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AULA Nº 23
II CICLO “B”
IDADES: 09/10

PLANO DE AULA
1. TEMA: Livre-arbítrio.
2. OBJETIVO: As crianças deverão compreender que o Livre-arbítrio é Lei de Deus para todos os seus
filhos. Diz Allan Kardec: “Sem o livre-arbítrio o homem seria máquina, e não teria culpa por praticar o mal,
nem o mérito em praticar o bem”.
3. BIBLIOGRAFIA:
I Cor, 6: 12 — “Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm.”
LE, 121, 122 e 843: “Sem o livre-arbítrio o homem seria máquina.”
EMMANUEL (Emmanuel / F.C.Xavier), cap. 33.
O CONSOLADOR (Emmanuel / F.C.Xavier), questões 132 e 133.
O ESPÍRITO DA VERDADE (H. Silva / F.C.Xavier), cap. 88.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Colorir e optar.
1 – Entregar a cada criança a folha com as fotografias de automóveis, para elas colorirem, livremente, à
vontade delas.
2 – Pedir a cada criança para assinalar com um “X” o automóvel de seu gosto, elegendo o mais bonito.
Dialogar um pouco com as crianças sobre a evolução dos carros, fazendo comparação entre as quatro
fotografias: duas antigas e duas modernas.
VOCÊS FIZERAM DUAS ESCOLHAS, COM A ATIVIDADE:
1) Coloriram os veículos com as cores de suas escolhas; e
2) Escolheram o carro que vocês acharam mais bonito.
Isto é livre-arbítrio, livre escolha, que é o nosso estudo de hoje.
b) Desenvolvimento: Narração com interferência.
ESCREVER NO QUADRO-DE-GIZ: (dialogando):
“Livre-arbítrio é uma das Leis de Deus para todos os seus filhos, em todo o Universo.”
“Livre-arbítrio é a faculdade de se fazer o que se quer, o que se deseja, desde que não se prejudique a
outra pessoa ou a si mesmo.”
NARRAÇÃO COM INTERFERÊNCIA:
A fim de ficar mais claro o estudo da liberdade de ação, vamos narrar uma pequena história que se
passou com um jovem espírita.
Essa história, ao ser narrada, pede a participação de todos vocês.
Ela é muito significativa. Vamos contá-la.
c) Fixação: Dialogar.
Trocar idéias com as crianças sobre o tema estudado.
Usar novamente cada um dos desenhos, comentando e dialogando sobre as cenas deles.
E nós? Como deveremos agir?
Como usar a nossa liberdade?
Usar é um direito de cada um, mas não abusar é a advertência de Jesus.
d) Material didático:
Uma folha com as fotos dos carros para as crianças colorirem, livremente.
Lápis de cor.
Texto da história para narrar com interferência.
Cinco (5) ilustrações da história.
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Nota: Colorir livremente.
Assinalar com um “X” o automóvel que você achou mais bonito.
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DESENHO Nº 01:
Esse é o jovem Luís Borges caminhando em plena Av. São João, na Capital de São Paulo, levando ao
peito “O Evangelho segundo o Espiritismo”.
Ele se encaminha para uma reunião espírita, para ajudar uma pessoa doente.
PERGUNTAR ÀS CRIANÇAS:
— Qual é a religião dele? (a resposta deve ser Espírita).
— Que reunião será essa, em favor de um enfermo? (trocar idéias).
Isso quer dizer que ele já fez a sua escolha religiosa.
Quer dizer que ele usou o seu livre-arbítrio para seguir o Espiritismo. Vocês concordam?
DESENHO Nº 02:
De repente, Luís Borges foi alvejado por um tiro de revolver.
Populares, guardas, exclamações. Início de tumulto.
A bala atingira simplesmente o livro que Borges sobraçava de mão encostada ao peito, desviando-se.
Luís Borges mostrava-se assustado, mas sereno.
DESENHO Nº 03:
— Peço desculpas, o tiro foi casual — rogou o jovem que usara o revolver, pálido.
Os policiais, contudo, retinham-no, furiosos.
PERGUNTAR ÀS CRIANÇAS:
— O jovem atirou por livre vontade, não é verdade?
— Que nome damos a essa livre opção? (livre-arbítrio).
Dialogar: O livre-arbítrio nos permite fazer o bem e o mal, não é assim?
DESENHO Nº 04:
Luís Borges, no entanto, buscando a paz, abriu o volume chamuscado e falou:
— Vejam a mensagem do Evangelho.
E ante o assombro geral, leu, na página aberta, as belas referências do capítulo X:
— “Então, aproximando-se de Jesus, disse-lhe Pedro:
— Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até sete vezes?
Respondeu-lhe Jesus: — “Não vos digo que perdoeis até sete vezes, mas até setenta vezes sete vezes.”
PERGUNTAR ÀS CRIANÇAS:
Como o moço Luís Borges usou o seu livre-arbítrio? (perdoando).
DESENHO Nº 05
Quando Borges terminou a ligeira leitura, o moço preso ajoelhou-se na rua e começou a soluçar. Só
então explicou que ali se achava de tocaia para assassinar o próprio irmão que o havia prejudicado num
processo de herança e prometeu desistir de semelhante propósito para sempre.
PERGUNTAR ÀS CRIANÇAS:
— O moço que premeditou o crime agiu de que maneira?
(deixar as crianças responderem livremente).
O moço que atirou, meditando nas palavras de Jesus, usou o seu livre-arbítrio para perdoar.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESENHO Nº 02
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DESENHO Nº 03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESENHO Nº 04
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