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II CICLO “A”
IDADES: 09/10

PLANO DE AULA
1. TEMA: Obediência e Resignação.
2. OBJETIVO: Levar as crianças a compreenderem e a sentirem que OBEDIÊNCIA e RESIGNAÇÃO
são virtudes ativas que possuímos, necessárias ao nosso relacionamento no LAR, na ESCOLA e nas
DIFICULDADES DA VIDA, que também é escola, praticando-as.
3. BIBLIOGRAFIA:
Mt, 6: 10 – “Seja feita a tua vontade, assim na Terra como no Céu” – Jesus.
LE, 117 – “Uma criança dócil se instrui mais depressa do que outra recalcitrante”.
ESE, 9: 8 – “A obediência é o consentimento da razão; a resignação é o consentimento do coração; são
forças ativas”.
ESE, 5: 26 – “As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação”.
PAI NOSSO, (Meimei / F.C.Xavier), cap. IV.
PÃO NOSSO, (Emmanuel / F.C.Xavier), cap. 158: “É necessário instalar o governo de nós mesmos”.
(comandado pelo nosso Espírito).
G, 1: 49 – “A doutrina de Jesus é conselheira, livremente aceita…”
4. AULA:
a) Incentivação inicial: COLAGEM.
O EVANGELIZADOR(A) deve levar papel cartaz para a montagem de um “Sinal de Trânsito”, conforme
explicação na letra “d”, abaixo.
Tudo preparado, deixar as crianças montarem o sinal de trânsito.
Após a colagem, dialogar com elas sobre o valor de cada cor suas finalidades: – disciplinar o
trânsito, impedindo acidentes, lógico, desde que o motorista obedeça os sinais.
ESCLARECENDO:
— Obediência ao Código de Trânsito, cumprimento da lei.
— Resignação no sinal vermelho, respeito à vez de outro carro.
Tudo na vida é assim: obediência aos Códigos, Regulamentos, Leis e Regras, no lar, na escola, no
trabalho, na sociedade, no relacionamento com outras pessoas.
b) Desenvolvimento: Diálogo.
Além de todos aqueles Códigos acima mencionados, não podemos esquecer a Lei Divina, de nosso
Criador, que é Universal.
Essa Lei Divina foi ensinada e vivida por Jesus: é o seu Evangelho.
Evangelho que o Espiritismo interpreta e revive, felicitando-nos com a sua luz imperecível, a guiarnos.
A LEI QUE JESUS TROUXE, EM NOME DE DEUS, é essencialmente conselheira; é livremente
aceita e só se impõe aconselhando, com respeito ao livre exame de cada pessoa.
ENCERRANDO este estudo, vamos narrar uma história que esclarecerá como age a Lei de Deus,
que Jesus ensinou e exemplificou.
c) Fixação: Interrogatório dialogado, usando as frases abaixo:
1) A simples lei de trânsito, obedecida, salva a vida de milhões de pessoas, hora a hora, nas ruas e
estradas.
2) O velho oleiro, esclarecido pelo Anjo, ficou resignado com a sua doença, e obedeceu à Lei de
Deus.
3) O Evangelho de Jesus, praticado por todas as pessoas, fará do Mundo um Paraíso.
d) Material didático:
Cartolina para a montagem o sinal de trânsito.
Papel laminado cortado em círculos, nas cores: vermelho, amarelo e verde, para as crianças fazerem
a colagem.
Cola banca.
Texto com a história, em duas folhas e quatro ilustrações.
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O SERVIÇO DA PERFEIÇÃO

DESENHO Nº 01:
Um velho oleiro, muito dedicado ao trabalho, certa feita adoeceu gravemente e entrou a passar
enormes dificuldades.
Os parentes, aos quais ele mais servira, moravam em regiões distantes e pareciam haver perdido a
memória…

DESENHO Nº 02:
Sem ninguém que o auxiliasse, passou a viver da caridade pública, mas, quando esmolava, caiu na
via pública e quebrou uma das pernas, sendo obrigado a recolher-se à cama por longo tempo.
Chorando, amargurado, fez uma prece e rogou a Deus alguma consolação para os seus males.

DESENHO Nº 03:
Então, dormiu e sonhou que um anjo lhe apareceu, trazendo a resposta pedida.
O mensageiro do Céu conduziu-o até o antigo forno em que trabalhava, e, mostrando-lhe alguns
formosos vasos de sua produção, perguntou:
— Como é que você conseguiu realizar trabalhos assim tão perfeitos?
O oleiro, orgulhoso de sua obra, informou:
— Usando o fogo com muito cuidado e com muito carinho, no serviço da perfeição. Alguns vasos
voltaram ao calor intenso duas ou três vezes.
— E sem fogo você realizaria a sua tarefa? — indagou, ainda, o emissário.
— Nunca! — respondeu o velho, certo do que afirmava.
— Assim também — esclareceu o anjo, bondoso —, o sofrimento e a luta são as chamas invisíveis
que Nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas que, um dia, serão vasos sublimes
para o serviço do Céu.

DESENHO Nº 04:
Nesse instante, o doente acordou, compreendeu a Vontade Divina e rendeu graças a Deus.

Meimei (Espírito)
Chico Xavier (Médium)
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