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PLANO DE AULA

1. TEMA: Primeira Revelação - Justiça (Os Dez Mandamentos).
2. OBJETIVO: Levar à compreensão e ao sentimento das crianças a importância da missão de Moisés,
que recebeu mediunicamente os Dez Mandamentos, contendo o princípio dos deveres dos homens para
com Deus e dos homens para com o seu próximo.
3. BIBLIOGRAFIA:
Velho Testamento, Êxodo, cap. 20 - Os Dez Mandamentos.
ESE, cap. 1, item 2 e item 7.
LE, 873 - “Deus pôs no coração do homem o sentimento de justiça”.
LE, 877 - “A vida social outorga direitos e impõe deveres”.
Mt, 5: 17 “Eu não vim revogar a Lei, mas cumpri-la” - Jesus.
Mc, 12: 28 “Deus é o único Senhor” - Jesus.
A Caminho da Luz (Emmanuel / F. C. Xavier), cap. 7 = “No Sinai...”
O Consolador (Emmanuel / F. C. Xavier), perguntas 268 a 274.
Evolução em Dois Mundos (A.Luiz / F. C. Xavier), cap. 20.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Técnica Liga-ponto.
Dar a cada criança a atividade liga-ponto, que revelará a figura de quem está oculto.
Após o trabalho das crianças, esclarecer que se trata de um desenho do grande missionário Moisés,
escolhido por Jesus para revelar mediunicamente os Dez Mandamentos.
EDUCAÇÃO DE MOISÉS (escrever no quadro este título e explanar o texto abaixo).
Moisés hebreu de nascimento, era protegido da princesa, de nome Termútis, filha do Faraó.
Graças a ela, Moisés recebeu primorosa educação dos mestres do Egito Antigo, saturando-se de todos
os altos conhecimentos desse evoluído povo, inclusive da mediunidade, que ele ali cultivou em grau
avançado.
Dessa forma, preparou-se para a grande missão a que estava destinado pelo Mundo Espiritual.
b) Desenvolvimento: Exposição.
MISSÃO DE MOISÉS (como acima, escrever no quadro e explanar).
Comandando a retirada do povo de Israel do Egito, Moisés encaminha-se para o deserto, onde inicia a
grande jornada, conduzindo milhares de milhares de hebreus que estavam no Egito, em busca da Terra
prometida por Deus ao seu povo, profeticamente.
Nessa jornada, que durou 40 anos, Moisés, médium de dotes extraordinários, realiza grandes feitos
mediúnicos, ante os seus companheiros maravilhados, firmando, dessa forma, a sua liderança.
OS DEZ MANDAMENTOS (escrever no quadro e explanar).
Quando chegou ao Monte Sinai, Moisés ordenou que a imensa caravana, exausta, parasse para
merecido repouso. Ele, no entanto, subiu ao monte para orar a Deus.
No alto do Sinai, orava a Deus, quando, mediunicamente, viu luzes e ouviu vozes do Mundo
Espiritual, ordenando-lhe que anotasse um ditado de iluminado Espírito.
Foi assim que os Dez Mandamentos foram revelados ao povo de Israel, o qual, na sua fé ardente, o
vem divulgando há séculos, para toda a Humanidade.
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A PEREGRINAÇÃO NO DESERTO DURANTE 40 ANOS (escrever no quadro e explanar).

Depois desse feito extraordinário, os israelitas peregrinaram no deserto durante 40 anos, sob o
extraordinário comando de Moisés, possibilitando, dessa forma, a vinda de uma nova geração, que foi
educada à luz dos mandamentos recebidos, que revelavam a Lei de Justiça.
A TERRA PROMETIDA (escrever no quadro e explanar o texto).
Findo esse penoso período, os filhos dos hebreus receberam a terra que lhes havia sido prometida por
Deus, a Palestina, onde edificaram uma nação religiosa, povoada de Profetas, muitos dos quais anunciaram
a vinda do Senhor, o Cristo de Deus - Jesus, que eles aguardavam cheios de esperanças.
c) Fixação: Exposição dialogada.
“Todas as raças da Terra devem aos judeus os princípios de Justiça contidos nos Dez Mandamentos e
a revelação do Deus Único, Pai de todas as criaturas e Providência de todos os seres.” - Emmanuel.
Os Dez Mandamentos podem ser apreciados assim:
- Os três primeiros se referem à honra que devemos a Deus.
- Os outros sete tratam dos deveres que temos para com o nosso próximo.
O Espiritismo afirma:
“Assim como o Cristo disse: “Não vim destruir a lei, porém, cumpri-la”, também o Espiritismo diz: “Não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhes execução.” - Allan Kardec.

d) Material didático:
Liga-ponto para as crianças completarem.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIGA-PONTO: seguir a numeração, a lápis, a fim de revelar quem está oculto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIGA-PONTO: seguir a numeração, a lápis, a fim de revelar quem está oculto.
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