvolver consciências. Mas, para tanto, é preciso trabalho, perseverança, espírito de
devotamento e de sacrifício.”
Lèon Denis foi o mais eminente colaborador de Allan Kardec.
Ele foi reconhecido como o Apóstolo do Espiritismo.
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