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Título: Revisão das 3 Revelações

● Objetivos:

Espera-se que os evangelizandos:
➔ Relembrem alguns aspectos das 3 revelações divinas (Moisés, Jesus e

Espiritismo);
➔ proponham ideias para o evangelizarte.

● Aula propriamente dita:

1. Aquecimento: 5 minutos

Fazer a prece inicial (5 min)

2. Desenvolvimento:

Primeiro momento (20 min)

Jogo “As 3 Revelações”:

- montar previamente um tabuleiro gigante com fita crepe no chão conforme o
modelo abaixo (a quantidade de colunas deve ser igual a quantidade de
participantes).

- Cada evangelizando se posiciona no início do tabuleiro
- escolher a ordem de participação e na sua vez deverá responder uma das

perguntas do Anexo 1. Caso acerte poderá andar 1 casa, caso erre permanecerá
parado e o próximo jogador terá a chance de responder.

- Ao final de todas as perguntas o evangelizando que tiver andado mais casas
ganha.

Modelo de tabuleiro:

Início Início Início



Fim Fim Fim

Segundo momento (25 min)

Após a revisão sentar com os evangelizando e relembrá-los sobre o evangelizarte.
Explicar que faremos um vídeo sobre as 3 revelações.
Fazer um levantamento de ideias para o vídeo e o planejamento.

3. Encerramento: (5 minutos)

Fazer a prece final.

● Recursos Didáticos

➔ fita crepe
➔ perguntas do Anexo 1
➔ dado gigante



Anexo 1

Perguntas sobre a 1ª Revelação

1 - O que é uma revelação divina?
R. Particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da
inteligência, nem com o auxílio dos sentidos; e esse conhecimento lhe dão Deus ou seus
mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer pela inspiração.

2 - Quem foi o responsável por trazer a 1ª revelação divina?
R. Moisés

3 - Qual o nome do rio em que Moisés foi colocado quando bebê para não ser morto pelos
soldados do faraó?
R. Rio Nilo.

4 - Qual foi a revelação que Moisés trouxe?
R. Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, Soberano
Senhor e Criador de todas as coisas.

5 - Para que povo Moisés trouxe a 1ª revelação?
R. Para o povo hebreu que estava escravizado no Egito.

6 - Forca - MONTE SINAI
Perguntar o que aconteceu nesta ocasião. R. Moisés recebeu os 10 mandamentos.

7 - Quais são os 10 mandamentos?
R.
1. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
2. Não falar o nome de Deus em vão.
3. Lembrar de santificar o dia de sábado.
4. Honrar pai e mãe.
5. Não matar.
6. Não cometer adultério.
7. Não roubar.
8. Não prestar falso testemunho contra o próximo.
9. Não desejar a mulher do próximo.
10. Não desejar qualquer coisa que pertença ao próximo.

Perguntas sobre a 2ª Revelação

1 - Quem foi o responsável por trazer a 2ª revelação divina?
R. Jesus.

2 - Por que Jesus disse: “Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas;
não os vim destruir, mas cumpri-los”?
R. Não veio destruir as Leis de Moisés, mas sim aprimorá-la a necessidade de progresso
da humanidade.

3 - Jesus reduziu os 10 mandamentos em uma simples prescrição, qual é ela?
R. “Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo”.



4 - Qual foi o principal ensinamento de Jesus?
R. o Amor.

5 - Qual é a diferença entre o Deus de Moisés e o de Jesus?
R. O Deus de Moisés é um Deus terrível, ciumento, vingativo. O Deus de Jesus é um
Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso.

6 -  Complete a frase: Jesus ensinava por meio de ___________.
R. Parábolas.

7 - Cite o nome de uma parábola de Jesus.

8 - O que Jesus quis dizer com: “Muitas das coisas que vos digo ainda não as
compreendeis e muitas outras teria a dizer, que não compreenderíeis; por isso é que vos
falo por parábolas; mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de Verdade,
que restabelecerá todas as coisas e vo-las explicará todas.” (João, 14 e 16; Mateus,
17.)?6

Perguntas sobre a 3ª Revelação

1 - Qual é a 3ª Revelação Divina?
R. O Espiritismo.

2 - Quem foi o responsável por trazer o espiritismo à luz da humanidade?
R: Allan Kardec.

3 - Por qual fenômeno começou o interesse de Kardec para investigar o Espiritismo?
R. Mesas girantes.

4 - Quais os 3 aspectos da doutrina espírita?
R: Filosofia, ciência e religião.

5 - Em que ano surgiu o termo "espiritismo"?
R: 1857.

6 - Quais os 6 livros mais importantes que Kardec escreveu?
R: Evangelho segundo o espiritismo, Livro dos Espíritos, A gênese, Livro dos médiuns,
Céu e Inferno e O que é o Espiritismo.

7 - O que o Espiritismo nos traz segundo Jesus?
R: "conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba donde vem, para onde vai e
por que está na Terra".


