ALIANÇA MUNICIPAL ESPÍRITA DE JUIZ DE FORA (AME-JF)
Departamento de Evangelização da Criança (DEC)

AULA Nº 20
II CICLO “A”
IDADES: 09/10

PLANO DE AULA

1. TEMA: A Mediunidade.
2. OBJETIVO: As crianças deverão compreender que a mediunidade é o elo de comunicação entre nós e
os desencarnados. Também, que assim como o olfato capta o aroma da flor, a mediunidade percebe,
registra, a presença dos Espíritos.
3. BIBLIOGRAFIA:
LM, 31, item X: – “Todos os homens são médiuns”.
LM, 31, item XI: – “O dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo”.
ESE, 26, item 2: – “Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido”.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Colorir. (Querendo levar um vasinho de flor cheirosa, para as crianças
perceberem o perfume invisível).
As crianças devem colorir a ilustração que segue junto, inclusive as emanações de perfume que
exalam das flores.
Depois do exercício de colorir, dialogar com elas a respeito da flor e o seu perfume, perguntando:
— A gente vê o perfume? (R.: Não, porque ele é invisível).
Entretanto, possuímos um meio de percebê-lo, não é verdade? Qual é? (R.: O olfato)
Dessa forma, o OLFATO é o meio de se registrar a existência do perfume, que é invisível, não é
assim? Dialogar com as crianças.
b) Desenvolvimento: Diálogo.
Muito bem. Agora vou fazer uma pergunta, mas vocês só podem responder – SIM ou NÃO.
Combinado?
ESCREVER NO QUADRO-DE-GIZ: A gente vê o Espírito?
Após perguntar uma a uma das crianças, que devem responder simplesmente: SIM ou NÃO,
conforme o combinado.
Concluímos com acerto: não se vê o Espírito, como não se vê o perfume!
— Mas há um meio de se ver o Espírito, qual é ele? Vocês sabem?
Vou dizer: o meio de se ver o Espírito é a mediunidade, denominada vidência ou clarividência.
Assim como o olfato é o meio de se registrar o perfume, a mediunidade é o de se perceber a presença
dos Espíritos: vendo-os, ouvindo-os, etc.
Se não possuíssemos o sentido do olfato, não saberíamos da existência do perfume!
Se não houvesse o dom mediúnico, não saberíamos da existência dos Espíritos. Assim, a
mediunidade comprova a existência do Espírito e o Espírito a existência da mediunidade.
O perfume é comum às flores, a mediunidade é comum a todos nós.
Graças à mediunidade, o Espiritismo revive o evangelho de Jesus. Só o médium Chico Xavier já
recebeu mediunicamente mais de 450 livros, sustentando o intercâmbio entre nós e os Espíritos.
c) Fixação: Encontre as palavras.
d) Material didático: Uma ilustração para colorir, lápis de cor.
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PALAVRAS CHAVES

1) Da flor exala o _____________________
2) O perfume é _________________________________
3) O Espírito é _______________________
4) Capta-se o perfume pelo _____________________
5) Registra-se o Espírito pela _________________________
6) A mediunidade é comum a todas ____________________
7) O dom mediúnico permite ver e ouvir o ________________________
8) A mediunidade, com Kardec nos deu o __________________________
9) O Espiritismo revive o __________________________
10) Através da mediunidade de Chico Xavier, os Espíritos já escreveram (livros) _______
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