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

AULA No. 30
I CICLO “A”
IDADES: 7/8

PLANO DE AULA
1. TEMA: Parábola - O Rico e Lázaro
2. OBJETIVO: A criança deverá (a): sentir-se estimulada a buscar e valorizar os ensinamentos de
Jesus como os melhores roteiros para a construção de uma vida feliz, e (b): aceitar a
importância de identificarmos e bem utilizarmos os recursos que sempre possuímos, com vistas ao
nosso progresso espiritual.
3. BIBLIOGRAFIA:
Lc, 16: 19 a 31.
LE, itens 814 a 816 e 925; ESE, cap. XVI (todo).
Parábolas e Ensinos de Jesus (Cairbar Schutel), cap. “Parábola do Rico e Lázaro”; As
Maravilhosas Parábolas de Jesus (Paulo A. Godoy), cap. “Parábola do Rico e de Lázaro”; O Espírito da
Verdade (Espíritos Diversos / F.C.Xavier - Waldo Vieira), cap. 69.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Diálogo.
O evangelizador desenvolverá com as crianças um diálogo baseado nos seguintes itens:
- lembram-se do que seja uma parábola?
- por que Jesus ensinava a seus seguidores, contando-lhes histórias? (porque era uma forma fácil
e agradável de fazê-los entender o que Ele queria dizer);
- quem se recorda do nome de uma parábola contada por Jesus?
Hoje iremos ouvir e estudar outra parábola contada pelo Mestre. É importante que prestem
bastante atenção porque, ao final, deveremos descobrir qual ensinamento Jesus nos quis oferecer com a
história...
b) Desenvolvimento: Narração com fantoche, ou dramatização.
De acordo com as possibilidades, o evangelizador escolherá: (1) fazer uma narração, utilizando
um fantoche que “conversará” com as crianças, ou (2) fazer uma dramatização do texto. Para tal deverá
contar com a colaboração de três pessoas para interpretarem os personagens (estas deverão estar
devidamente caracterizadas como um homem rico, um mendigo enfermo, um velho de barbas). O
evangelizador poderá ser o narrador.
O RICO E LÁZARO
(Texto inspirado em parte de Lucas, XVI, 19 a 31)
Há muito tempo atrás, numa região chamada Judéia, vivia um homem muito rico. Mas, que
pena!.... Esse homem não era bondoso... Embora tivesse muito dinheiro, além de suas necessidades, ele
não se preocupava com aqueles que nada possuíam. Era um egoísta.
Esse homem rico, todos os dias ao sair de casa, via perto de sua porta um pobre mendigo,
enfermo e cheio de feridas, de nome Lázaro, que ali ficava na esperança de ganhar uma sobra de
alimento. Mas, o dono da casa não lhe dava a menor importância...
O tempo passou, e aconteceu com eles o que acontece um dia com todas as pessoas: eles
desencarnaram.
O mau rico, no Mundo Espiritual, percebeu que toda a sua fortuna de nada valia. Ele estava em
grande sofrimento, pois aquilo que sempre prezara, ali não significava nada: o dinheiro! Foi quando ele
viu o Espírito daquele que fora Lázaro, feliz ao lado de Abraão (para os judeus, Abraão era um Espírito
iluminado, era o pai de seu povo).
Então o mau rico gritou:
- Pai Abraão, mande Lázaro até aqui me ajudar!
E Abraão respondeu:
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- Há uma distância muito grande entre Lázaro e você. Ele caminhou até mim aproveitando, na
Terra, o recurso do sofrimento, da enfermidade, com humildade e paciência. E fez luz no coração.
Você, com tanto recurso amoedado, jamais se lembrou de utilizá-lo para distribuir o bem; por isso
permanece agora na sombra... É preciso que você se esforce para chegar até aqui. É você que tem de
caminhar até Lázaro, porque ele aprendeu a lição, e você ainda não...
Nesse momento, o mau rico compreendeu que a vida na Terra não é para ficarmos presos em
demasia às coisas materiais; que todos os recursos que tenhamos - como saúde, inteligência, dinheiro,
etc. - devem ser utilizados para fazermos o bem, para fazermos luz nos caminhos que trilhamos neste
mundo e que trilharemos na Pátria Espiritual, construindo a felicidade que jamais se acabará.
E aí, já arrependido e entendendo a lição, começava o mau rico a se transformar...
c) Fixação: Atividade em grupo.
Para as crianças alfabetizadas, o evangelizador, dividindo-as em duplas ou grupos de três, dará
uma pergunta sobre a aula, para que a discutam a apresentem, após cerca de quinze minutos, as
conclusões a que chegaram. Para as crianças não alfabetizadas, o evangelizador também as dividirá em
grupos, pedindo-lhes que façam um desenho sobre uma passagem da parábola.
Tipos de perguntas que poderão ser dadas às crianças, para discussão:
- O dinheiro é uma coisa ruim?
- As pessoas ricas são sempre egoístas?
- As pessoas pobres e doentes, ao desencarnarem, irão sempre para locais felizes no Mundo
Espiritual?
- Por que Lázaro estava tão bem no Mundo Espiritual?
- Qual foi a lição que o mau rico aprendeu?
d) Material didático: De acordo com a opção de Fixação escolhida (tiras de papel com perguntas,
folhas de papel branco e lápis, ou retalhos de cartolina branca e material para colorir ou pintar).
OBS: A parábola do Rico e Lázaro contém vários ensinamentos. Escolhemos enfocar apenas um
aspecto, o da utilização da riqueza para o bem, tendo em vista a idade das crianças e a
importância de nos fixarmos em um só objetivo a ser buscado em cada aula. Justificamos,
assim, ter apresentado apenas parte da parábola registrada por Lucas.
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