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● Objetivos:

Espera-se que os evangelizandos:
➔ Conheçam o que é uma revelação na visão espírita;
➔ Aprendam a importância de Moisés para a humanidade;
➔ Conheçam os 10 mandamentos.

● Conteúdo:

2. Definamos primeiro o sentido da palavra revelação. Revelar, do latim revelāre, cuja raiz,
vēlum, véu, significa literalmente sair de sob o véu — e, figuradamente, descobrir, dar a
conhecer uma coisa secreta ou desconhecida.

7. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas
espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio
dos sentidos; e esse conhecimento lhe dão Deus ou seus mensageiros, quer por meio da
palavra direta, quer pela inspiração. Neste caso, a revelação é sempre feita a homens
predispostos, designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados ou
missionários, incumbidos de transmiti-la aos homens.

8. Todas as religiões tiveram seus reveladores e estes, embora longe estivessem de
conhecer toda a verdade, tinham uma razão de ser providencial, porque eram apropriados
ao tempo e ao meio em que viviam, ao caráter particular dos povos a quem falavam e aos
quais eram relativamente superiores. Apesar dos erros das suas doutrinas, não deixaram
de agitar os espíritos e, por isso mesmo, de semear os germens do progresso, que mais
tarde haviam de desabrochar, ou desabrochariam um dia sob o sol do  Cristianismo.

21. Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, Soberano
Senhor e Criador de todas as coisas; promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da
verdadeira fé. Como homem, foi o legislador do povo pelo qual essa primitiva fé,
purificando-se, havia de espalhar-se por sobre a Terra.

● Aula propriamente dita:

1. Aquecimento: 5 minutos

Fazer a prece inicial (5 min)

2. Desenvolvimento:



Primeiro momento (5 min)

Brainstorm: Perguntar aos evangelizandos se já ouviram falar em Moisés e o que sabem
sobre ele.

Segundo momento (15 min)

Distribuir as figuras do Anexo 1 e os trechos da história de Moisés (Anexo 2) e solicitar
aos evangelizandos que coloquem na sequência dos acontecimentos.

Terceiro momento (10 min)

Expor os 10 mandamentos escritos por Moisés e conversar sobre eles.

1. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
2. Não falar o nome de Deus em vão.
3. Lembrar de santificar o dia de sábado.
4. Honrar pai e mãe.
5. Não matar.
6. Não cometer adultério.
7. Não roubar.
8. Não prestar falso testemunho contra o próximo.
9. Não desejar a mulher do próximo.
10. Não desejar qualquer coisa que pertença ao próximo.

3. Encerramento: (15 minutos)

Passar o vídeo “MOISÉS E ESPIRITISMO: A 1ª REVELAÇÃO” e conversar sobre a
importância de Moisés como 1ª revelação.

Fazer a prece final.

● Recursos Didáticos

➔ Notebook
➔ figuras Anexo 1
➔ Texto anexo 2
➔ Cópias Anexo 2
➔ Vídeo “MOISÉS E ESPIRITISMO: A 1ª REVELAÇÃO”

● Referências eletrônicas

Conteúdo - Livro A Gênese. de Allan Kardec

Anexo 1 e 2 - adaptado. Disponível em:
<http://uniaoinfantil.blogspot.com/2010/07/introducao-doutrina-espiritismo-as-tres.html>.
Acessado em: 26/03/2022.



Vìdeo “MOISÉS E ESPIRITISMO: A 1ª REVELAÇÃO”. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=K8idlOZZr2g&ab_channel=RossandroKlinjey>.
Acessado em: 26/03/2022.



Anexo 1











Anexo 2

1. Moisés nasceu no Egito na mesma época em que o faraó ordenou que matassem
todos os meninos hebreus recém-nascidos com medo que eles viessem constituir
um perigo para a segurança do próprio Egito.

2. Seus pais sabiam que o faraó havia ordenado que fossem mortos então sua mãe,
para salvar a vida do filho, colocou o menino em um berço de vime e o deixou às
margens do rio Nilo.

3. O bebê foi encontrado pela Princesa Termutis, filha do faraó que lhe deu o nome de
Moisés, que em egípcio significa "salvo das águas". Termutis foi uma verdadeira
mãe, educou-o e protegeu como a um filho. E assim ele foi educado em ambiente
palaciano, como se fosse realmente um príncipe.

4. Um dia, Moisés foi defender um escravo Hebreu que estava sendo surrado e, sem
querer, acabou matando um soldado egípcio. O faraó ficou furioso e Moisés foi
obrigado a fugir para o deserto, se tornou pastor de ovelhas e se casou com uma
moça de nome Zéfora.

5. Certo dia, ele estava cuidando das ovelhas, quando viu um arbusto que parecia
estar em chamas. Chegando perto, viu que o fogo não queimava o arbusto. Então,
ouviu uma voz que lhe disse: volte ao palácio e solicite ao faraó a libertação do seu
povo.

6. E foi o que Moisés fez. Mas o faraó, diante de tal pedido, recusou-se a libertar os
escravos, pois eles eram mão-de-obra abundante, qualificada e barata, fonte
geradora de riquezas para o país, embora obtida as custas da exaustão e da morte
de um povo.

7. Na tentativa de obrigar o faraó a libertar seu povo, Moisés anuncia que aconteceria
uma série de pragas sobre o Egito, pois ele sabia que tais fenômenos iriam ocorrer
em determinadas regiões.



8. E, sob a ameaça de que na última, ele concordou que Moisés levasse os escravos
para fora do país. Guiados por Moisés, cerca de seiscentas mil pessoas deixaram
o Egito em direção à Palestina.

9. Moisés, que sempre esteve amparado por seus guias espirituais no cumprimento
da sua missão, recebeu, no Monte Sinai, os Dez Mandamentos.


