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PLANO DE AULA

1. TEMA: O Espírita e a Honestidade.
2. OBJETIVO: As crianças deverão compreender que ser honesto é respeitar os direitos e as coisas das
outras pessoas, e que o espírita deve ser honesto em pensamentos, palavras e atos.
3. BIBLIOGRAFIA:
LE, 875: “A justiça consiste em respeitar o direito dos outros.”
LE, 884: “Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem.”
LE, 877: “A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos.”
Evangelho em casa (Meimei / F.C.Xavier), páginas 26 e 27.
Bezerra, Chico e Você (Bezerra de Menezes / F.C.Xavier), cap. 19.
A Vida Escreve (Hilário Silva / F.C.Xavier), cap. 8.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Narração.
Vamos contar, rapidamente, uma historinha muito bonita:
“Certa manhã, um leiteiro foi surpreendido por algumas freguesas.
– Sr. José, disse-lhe uma delas, notamos que, ultimamente, o leite está mais saudável e saboroso. O
que motivou essa transformação?
– É que, no mês passado, comecei a freqüentar uma aula de evangelho e compreendi que a ninguém
mais deveria enganar...
Desde que conheci as lições de Jesus, não ponho mais água no leite ...
Peço-lhes que me perdoem!
b) Desenvolvimento: Narração.
Como essa historinha do leiteiro revela, Jesus é eterno! Dois mil anos depois continua transformando
as pessoas.
O valor da honestidade está no benefício que leva às pessoas.
Sendo honesto, o leiteiro passou a beneficiar às pessoas, principalmente às crianças.
Deixando de enganar aos outros, o Sr. José ficou com a consciência tranqüila, em paz.
A fim de compreendermos claramente o que seja honestidade vivida e o seu valor na vida de relação
entre os homens, ouçamos uma história que conta muito bem o valor da honestidade, adquirida através da
vivência evangélica.
c)
1)
2)
3)

Fixação: Interrogatório.
O que levou o leiteiro José a deixar de colocar água no leite?
O Sr. Antônio, humilde servidor em um escritório, como praticava caridosamente o Espiritismo?
O irmão Antônio concordou com a proposta desonesta de seu amigo?

d) Material didático:
Duas folhas, com quatro desenhos.
Texto do conto.
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NÃO VALE A PENA

Antônio, valoroso tarefeiro do Centro Espírita “Regeneração”, do Rio de Janeiro, era humilde
servidor num escritório.
Correto, madrugador e zeloso.
ILUSTRAÇÃO Nº 1
Certa feita, mal havia espanado os móveis pela manhã, foi procurado por amigo situado no comércio
do Rio.
– Antônio, disse o visitante, sei que você é espírita e esfalfa-se há muito tempo, enfrentando
dificuldades. Quanto você ganha mensalmente?
– Quatrocentos reais.
O homem fez um gesto irônico e observou:
– NÃO VALE A PENA.
E prosseguiu:
– Não ignoro que você tem deveres de caridade na instituição que freqüenta, socorrendo órfãos e
amparando viúvas...
ILUSTRAÇÃO Nº 2
Prossegue o visitante: como é que você arranja dinheiro para esse fim?
– Gasto o que posso, e, quando a despesa ultrapassa os recursos, tenho amigos... Faço listas, apelos...
– NÃO VALE A PENA.
Estou informado que você visita os infortunados nos morros, às vezes com sacrifícios da própria
saúde...
ILUSTRAÇÃO Nº 3 (mostra Antônio subindo o morro, em visita de caridade).
– Você aproveita, de certo, o carro de alguém.
– Não disponho dessa facilidade. Temos bonde à porta e, depois do bonde, faz sempre bem uma
caminhada a pé...
– NÃO VALE A PENA.
Nessa altura, o amigo meteu a mão no bolso interno, tirando um documento e abriu-se, por fim:
ILUSTRAÇÃO Nº 4
– Pois é, Antônio, admirando você como sempre, resolvi auxiliá-lo de vez. É tempo de você
melhorar. Preciso de um sócio para um negócio da China... Três milhões de reais...
Você assina comigo a papelada e acompanharei todo o assunto...
Você e eu ficaremos com mais de um milhão cada um. Basta só que você assine...
– Há algum inconveniente a considerar, perguntou Antônio?
– Há noventa e nove probabilidade a nosso favor...
– E se falharem as noventa e nove probabilidade?
– Aí, disse o amigo, teremos entrevista no Distrito Policial.
Antônio, sem perder a serenidade, falou:
– NÃO VALE A PENA.
E recomeçou a espanar, dando a entrevista por encerrada.

Hilário Silva/Chico Xavier
A VIDA ESCREVE, cap.8, da 2ª parte
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ILUSTRAÇÃO Nº 02
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