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

AULA Nº 19
II CICLO “B”
IDADES: 09/10

PLANO DE AULA
1. TEMA: Serviços mediúnicos.
2. OBJETIVO: Levar à compreensão das crianças que o médium é o elemento de ligação entre o Céu e a
Terra, unindo encarnados e desencarnados, estabelecendo uma nova Era para a Humanidade terrena, à luz
do Espiritismo, com Jesus e Kardec. A mediunidade é o ponto de união entre o homem e o Reino de Deus
anunciado por Jesus.
3. BIBLIOGRAFIA:
Atos, 2: 17 e 18 (profetizando a mediunidade em nossos dias).
ESE, 21: 10 – “Os médiuns são os intérpretes dos Espíritos”.
LM, 15: itens 166 e 176.
ESTUDANDO A MEDIUNIDADE (M. Peralva), caps. 9, 25 e 26.
NOS DOMÍNIOS DA MEDIUNIDADE (A.Luiz / F.C.Xavier), cap. 27 (Serviço de passes).
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Exposição.
DESENHO Nº 01
Esta Ilustração retrata o momento em que a Embaixatriz de um país africano, apresentando-se ao
Presidente da República, traz a mensagem de sua pátria e o desejo de intercâmbio entre os dois povos.
Como a Embaixatriz e o Presidente falam línguas diferentes e um não sabe o idioma do outro,
servem-se de um interprete (tradutor) para o entendimento entre ambos.
É o SÍMBOLO PERFEITO da comunicação mediúnica: — o intérprete, que se encontra entre os dois,
é o mediador, traduzindo a palavra de um para o outro.
b) Desenvolvimento: Diálogo.
Agora que já temos a idéia simbólica do que seja mediunidade, vamos observar três modalidades de
serviços mediúnicos exercidos nos Centros Espíritas, beneficiando encarnados e desencarnados.
DESENHO Nº 02
P A S S E S:
Figura “a” — Aqui temos a mediunidade mais simples e natural. Nesta modalidade o Espírito não
incorpora no médium, que, depois de orar silenciosamente, é envolvido pelos fluídos curadores que vêm do
Plano Superior, e são transmitidos à pessoa enferma.
Figura “b” — Quando a pessoa é descrente e desconfiada, torna-se refratária e repele os fluídos que
buscam envolvê-la.
IRRADIAÇÃO:
Figura “c” — Irradiação ou passe a distância, atinge o enfermo quando ele está sintonizado com a
reunião mediúnica, de sua casa, no mesmo horário da irradiação.

DESENHO Nº 03
I N C O R P O R A Ç Ã O:
A mediunidade de incorporação ou psicofonia, é a faculdade que permite ao Espírito utilizar o corpo
do médium, conforme a gravura demonstra: o Espírito do médium afasta-se alguns centímetros e oferece o
seu corpo ao Espírito sofredor, a fim de que ele seja esclarecido.
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DESENHO Nº 04
MEDIUNIDADE ESCREVENTE OU PSICOGRAFIA:
É a escrita dos Espíritos pela mão do médium, proporcionando o intercâmbio entre o Mundo
Espiritual e o Mundo Físico, comprovando a existência dos Espíritos e de sua individualidade:
a) Comunicações educativas e instrutivas sobre vários assuntos.
b) Orientação doutrinária e interpretação evangélica.
c) Transmissão de romances e livros à luz da Codificação de Kardec.
********
*****
**
c) Fixação: Diálogo com as crianças, recebendo as suas opiniões.
NOTA PARA O EVANGELIZADOR(A): Desenhar no quadro-de-giz o nosso Planeta no espaço,
com satélites de comunicações girando em torno da Terra. Ou levar gravuras semelhantes.
Comentar:
Todos os países possuem os seus satélites de comunicações.
Os satélites captam os acontecimentos importantes que acontecem em algum país, retransmitindo-os
para as emissoras de T.V., e estas os colocam no “ar” no canal de suas emissoras.
A MEDIUNIDADE, com Jesus e Kardec, estabeleceu uma Nova Era para a Humanidade terrena,
estabelecendo o intercâmbio entre a Terra e o Mundo Espiritual.
d) Material didático:
Quadro-de-giz.
Quatro folhas com desenhos que ilustram a aula.

A T E N Ç Ã O:
Prezado(a) Evangelizador(a):
Por favor, leia com atenção o Plano de Aula sem pensar em memorizá-lo, para dar a aula usando
somente os desenhos.
Observar, nos desenhos, minuciosamente, os detalhes técnicos de cada mediunidade, chamando a
atenção das crianças para os nossos poderes, como filhos de Deus.
Isso tornará o estudo claro e agradável.
Bom trabalho!
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DESENHO Nº 01

SÍMBOLO DA MEDIUNIDADE
Esta ilustração retrata o momento em que a Embaixatriz de um país africano, apresentando-se ao
Presidente da República, traz a mensagem de sua pátria e o desejo de intercâmbio entre os dois povos.
Como a Embaixatriz e o Presidente falam línguas diferentes e um não sabe o idioma do outro,
servem-se de um intérprete (tradutor) para o entendimento entre ambos.
É O SÍMBOLO PERFEITO da comunicação mediúnica: — o intérprete, que se encontra entre os
dois, é o mediador (médium), traduzindo a palavra de um para o outro.
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DESENHO Nº 02

Figura “a”
O passe recebido com fé irradia-se por
todo o organismo.

Figura “b”
A criatura descrente, sem fé, torna-se refratária
fluidos, não os recebendo em seu organismo.

Figura “c”
Recolhido em prece, o homem de boa vontade recebe os recursos do Plano Superior, projetando-os,
após, na direção do enfermo, que se encontra orando no mesmo momento. É o passe a distância ou
Irradiação.
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DESENHO Nº 03

REUNIÃO MEDIÚNICA DE DESOBSESSÃO OU CARIDADE
INCORPORAÇÃO:
A mediunidade de incorporação ou psicofonia, é a faculdade que permite ao Espírito utilizar o corpo
do médium, conforme a gravura acima demonstra: O Espírito do médium afasta-se alguns centímetros e
oferece o seu corpo ao Espírito sofredor, a fim de que ele seja esclarecido pelo diretor da reunião.
NOTA: O pensamento do Espírito comunicante passa, antes, à mente do Espírito do médium,
proporcionando-lhe controlar gestos e palavras inconvenientes do Espírito sofredor.
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DESENHO Nº 04

MEDIUNIDADE ESCREVENTE OU PSICOGRAFIA
É a escrita dos Espíritos pela mão do médium, proporcionando o intercâmbio entre o Mundo
Espiritual e o Mundo Físico, comprovando, assim, a existência do Espírito e a sua individualidade, após a
morte física:
a) Comunicações educativas e instrutivas sobre vários assuntos.
b) Orientação doutrinária e interpretação evangélica.
c) Transmissão de romances e livros diversos à luz da Codificação de Allan Kardec.
NOTA: O Espírito que está atrás do médium transmite uma mensagem.
A outra entidade espiritual mantêm a faixa magnética protetora e os outros três Espíritos aguardam o
momento de se comunicarem.
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