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PLANO DE AULA
1. TEMA: Deus, Criador e Pai (Matéria e Espírito).
2. OBJETIVO: As crianças deverão saber que esta aula continua a anterior, completando-a. Nesta,
procedendo-se - do todo para as partes - veremos que Deus, Espírito e Matéria constituem o princípio de
tudo o que existe, a trindade universal.
3. BIBLIOGRAFIA:
LE, (Introdução), cap. VI:
* “Deus criou o Universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais.”
* “Os elementos materiais constituem o mundo visível, ou corpóreo;
* “e os elementos imateriais, o mundo invisível ou dos Espíritos.”
LE, 22 - “Define-se matéria como sendo o que tem extensão, o que impressiona os nossos sentidos.”
LE, 27 - (...) a trindade universal.”
Religião dos Espíritos (Emmanuel / F. C. Xavier), cap. 78 (nossa Galáxia).
A Caminho da Luz (Emmanuel / F. C. Xavier), cap. II: “(...) em todos os tempos a beleza e a ordem
constituem um dos traços indeléveis de toda a criação.”
Jo, 14: 2 - “Na casa de meu Pai há muitas moradas.” - Jesus.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Exposição dialogada.
FIXAR NO QUADRO O PAINEL DO UNIVERSO MONTADO NA AULA ANTERIOR..
Queridas crianças, este é o painel que vocês montaram na aula anterior.
São bilhões de Estrelas criadas por Deus, é o Universo.
- Vocês acham que as estrelas são materiais? (dialogar).
(Lógico que são, pois elas impressionam os nossos olhos).
FAZER-DE-CONTA
Bem, agora vamos IMAGINAR, fazer-de-conta que possuímos uma luneta que ampliasse,
aumentasse somente o conjunto de nossa Via-Láctea, para fazermos uma idéia completa de nossa Galáxia.
Vejamos:
ILUSTRAÇÃO Nº 01 (Fixar a gravura da Via-Láctea no painel).
Esta é a Via-Láctea, ela possui mais de 200.000.000 (duzentos milhões) de Estrelas, sendo uma delas
o nosso Sol.
O nosso Sol está assinalado à direta, na parte baixa da galáxia.
Crianças, não esqueçamos, isto é criação da Inteligência Suprema: Deus.
CONTINUEMOS FAZENDO-DE-CONTA
ILUSTRAÇÃO Nº 02 (Fixar no painel a gravura do Sistema Solar).
Imaginando, ampliando a visão, temos aqui o nosso Sistema Solar, com os seus nove planetas e os
seus 32 satélites, e milhares de asteróides.
A gravura foi organizada para mostrar os tamanhos relativos dos nove planetas, para servir de
comparação. A nossa casa planetária, a Terra, é o planeta que nos acolhe como escola de realizações
progressivas.
Jesus anunciou: “Na casa de meu Pai há muitas moradas”, está claro que Jesus se referia aos planetas
habitados.
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AINDA FAZENDO-DE-CONTA
ILUSTRAÇÃO Nº 03 (Fixar no painel a gravura Terra-Lua em torno do sol).
Em sua caprichosa revolução anual em torno do Sol, a Terra e a Lua descrevem trajetórias
entrelaçadas, como vemos na ilustração.
Apreciemos a beleza da criação de Deus, revelando-o como a Inteligência Suprema, onde se
observam as órbitas perfeitas e harmoniosas da Terra em torno do Sol e a Lua em volta da Terra.
b) Desenvolvimento: Diálogo.
Elementos materiais:
As estrelas, os planetas e outros corpos celestes, são elementos materiais que constituem o mundo
visível, o mundo material.
Elementos espirituais:
Mas Deus, a Soberana Inteligência, não poderia reinar unicamente sobre a matéria; por isso, Ele criou
os Espíritos, os seres inteligentes da criação, que constituem o mundo invisível, o mundo dos Espíritos.
Todas essas constelações, galáxias, sóis, mundos, foram criados para nós, os filhos de Deus, Espíritos
que, encarnando e reencarnando, buscam o progresso e a perfeição espiritual.
c) Conclusão: Exposição dialogada.

Desenhar no quadro-de-giz o triângulo ao lado.

Após, explicar:
Concluímos que há dois elementos gerais no
Universo: a matéria e o Espírito. Acima de tudo Deus, o
criador, o pai de todas as coisas.
A matéria é renovável, transforma-se; mas o Espírito
atingindo a perfeição, já traz em si mesmo a possibilidade
de deslocar-se nos espaços com a velocidade do
pensamento, herda o Universo, como filho do criador de
todas as coisas: Deus, pai de amor.
d) Material didático:
O painel do Universo montado na aula anterior;
As três ilustrações que acompanham esta aula;
Quadro-de-giz para o desenho acima,
Alfinetes de cabeça para fixar as ilustrações.
Nota: As três ilustrações usadas nesta aula foram extraídas da Enciclopédia LIFE, Livros: A Terra e
O Universo.
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