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PLANO DE AULA

1. TEMA: Jesus e a promessa do Consolador.
2. OBJETIVO: As crianças deverão compreender que, quando Jesus esteve na Terra, não pôde ensinar
tudo quanto queria; por isso, prometeu enviar outro Consolador — O Espiritismo —, que nos ensinará
todas as coisas.
3. BIBLIOGRAFIA:
Jo, 14: 16 - “E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador...”
Jo, 14: 26 - “Mas aquele Consolador que o Pai enviará, esse vos ensinará todas as coisas.
ESE, 6: 4- “O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Custo”.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Diálogo.
ILUSTRAÇÃO
Este desenho retrata o momento em que Jesus, às vésperas de sua prisão, julgamento e crucificação,
afiançava aos apóstolos: “Vou, mas não vos deixarei órfãos. (quer dizer: sem amparo espiritual)”.
Vemos que os apóstolos estão tristes com a notícia.
Seus rostos demonstram preocupação, e perguntam:
— Porque, Senhor, o levarão à cruz?
Jesus diz que assim acontecerá, mas que ele irá para junto de Deus, Pai, e, dos Céus (planos
espirituais), no momento oportuno, enviará outro Consolador.
b) Desenvolvimento: Exposição dialogada.
Referindo-se ao Consolador que o Pai enviaria em seu nome, Jesus disse que ele teria a finalidade
de ensinar novas coisas, que ele não pudera ensinar àquele tempo, por falta de evolução das criaturas.
Deveria, também, o Consolador relembrar os seus ensinamentos. Com essas palavras, Jesus proclamava a
necessidade da REENCARNAÇÃO para que os homens se preparassem devidamente a fim de receberem
esses novos ensinamentos.
Assim, nós mesmos e muitos outros, somos os mesmos homens daquela época, reencarnados,
aproveitando o progresso social, com a inteligência mais desenvolvida, possibilitando-nos compreender o
que o Espiritismo ensina.
Dessa forma, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador: — conhecimentos das coisas,
fazendo que o homem saiba donde vem, para onde vai e porque está na Terra.
O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos das pessoas, porque fala sem figuras ocultas, nem
alegorias, esclarecendo com lógica e bom senso.
e) Fixação e / ou avaliação: Jogo didático.
Dar a cada criança uma folha com o criptograma (mensagem oculta), para descobrirem a frase: O
CONSOLADOR PROMETIDO.
APÓS A ATIVIDADE:
Interrogar: Ficou claro que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus?
SIM, porque revela os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé raciocinada e pela
esperança que renova nos corações.
d) Material didático:
A ilustração e a folha com o criptograma
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