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PLANO DE AULA

1. TEMA: O Espiritismo revive o Evangelho de Jesus.
2. OBJETIVO: As crianças deverão compreender o valor do Espiritismo, revelando o verdadeiro sentido
do Evangelho de Jesus: fazer o bem.
Jesus ensinou, mas, sobretudo, praticou os próprios ensinos.
3. BIBLIOGRAFIA:
Mt, 22: 39 - “Amarás o teu próximo como a ti mesmo.”
LE, 267 - “Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou.”
ESE, 1, item 5(*).
“Caminhos, Verdade e Vida”, (Emmanuel / F.C.Xavier), caps. 19, 34 e 38.
“Pão Nosso”, (Emmanuel / F.C.Xavier), cap. 40.
“A Vida Escreve”, (Hilário Silva / F.C.Xavier), 1ª parte, cap. 2.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: EXPOSIÇÃO.
“O Espiritismo é a chave, com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil.”(*).
Assim sendo, pensamos: Possuo erros de outras encarnações, preciso me aperfeiçoar.
Dessa forma, com os princípios do Espiritismo, temos as chaves que facultam ao homem apreender
(assimilar, guardar no coração) o verdadeiro sentido das palavras de Jesus:
— Fazer o bem. Praticar o bem, ainda que seja só com a palavra.
— Ajudar as pessoas necessitadas, tanto quanto possível.
b) Desenvolvimento: Narração.
Jesus procurou desenvolver no homem o SENTIMENTO, que é uma faculdade preciosa que gera a
fraternidade.
Com a prática da fraternidade, nasce o bom entendimento entre as pessoas, eliminando atritos,
antipatias, intolerâncias.
Usando o sentimento, o homem fica mais amigo de todos.
Passa a compreender as necessidade alheias.
Para melhor entendimento da prática do evangelho, no desenvolvimento das faculdades do amor,
vamos contar uma linda história que envolve a prática do bem, denominada: “O Grito.”
c) Fixação:
DIALOGAR COM AS CRIANÇAS:
1) Belmiro Arruda, o pedreiro-chefe, guardou no coração o ensino do guia espiritual?
Como? Dialogar.
2) Na hora precisa, Belmiro Arruda soube usar a palavra para o bem?
E se as suas palavras fossem outras, teria salvo a vida do homem desempregado?
3) O administrador da obra, usou a inteligência ou o sentimento, para dar trabalho ao quase suicida?
Como vemos, três palavras, repetidas, salvaram uma vida!
d) Material Didático:
A história da vida real: “O Grito” e 3 desenhos que a ilustram.
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O Grito

INTRODUÇÃO:
Reunião num Centro Espírita, diante de pequena assembléia.
Sálus, o instrutor espiritual, falava através de um médium:
— Não adianta repetir frases inúteis.
É sempre falta grave conferir saliência ao mal.
Comentemos o bem. Destaquemos o bem.
Dentre todos os presentes, Belmiro Arruda escutava em silêncio.

DESENHO Nº 1
Decorridos alguns dias, Arruda, nas funções de pedreiro-chefe, orientava o término da construção de
grande recinto.
O enorme salão parecia completo. Tudo pronto.
Acabamento esmerado. Pintura primorosa.
— Experimentemos a acústica – disse o engenheiro superior.
E virando-se para Belmiro:
— Grite algo.
Arruda, recordando a lição do guia espiritual, bradou:
— Confia em Jesus!... Confia em Jesus!...
O som estava admiravelmente distribuído.
Operários continuavam na sua faina, quando triste homem penetra no recinto.

DESENHO Nº 2
Cabelos em desalinho. Semblante transtornado, falando:
— Quem mandou confiar em Jesus?
Alguém aponta Belmiro, para quem ele se dirige, abrindo os braços.
— Obrigado, amigo! - exclamou.
E mostrando um revolver:
— Ia encostar o cano ao ouvido, entretanto, escutei seu apelo e sustei o tiro... Queria morrer no
terreno baldio da construção, mas sua voz acordou-me... Estou desempregado, há muito tempo, e sou pai
de oito filhos... Jesus, sim! Confiarei em Jesus!...
Arruda abraçou-o, de olhos úmidos.

DESENHO Nº 3
O caso foi conduzido ao conhecimento do diretor do serviço.
E o diretor, visivelmente emocionado, estendeu a mão ao desconhecido e falou:
— Venha amanhã. Pode vir trabalhar amanhã.

Hilário Silva (Espírito)
Chico Xavier (Médium)

194

AME-JF
DEC

Continuação do Plano de Aula

DESENHO Nº 1
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DESENHO Nº 3
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