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3 DE OUTUBRO DE 1804
ANIVERSÁRIO DE ALLAN KARDEC
UNIDADE: ESPIRITISMO
SUB-UNIDADE: ALLAN KARDEC
7-8 ANOS
1) Distribuir o quebra-cabeça, em envelopes à turma dividida em
grupos de dois.
(Gravura de Allan Kardec)
Pedir que montem o quebra-cabeça.
Perguntar à turma se conhecem a pessoa que está na figura.
Conversar com a turma sobre Kardec.
Narrar a história "Allan Kardec"
Fazer as seguintes perguntas:
1-Onde nasceu Hippolyte Leon Denizard Rivail?
2-Qual a sua profissão?
3-Como era a reunião que o Professor Rivail assistiu com seu amigo?
4-Com quem ele conversou em outras reuniões?
5-Que nome Hippolyte passou a usar?
6-O que é Espiritismo?
ALLAN KARDEC
Há muitos anos num país muito distante:a França ,nasceu um menino
chamado Hippolyte Leon Denizard Rivail.
Ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804,na cidade de Lion.
Quando criança,Hippolyte sempre mostrou-se bastante estudioso; por isso
aprendia rápido.
Ainda muito moço tornou-se professor,dedicando-se a ensinar a todos
aqueles que o procuravam.
Casou-se,mais tarde com a professora Gabrielle Boudet que o ajudavaem
suas tarefas educativas.
Certa vez, levado por um amigo,o professor Hippolyte foi a uma reunião
onde aconteciam fatos muito diferentes: as mesas moviam-se sozinhas e
até... respondiam a perguntas que lhes fizessem!...
Ficou intrigado e, como pessoa estudiosa,interessou-se em descobrir que
força estranha realizava aqueles fenômenos.
Descobriu que os fenômenos eram provocados por espíritos.Desta
maneira ele passou a conversar com os espíritos em outras
reuniões,aprendendo muitas coisas.
Os espíritos disseram-lhe então que ele deveria a notar e verificar todos
aqueles ensinamentos. Hippolyte assim fez e,algum tempo depois,
publicou vários livros aos quais encontramos os ensinamentos do
"Espiritismo",ou seja,da Doutrina dos Espíritos.

Esses livros foram publicados sob o nome
de Allan Kardec,que o professor adotou.
EXERCÍCIO
1-Risque a resposta certa:
a) Kardec nasceu na cidade de:
Lion Paris Rio de Janeiro
b) Seu nome verdadeiro era:
Hippolyte Leon Denizard Rivail
Hippolyte Denizard
Leon Rivail
c) O menino era :
sábio e alegre - inteligente e estudioso
triste e estudioso
2- Complete:
Ele adotou o nome de ------------------------O Professor Hippolyte casou-se com ------------A missão de Hippolyte era --------------------FONTE:APOSTILA DA FEB

