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PLANO DE AULA
1. TEMA: A Evolução do Espírito.
2. OBJETIVO: As crianças deverão compreender que esta aula está ligada à anterior: - “Evolução do
Princípio Inteligente”, que se transformou em Espírito, consciente de si mesmo e da sua evolução, agora
como ser humano, em outra jornada evolutiva.
3. BIBLIOGRAFIA:
LE, itens 114, 115, 600, 607-a e 609.
Evolução em Dois Mundos (A. Luiz / F.C.Xavier), cap. III.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Exposição dialogada.
Na aula anterior vimos que o Princípio Inteligente, no último estágio evolutivo do Reino Animal,
sofreu uma transformação e se tornou ESPÍRITO.
Entrou então no período pré-humano, fazendo a sua jornada primitiva através de corpos inferiores,
que o próprio Espírito iniciante aperfeiçoou através dos tempos.
TRÊS FASES DISTINTAS DO HOMEM PRIMITIVO
Nestes desenhos se nota claramente as três últimas fases distintas do homem primitivo, concebidos
cientificamente, através de esqueletos descobertos e remontados.
O último homem, o mais perfeito, floresceu há mais ou menos duzentos mil anos (200.000),
conforme nos ensina André Luiz, no livro Evolução em dois Mundos.
b) Desenvolvimento: Exposição dialogada.
JORNADA EVOLUTIVA
O Espírito, no Reino Humano, inicia a sua jornada evolutiva SIMPLES e IGNORANTE, isto é, sem
maldade e sem saber, amparado por Espíritos superiores, assim como os pais procedem com as crianças,
desde o seu primeiro choro.
Deus a cada um determinou uma missão, com o fim de fazê-lo chegar progressivamente à perfeição.
Assim, à medida que vai se aperfeiçoando, passa de uma ordem inferior para outra mais elevada,
através das reencarnações.
Nos tempos atuais, há milênios de milênios daquela época, nós, humanos, estamos ainda em
evolução.
Mas, graças ao Espiritismo, compreendemos e seguimos os ensinos de Jesus, em busca de nosso
aperfeiçoamento espiritual.
c) Avaliação: Interrogatório.
Sintetizamos os ensinos desta aula e da anterior, em três itens, para debatê-los com vocês, a fim de
verificarmos se extraímos realmente a essência dos seus ensinos:
1º - O Princípio Inteligente fez milhares de milhares de jornadas nos Reinos da Natureza, usando
um número sem conta de formas, e se transformou em Espírito humano.
De acordo? Querem dialogar?
2º - O Espírito humano, usando somente corpos humanos em diversas fases de sua evolução, vem
fazendo milhares de reencarnações, sempre com o corpo humano, chegando ao estágio evolutivo de hoje.
Concordam? Querem acrescentar algo?
3º - Agora, ainda imperfeitos, temos as luzes do Espiritismo, que revive o Evangelho de Jesus,
possibilitando-nos atingir a perfeição que tanto desejamos.
Certo? Tudo ficou claro?
d) Material didático:
Uma folha, com desenhos de homens primitivos.
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TRÊS FASES DISTINTAS DE HOMENS PRIMITIVOS

Nesses desenhos, reconstituídos cientificamente, através de esqueletos descobertos e remontados,
nota-se claramente três fases distintas do homem primitivo.
(Livro: “O Homem pré-histórico”, LIFE)
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