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PLANO DE AULA
1. TEMA: Sono e sonhos.
2. OBJETIVO: As crianças deverão compreender que o sono proporciona o repouso do corpo e, enquanto
este se recupera das energias gastas durante o dia, o Espírito vai se refazer no Plano Espiritual, quando
pode mais diretamente receber orientação de seu protetor espiritual.
3. BIBLIOGRAFIA:
Mt, 2:13 – “... eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo...”
LE, 400 a 412 – Sono e Sonhos.
ESE, 28, itens 38 e 39 (À hora de dormir e prece).
Alvorada Nova (Néio Lúcio / F.C.Xavier), cap. 17.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Exposição.
PRECE ANTES DE DORMIR:
Aprendemos no Espiritismo que devemos orar antes de dormir, pedindo proteção para nós mesmos,
quando, parcialmente desprendidos do corpo, pelo sono físico, entramos em contato com outros Espíritos,
e, havendo necessidade, também com o nosso guia espiritual.
KARDEC NOS ENSINA A ORAR ANTES DE DORMIR:
“Minha alma vai estar por alguns instantes com os outros Espíritos. Venham os bons ajudar-me com
seus conselhos. Faze, meu anjo guardião, que, ao despertar, eu conserve durável e salutar impressão desse
convívio.”
ESCREVER
NO
QUADRO-DE-GIZ

(

“Venham os bons Espíritos ajudar-me com os seus conselhos.”

b) Desenvolvimento: Diálogo.
O SONO tem por fim dar repouso ao corpo.
O Espírito, porém, não precisa repousar. O Espírito não dorme.
Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, o Espírito se desprende da matéria e fica livre
para conviver com outros Espíritos.
Extrai no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão, idéias que, ao despertar, lhe surgem em
estado de intuição e lembrança.
Para melhor entendimento, vamos narrar um conto que ilustra bem o nosso estudo de hoje.
NARRAR o conto, que está ilustrado com quatro desenhos.
********
*****
**

c) Fixação: Exposição dialogada.
Vejam, meus amiguinhos, o que escrevemos no quadro-de-giz!
(Ler para as crianças).
Conforme Kardec nos ensinou na prece que fizemos de início, um mensageiro espiritual esclareceu
ao nosso Levindo, atendendo pedido de sua mãe, trazendo para o seu filho as verdades que precisava ouvir,
levando-o refletir sobre os erros que vinha cometendo, para converter-se num homem útil.
Quantas coisas boas e úteis temos no sonho e no sono, graças à sabedoria de Deus, nosso Pai do Céu.
d) Material didático:
Quatro (4) desenhos e a estorinha, que ilustra a aula.
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A CONTA DA VIDA
Narração reduzida e adaptada
DESENHO Nº 01
Quando Levindo completou 21 anos, a Mãezinha recebeu-lhe os amigos e festejou a data,
acontecendo tudo com ruidosa alegria.
No íntimo, no entanto, a bondosa senhora estava triste, preocupada.
O filho, até à maioridade, não tolerava qualquer disciplina.
Vivia ociosamente, negando-se ao trabalho. Aprendera as primeiras letras, a preço de muita
dedicação materna e lutava contra todos os planos de ação digna.
Recusava bons conselhos e inclina-se para os vícios.
DESENHO Nº 02
Nessa noite, todavia, a abnegada mãe orou, mais fervorosa, suplicando a Jesus o encaminhamento de
seu filho à elevação moral.
Confiou-o ao Céu em lágrimas, convencida de que o Mestre Divino lhe ampararia a vida jovem.
DESENHO Nº 03
As orações da devotada criatura foram ouvidas no Alto, porque Levindo, logo depois de arrebatado
pelas asas do sono, SONHOU que era procurado por um mensageiro espiritual, a exibir largo documento na
mão.
O emissário fitou nele os grandes olhos e lhe disse:
— Meu amigo, venho trazer-lhe a conta dos seres sacrificados, até agora, em teu proveito.
Enquanto o moço arregalava os olhos, o mensageiro prosseguiu:
— Até hoje, para sustentar-te a existência, morreram, aproximadamente, 70.000 vidas dos reinos
vegetal e animal: aves, bovinos, suínos, carneiros e peixes diversos, além de arroz, milho, feijão, trigo e
legumes.
Em média calculada, bebeste 3.000 litros de leite, e comeste 17.000 ovos e frutas. Tens explorado as
famílias dos reinos da Terra.
Além disso, não relacionamos aqui os sacrifícios maternos, os recursos e doações de teu pai... Em
troca, que fizeste de útil?
Não restituíste à Natureza a mínima parcela de teu débito imenso.
Produza algo de bom, marcando a tua passagem pela Terra.
Lembra-te de que a própria erva se encontra em serviço divino.
Não permitas que a ociosidade te paralise o coração e desfigure o teu Espírito!...
O moço, espantando, passou a ver o desfile dos animais que havia devorado e, sob forte espanto,
acordou...
Amanhecera.
DESENHO Nº 04
O Sol de ouro como que cantava em toda parte um hino glorioso ao trabalho pacífico.
Levindo escapou da cama, correu até à genitora e exclamou:
— Mãezinha, arranje-me serviço!... Arranje-me serviço!...
— Oh! meu filho — disse a senhora num transporte de júbilo — que alegria! Como estou contente!...
que aconteceu?
E o rapaz, preocupado, informou:
— Nesta noite passada, eu vi a conta da vida.
Daí em diante converteu-se Levindo num homem honrado e útil.

Néio Lúcio (Espírito)
Chico Xavier (médium)
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DESENHO Nº 01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESENHO Nº 02
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