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

AULA Nº 15
II CICLO “B”
IDADES: 09/10

PLANO DE AULA
1. TEMA: Os Profetas eram médiuns.
2. OBJETIVO: As crianças deverão compreender que os Profetas eram médiuns, com a tarefa de receber ensinos dos Espíritos, guiar o povo Hebreu no cumprimento da Lei (os 10 mandamentos), mantendo o
intercâmbio com o Mundo Espiritual, a fim de sustentar o trabalho iniciado por Moisés.
3. BIBLIOGRAFIA:
LE, 624 - “O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus”.
ESE, 21: 4 - “Profeta: Diz-se de todo enviado de Deus”.
Ge., 4: 6 - (...) a Bíblia guarda grandes e belas coisas”.
O Consolador (Emmanuel / F.C.Xavier), perguntas:
nº 267 - “O Velho Testamento é a fonte-mater da Revelação Divina”.
nº 269 - “Moisés possuía elevadas faculdades mediúnicas”.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Exposição.
Iniciando a primeira revelação da Lei de Deus
Desenho nº 01:
Este desenho é da figura de Moisés, imaginada por um artista, mostrando-o com as tábuas da Lei: Os
Dez Mandamentos.
Conforme estudamos na aula número cinco, Moisés foi profeta (médium) dos Espíritos Superiores,
guiando, esclarecendo, produzindo fenômenos mediúnicos e animando o povo, durante a penosa peregrinação pelo deserto, até à terra prometida, a Palestina.
ESCREVER
NO
QUADRO-DE-GIZ

)

Moisés foi o primeiro profeta do povo de Israel.

Desenho nº 02:
Esta ilustração mostra um Rolo usado no tempo dos profetas, dando-nos idéia de como eram os livros
daquela época.
Graças ao zelo religioso dos profetas, escrevendo as mensagens espirituais que recebiam, deixaram
para a Humanidade a história da primeira Revelação da Lei de Deus.
ESCREVER
NO
QUADRO-DE-GIZ

)

Devemos reconhecer no judaísmo a revelação de Deus único, como Espírito
criador de todas as coisas.

b) Desenvolvimento: Diálogo.
Os profetas eram médiuns dos Espíritos Superiores
Desenho nº 03:
Este desenho foi feito com base em obra do escultor Aleijadinho, como ele imaginou a figura de um
Profeta de Israel, para dar mais vida a este estudo.
ESCREVER
NO
QUADRO-DE-GIZ

)

“O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus”.
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Os Profetas eram médiuns e não sacerdotes
Extremamente dedicados ao esforço próprio, os profetas viviam do trabalho edificante, nunca se servindo da religião para viverem materialmente.
ESCREVER
NO
QUADRO-DE-GIZ

)

“Assim também vivem os médiuns do Espiritismo: “Dando de graça o que de
graça recebem”.

A missão dos Profetas era de preparar o povo para compreenderem, no futuro, o Messias que viria:
Jesus.
Sem dúvida, graças aos Profetas, o Povo Hebreu manteve a sua crença no Deus único, durante dois
mil anos, proporcionando a Jesus uma nação espiritualista, preparada para entender os seus sublimados
ensinos.
c) Fixação: Dialogando com as crianças enquanto elas trabalham.
Atividade nº 01: Recorte e Colagem.
Entregar uma folha a cada criança, para ela recortar e colar, seguindo as instruções constantes na atividade.
Atividade nº 02: Como outra opção.
Para a classe que tem dificuldade de responder perguntas escritas, conforme NOTA esclarecedora
na própria folha.
d) Material didático:
Quadro-de-giz, tesoura e cola.
NOTA: As três ilustrações contêm os mesmos textos que estão no Plano de Aula, facilitando. ministrá-las.
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DESENHO Nº 01

Este desenho é da figura de Moisés, imaginada por um artista, mostrando-o com as tábuas da Lei: Os Dez
Mandamentos.
Conforme estudamos na aula nº 05, Moisés foi profeta (médium) dos Espíritos Superiores, guiando, esclarecendo, produzindo fenômenos mediúnicos e animando o povo, durante a penosa peregrinação pelo deserto, até à terra prometida, a Palestina.
Moisés foi o primeiro profeta do povo de Israel.
A ele devemos a recepção mediúnica dos Dez Mandamentos.
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DESENHO Nº 02

Esta ilustração mostra um Rolo usado no tempo dos profetas, dando-nos idéia de como eram os livros daquela época.
Graças ao zelo religioso dos profetas, escrevendo as mensagens espirituais que recebiam dos Espíritos, deixaram para a Humanidade a história da primeira Revelação da Lei de Deus.
Devemos reconhecer no judaísmo a revelação de Deus, único, como Espírito e criador de todas as
coisas.
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DESENHO Nº 03

Este desenho foi feito com base em obra do escultor Aleijadinho, como ele imaginou a figura de
um Profeta de Israel. Destina-se a dar mais vida a este estudo.
Os Profetas eram médiuns e não sacerdotes.
Extremamente dedicados ao esforço próprio, viviam do trabalho edificante, nunca se servindo da
religião para viverem materialmente.
Assim também vivem os médiuns do Espiritismo: “Dando de graça o que de graça recebem.”
A missão dos Profetas era de preparar o povo para compreenderem, no futuro, o Messias que viria:
Jesus.
Sem dúvida, graças aos Profetas, o Povo Hebreu manteve a sua crença no Deus único, durante dois
mil anos, proporcionando a Jesus uma Nação espiritualista, preparada para entender os seus sublimados
ensinos.
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Nota: Dialogar com as crianças enquanto elas trabalham.
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ATIVIDADE Nº 02

Nota: Esta atividade se destina à classe que tem dificuldade de responder perguntas escritas.
O(a) evangelizador(a), interrogando e dialogando com as crianças, fixará o estudo usando e
ampliando as perguntas que estão em cada desenho.
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