DIJ - Evangelização Infanto-Juvenil
Plano de Aula – Ciclo: Maternal/ Jardim
Unidade: Base do Espiritismo
Tema: Allan Kardec, o codificador.

Fonte: Arquivo recebido no Grupo de Evangelização Infantil-Yahoo, de autoria do Centro Esp.Amor e Humildade do Apóstolo,Brasil.

Objetivos:
Apresentar aos evangelizandos Allan Kardec, explicar sua missão, Que ele foi preparado para divulgar o espiritismo e trazer o
consolador prometido.
Desenvolvimento:
1-

Saudações na salinha de evangelização.

2-

Canções para harmonização.

3-

Prece inicial.

4- Diálogo inicial com os evangelizandos. Quem gostaria de contar alguma novidade? Ouvir cada criança com muita
atenção e não perder a oportunidade através de um simples diálogo, de evangelizar.
5- Explicar através de uma história, quem foi Allan Kardec. Faremos tudo de uma maneira muito simples, pois são
crianças muito pequenas.
6- Narração; (ir contando a história e a medida ir colando as figuras relativas em uma cartolina, previamente colada
na parede).
7- Um dia, há muito tempo atrás, lá no mundo espiritual, um anjo da guarda chegou para Allan Kardec e disse: Deus
mandou avisar que chegou a hora de vc reencarnar, nascer de novo, lá no planeta terra, vc quer ir Allan kardec?
8-

Allan Kardec respondeu que se era a vontade de Deus ele iria sim.

9-

Então, Allan Kardec chamou Amelie, que era muito sua amiga e disse:

10- Deus me chamou para reencarnar lá na terra, de novo, para cumprir uma missão, vc quer ir comigo Amelie?
11- Sim, se Deus deixar.
12-Deus deixou e foi assim que os dois reencarnaram lá na terra, este planeta que a gente vive. Eles nasceram bebês,
lógico, porque ninguém nasce grande.
13-Primeiro veio Amelie, depois veio Allan Kardec.

14- Allan Kardec foi crescendo, crescendo. E se tornou um menino muito estudioso. Desde pequenino ele gostava de estudar,
de olhar livros, de ler!
Quando ele cresceu, continuou a estudar e a trabalhar. Como ele sabia das coisas! Sabe, por quê? Porque ele aprendia nos
livros.
15- Até que o anjo voltou a conversar com ele, e explicou que era a hora dele começar a escrever os livros espíritas, pois
esta era sua missão. Os espíritos ajudaram Allan Kardec, iam ditando tudinho, e ele ia escrevendo. Foi aí que todo
mundo conheceu a doutrina dos espíritos, que existe vida após a morte, e Amelie sempre junto com ele, ajudando-o
também, pois eram muito amigos e chegaram até a se casar.
Os livros que ele escreveu são: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho Segundo o Espiritismo, A
Gênese, O Céu e o Inferno.
16- Depois quando Allan Kardec desencarnou, ainda deixou muita coisa escrita, espalhadinha em muitas gavetas, aí a
Amelie, muito sua amiga, e sabendo que tudo aquilo era muito importante, juntou tudo e publicou num livro:
17-Obras Póstumas.
18-Depois Amelie desencarnou também e os dois se reencontraram lá no céu, no mundo espiritual, e o anjo chegou para
Allan Kardec e disse:
19-- Parabéns, meu amigo, vc cumpriu sua missão. Agora todo mundo conhece a doutrina dos espíritos.
20- Partir para um diálogo com os evangelizandos, quem já havia visto a imagem de Allan kardec, quem já viu estes
livros em casa, e dizer que quando crescerem e aprenderem a ler, poderão ler tudinho que Allan Kardec escreveu, e que
nós evangelizadores, e nossos pais, mães, tios e avós, estudamos a doutrina espírita nestes livros.
21- SEGUNDO MOMENTO: Para conhecer melhor nossas crianças, pediremos que desenhem em uma folha A4 cortada ao
meio, sua família. Convidaremos então “que contem” quem são, como é sua família.
22-Caso sobre tempo, faremos as brincadeiras de integração, momentos lúdicos e também de educação; a cobrona, o

trem, eu vou viajar, morto vivo, etc.
23-Preparação para a prece de encerramento:
Harmonização com cantos.
Prece de encerramento.
Distribuir água fluidificada.
Obs: as figuras relativas a esta aula estão anexadas.

Pestalozzi- professor de Allan Kardec

Allan Kardec – jovem

Atividade:
Ajude Allan Kardec a chegar
ao Livro dos Espíritos

