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

AULA Nº 43
II CICLO “A”
IDADES: 09/10

PLANO DE AULA

1. TEMA: O Espiritismo e a Vida no Mundo Espiritual.
2. OBJETIVO: As crianças deverão compreender que o Espírito necessita de lugar para viver no Espaço
Espiritual, conforme as palavras de Jesus: “Há muitas moradas”; “Não vos deixarei órfãos” e “Meu Reino
não é deste Mundo”, deduzindo-se pela existência de planos espirituais organizados em torno de nosso
Planeta, onde se localizam cidades.
3. BIBLIOGRAFIA:
LE, 278 - “Os Espíritos de diferentes ordens constituem um mundo do qual o vosso é um pálido
reflexo.”
ESE, 2: 2 - “… moradas correspondentes ao adiantamento dos Espíritos.”
ESE, 4: 18 - “No espaço os Espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição.”
Jo, 14: 2 e 18 — “Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar” — “Não vos deixarei
órfãos.”
CIDADE NO ALÉM: (Heigorina Cunha / F.C.Xavier), Plano Piloto de “Nosso Lar.”
NOVAS MENSAGENS: (H. de Campos / F.C.Xavier), Marte, pág. 57.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Exposição.
ILUSTRAÇÕES Nºs 1 e 2: “Muitas moradas” e “Não vos deixarei órfãos”.
1) No Universo existem muitos planetas habitados.
2) No plano espiritual, em torno da Terra, existem cidades sublimes, formadas pela afeição dos
Espíritos que as habitam. Exemplo: a cidade “Nosso Lar”.
ILUSTRAÇÕES Nºs 3 e 4: Nesses dois desenhos, Jesus se mostra revestido de corpo espiritual
(perispírito), próprio para viver no Espaço espiritual.
3) Jesus, materializado, aparece e conversa com Madalena.
4) Da mesma forma, conversa com dois discípulos, na estrada de Emaús.
NOTA: Repetiu essas aparições durante 40 dias.
b) Desenvolvimento: Diálogo.
ILUSTRAÇÃO Nº 5:
Este é o missionário Allan Kardec, o codificador do Espiritismo.
* Comprovou a existência do Espírito e do Mundo Espiritual.
* O corpo espiritual (perispírito), próprio para viver no espaço.
ILUSTRAÇÃO Nº 6: Plano piloto da cidade espiritual Nosso Lar.
A médium Heigorina, em Espírito, visitou várias vezes “Nosso Lar”.
Voltando ao corpo, desenhou o Plano Piloto da cidade, que revela a grandeza, a perfeição e a
organização superior, que proporcionam aos seus habitantes a felicidade espiritual da evolução deles.
NOTA: O evangelizador(a) explicará as informações existentes no desenho.
c) Fixação e/ou avaliação: Interrogatório dialogado.
O QUE JESUS QUERIA DIZER QUANDO ENSINOU:
1) “Na casa de meu Pai há muitas moradas”
(Resp. — Planetas habitados. Exemplo: MARTE, evoluído e feliz. Cidades: “NOSSO LAR” e
“ALVORADA NOVA”, no espaço espiritual da Terra).
2) “Vou e não vos deixarei órfãos”
(Resp. — Protetores espirituais de: — pessoas / Grupos Espirituais / Cidades / Países /
Continentes / e Planetas.
d) Material Didático:
Quatro (4) folhas com seis desenhos.
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ILUSTRAÇÃO Nº 06
Plano piloto da cidade espiritual Nosso Lar, Localizada sobre o Rio de Janeiro

No centro da grande praça, que pode abrigar um milhão de pessoas, está o Palácio da Governadoria, com suas
torres voltadas para o alto.
A praça está cortada por seis monumentais avenidas arborizadas,
No círculo, em torno da praça, belíssimos e prodigiosos jardins.
Em cada triângulo localiza-se o Centro Administrativo dos seguintes ministérios:

1º - da Regeneração
2º - do Auxílio
3º - da Comunicação
4º - do Esclarecimento
5º - da Elevação
6º - da União Divina

)

No grande círculo que envolve a cidade, parques residenciais, com
jardins prodigiosos, arborizados e floridos.
Circundando toda a cidade, está a grande muralha protetora contra
o assédio de espíritos inferiores.
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