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

AULA Nº 08
II CICLO “B”
IDADES: 09/10

PLANO DE AULA
1. TEMA: A Evolução do Princípio Inteligente.
2. OBJETIVO: As crianças deverão compreender que o Princípio Inteligente do Universo evolui através
dos seres inferiores da criação, nos Três Reinos da Natureza, no decurso de uma série de existências, até
chegar ao Reino Hominal, do homem e tornar-se Espírito humano.
3. BIBLIOGRAFIA:
LE, 23 - “O Espírito é o princípio Inteligente do Universo”.
LE, 607 - “A primeira fase do seu desenvolvimento: Numa série de existências que precedem o período
Humanidade”.
LE, 607 a - “O princípio inteligente é a alma dos seres inferiores da criação”.
LE, 609 - “Nada se opera na Natureza por brusca transição”.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Exposição dialogada.
Meninas e meninos, esta é uma história de milhares de milhares de anos já transcorridos. É a história
do Princípio Inteligente, que é o elemento espiritual criado por Deus, com as qualidades necessárias para
evoluir através dos milênios.
Assim, esse elemento espiritual gasta milhares de milhares de séculos na sua jornada evolutiva.
Essa evolução se faz através dos Reinos da Natureza:
DESENHAR NO QUADRO-DE-GIZ:
ANIMAL
VEGETAL
MINERAL
b) Desenvolvimento: Estímulo à reflexão.
OS TRÊS REINOS DA NATUREZA:
Através das inúmeras formas de cada um desses Reinos, o Princípio Inteligente, que é um ser
espiritual, se elabora, individualiza-se pouco a pouco e ensaia para a vida:
ESCREVER
NO QUADRO
DE GIZ

No Reino Mineral, a matéria inerte que o constitui é atração.
No Reino Vegetal, as plantas possuem sensação
No Reino Animal, os seres mais nobres possuem uma espécie de inteligência
instintiva.

NO ÚLTIMO ESTÁGIO: o animal, o Princípio Inteligente sofre uma transformação e se torna
E-S-P-Í-R-I-T-O. Entra então no período de Humanização.
c) Avaliação: Teste de reflexão.
1) Aplicar o Teste, dando uma folha para cada criança resolver.
2) Após o teste, perguntar:
- O Princípio Inteligente se desenvolve através das inúmeras formas que têm nos? ...
(R: ... Reinos da Natureza)
3) Mencionem, em voz alta, nomes de seres dos Três Reinos.
(Dialogar)
d) Material didático:
- Quadro-de-giz.
- Teste e lápis para respondê-lo.
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NOTA: Entregar a cada criança uma folha deste Teste.
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