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

AULA Nº 13
II CICLO “B”
IDADES: 09/10

PLANO DE AULA

1. TEMA: Jesus Cura Dez Leprosos.
2. OBJETIVO: As crianças deverão compreender que o poder curador de Jesus estava na sua elevação
espiritual e na pureza de seus fluidos; que curavam as doenças mais recalcitrantes, sem fazer milagres,
porque seria uma derrogação da Lei de Deus.
3. BIBLIOGRAFIA:
Lc, 17: 11 e 19 – Cura de dez leprosos.
ESE, cap. 19, item 12: “fenômenos antigamente qualificados de milagres”.
A GÊNESE, cap. 14, item 31: “O fluido universal dá elementos reparadores ao corpo”.
LE, 424: “Restitui o fluido vital que lhe falta”.
Mecanismos da Mediunidade (André Luiz / F.C.Xavier), cap. 1
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Atividades.
Entregar a cada criança uma cópia da folha que segue junto, para solucionar as atividades.
APÓS AS ATIVIDADES INICIAIS:
Além dessas matérias invisíveis e de outras que não percebemos com todos os nossos sentidos, temos o fluido
universal, que é matéria invisível aos nossos olhos.
Esse fluido universal, existe em abundância nos médiuns curadores.
Jesus usava esse fluido invisível para curar, acrescentando os seus poderes espirituais, como Espírito mais
evoluído que a Terra já viu.

b) Desenvolvimento: Narração.
Contar a passagem evangélica que segue junto, usando as suas ilustrações, devidamente coloridas, para melhor
efeito.
APÓS A NARRAÇÃO:

Dialogar com as crianças a respeito da cura dos dez leprosos, dizendo-lhes que Jesus não fez milagre,
porque seria uma derrogação da Lei de Deus.
O Espiritismo afirma que Jesus curava porque conhecia profundamente as leis de Deus e sabia usar
os fluidos medicamentosos necessários para cada doença.
O poder curador de Jesus estava na pureza de seus fluidos.
Das mãos de Jesus saíam fluidos que curavam qualquer doença.
Jesus elaborava os seus fluidos, para trocar as partes doentes por outras sadias, curando
imediatamente.
c) Avaliação: Diálogo.
Como vimos, os chamados milagres, relatados no evangelho, são hoje explicados pelo Espiritismo.
É uma questão de conhecimento e evolução espiritual. Tanto assim, que Jesus afirmou: “Tudo o que eu faço,
podeis fazer também, e mais ainda”.

d) Material didático:
Uma folha com as atividades.
A descrição da passagem evangélica, ilustrada com quatro desenhos.
Lápis para uso das crianças.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPLETAR AS ATIVIDADES ABAIXO
1) Múltipla escolha:
QUAIS SÃO OS NOSSOS CINCO SENTIDOS?

(com um para ajudar: olfato)

___________ ___________ ___________ ___________ ___________
2) Preencha as lacunas:
ELEMENTOS
CONHECIDOS:

MATÉRIAS QUE DELES SAEM:

SENTIDOS NOSSOS QUE OS
REGISTRAM:

A flor

___________________
___________________
___________________

___________________
___________________
___________________

A lâmpada
O aparelho sonoro ligado

Atenção: escolha as “matérias” e
os “sentidos”, colocando-os nas
colunas certas, acima.

Audição
visão

–
–

som
luz

–
–

perfume
olfato.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPLETAR AS ATIVIDADES ABAIXO
1) Múltipla escolha:
QUAIS SÃO OS NOSSOS CINCO SENTIDOS?

(com um para ajudar: olfato)

___________ ___________ ___________ ___________ ___________
2) Preencha as lacunas:
ELEMENTOS
CONHECIDOS:

MATÉRIAS QUE DELES SAEM:

SENTIDOS NOSSOS QUE OS
REGISTRAM:

A flor

___________________
___________________
___________________

___________________
___________________
___________________

A lâmpada
O aparelho sonoro ligado

Atenção: escolha as “matérias” e
os “Sentidos”, colocando-os nas
colunas certas, acima.

Audição
visão

–
–

som
luz

–
–

perfume
olfato.
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JESUS CURA DEZ LEPROSOS

DESENHO Nº 01
Jesus seguia sua viagem para Jerusalém, e passou entre as regiões da Samaria e Galilélia, entrando
num povoado.

DESENHO Nº 02
De repente, dez leprosos foram ao encontro dele.
Pararam longe e gritavam:
– Jesus, Mestre! Tenha pena de nós!
Jesus os viu e disse-lhes:
– Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês.

DESENHO Nº 03
Quando iam pelo caminho, eles foram curados.
Então um deles, nascido na região de Samaria, viu que estava curado e voltou louvando a Deus em
voz alta.

DESENHO Nº 04
Ajoelhou-se perto de Jesus e agradeceu.
Jesus disse-lhe:
– Os homens que foram curados eram dez. Onde estão os outros nove?
Por que somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus?
E Jesus lhe disse:
– Levanta-te e vai. A tua fé te curou.
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DESENHO Nº 01

DESENHO Nº 02
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DESENHO Nº 03

DESENHO Nº 04
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