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PLANO DE AULA

1. TEMA: O Espírita e a Exemplificação.
2. OBJETIVO: Levar as crianças a compreenderem o valor do exemplo, que vale mais que mil
palavras. Mostrar que o ensino convence, mas só o exemplo arrasta, tocando os corações.
3. BIBLIOGRAFIA:
Mt, 16: 27 – “A cada um segundo as suas obras.”
Paulo, 1 Cor, 13: 13 – “(..) mas a caridade é a maior.”
ESE, 9 item 13 – “Triunfareis se a caridade vos inspirar.”
Fonte Viva (Emmanuel / F.C.Xavier), cap. 116.
Almas em Desfile (Hilário Silva / F.C.Xavier), 1ª parte, cap. 3.
O Bom Caminho (J. César de Mello e Sousa), pág. 35.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Narração.
ILUSTRAÇÃO N º 1 – Uma menina chinesa conduzia às costas um pequenino de dois anos de idade.
Ao vê-la passar, vergada ao peso daquela carga, um sacerdote perguntou-lhe:
– É pesado, menina?
– Não, senhor - respondeu ela muito viva - é meu irmão!
Que exemplificação belíssima, da menina chinesa.
É o sacrifício em proveito do próximo, que se torna leve, quando se faz seguindo os exemplos de
Jesus.
b) Desenvolvimento: Diálogo.
Desde a mais remota antigüidade, eminentes fundadores de religiões ensinaram a verdade, mas
somente Jesus ensinou exemplificando.
Ensinar, sim, mas praticar o que ensina, exemplificando.
“O ensino convence, mas o exemplo arrasta.”
Este pensamento quer dizer que só o exemplo atraia as pessoas, levando-as a praticar a caridade.
Daí a existir no Cristianismo milhares de pessoas que se santificaram realmente, praticando o bem,
através dos séculos, arrastados pelos exemplos de Jesus.
Em nossos lares, na escola, na rua, no trabalho, nos esportes, onde quer que estejamos, podemos e
devemos exemplificar o bem.
Para enfeixar este ensino, vamos narrar o exemplo de um espírita, que demonstra a força da prática da
caridade.
c) Avaliação: Interrogatório.
1) Mostrar o desenho da chinesinha, e perguntar: O que vocês acharam do exemplo da chinesinha?
2) E esta máxima: “O ENSINO CONVENCE, MAS SÓ O EXEMPLO ARRASTA”, o que vocês
compreenderam dela?
3) Gostaria da opinião de vocês sobre este ensino: “OS FUNDADORES DE RELIGIÕES ensinaram,
mas Jesus exemplificou ensinando.”
4) Vocês já fizeram alguma coisa semelhante ao exemplo da chinesinha?
d) Material didático:
Uma ilustração que conta a história da chinesinha.
Uma folha que conta a história do espírita.
Três folhas com seis desenhos, que ilustram o exemplo do espírita.
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A FORÇA DO EXEMPLO
ILUSTRAÇÃO Nº 2
José do Espírito Santo, modesto espírita de Nilópolis, Estado do Rio, falava à porta do Centro, a
pequeno grupo de amigos:
– Sim, meus irmãos, a caridade é a maior bênção...

ILUSTRAÇÃO Nº 3
Nisso, passam dois estudantes, ouvem breves trechos da palestra e avançam conversando:
– Você ouviu? Todo espírita é só “fachada”!
– Realmente. Fazem as coisas “para inglês ver.”

ILUSTRAÇÃO Nº 4
Logo depois, os rapazes deparam com infeliz mendigo. Pálido e doente. Sem paletó.
Camisa em frangalhos. Pele à mostra.
A tiritar de frio, estende-lhes a mão magra.
Um dos estudantes dá-lhe alguns centavos.
Notam, então, que José do Espírito Santo vem vindo sozinho, pela rua. E um deles diz:
– Olhe! Lá vem o “tal”! Aposto que não dará nada a esse homem.
– Sim. Vamos ver. Afastemos um pouco, senão ele vai querer “fazer cartaz.”

ILUSTRAÇÃO Nº 5
Os dois jovens ficaram escondidos na esquina, um pouco adiante.
O pedinte roga auxílio.
José chega junto dele e o abraça, fraterno.
Em seguida, apalpa os bolsos e exclama:
– Infelizmente, meu amigo, estou sem um níquel...
Os jovens entreolham-se, rindo... Um deles recorda:
– Não lhe disse?

ILUSTRAÇÃO Nº 6
O espírita condoeu-se, vendo a nudez do homem que tremia de frio. Deitou um olhar em torno para
ver se estava sendo observado.
Sentiu a rua deserta.
Num gesto espontâneo, tirou o suéter e, em manga-de-camisa, vestiu-o no companheiro boquiaberto,
mas encantado.
A seguir, disse com simplicidade:
– Meu amigo, é só isso que tenho hoje. Volte aqui mesmo amanhã.
E apressou o passo para frente, enquanto o necessitado sorria, feliz.

ILUSTRAÇÃO Nº 7
No outro dia, os dois estudantes entravam no templo espírita, motivados pelo exemplo do espírita.
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