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PLANO DE AULA

1. TEMA: Tolerância.
2. OBJETIVO: As crianças deverão compreender que a tolerância é a força espiritual que suporta as
imposições naturais da vida e as faltas de outras pessoas, contribuindo para o despertamento das pessoas,
atraindo-as para o Evangelho de Jesus.
3. BIBLIOGRAFIA:
Mt, 5: 5 - “Bem-aventurados os que são brandos…”
Mt, 5: 9 - “Bem-aventurados os pacíficos…”
ESE, 9: 4 -p “Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência, uma
lei.”
“O Espírito da Verdade” (Hilário Silva / F.C.Xavier), cap. 6.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: PINTA-PONTO (atividade).
Dar às crianças o “Pinta-ponto”, para que preencham os pontinhos constantes no desenho, com lápis
de cor.
Após a atividade dialogar.
O que surgiu aos nossos olhos? Um burrinho, não é assim?
Lá vai ele levando sua carga, cooperando tolerantemente com os homens…
Esse animal, forte e resistente, já se encontra na escala dos animais nobres, que fazem dele
companheiro e servidor do homem.
É um animal paciente para com as ordens recebidas, servidor incansável, tolerante com as cargas
pesadas que transporta.
Essas características o tornam um animal superior a muitos outros, colocando-o na escala evolutiva
do cavalo, do boi, do elefante, etc.
b) Desenvolvimento: Diálogo e Narração.
Assim como os burrinhos e outros animais nobres toleram as cargas que lhes confiamos, devemos nós
também tolerarmos os nossos irmãos de jornada terrena, buscando auxiliá-los dentro de nossas forças
espirituais.
A tolerância é uma das mais importantes conquistas a serem alcançadas por nós. Desenvolver essa
virtude é estar com Jesus.
Para ficar mais claro o nosso tema, vamos narrar uma história real, vivida por uma missionária
espírita.
Contar a história, usando as suas ilustrações.
c) Fixação: Diálogo.
Dialogar com as crianças, trocando idéias sobre a virtude estudada:
* Prosseguindo tolerante e trabalhador o burrinho vai evoluir.
Vocês concordam?
* E nós, seres humanos?
Vamos seguir o exemplo de D. Clélia Rocha para evoluirmos?
d) Material didático:
Pinta-ponto: preencher os espaços pontilhados com lápis de cor.
Uma folha com a narração da história real.
Seis (6) desenhos que ilustram a história. Para maior efeito, colorir os desenhos.
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NOTA: Preencha os espaços pontilhados e surgirá um desenho. Usar lápis de cor.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A TOLERÂNCIA EXEMPLIFICADA

DESENHO Nº 01:
Esta é D. Clélia Rocha, devotada missionária espírita, que fundou o “Lar Anália Franco”, em São
Manuel, no Estado de São Paulo, há muitos anos.
Ela está em sérias dificuldades para manter o Lar.
Tentando angariar fundos de socorro, a abnegada senhora conduzia crianças, aqui e ali, em singelas
atividades artísticas. Acordava almas, comovia corações, inclusive em cidades vizinhas.
E sustentava o laborioso período inicial da obra.

DESENHO Nº 02:
Certa noite, desembarcando em pequena cidade, foi alvo de injusta manifestação antiespírita. Apupos.
Gritaria. Condenações.
D. Clélia, com o auxílio de pessoas bondosas, protege as crianças.
Apesar da manifestação, mantem-se calma e confiante em Jesus.

DESENHO Nº 03:
Em meio à confusão, vê que um moço robusto se aproxima e, marcando-lhe a cabeça, atira-lhe uma
pedra.
O golpe é violento. O sangue escorre, mas a operosa servidora do bem procede como quem
desconhece o agressor, tolerando-lhe em nome de Jesus.
Medica-se depois.

DESENHO Nº 04:
Refeita do ferimento, fica na cidade, como servidora da mediunidade, ajudando a quem lhe pede.
Acabava D. Clélia de atender a um doente em casa particular, quando entra senhora aflitíssima.
É mãe. Tem um filho acamado com meningite e pede-lhe auxílio espiritual.
D. Clélia não vacila. Corre ao encontro do enfermo.

DESENHO Nº 05:
Quando chega à casa do doente fica surpreendida. O jovem acamado é que a ferira na estação.
Febre alta. Inconsciência. A missionária desdobra-se em desvelo.
Passes. Vigílias. Orações. Enfermagem carinhosa e cristã.

DESENHO Nº 06:
Ao fim de seis dias, o doente está salvo. Reconhece-a envergonhado e, no momento oportuno, beijalhe respeitosamente as mãos e pergunta:
— A senhora me perdoa?
Ela, contudo, tolerante, disse apenas, com brandura:
— Deus te abençoe, meu filho.
Mas o exemplo de tolerância não ficou sem fruto, porque o moço recuperado fez-se valoroso
militante da Doutrina Espírita e, ainda hoje, onde se encontra é denodado batalhador do Evangelho.

Hilário Silva (Espírito)
Waldo Vieira (Médium)
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