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

AULA Nº 26
II CICLO “A”
IDADES: 09/10

PLANO DE AULA
1. TEMA: Amor ao Próximo.
2. OBJETIVO: Levar as crianças a se sensibilizarem com o ensino sobre o Amor ao Próximo, “cujos
efeitos são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre”.
3. BIBLIOGRAFIA:
Mt, 22: 39 – “Amarás o teu próximo como a ti mesmo”. – Jesus.
LE, 886 – “Amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível”.
ESE, 9: 9 – “Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade
durante a vida terrestre”.
ESE, 6: 5 – “Espíritas! Amai-vos, este é o primeiro ensinamento…”
A VIDA ESCREVE (Hilário Silva / F.C.Xavier), cap. 1º , da 2ª parte.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Diálogo.
ENCONTRE AS PALAVRAS: Distribuir o exercício para cada criança encontrar e escrever as
palavras certas.
Queridas crianças, quem completar UMA PALAVRA, diga em voz alta o seu nome e eu vou
escrevendo-as no quadro-de-giz, até completar todas.
Cada uma dessas palavras que estão no quadro representa uma das virtudes que formam o Amor
ao Próximo em nossos corações.
Praticando uma delas, possuímos uma virtude cristã.
Todas elas e muitas outras virtudes, revelam uma pessoa cristã.
b) Desenvolvimento: Exposição dialogada.
Jesus veio à Terra com a missão de ensinar e exemplificar o Amor ao Próximo, objetivando o
“melhoramento moral da raça humana”.
Por exemplo:
— Nascendo numa estrebaria, exemplificou a Humildade.
— Viveu como um homem comum, ensinando na praça pública, curou todos os males físicos e
espirituais, usando o seu sublimado amor.
— Perseguido e levado à cruz que não merecia, Perdoou.
Encerraremos estas lições de amor, contando como uma enfermeira espírita, Anália Franco,
exemplificou o amor ao Próximo, praticando todo o bem possível.
Narrar a história, usando as suas ilustrações.
c) Fixação: Diálogo.
1 – Alguém se lembra de alguma das virtudes da enfermeira Anália?
(Resp. – Paciência, Humildade, Calma, Devotamento, etc.)
2 – Qual a religião da enfermeira Anália?
3 – Qual o livro que Anália leu para a enferma?
4 – A enfermeira desejava fundar uma casa em benefício de quem?
5 – Quais os efeitos da Lei do Amor?
(Resp. – “Melhoramento moral da raça humana”)
d) Material didático:
O exercício “Palavras Cruzadas”, caneta ou lápis.
O texto da história.
Cinco (5) ilustrações.
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PÁGINA DE ANÁLIA

DESENHO Nº 01:
À doente que se queixava em desespero, perguntou a senhora que lhe velava o leito:
— Permita que eu leia para seu conforto algum trecho de Allan Kardec?
— Deus me livre! – gritou a enferma, cuspindo-lhe aos pés.
Ainda assim, as mãos abnegadas da companheira continuaram ajeitando-lhe os lençóis…
— Quero água! – exigiu a doente.
DESENHO Nº 02
A amiga trouxe-lhe água pura e fresca.
De copo às mãos, a enferma, num ímpeto, aturou-lhe todo o líquido à face, vociferando:
— Água imunda!… como se atreve a tanto? Quero outra!
Paciente e humilde, a senhora enxugou o rosto e, em seguida, trouxe mais água.
DESENHO Nº 03:
— Quero Chá.
E o chá surgiu logo.
— Chá mal feito! Chá frio!
O conteúdo da taça projetado ao peito da enfermeira, ensopando-lhe a blusa.
— Traga chá quente!
Foi a ordem obedecida.
— Você aceita agora o remédio? — indagou a assistente.
— Que venha depressa.
DESENHO Nº 04:
Ao tomar, contudo, a poção, a dama inconformada agarra a colher e vibra um golpe no braço da
amiga. Surge pequeno ferimento, mostrando sangue.
E a enferma cai em crise de lágrimas. Chora, chora e depois diz:
— Anália, se a religião espírita que você abraçou é a que lhe ensina a me suportar com tanta
calma e paciência, leia o que quiser.
A interpelada sentou-se, tomou “O Evangelho segundo o Espiritismo” e leu a formosa página
intitulada “A Paciência”, no capítulo IX, que começa afirmando: “A dor é uma bênção que Deus envia
aos seus eleitos…”
DESENHO Nº 05:
Acalmou-se a doente, que acabou aceitando o socorro do Passe e o benefício da água fluida.
Conversaram ambas. A enferma, asserenada, ouviu da companheira os planos que arquitetava
para o futuro, em benefício dos meninos abandonados à rua.
No dia seguinte, ao despedir-se, a obsidiada em reequilíbrio beijava-lhe as mãos e vada-lhe os
primeiros dois contos de reis para começar a grande obra.
Essa enfermeira admirável de carinho e devotamento era Anália Franco, a heroína espírita
paulista, que se fez sublime benfeitora das criancinhas desamparadas.

Hilário Silva (Espírito)
Chico Xavier (Médium)
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