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PLANO DE AULA
1. TEMA: Desencarnação.
2. OBJETIVO: As crianças deverão ser esclarecidas sobre a eternidade da vida, desenrolada ora na Terra
ora no Mundo Espiritual, a fim de que a morte ou desencarnação deixe de ser uma tragédia e seja encarada
como um acontecimento natural na romagem do Espírito, em busca de sua evolução espiritual.
3. BIBLIOGRAFIA:
Jo, 20: 16 e 17 (Aparição de Jesus, em corpo espiritual, a Madalena).
LE, 149 – “após a morte física o Espírito conserva a sua individualidade.”
LE, 155 – “A alma se desprende gradualmente.”
LE, 165 – “O conhecimento do Espiritismo exerce benéfica influência no momento do desprendimento.”
VOLTEI (Irmão Jacob / F.C.Xavier), capítulos 2 e 3.
OBREIROS DA VIDA ETERNA (A.Luiz / F.C.Xavier), cap. 13.
NOS DOMÍNIO DA MEDIUNIDADE (A. Luiz / F.C.Xavier), cap. 21.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Exposição dialogada.
ILUSTRAÇÃO INICIAL:
O que vocês acham desse desenho? O que ele representa?
(Dialogar sobre a chamada morte, usando o termo certo: desencarnação).
— Esse desenho é mais artístico do que técnico, no sentido dos princípios ensinados pelo Espiritismo.
Ele mostra um Espírito completamente livre partindo para o Mundo Espiritual.
É um momento de reflexão e prece. Calma e respeito à vontade de Deus, sem desespero, com
tranqüilidade.
Para o Espiritismo, não há nada aterrador ou trágico na desencarnação, desde que seja encarada com
naturalidade, respeitando-se as sábias Leis de Deus.
ENTRETANTO, como se processa a desencarnação é o que todo mundo deseja saber. Na verdade, o
homem, desde a mais remota antigüidade, deseja decifrar esse enigma.
E Espiritismo, agora, desvenda-o para todos.
Dessa forma, vamos narrar a desencarnação de um Espírito que foi espírita no Brasil, descrita por ele
mesmo, através da mediunidade de Chico Xavier.
b) Desenvolvimento: NARRAÇÃO.
Contar o fato, usando as seis (6) Ilustrações que acompanham esta aula, descrevendo como se
processa, nos seus vários momentos, de libertação do Espírito.
********
*****
**

c) Fixação: Dialogar com as crianças;
O que vocês acharam da narrativa dessa desencarnação?
(deixar as crianças se manifestarem, dialogando com elas).
Se necessário, usar novamente as ilustrações, perguntando qual o momento que o desenho descreve.
d) Material didático: Sete (7) desenhos que ilustram a aula e a folha com a narração.
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UMA DESENCARNAÇÃO DESCRITA PELO PRÓPRIO ESPÍRITO, ATRAVÉS
DA MEDIUNIDADE DE FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

DESENHO Nº 01
Doente há algum tempo, não tive qualquer dúvida que se aproximava o fim do corpo, que me servira
na encarnação por muitos e muitos anos.
A morte física vinha aos poucos, gradual, era a realidade.
DESENHO Nº 02
O meu pensamento nessa hora, se transformou em filme cinematográfico a desenrolar-se com
espantosa velocidade, mostrando-me o que havia feito durante a encarnação. Vi-me diante de tudo o que eu
havia sonhado, arquitetado e realizado na vida. Insignificantes idéias que emitira, tanto quando meus atos
íntimos, desfilavam precisos ante meus olhos aflitos, instaladas dentro de mim.
DESENHO Nº 03
Após, avistei minha filha Marta, em Espírito, a estender-me os braços.
Estava linda como nunca. Imensa alegria transbordava-lhe do semblante calmo. Avançou
carinhosamente, enlaçou-me o busto e falou-me terna aos ouvidos:
— Agora, paizinho, é necessário descansar.
DESENHO Nº 04
Depois de ligeiro descanso, Marta afagou-me a fronte e falou meiga:
— Os nossos benfeitores espirituais desatam os últimos elos que prendem o seu Espírito aos seu
antigo corpo. Enquanto isso, façamos nossa oração.
Marta, então, elevou-se em prece, repetindo em voz pausada e comovedora as expressões do Salmo
23:
— “O Senhor é nosso Pastor; nada nos faltará...”
DESENHO Nº 05
Depois de orar, assombrado, vi-me em duplicata (corpo e perispírito), sentindo aflitiva sensação.
Alongando os olhos, verifiquei a existência de prateado fio ligando-me ao novo corpo (perispírito), à
cabeça imobilizada.
Tranqüilizei-me. Comecei a considerar o corpo como valioso companheiro do qual me afastava em
definitivo, enviando-lhe pensamentos de gratidão.
Enquanto encarnado, beneficiara-me através dele na luta humana.
Com ele, corpo de carne, recolhera bênçãos infinitas.
Sem ele, como poderia passar pelo aprendizado na Terra?
Fixei-o enternecido, agradecendo-lhe tudo que me havia proporcionado na longa encarnação.
DESENHO Nº 06
Agora, rogando a Jesus me auxiliasse a encontrar o melhor caminho, observei, com intensa alegria, o
venerável Espírito Bezerra de Menezes e o benemérito irmão Andrade, que me protegera durante a
encarnação, abeirando-se de mim e cumprimentado-me com palavras confortadoras de boas-vindas ao
Mundo Espiritual.
Estava desencarnado, era um Espírito livre...

Irmão Jacob (Espírito)
Chico Xavier (médium)
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