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PLANO DE AULA
1. TEMA: Obediência - às leis de Deus
2. OBJETIVO: A criança deverá: (1) entender o que sejam as leis divinas e quais os seus objetivos;
(2) aceitar a idéia de que obedecê-las é alcançar, sem maiores complicadores, a
felicidade que almejamos.
3. BIBLIOGRAFIA: João, 4:34 e 6:38; Hb, 12:9.
LE, itens 614 a 648; A Gênese, cap. III : 6.
Segue-me (Emmanuel / F.C.Xavier), cap. “Obedeçamos”; Leis Morais da Vida
(Joanna de Ângelis / Divaldo Franco), cap. I.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Diálogo.
O evangelizador desenvolverá com as crianças um diálogo baseado nos seguintes itens:
- quem sabe o que é uma lei?
- para que servem as leis?
- alguém aqui já ouviu falar no novo código de trânsito? (conjunto de leis que regulam o
trânsito de veículos);
- vejamos alguns sinais de trânsito e seus significados (Figura 1);
- que pode acontecer quando as leis são desobedecidas?
- será que só existem leis para o trânsito?
b) Desenvolvimento: Exposição.
O evangelizador informará às crianças que:
- os homens fazem leis para permitir uma vida em sociedade com justiça e bem estar para todos;
- em função disto, as leis precisam alcançar não só as pessoas, mas o meio em que vivem,
animais, plantas, recursos do planeta, etc.;
- as leis humanas podem mudar para melhor acompanhando a evolução do conhecimento e do
entendimento. Por exemplo: há cerca de 130 anos atrás havia uma lei, num país da Europa, que dizia
que as crianças podiam trabalhar até 10 horas por dia! Hoje nós vemos pela TV que as crianças são
protegidas deste tipo de abuso, com a divulgação do Código da Criança e do Adolescente, que diz
terem os mesmos direito à escola, à saúde, ao lazer, etc...;
- existem também as leis divinas, ou naturais, aquelas que expressam a sabedoria e o amor de
Deus para com as criaturas, ao dispondo diretrizes que facilitam o progresso;
- as leis divinas não precisam mudar, porque são perfeitas, já que provenientes de Deus, que é a
Perfeição;
- em “O Livro dos Espíritos” vamos encontrar as leis divinas, muito bem explicadas, formando
o código da boa conduta para construirmos o Reino de Deus em nós (quem se lembra do que seja
“reino de Deus”? - Aula No. 07): Lei de Adoração, do Trabalho, de Reprodução, de Conservação, de
Destruição, de Sociedade, do Progresso, de Igualdade, de Liberdade, de Justiça, Amor e Caridade (se o
evangelizador achar conveniente, à medida em que citar uma lei, poderá fazer ligeira explicação sobre
seu significado, do que ela trata);
- assim como existem maneiras de se corrigir quem infringe as leis humanas (advertências,
multas, prisão), as leis de Deus, quando desobedecidas, irão gerar, para o desobediente (por revolta,
egoísmo, orgulho, etc.) as dificuldades que chamamos de dor, sofrimento, até que ele resolva voltar ao
caminho do bem e conserte o que perturbou;
- e como vamos conhecer as leis de Deus, para que possamos obedecê-las? As leis de Deus
estão na nossa consciência; quando fazemos algo errado, sentimos “lá dentro” de nós como se fosse
uma luzinha vermelha piscando e nos alertando: isto está errado! Não vá por este caminho! Se
insistirmos em teimar, então estaremos sendo desobedientes e teremos nosso progresso comprometido.
c) Fixação: Desenho e pintura.
Distribuir para cada criança cópia da folha de Fixação anexa, pedindo-lhes que pintem as placas
que estiverem com indicações positivas e façam um traço de proibido nas placas que expressem
atitudes contrárias às leis de Deus.
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d) Material didático: Figura 1, colorida com as cores indicadas; cópia da Fixação, lápis de cor ou
tinta guache.
OBS.: Para enriquecer a aula, o evangelizador poderá:
- apresentar, a título de curiosidade, outros códigos, como o Código Civil, o Estatuto da
Criança e do Adolescente, etc.;
- apresentar às crianças, através de recortes de revistas, as diversas situações que o
homem cria para si mesmo ao descumprir as leis humanas ou divinas.
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TEMA: Obediência às Leis de Deus
PINTE AS PLACAS QUE INDICAM ATITUDE POSITIVA E FAÇA UM RISCO
SOBRE AQUELAS QUE INDICAM DESOBEDIÊNCIA ÀS LEIS DE DEUS.
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