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AULA Nº 22
II CICLO “B”
IDADES: 09/10

PLANO DE AULA
1. TEMA: Fluidificação de Água.
2. OBJETIVO: Levar as crianças a compreenderem a possibilidade natural da fluidificação de água,
mediunicamente, conforme a parte científica do Espiritismo explica, transformando-a em medicação para o
corpo e para o Espírito.
3. BIBLIOGRAFIA:
Mt, 10: 42 “(…) ainda que seja um copo de água.”
ESE, 19, item 12.
LM, cap. 7, nº 131.
Segue-me (Emmanuel / F.C.Xavier), cap. 47 “(…) força magnética de ajuda e cura.”
Nosso Lar (A. Luiz / F.C.Xavier), cap. 10 “(…) a água é veículo para os fluidos de qualquer natureza.”
Instruções Psicofônicas (A. Luiz / F.C.Xavier), cap. 47.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Completar as frases.
Dar a cada criança a atividade anexada, para elas completarem as frases, dialogando com elas, em
seguida:
— Vocês notaram como a água é importante na vida?
Os oceanos, os mares, os rios, as fontes, os lagos e as chuvas, servem ao homem em todas as
circunstâncias da vida, beneficiando-o.
É um elemento utilíssimo, sem o qual não se pode viver na Terra.
Diz um elevado Espírito que a água é um dos elementos mais úteis, por aceitar os fluídos magnéticos
que a transformam em remédio para o corpo e para o Espírito, orando com fé.
NÃO ESQUEÇAMOS QUE HÁ UMA ÁGUA MUITO IMPORTANTE: é a água mineral. Ela traz
em si mesma sais minerais de grande poder medicamentoso; apresentando-se, entretanto, incolor,
límpida e sem sabor.
b) Desenvolvimento: Diálogo (levar uma garrafa de água mineral, com o rótulo).
Assim como a água mineral está saturada de elementos curativos e se apresenta clara e transparente, a
água comum pode se transformar em elemento medicamentoso.
Basta que alguém coloque um recipiente de água cristalina diante de si mesmo e ore a Jesus,
confiantemente.
A oração atrairá o orvalho do Plano Divino, magnetizando o líquido, com os raios de amor,
transformando-a em medicação.
NOTA: Para ficar bem claro o nosso estudo, vamos encerrá-lo com duas estórias sem palavras, para
vocês contarem falando.
c) Fixação: Estórias sem palavras (dialogar).
QUADRO Nº 01: — Que cena é esta? O que faz essa família?
(R. Culto do Evangelho no Lar)
QUADRO Nº 02: — E agora? Estão orando? Pedindo o quê?
Por que tantas linhas vibratórias no ar?
O que fazem as entidades espirituais?
É um momento sublime, vocês não acham?
(R. Os fluidos dos Espíritos saturam a água com remédios balsâmicos).
d) Material didático:
Folha com atividade, para as crianças completarem.
Lápis preto para a atividade.
Duas (2) ilustrações como estórias sem palavras, para as crianças contarem-na descrevendo o
desenho.
Uma garrafa de água mineral, com o rótulo, onde será descrito os sais minerais que ela contém, sem
estar colorida.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAL DO ALUNO
NOTA: Complete as frases colocando os números nos lugares correspondentes, e você verá os
múltiplos valores da água.
1) A água da chuva    

(

)     beneficia as criaturas doentes

2) A água do rio    

(

)     mitiga a sede

3) A água da fonte    

(

) Î Î Î Î move a turbina, gera a eletricidade

4) A água do banho    

(

)     fertiliza o solo

5) A água da cachoeira Î Î Î Î

(

)     sustenta a cidade

6) A água fluidificada    

(

)     assegura a higiene do corpo
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