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

AULA Nº 40
II CICLO “B”
IDADES: 09/10

PLANO DE AULA
1. TEMA: Inteligência e Sentimento.
2. OBJETIVO: Ajudar as crianças a perceberem a necessidade de desenvolver o dois atributos principais do
ser humano: inteligência e sentimento, harmoniosamente, dando ênfase ao SENTIMENTO, conforme Jesus
ensinou.
3. BIBLIOGRAFIA:
Mt, 18: 21 e 22 - “Perdoar 70 vezes sete…”
LE, 72: - “A inteligência é uma faculdade do Espírito.”
ESE, 6: item 5 - “Amai-vos e instruí-vos...”
ESE, 9: item 8 - “O amor é o sentimento principal.”
Emmanuel / F.C.Xavier:
Caminho, Verdade e Vida, cap. 28.
Fonte Viva, cap. 67 - “O lar e a escola, o templo, o hospital…”
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Exposição.
1º EXERCÍCIO: Codificado (Entregar um a cada criança).
Meus amiguinhos, com o auxílio do código, vocês resolveram o exercício, que revelou o ensinamento
básico: “AMAI-VOS E INSTRUÍ-VOS” (escreve-lo no quadro-de-giz).
Primeiramente, vamos dialogar sobre o “INSTRUÍ-VOS”, que pode o desenvolvimento da inteligência:
ESCREVER NO QUADRO: “As calamidades da guerra procedem da inteligência”
Vejamos
1) O homem, com a sua inteligência, construiu cidades maravilhosas, mas fez engenhos que as arrasam.
2) Fez embarcações imponentes, verdadeiros palácios flutuantes, mas criou o torpedo que as põe no
fundo do mar.
2º EXERCÍCIO: Completar as frases (Entregar um a cada criança).
Dialogar sobre as frases de números 1 e 2, acima:
O amor é o sentimento principal, mas o homem prefere a inteligência, que constrói e ele mesmo destrói.
O Espiritismo nos encaminha para o desenvolvimento de nossos sentimentos.
b) Desenvolvimento: Diálogo.
Como vemos, a inteligência requintada não conseguiu, até hoje, extinguir os poderes malígnos do homem
supercivilizado.
Falta iluminar o raciocínio, sem esquecer o sentimento.
3º EXERCÍCIO: Completar as palavras (Entregar um a cada criança).
O trabalho de vocês revelou que as grandes realizações da Humanidade procede do sentimento.
O LAR e a ESCOLA; O TEMPLO e a ASSISTÊNCIA SOCIAL, são, inegavelmente, filhos do
SENTIMENTO e não da inteligência.
Como o espiritismo com Jesus desperta o sentimento nos seus seguidores, as realizações dos Espíritas se
encaminham para o “amor ao próximo” que Jesus ensinou e viveu.
c) Fixação: Dialogar com as crianças, servindo-se da frase abaixo:
O objetivo principal do Espiritismo é o reviver o evangelho de Jesus no coração de seus seguidores, a fim
de implantar na Terra o Reino de Deus, quando todos viverão como irmãos uns dos outros.
d) Material didático:
Três (3) exercícios, que auxiliam a ministrar esta aula.
Lápis preto e quadro-de-giz.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1º EXERCÍCIO: Codificado

1
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4
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7

13

14

15

16

17

Nota: Escrever as letras (só as letras) nos quadros acima, de acordo com a numeração/código,
Conforme mencionado abaixo:
A
1

V
5

S
7

A
3

O
6

M
2

I
4

S
17

EXEMPLOS: a letra “A” no quadro nº 1.
1

I
8

I
14

R
12

S
10

V
15

T
11

U
13

N
9

O
16

A letra “A” no quadro nº 3.
3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2º EXERCÍCIO:
COMPLETE AS FRASES ABAIXO, USANDO OS NÚMEROS CORESPONDENTES:

(1)
(2)

O homem construiu cidades maravilhosas…
O homem fez embarcações imponentes…

( ) … mas criou o torpedo que as põe no fundo do mar.
( ) … mas fez engenhos que as arrasam.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3º EXERCÍCIO:
Complete as palavras que revelam os nomes de instituições que nasceram do sentimento, usando as
chaves abaixo mencionadas:

L __ __

/

ESCO __ __

/

TEMP __ __

/

HOSP __ __ __

ASSIST __ __ __ __ __ SOC __ __ __.

Palavras chaves: Hospital / Escola / Assistência Social / Lar / Templo.
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