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

AULA Nº 04
II CICLO “B”
IDADES: 9/10

PLANO DE AULA
1. TEMA: Ação da prece - Transmissão do pensamento.
2. OBJETIVO: Levar ao entendimento das crianças, para elas compreenderem que o Criador nos dotou
de possibilidades de comunicação pelo pensamento, através do fluído cósmico universal, para
conversarmos e orarmos a Deus, a Jesus e aos Espíritos.
3. BIBLIOGRAFIA:
Mt, 21:22.
LE, 27 e 64.
LE, 282 - “O fluído cósmico é o veículo da transmissão do pensamento”.
ESE, 27: 9 e 10 - Ação da prece - Transmissão do pensamento.
G, 18: 8 - “correntes fluídicas com milhares de fios...”.
G, 14:15 - “Sendo o fluído o veículo do pensamento...”.
Entre a Terra e o Céu (A.Luiz / F. C. Xavier), cap. XI - “A mente que se coloca em prece estabelece um
fio de intercâmbio natural conosco...”.
Ação e Reação (A.Luiz/F. C. Xavier), cap. IV - “Na radiofonia e na TV...”.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Colorir o desenho.
Nota: Entregar a cada criança uma cópia do desenho, para colorir de azul-claro os espaços em torno dos
peixes, e estes, à vontade.
Após a atividade, explicar o que significa o desenho:
- A água representa, simboliza, o oceano de Fluído Cósmico que envolve todo o universo.
- Os peixes simbolizam tudo o que se encontra no espaço universal, isto é, nós mesmos, as coisas da
Terra, o nosso planeta, tudo, tudo.
Para ficar mais compreensível, vamos usar novamente o painel do Universo que vocês montaram.
FIXAR NO QUADRO O PAINEL DO UNIVERSO USADO NA SEGUNDA AULA.
Pois bem, o Universo todo que esse painel simboliza está envolvido pelo fluído cósmico.
Nesse fluído vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano, conforme
o desenho que vocês coloriram.
Como veremos, esse fluído é o elemento próprio para a comunicação de tudo que se encontra no
Universo.
APROVEITANDO UM MOMENTO DE SILÊNCIO, o evangelizador(a) perguntará às crianças:
Vocês aceitam esse fluído cósmico?
Acreditam que ele envolve todas as coisas?
Vamos fazer, a seguir, algumas comparações, para tudo ficar bem inteligível, bem
compreensível.
b) Desenvolvimento: Exposição dialogada.
VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO DA ATMOSFERA TERRESTRE:
Comparando:
* As vibrações do ar são o veículo do SOM e da IMAGEM.
* Na radiofonia e na televisão as modulações da palavra e das imagens se deslocam no
espaço com a velocidade da luz: 300.000 quilômetros por segundo.
* Os jogos de futebol não são transmitidos ao mesmo tempo, instantaneamente, para toda a
Terra no mesmo horário?
VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO NO ESPAÇO UNIVERSAL:
+ O fluído cósmico, que preenche o espaço universal, é o veículo do pensamento.
+ “As correntes fluídicas, como milhares de fios condutores, ligam os pensamentos do
mundo espiritual com os do mundo material.”
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AÇÃO DA PRECE:
Para se compreender a ação da prece, é necessário imaginar todos os seres espirituais mergulhados
no fluído universal que preenche o espaço.
É assim que a prece é ouvida pelos Espíritos, onde quer que eles se encontrem.
Pela prece, o homem atrai o concurso dos Bons Espíritos, que o vêm sustentar e inspirar-lhe bons
pensamentos, ajudando-o a vencer as dificuldades.
“E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis” - Jesus.
E JESUS CONTOU UMA PARÁBOLA:
“Dois homens foram orar no grande e monumental Templo de Jerusalém.
Um era fariseu (religioso fanático e intransigente).
O outro publicano (cobrador de impostos. Odiado pelos fariseus).
O FARISEU, posto de pé, orava lá no seu interior desta forma: - Graças te dou, meu Deus, porque
não sou como os demais homens, que são uns ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também este
publicano.
Jejuo duas vezes por semana, pago o dízimo de tudo o que tenho.
O PUBLICANO, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas
batia no peito, dizendo: - Meu Deus, sê favorável a mim, pecador.
Digo-vos, falou Jesus, que o publicano voltou justificado para a sua casa.
E não o outro, o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será
exaltado. (Lc, 18:9/14).
Orai com humildade, como o publicano.
E não com orgulho, como o fariseu.”
c) Fixação: Interrogatório.
1) Quem orou com orgulho e quais as suas palavras ofensivas?
(O fariseu, usando palavras injuriosas: ladrões, injustos, ...)
2) Quem orou com humildade e quais as suas expressões humildes?
(O publicano, rogando que Deus o favorecesse com o perdão)
3) Se assim oravam, já há 2.000 anos, eles acreditavam que suas palavras, em prece, chegariam a
Deus.
Certo ou errado? - Dialogar.
4) Qual o veículo desses pensamentos em oração?
(o fluído cósmico universal)
5) Deus, nosso Pai e Criador, então, nos deu possibilidades de comunicação com o Universo
povoado por Espíritos?
Certo ou errado? - Dialogar sobre os meios de comunicação da Terra e os do Mundo Espiritual.
d) Material didático:
Desenho para colorir, conforme explicação inicial.
Lápis de cor.
O painel do Universo, usado na aula nº 02.
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NOTA: Colorir de azul-claro os espaços em torno dos peixes, e, os peixes, com as cores que desejar.
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