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PLANO DE AULA

1. TEMA: A Primeira Revelação — aspectos da vida de Moisés, sua missão.
2. OBJETIVO: Levar as crianças a compreenderem a importância da Primeira Revelação e de seu Profeta:
Moisés, recebendo as leis básicas: Os Dez Mandamentos e revelando a existência de um só e único Deus,
nosso Pai e Criador de todas as coisas.
3. BIBLIOGRAFIA:
Atos, 7: 22 - “E Moisés foi instruído em toda ciência dos egípcios.”
Ge, 1: 21 - “Moisés revelou o Deus Único e promulgou a lei do Sinai.”
ESE, 1: “Os Dez Mandamentos — esta Lei tem caráter divino.”
O CONSOLADOR (Emmanuel / F.C.Xavier) - questões:
— 269, “Moisés trazia consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas.”
— 270, “Moisés foi legítimo emissário do plano superior, para entregar ao mundo a sublime mensagem
da Primeira Revelação.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Exposição.
ILUSTRAÇÃO N0 01
Entregar a cada criança uma cópia do Mapa do Egito, para elas colorirem o Rio Nilo, a Esfinge e as
Pirâmides.
ENQUANTO AS CRIANÇAS COLOREM IR CONVERSANDO COM ELAS, CONFORME ABAIXO:
* O Nilo, sem o qual não existiria o Egito.
* A Esfinge, com corpo de animal e cabeça humana, simbolizando o ser humano emergindo para a
humanização.
* As Pirâmides, imponentes vultos de pedra, construídas com milagres de blocos, pesando toneladas.
Após a coloração:
Além dessas grandezas materiais, que revelam superior capacidade cientifica, os egípcios possuíam
elevados conhecimentos espirituais:
+ Seus sacerdotes conheciam a existência do Deus Único e absoluto, Pai de todas as criaturas,
conforme o Espiritismo ensina hoje.
+ Conheciam todos os fenômenos mediúnicos que Kardec revelou, praticando-os em seus Templos,
como atualmente nos Centros Espíritas.
FOI NESSE AMBIENTE ESPIRITUAL ELEVADO, que Moisés recebeu primorosa educação,
saturando-se de todos os conhecimentos, desenvolvendo a sua poderosa mediunidade, a fim de cumprir a
sua elevada missão.
b) Desenvolvimento: Diálogo.
ILUSTRAÇÃO N0 02
Este é um desenho de Moisés, segundo a imaginação de um artista, a fim de dar uma idéia de como
seria a figura do grande missionário de Jesus.
Quando chegou o momento de cumprir a sua missão, Moisés, alertado mediunicamente pelos
Espíritos, pediu ao Faraó a libertação do povo hebreu, que se encontrava há mais de 400 anos escravizado
no Egito.
DEPOIS DE MUITA RESISTÊNCIA, O FARAÓ LIBERTOU OS ISRAELITAS.
Moisés, então, concentrou os milhares de hebreus, com todos os seus pertences, saindo rumo ao
deserto, em busca da Terra Prometida, em peregrinação que durou 40 anos.
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ILUSTRACÃQ N0 03
Dar a cada criança um mapa da peregrinação pelo deserto, para elas colorirem o pontilhado que
assinala a caminhada pelo deserto e as figuras humanas dos hebreus, simbolizando a caminhada no deserto,
Colorir as letras que assinalam o Monte Sinai, onde Moisés recebeu os Dez Mandamentos.
Esclarecendo:
Moisés, médium extraordinário, realizou grandes feitos ante os seus irmãos e companheiros,
maravilhados, confirmando assim a sua missão.
Moisés completou a sua missão no Monte Nebo, onde desencarnou vendo, ao longe, a Terra
Prometida.
c) Fixação: Caixinha de Surpresas.
Cada criança retirará uma das tiras que estão na Caixinha de surpresas, lendo-a e comentando-a, com
o auxilio do evangelizador (a), completando dessa forma o estudo.
d) Material didático:
Três folhas com os desenhos que ilustram a aula.
Folha com os ensinos complementares do estudo, para ser usada na Caixinha de Surpresas.
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ILUSTRAÇÃO Nº 3 - Colorir as figuras humanas dos Hebreus, seguindo o pontilhado, que simbolizam a
caminhada no deserto, durante 40 anos.
- Colorir o Monte Sinai, onde Moisés recebeu os DEZ MANDAMENTOS.
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ATIVIDADES PARA AS CRIANÇAS
Caixinha de surpresas - Recortar em tiras, os esclarecimentos abaixo mencionados, colocando-os na
Caixinha.
Cada criança retirará uma das tiras, lendo-a em voz alta e comentando-a com o auxilio do evangelizador..

1) Os egípcios eram espíritos exilados na Terra, procedentes de outro planeta. Construíram uma civilização
superior, conforme atestam as suas realizações arquitetônicas e a sua ciência religiosa.
______________________________________________________________________________________
2) Em nenhuma civilização da Terra o culto da morte foi tão altamente desenvolvido, como na dos
egípcios.

3) Os egípcios construíram templos maravilhosos, onde se cultuava a verdade que o Espiritismo ensina
hoje, e praticavam o bem em favor de todas as criaturas.

4) Moisés trazia consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas, e foi legitimo emissário do plano
superior, para entregar ao mundo a sublime mensagem da Primeira Revelação: OS 10 MANDAMENTOS.

5) “Moisés foi instruído em toda ciência dos egípcios.” - Atos, 7:22.

6) Nos círculos reservados aos grandes mestres da ciência egípcia, ensinava-se a existência do Deus Único,
Pai de todas as criaturas.

7) Moisés recebeu, mediunicamente, os Dez Mandamentos, que lhe foram ditados por Espíritos Superiores.

8) Os sacerdotes egípcios conheciam a comunicação mediúnica e a reencarnação.

9) Todas as raças da Terra devem aos judeus o beneficio sagrado da revelação do Deus Único, Pai de todas
as criaturas.

10) Os 40 anos que o povo de Israel passou no deserto, sob o comando de Moisés, representam como que
um curso de consolidação de sua fé, com base nos Dez Mandamentos.
______________________________________________________________________________________
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