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AULA No. 33
I CICLO “A”
IDADES: 7 / 8

PLANO DE AULA
01. TEMA: Disciplina - importância
02. OBJETIVO: A criança deverá aceitar a disciplina como fator essencial na construção de um ideal.
03. BIBLIOGRAFIA:
Lc, 14:28 a 30.
Vinha de Luz (Emmanuel/F.C.Xavier), cap. 66; Messe de Amor (Joanna de Angelis/Divaldo P.
Franco), cap. 4; Sol nas Almas (André Luiz/Waldo Vieira), cap. 54; Convites da Vida (Joanna de
Ângelis/Divaldo P. Franco), cap. 14.
4. AULA:
a) Incentivação Inicial: Diálogo.
O evangelizador mostrará às crianças uma foto de Chico Xavier (Figuras de Apoio na Pág
110), perguntando-lhes se o conhecem.
Comentar, rapidamente, os seguintes itens, entre outros que deseje:
- Chico Xavier é um dos maiores missionários do Espiritismo já reencarnado.
- Ele é um médium espírita, ou seja, através dele, os Espíritos Superiores se comunicam conosco,
trazendo-nos ensinamentos preciosos para nossa evolução.
- Chico é um excelente instrumento para os Espíritos nos ajudarem, isto porque ele possui, dele
mesmo, qualidades de inteligência e de coração, que facilitam a tarefa.
- Como médium psicógrafo (explicar o significado), Chico Xavier já escreveu mais de
QUATROCENTOS livros, os quais nos ajudam a entender melhor o Evangelho de Jesus e a Doutrina
Espírita. Entre esses, existem muitos dedicados à infância. (O evangelizador poderá mostrar às crianças
algumas obras infantis da lavra de Chico Xavier, certamente existentes na biblioteca do Centro).
Como será que Chico conseguiu tudo isto? Terá sido fácil?
b) Desenvolvimento: Narração.

AS TRÊS QUALIDADES
Antes de reencarnar, quando ainda estava no Mundo Espiritual, o Espírito que seria Chico Xavier,
recebeu e aceitou a missão de ser um médium espírita, com um grande trabalho a realizar no amparo ao
crescimento espiritual das criaturas. Para isso foi preparado, estudou muito, tendo a seu lado os Espíritos
Benfeitores que trabalham em nome de Jesus para o crescimento espiritual da Terra. Um desses Espíritos,
que conhecemos pelo nome de Emmanuel, seria o protetor e orientador de Chico, quando reencarnado,
ajudando-o a cumprir sua missão.
Acontece que quando reencarnamos, esquecemos da vida, das promessas e desejos acalentados no
Mundo Espiritual, ficando apenas com vagas lembranças em forma de pensamentos que surgem lá de
dentro de nós mesmos. E aí, poderemos até não realizar o que prometemos antes de reencarnar, se
ficarmos muito envolvidos com outros desejos e projetos do dia-a-dia.
Chico sempre teve uma vida difícil e ficou órfão de mãe bem novinho. Mas sua mediunidade, que
se manifestou quando ele era criança, (embora ele não soubesse o que era mediunidade), lhe permitia ver
e conversar com a mãezinha desencarnada, que lhe dava sempre conselhos para ter paciência,
compreensão e humildade diante dos sofrimentos por que passava (e eram muitos!), dizendo-lhe que ele
estava amparado por Jesus e precisava se preparar para a missão que cumpriria na Terra.
Quando ficou moço e estava na hora de começar o trabalho combinado no Mundo Espiritual,
Chico viu o Espírito que se identificou como Emmanuel, e que estaria a seu lado, ajudando-o, caso ele
desejasse realmente colaborar com Jesus através da mediunidade da psicografia, trazendo ao mundo as
luzes do conhecimento superior. Sentindo no coração a alegria pela presença do querido Benfeitor, e
desejoso de corresponder à confiança de Jesus, Chico respondeu que entregaria sua vida ao trabalho
planejado.
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Então Emmanuel lhe revelou as três qualidades necessárias para que ele alcançasse o objetivo.
Quem sabe quais foram as três qualidades citadas por Emmanuel?
Foram elas: 1ª DISCIPLINA, 2ª DISCIPLINA, e 3ª... DISCIPLINA!
Chico relembrou deste caso durante o resto de sua vida, ressaltando que foi um dos mais
importantes conselhos que Emmanuel lhe deu, porque se ele não disciplinasse seus desejos, seus
sentimentos, sua vontade, seu tempo, etc., jamais conseguiria vencer as dificuldades e realizar a obra
extraordinária do livro espírita, que lhe exigiu tanto esforço, tanta dedicação, tanta renúncia.
c) Fixação: Opção 1 – Confecção de painel.
O evangelizador levará uma folha de papel cartão, emoldurada com tira de papel
estampado ou fita adesiva em cor contrastante, no alto da qual estará escrito:

A DISCIPLINA É IMPORTANTE EM NOSSA VIDA...
As crianças receberão retalhos de cartolina recortados em formatos diversos, nos quais escreverão
uma frase sobre CHICO XAVIER e a DISCIPLINA, bem como revistas velhas para recortarem figuras
apropriadas à ilustração do tema da aula.
Opção 2 – Elaboração de bilhetes.
O evangelizador dará a cada criança: papel e lápis de cor para que escrevam ou desenhem
uma pequena mensagem para Chico Xavier, abordando, por exemplo, o conselho que ele recebeu de
Emmanuel; como ela, criança do I Ciclo de uma EEE, vê o trabalho do querido médium, ou outro aspecto
relacionado com a aula.
O evangelizador poderá providenciar para que os bilhetes venham a compor um lindo painel a ser
exposto no Centro Espírita, como homenagem das crianças ao Chico.
d) Material Didático: De acordo com a opção escolhida, o que já foi descrito.
OBS.: Para enriquecer a aula, o evangelizador poderá providenciar retratos de alguns Espíritos
que se comunicaram pela mediunidade de Chico Xavier.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Figuras de Apoio
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