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PLANO DE AULA

1. TEMA: Parábola — O Mau Rico.
2. OBJETIVO: As crianças deverão notar que Jesus, indiretamente, nessa Parábola, revelou a existência
do Mundo Espiritual, como ele é, onde se recebe o prêmio ou se purga os próprios erros, conforme o ensino
de Jesus: “A cada um segundo as suas obras.”
3. BIBLIOGRAFIA:
Jo, 14: 2 - “Na casa de meu Pai há muitas moradas.”
Luc, 16:19 a 31 - (a Parábola.)
LE, 278 e 279.
ESE, 16:15 (a Parábola.)
Os Mensageiros (André Luiz / F.C.Xavier), cap. XIV (O Mundo \Espiritual).
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Recorte e Colagem.
Entregar a folha própria para a atividade e, envelopada, as partes já recortadas, OU NÃO, deixando
as crianças trabalharem.
Após a colagem, afirmar: as palavras de Jesus são um anúncio repleto de esperanças na Vida Futura.
Vocês concordam?
Agora, desejo a opinião de vocês (somente cinco minutos).
Dialogando, anotar, no quadro-de-giz, as opiniões que se referem ao Mundo Espiritual como
continuidade da Vida.
b) Desenvolvimento: Narração.
Contar a passagem evangélica, usando os textos constantes nas quatro ilustrações, realçando o
objetivo do estudo: “o Mundo Espiritual como ele é, conforme o ensino de Jesus.” “A cada um segundo as
suas obras”, tão bem demonstrado nos desenhos de números três e quatro.
Após a narração, comentar:
Jesus há dois mil anos, na Parábola, conta como é a vida no Mundo Espiritual e nas regiões de
merecimento de cada um; usando o Perispírito.
Allan Kardec, 1857 anos depois, conversou com os Espíritos Superiores sobre o assunto, e eles
afirmaram:
“As regiões que os bons habitam estão interditadas (proibidas) aos Espíritos imperfeitos.”
“Os Espíritos das diferentes ordens constituem um Mundo do qual o vosso é um pálido reflexo.”
c) Fixação: Diálogo.
Perguntas às crianças: um estrangeiro chega a uma cidade e procura onde ficar. Logicamente, num
hotel, das várias categorias, de acordo com as suas posses materiais.
Vocês concordam?
Se as suas posses materiais não permitem, ele procurará uma modesta pensão ou um abrigo gratuito.
O mesmo acontece no Mundo Espiritual, onde prevalecem os valores espirituais. Manter o diálogo,
usando os desenhos para maior clareza.
d) Material didático:
Folha em branco para a colagem e cola branca.
Tesoura, se as crianças fizerem os recortes.
Quatro ilustrações com textos contando a Parábola.
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Nota para o(a) evangelizador(a)
Recortar para a colagem, conforme esclarecimentos na incentivação inicial e no material didático.
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ILUSTRAÇÃO Nº 1

Jesus, nosso Mestre, diante da multidão que o ouvia embevecida, abriu a boca e começou a ensinar:
Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e
esplendidamente.
Comentários:
Na apreciação da Allan Kardec, à riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do
que a miséria.
Ela é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual.
É laço mais forte que prende o homem a Terra e lhe desvia do Céu os pensamentos.”
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ILUSTRAÇÃO Nº 2

Prossegue Jesus, encantando a multidão que o ouvia:
Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas a porta do rico.
E desejava alimentar-se com as migalhas que caiam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhas
chagas.
Comentários:
Somente após Jesus, em conseqüência de suas lições de amor ao próximo, Simão Pedro e outros apóstolos,
ergueram a Casa do Caminho, em Jerusalém, iniciando na Terra a assistência social e a enfermagem.
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ILUSTRAÇÃO Nº 3

E Jesus, delicada e indiretamente, revelou a existência do Mundo Espiritual, nas vibrações musicais de
sua voz:
E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos (Espíritos puros) para o seio de Abraão (um
dos guias do povo Hebreu).
Comentários:
A passagem é clara, no seu ensinamento profundo:
Lázaro foi levado por Espíritos superiores, para uma das regiões organizadas do Mundo Espiritual,
conforme tão bem nos ensina André Luiz, do seu livro: “Nosso Lar”.
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ILUSTRAÇÃO Nº 4

E Jesus encerrou a pequena narrativa: “E morreu o rico e foi sepultado.”
Nota para o evangelizador(a): Por favor, 1eia para as crianças os versículos ns. 23 a 31, cap. 16, do
evangelho de Lucas.
Finda a leitura do evangelho, comentar:
Não há inferno de penas eternas, mas regiões purgatórias, que impedem vibratoriamente a
comunicação entre os planos superiores e os inferiores.
Continuando egoísta, o Rico somente pediu a Abraso para mandar avisar a sua família, a fim de que o
seu pai e os cinco irmãos não viessem também para o lugar de tormentos em que ele se encontrava.
Nada podendo fazer, Abraão lembrou-lhe que os livros de Moisés e os dos profetas ensinavam o
caminho do Céu.
44

45

