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PLANO DE AULA
1. TEMA: Obediência.
2. OBJETIVO: Levar ao conhecimento e ao coração das crianças, que a obediência às leis de Deus e
àqueles que nosso Criador coloca em nossos caminhos: pais, mães, professoras, nos levam à conquista
dessa virtude importante, que se chama — obediência.
3. BIBLIOGRAFIA:
I Filemom: 21 “Escrevi–te confiando na tua obediência.”
I Pedro: 1:14 “Como filhos obedientes....”
LE, 585 a 610 - Dos Três Reinos da Natureza.
ESE, 9, item 8 - “A obediência é o consentimento da razão.”
“Pai Nosso” (Meimei / F.C. Xavier), cap. 7.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Exposição dialogada.
Vocês sabem quais são os três reinos da Natureza?
— Mineral, vegetal e animal.
Nos desenhos que vamos mostrar a vocês, em seguida, temos alguns exemplos de obediência nos seres
da Natureza criada por Deus.
Eles, pacificamente, há milênios, fornecem as suas criações aos homens, na Casa Planetária, a Terra.
Vejamos nos desenhos abaixo:
Nº 01 — Pepitas de ouro, pedra bruta, cristal de rocha e petróleo, obedientemente, sempre estiveram à
disposição do homem.
Nº 02 — Milho, trigo, banana, frutas e hortaliças, alimentam-nos, incansavelmente e reproduzem para
nos alimentar.
Nº 03 — Os animais e as aves, quando domésticos por natureza, ajudam ao homem.
b) Desenvolvimento: Diálogo.
Desenho nº 04 — Reino Hominal
Seremos obedientes, nós humanos, como os seres dos outros reinos?
Não, porque abusamos do nosso livre–arbítrio, da liberdade de ação como queremos e entendemos;
mas Deus deseja que sejamos obedientes por nossa própria vontade.
Teremos maiores esclarecimentos a respeito de obediência, na estorinha do Espírito Meimei, que vamos
contar.
♥♥♥♥♥
♥♥♥
♥

c) Fixação: Modelagem, com argila ou massinha.
Fornecer o material e deixar as crianças modelarem livremente, sugerindo, como modelo, os seres dos
Reinos da Natureza: mineral, vegetal e animal.
Estabelecer, durante a modelagem, que, se a argila ou a massinha, não forem obedientes ao modelador,
nada se pode fazer.
d) Material didático:
Quatro (4) folhas com oito desenhos ilustrativos, além da argila ou da massinha.
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A Necessidade da Educação
DESENHO Nº 05
No tempo em que não existia a locomoção fácil na Terra, um grande rei simpatizou com fogoso cavalo de
cores claras, de sua casa; mas, ao desejá–lo para os serviços do palácio, foi informado pelo chefe das
cavalariças:
— Majestade, este animal é vítima de muitas tentações.
Basta que se movimente, de leve, para assustar-se e ocasionar desastres. Uma simples folha seca na
estrada é razão para inúmeros coices.
O rei ouviu, atencioso, e afirmou que remediaria a situação.
DESENHO Nº 06
No dia seguinte, mandou atrelá-lo a enorme carroça de limpeza, onde o cavalo se viu tão preso que não
pode fazer outros movimentos, além dos necessários.
DESENHO Nº 07
Depois de algumas semanas, o monarca determinou fizesse ele o duro serviço dos burros,
transportando cargas pesadíssimas.
A princípio o animal se rebelava, escouceando o ar e relinchando fortemente; entretanto, foi tantas visitado
pelos gritos e pelos chicotes dos peões e tantos fardos suportou que, por fim, disciplinou-se.
DESENHO Nº 08
Ao fim de algum tempo, era um modelo de mansidão e brandura, sendo, então, colocado ao serviço
real, com grande contentamento para o soberano.
Assim acontece conosco na vida.
Destinados ao trabalho da Vontade de Deus, se vivemos entregues às tentações do mal, desobedientes
e egoístas, determina o Senhor que sejamos confiados à luta e à provação, à dificuldade e ao sofrimento, os
quais, pouco a pouco, nos ensinam a humildade e o respeito, a diligência e a doçura.
Depois de passarmos pelos variados processos de educação indispensável ao nosso burilamento,
seremos então aproveitados, com êxito e segurança, nos serviços gerais da bondade de Deus, junto de
nossos irmãos.

Meimei (Espírito)
Chico Xavier (Médium)

153

AME-JF
DEC

Continuação do Plano de Aula

DESENHO Nº 01

DESENHO Nº 02

154

AULA Nº 31
II CICLO “B”

AME-JF
DEC

Continuação do Plano de Aula

DESENHO Nº 03

DESENHO Nº 04

155

AULA Nº 31
II CICLO “B”

AME-JF
DEC

Continuação do Plano de Aula

DESENHO Nº 05

DESENHO Nº 06

156

AULA Nº 31
II CICLO “B”

AME-JF
DEC

Continuação do Plano de Aula

DESENHO Nº 07

DESENHO Nº 08

157

AULA Nº 31
II CICLO “B”

