Plano de Aula: Deus- causa primeira
Faixa etária: 9 a 13 anos
O QUE DEUS CRIOU ?
Criou o SOL, a Lua, as Estrelas, as plantas, as pedrinhas, os planetas ( Terra, por exemplo), os
bichinhos, os homens, etc
COMO SABEMOS DA EXISTÊNCIA DE DEUS ?
Através das suas criações (Mares, Rios, Florestas, etc)
COMO FOMOS CRIADOS ?
Todos nós fomos criados iguais , bons, sem sabermos nada , para que possamos evoluir
O QUE É EVOLUIR ?
Ë crescer espiritualmente ; É amadurecer e adquirir virtudes; é ser Luz .
Quando nossa Luz fica muito brilhante (através das reencarnações) , chamamos de espírito de
Luz, Benfeitor ou Mentor.
VOCÊS SÃO IRMÃOS DE SEUS PAIS ?
Espiritualmente, sim !
Nesta encarnação vocês devem respeito a ele como seu “pai de sangue “
Em cada encarnação , podemos ter pais diferentes. O único Pai que não muda é DEUS, pois
ele criou o Espírito que não morre nunca.
DEUS CUIDA DE NÓS ?
Sim . Ele transmite amor e sabedoria. Ele dosa os ensinamentos de acordo com o nosso
crescimento espiritual.
VOCËS SABEM O QUE ERA HOMEM DA CAVERNA ?
Eram homens rudes, que não compreendiam direito as coisas.
Depois de várias encarnações , quando Deus viu que eles estavam preparados, ele os enviou a
1o. Revelação Divina.
VOCÊS SABEM O QUE É REVELAÇÃO DIVINA ?
É o conjunto de informações, enviada por Deus através dos espíritos Iluminados, que mostra
um caminho certo a seguir, pela Felicidade.
QUAL FOI A PRIMEIRA REVELAÇÃO DIVINA ?
Foi através de Moisés ( = Salvo pelas águas)

Naquela época no Egito havia um rei malvado que mandou matar todas as crianças Israelitas.
Moisés foi colocado por sua mãe em um cesto no Rio Nilo e salvo pelas águas pela princesa
que resolveu cria-lo.
Sua mãe foi trabalhar como babá para a princesa.
Moisés , através dos 10 mandamentos, levou aos homens a primeira Revelação Divina Amar a
Deus
Não Roubar
Não matar
Não desejar o que é dos outros, etc
E A SEGUNDA REVELAÇÃO DIVINA ?
Foi através de Jesus .
Jesus veio ensinar a amar a Deus, aos nossos pais e irmãos e aos nossos inimigos.
“Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo”.
AONDE JESUS NASCEU ?
Na cidade de Belém , na Judéia
Nasceu em um lugar pobre e , ao nascer, nos deu a primeira lição de Humildade.
AONDE JESUS CRESCEU ?
Na Galiléia – Cidade Nazaré
O QUE JESUS FAZIA ?
Curava muitos doentes (Ex.: Cego de nascença)
O QUE ELE QUERIA DIZER COM “NÃO VIM DESTRUIR A LEI “
Ele queria mostrar que foi enviado do PAI para CONTINUAR o que MoiSés trouxe
AS PESSOAS EGAÍSTAS SENTIAM INVEJA DELE ?
Sim,
E quiseram crucifica-lo
Prenderam a Jesus e o levaram a Pilatos (representante do Imperador Rmano)
Pregaram Jesus na Cruz de Madeira
Suas últimas palavras foram :
“Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem”
Para continuar seguindo o que Jesus nos ensinou, Deus escolheu um Homem BOM,
HONESTO e ESTUDIOSO para publicar o que algumas pessoas do outro lado da Vida
escreviam para as pessoas da Vida que estamos.
Seu nome é Hippolyite Leon Denizard Rivail ( = Allan Kardec)
Ele nos trouxe a TERCEIRA REVELAÇÃO DIVINA
Muitas coisas bonitas estão escrito no EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

