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PLANO DE AULA
1. TEMA: O Pensamento.
2. OBJETIVO: As crianças deverão compreender que o Pensamento é alguma coisa, ainda que invisível,
que pode ser transmitido de uma pessoa a outra, podendo ser de um encarnado para um Espírito, e viceversa.
3. BIBLIOGRAFIA:
LE, 89 a) — “O Pensamento é um atributo do Espírito”.
LE, 282 — “O fluido universal é o veículo da transmissão do pensamento, como o ar é o veículo do
som”.
ESE, 28: 10 — “Estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que é o veículo do Pensamento”.
PENSAMENTO E VIDA (Emmanuel / F.C.Xavier), cap. 2 — “O Pensamento é força eletromagnética”.
AÇÃO E REAÇÃO (A. Luiz / F.C.Xavier), cap. 4 — “O Pensamento, força viva e atuante, cuja
velocidade supera e da luz...”.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Exposição.
O AR QUE ENVOLVE, é o veículo de transmissão de sons (palavras,
ruídos, música).
O FLUIDO UNIVERSAL — que enche o espaço — é o veículo da
transmissão do pensamento.
UMA EMISSORA DE RÁDIO, conforme a sua potência, pode transmitir sinais de um continente a

ESCREVER NO
QUADRO-DE-GIZ

)

outro.
DESENHO Nº 01:
Como vemos, a emissora de rádio, usando ondas invisíveis, transmite sons que são captados pelo
aparelhos de rádio.
O homem, filho de Deus, em prece, usando o seu pensamento, entra em comunicação com o seu
protetor espiritual.
b) Desenvolvimento: Diálogo.
Os encarnados e os desencarnados têm o livre-arbítrio, isto é, a liberdade de fazer o bem e o mal.
Observamos como essa liberdade permite a transmissão de pensamentos bons e maus.
DESENHO Nº 02:
Vemos aqui um espírito perseguidor, procurando, pelo pensamento, perturbar um encarnado,
transmitindo idéias contrárias ao bem.
Afim de evitar os pensamentos perversos de um espírito inferior, devemos recusar as idéias malévolas
e orar imediatamente, pedindo proteção ao nosso guia espiritual.
DESENHO Nº 03:
Ao contrário de perseguidores, Espíritos dedicados ao bem, em nome de Jesus, acodem aos nossos
pedidos mentais, inspirando-nos o bem e protegendo-nos contra o assédio dos perturbadores.
Por isso, devemos manter o bom hábito da prece diária, leitura de livros edificantes e conversação
sobre assuntos elevados.
c) Fixação: Interrogatório dialogado.
1)
Qual é o veículo do som? (O Ar)
2)
Qual é o veículo do pensamento? (O fluido universal)
3)
Como nos comunicamos com os nossos protetores espirituais? (através do pensamento)
4)
Como nos libertaremos de um pensamento mau? (orando ao nosso guia espiritual)
d) Material didático:
Quadro-de-giz e 2 folhas com três desenhos que ilustram o estudo.
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