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PLANO DE AULA

1. TEMA: Pentecostes — a mediunidade restaurada.
2. OBJETIVO: Esta aula deseja fazer chegar à inteligência e ao coração das crianças, que foi no DIA DO
PENTECOSTES (festa religiosa dos Judeus), que aconteceram extraordinários fenômenos mediúnicos com
os apóstolos, estabelecendo a era da mediunidade (revogando a proibição de Moisés), hoje popularizada no
Espiritismo cristão.
3. BIBLIOGRAFIA:
At, 2: 1ª 35.
LM, itens 160 e 187.
Caminho, Verdade e Vida (Emmanuel / F.C.Xavier), cap. 10.
Pão Nosso (Emmanuel / F.C.Xavier), cap. 173.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Exposição.
Existem duas grandes categorias de mediunidades:
EFEITOS FÍSICOS, que provocam movimentos materiais ou manifestações ostensivas.
EFEITOS INTELECTUAIS, que transmitem comunicações inteligentes.
Esses dois fenômenos mediúnicos ocorreram no DIA DO PENTECOSTES; cinqüenta dias após a
ressurreição de Jesus.
Estabelecendo a ERA DA MEDIUNIDADE entre os homens, e, automaticamente revogando a
proibição que Moisés estabeleceu 2000 anos antes de Jesus. Esses fenômenos serão observados no
transcorrer desta aula.
b) Desenvolvimento: Exposição.
ILUSTRACÃO:
O desenho retrata o momento histórico ocorrido no Dia do Pentecostes, tradicional festa religiosa dos
Judeus.
Jerusalém estava repleta de forasteiros. Filhos da Mesopotâmia, da Frigia, da Líbia, do Egito;
cretenses, árabes, partos e romanos, que se aglomeravam na praça extensa.
Efeitos físicos: De repente, veio do céu um som veemente e impetuoso, que atraiu toda a cidade para
a extensa praça, inclusive os apóstolos.
Efeitos intelectuais: Naquele momento, os apóstolos foram envolvidos mediunidade, por luzes como
línguas de fogo, ou seja, Espíritos superiores mediunizado cada um deles.
Como médiuns, anunciaram o Evangelho, no idioma particular de cada grupo da multidão.
Todos estavam admirados e maravilhados, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso?
— Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida por Jesus, contestando que os
apóstolos estivessem embriagados, pois cada um falou em outra língua, causando admiração e alegria.
A ERA DA MEDIUNIDADE, na verdade, com esses fenômenos, estabeleceu-se para sempre, como
alicerce do Cristianismo, na atualidade popularizados pelo Espiritismo cristão, revogando a proibição de
Moisés.
c) Fixação: Interrogatório, usando as perguntas abaixo:
a) Mediunidade de efeitos físicos produzem quais fenômenos?
b) Mediunidade intelectual. Quais são as suas manifestações?
c) Como foi estabelecida a Era da Mediunidade?
d) A proibição mediúnica revogada foi estabelecida por quem?
d) Material didático:
Uma (1) folha desenhada, retratando o Dia do Pentecostes.
Desenhos para colorir.
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Este desenho retrata o momento histórico ocorrido no Dia de Pentecostes, tradicional festa religiosa dos
Judeus.
Jerusalém estava repleta de forasteiros: filhos da Mesopotâmia, do Egito, da Frigia, da Líbia. Cretenses,
Árabes, Partos e Romanos, que se aglomeravam na praça extensa.
Todos estavam admirados e maravilhados, dizendo uns para os outros: — Que quer dizer isso? Simão
Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida por Jesus, contestando que os Apóstolos estivessem
embriagados, pois cada um falou em outra língua, causando admiração e alegria.
Efeitos físicos e intelectuais estão descritos no Plano de Aula.
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