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IDADES: 09/l0

PLANO DE AULA

1. TEMA: Deus Criador.
2. OBJETIVO: As crianças deverão compreender que Deus é o Criador de todas as coisas, revelando-se
por suas obras.
3. BIBLIOGRAFIA:
Jo, 4:24 - “Deus é Espírito”.
LE, Introdução, VI: “Deus é eterno, imutável, imaterial, soberanamente justo e bom. Criador do Universo.
LE, 1 - “Deus é a inteligência suprema, causa primaria de todas as coisas.”
LE, 4 - Prova da existência de Deus: “NÃO HÁ EFEITO SEM CAUSA.”
LE, 9 - “Pela obra se conhece o autor.”
Ge, 6, itens 32 e 33: — “A Via-Láctea.”
Religião dos Espíritos (Emmanuel / F.C.Xavier), cap. 78: “A Via-Láctea possui mais de duzentos milhões
de Sóis.”
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Exposição.
LEVAR UM RELÓGIO, se possível, de bolso.
Mostrando o relógio e o seu mecanismo delicado e preciso, comentar:
— A existência do relógio atesta a existência de seu inventor: o relojoeiro.
— A engenhosidade do seu mecanismo fala da inteligência do relojoeiro. Quando um relógio nos dá,
no momento exato, a indicação das horas, não podemos dizer: Ai está um relógio bem inteligente. Por que?
Porque sabemos que o relógio é obra do relojoeiro, que é a inteligência que o fez.
A OBRA FALA DE SEU AUTOR, NÃO PODEMOS ESQUECER DESSA VERDADE!
b) Desenvolvimento: Exposição dialogada.
ILUSTRACÃO N0 01
Mostrar a foto do Universo, na sua impressionante beleza, comentando-a com as crianças, seguindo a
descrição nela contida.
ILUSTRACÃO N0 02
A VIA-LÁCTEA, com mais de duzentos milhões de Sóis, onde se encontram o nosso Sistema Solar,
no qual se encontra a nossa Terra.
Dialogar com as crianças sobre a figura leitosa de nossa Galáxia, exaltando a grandeza de Deus,
nosso Criador, usando as palavras esclarecedoras contidas na fotografia.
c) Fixação: Teste de lacunas.
Distribuir uma folha com o Teste de lacunas para cada criança resolver, trocando idéias com as
crianças, enquanto elas preenchem as lacunas, avaliando o estudo.
Após o exercício, dialogar sobre a invenção do relojoeiro, e a obra da criação Divina, usando as
máximas abaixo:
“DEUS NÃO SE MOSTRA, MAS SE REVELA POR SUAS OBRAS”.
“DEUS E A INTELIGÊNCIA SUIPREMA, CAUSA PRIMÁRIA DE TODAS AS COISAS”.
d) Material didático:
Levar um relógio, se possível, de bolso.
Ilustrações de nº 1 e 2, com textos esclarecedores.
Folha com o Teste de lacunas, e lápis.
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TESTE DE LACUNAS — Completar as frases, usando as palavras-chaves e seguindo os seus números,
concluindo quem criou o Universo.
1) A nossa Galáxia tem duzentos milhões de ________________________.
2) Via-Láctea é o nome da nossa ______________________.
3) Onde mora o nosso Sol, na _____________________.
4) O nosso Sistema planetário gira em torno do ___________________________.
5) A nossa Casa Planetária se chama ________________________.
6) Tudo isso é uma pequeníssima parte do _______________________.
7) Quem criou o Universo? ____________________________.

PALAVRAS-CHAVES:
5) Terra — 3) Via-Láctea — 7) Deus — 1) Estrelas — 4) Sol — 2) Galáxia — 6) Universo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TESTE DE LACUNAS — Completar as frases, usando as palavras-chaves e seguindo os seus números,
concluindo quem criou o Universo.
1) A nossa Galáxia tem duzentos milhões de ________________________.
2) Via-Láctea é o nome da nossa ______________________.
3) Onde mora o nosso Sol, na _____________________.
4) O nosso Sistema planetário gira em torno do ___________________________.
5) A nossa Casa Planetária se chama ________________________.
6) Tudo isso é uma pequeníssima parte do _______________________.
7) Quem criou o Universo? ____________________________.
PALAVRAS-CHAVES:
5)Terra — 3) Via-Láctea — 7) Deus — 1) Estrelas — 4) Sol — 2) Galáxia — 6) Universo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Esta é uma foto maravilhosa de diminuta parte do Universo.
É um aglomerado de Galáxias, Sistemas Planetários, com milhões de Sóis.
Revela a infinita grandeza de Deus, o Criador de todas as coisas.
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Esta é a nossa Galáxia, denominada Via-Láctea, pela semelhança com um caminho de leite. Ela possui mais
de duzentos milhões de Sóis, além de planetas, asteróides, cometas e meteoros. É um maravilhoso aglomerado
de estrelas. No entanto, é uma diminuta parcela da criação de Deus.
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