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II CICLO “B”
IDADES: 09/10

PLANO DE AULA
1. TEMA: Renovação Espiritual.
2. OBJETIVO: As crianças deverão entender que o Espiritismo nos oferece recursos preciosos para a luta
constante de aperfeiçoamento espiritual, que é o objetivo de nossa reencarnação presente.
3. BIBLIOGRAFIA:
Mt, 5: 44 - “Amai os vossos inimigos…”
II Cor, 5: 17 - “Se alguém está em Cristo, nova criatura é.”
LE, 11 - “São os próprios Espíritos que se melhoram…”
ESE, 11: 4 - “Amar o próximo como a si mesmo.”
Almas em Desfile (Hilário Silva / F.C.Xavier), cap. 26, da 1ª parte.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Recorte e colagem.
ILUSTRAÇÃO DA CASA EM RUÍNAS
Distribuir o desenho da casa arruinada, necessitando de reforma, dando um a cada criança,
acompanhada dos recortes necessários para a sua renovação.
Após a atividade: Vocês renovaram perfeitamente a casa, recompondo as suas partes arruinadas. Ela
ficou nova, linda!
Somos Espíritos e possuímos uma casa, qual é ela? (o nosso corpo).
Reencarnamos no corpo atual, com o objetivo de nos aperfeiçoarmos espiritualmente.
b) Desenvolvimento: Exposição dialogada.
Em nosso corpo de carne, aparecem, às vezes, doenças. Acontecem quedas, cortes com um
instrumento qualquer, etc.
QUEDAS, ensinam-nos que deveremos tomar mais cuidado.
CORTES, provocam saídas de sangue, que podem infeccionar.
DOENÇAS, podem ser provocadas por nossos descuidos e exageros. Por exemplo: excesso de
alimentação, comidas prejudiciais, sobretudo, bebidas alcoólicas, vícios…
HÁBITOS ESPORTIVOS que prejudicam os animais, por exemplo, deixando a nossa consciência
inquieta: caçadas, brigas de galos...
NESSES CASOS, há necessidade de pensarmos na renovação de nossa “casa mental”, onde nascem
essas idéias.
Vamos narrar uma história interessante para essas situações.




c) Fixação: Interrogatório dialogado.
1) Como Anselmo se conformou com a desencarnação da esposa?
2) O que o Espírito de sua esposa lhe pediu? (renovação espiritual).
3) Como Anselmo se renovou espiritualmente? (praticou a caridade).
4) O que fez com as armas, alambiques e quadros famosos?
5) Qual a sua vitória? (desapegou-se dos bens terrenos).
d) Material didático:
Ilustração da casa em ruínas.
Texto da história.
Três folhas com seis (6) desenhos.
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GRAÇAS A DEUS!

DESENHOS Nº 01 — No velho Sítio da Quitéria, Anselmo, apesar da movimentação dos empregados,
sentia-se sozinho, desde que a morte arrebatara Antônia, sua esposa de muitos anos.
A princípio, adoecera. Queria desistir de viver, abandonar o mundo. Amigos generosos e
providenciais chegaram fraternais e o velho Anselmo foi conduzido a um Centro Espírita, à procura de
socorro moral.
Começou a ouvir as interpretações do Evangelho, em novo sentido, e passou a melhorar.
Os livros espíritas, desempenhando o papel de conselheiros silenciosos, imprimiram-lhe novo rumo
às meditações.
DESENHOS Nº 02 — Certa noite, junto de irmãos espíritas, sobreviera a grande surpresa. Desabrochoulhe de súbito a clarividência. Viu a esposa, rediviva, ao seu lado…
Chorando, ouviu-a pronunciar as antigas frases de carinho e confiança, a pedir-lhe a mais ampla
renovação.
DESENHOS Nº 03 — Desde essa hora, a existência de Anselmo mudara completamente. Fizera-se, de
todos os trabalhadores, o amigo e benfeitor. Renovara os próprios hábitos. Dispunha-se de horários para
visitar os doentes e tinha tempo de conversar com os meninos esfarrapados da vizinhança, fosse para
solucionar-lhes as necessidades ou para guiá-los no aproveitamento da escola.
DESENHOS Nº 04 — Com a vida renovada, surgira, no entanto, um problema.
Possuía vasta coleção de armas de todos os tipos, em madeira primorosamente trabalhada. Verdadeira
sala de museu.
Na verdade, sentia-se, como espírita, envergonhado de reter semelhante material.
Por isso, mandou recolher ao paiol velho, dois grandes alambiques em que fazia a destilação de
aguardente. Como espírita não podia incentivar o alcoolismo.
Em seguida, num ato de bravura moral para consigo mesmo, transferiu para o paiol todas as armas de
que se ufanara tanto tempo.
Envergonhava-se de reter semelhante material.
DESENHOS Nº 05 — Como desvencilhar-se de semelhante material? Armas, alambiques e quadros com
cenas violentas de caçadas?
Intrigado, resolveu ir à cidade, a procura de amigos espíritas, a fim de pedir-lhes opiniões de como
desvencilhar-se das armas, etc.
Todos ficaram indecisos para dar opinião, porque o material pernicioso valia uma pequena fortuna.
DESENHOS Nº 06 — Desalentado, voltou para o Sítio. Quase ao chegar, porém, avistou o Zé Guido em
plena disparada, vindo ao encontro dele. Que teria acontecido?
— Venha depressa, Sr. Anselmo. Venha depressa!
— Que foi, homem de Deus?
— Incêndio no paiol… o fogo está lavrando…
— Que paiol?
— O paiol onde o senhor guardou os alambiques e as armas…
Foi então que Anselmo, como se alijasse de pesada carga, iluminou o semblante de alegria,
entremostrando um sorriso, e estourou numa risada franca.
— Que há, patrão?
Anselmo, porém, respondeu alegremente: Graças a Deus! Graças a Deus! Anselmo encontrara a
solução ao problema que tanto o preocupava.

Hilário Silva (Espírito)
Chico Xavier (médium)
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DESENHO Nº 01

(...) generosos, conduziram o velho Anselmo ao Centro Espírita, a procura de socorro espiritual...
DESENHO Nº 02

(...) desabrochou-lhe de súbito a clarividência e viu o Espírito da esposa ao seu lado...
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Fizera-se, de todos os trabalhadores, o amigo e o benfeitor.
DESENHO Nº 04

Na verdade, sentia-se, como espírita, envergonhado de reter semelhante material.
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DESENHO Nº 05

(Todos ficaram indecisos para dar opinião, porque o material pernicioso valia uma fortuna.)
DESENHO Nº 06

Anselmo, porém, respondeu alegremente: GRAÇAS A DEUS! GRAÇAS A DEUS!
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