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PLANO DE AULA

1. TEMA: Fé Raciocinada.
2. OBJETIVO: Levar à compreensão e ao raciocínio das crianças que a fé espírita é raciocinada, por se apoiar
nos fatos e na lógica, por isso, nenhuma dúvida deixa. “A criança crê porque tem certeza e ninguém tem certeza
senão porque compreendeu”. – Allan Kardec.
3. BIBLIOGRAFIA:
Mc, 5: 25 a 34; Mt, 9: 20 a 26; Lc, 8: 40 a 46.
ESE, 19, item 7.
A Gên, 15: 10 e 11.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Exposição dialogada.
Escrever no
quadro-de-giz

)

“FÉ INABALÁVEL SÓ É A QUE PODE ENCARAR DE FRENTE
A RAZÃO, EM TODAS AS ÉPOCAS DA HUMANIDADE”. – Allan Kardec.

Meus amiguinhos e amiguinhas, o nosso estudo de hoje é sobre a fé espírita, que é raciocinada, e por
isso é também inabalável.
Vamos procurar um meio de mostrar-lhes o que é FÉ RACIOCINADA, usando um pequeno teste.
(Distribuir um teste para cada criança, fornecendo lápis).
b) Desenvolvimento: Diálogo.
Vocês notaram em quantas coisas depositamos fé?
VEJAMOS:
— Pés, mãos e ouvidos, são instrumentos que usamos confiantemente, por termos FÉ neles.
— A minúscula semente não falha na multiplicação dos grãos e os nossos cérebros revelam a fé raciocinada, dando-nos certeza e compreensão.
— A fim de ilustrar a fé raciocinada vivida por uma mulher doente, vamos contar uma passagem evangélica entre ela e Jesus.
Narrar a historinha evangélica.

ªªªªª
ªªª
ª
c) Fixação: Dialogar com as crianças, após a narração.
A historinha narrada e os comentários constantes na NOTA FINAL, proporcionarão a avaliação.
d) Material didático: Quadro-de-giz, o Teste com as lacunas e a historinha evangélica.
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———————————————————————————————————-——
1 - Tenho fé nos meus p..................... e ando na paz e no bem de Deus.
2 - Tenho fé nas minhas m........................ e trabalho, estudo e faço esporte.
3 - Tenho fé nos meus o.............................. e vejo as belezas do céu.
4 – Tenho fé nos meus ouv............................ e ouço a música da Natureza.
5 - O lavrador tem fé nas sem......................................... e colhe milhares de grãos.
6 - Tenho fé no meu cére.......................... uso a minha inteligência e raciocínio para ter fé raciocinada.
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A MULHER QUE TINHA UM FLUXO DE SANGUE

E, passado Jesus outra vez num barco para a outra margem do lago de Genezaré, ajuntou-se a Ele uma
grande multidão que o apertava.
Na multidão, estava uma certa mulher que havia doze anos sofria de uma hemorragia. E que havia
padecido muito com muitos médicos, e gasto tanto quanto tinha, nada lhe aproveitando os tratamentos.
Ouvindo falar de Jesus, juntou-se no meio da multidão, por trás dele e tocou em seu vestido, porque,
dizia ela para si mesma, se tão somente tocar nas suas vestes, ficarei sã.
E Jesus, conhecendo que uma virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse:
— Quem me tocou? Quem tocou em minhas vestes?
— E seus discípulos disseram-lhe: vês que a multidão te aperta e dizes que te tocou?
Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se diante Dele e disse-lhe
toda a verdade.
E Ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou; vai em paz e sê curada deste mal.

ªªªªª
ªªª
ª

NOTA FINAL:

DIALOGAR COM AS CRIANÇAS A FIM DE AVALIAR O ESTUDO
A fé da mulher que Jesus curou foi raciocinada?
Por certo, ela que já ouvira falar de Jesus ficou sabendo que Ele já havia curado cegos, surdos, mudos,
paralíticos e leprosos.
Portanto, imaginava ela, Jesus deve trazer em si mesmo a virtude medicamentosa de que necessito para
me curar.
Assim crendo, racionalmente, pensava: basta tocar em suas vestes com fé para receber o influxo curador
que sai de sua pessoa.
Ela, portanto, ao contrário da multidão (QUE SÓ COMPRIMIA JESUS), com sua fé raciocinada,
conseguiu a sua cura.
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