ALIANÇA MUNICIPAL ESPÍRITA DE JUIZ DE FORA (AME-JF)
Departamento de Evangelização da Criança (DEC)

AULA Nº 39
II CICLO “B”
IDADES: 09/10

PLANO DE AULA
1. TEMA: Egoísmo e Caridade.
2. OBJETIVO: Despertar as crianças para desapegarem-se do interesse pessoal, que conduz ao egoísmo,
conforme esclarece o Espiritismo, a fim de que o Amor ao Próximo seja despertado em seus corações.
3. BIBLIOGRAFIA:
Mt, 5: 44 - “Dá a quem te pedir” — Jesus.
Mt, 22: 39 - “Amarás o teu próximo como a ti mesmo” — Jesus.
LE, 913 - “Do egoísmo deriva todo o mal”.
ESE, 11: 12 - “O egoísmo é a negação da caridade”.
ESE, 14: 08 - “Fora da caridade não há salvação”.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Exposição.
Escrever no quadro-de-giz: E G O Í S M O.
Vocês sabem o significado dessa palavra? Egoísmo? — Não!?
— “Amor excessivo e exclusivo a si mesmo, sem consideração aos interesses das outras pessoas.”
O EGOÍSMO é o oposto da c a r i d a d e. Ele neutraliza todas as outras qualidades.
b) Desenvolvimento: Diálogo.
Apesar de Jesus haver ensinado e praticado a caridade e o amor ao próximo, o egoísmo está
enraizado no coração humano.
Seria muito bom que seguíssemos os exemplos dos seres da Natureza, que doam-se, sem cessar, o
que possuem e o que produzem.
ILUSTRAÇÃO Nº 01: — Fixá-la no quadro.
Queridas crianças, eis aqui os desenhos de quatro exemplos de desprendimento de seus bens, em
favor do próximo: — o Sol, O Rio, as Sementes e a Árvore.
ILUSTRAÇÃO Nº 02: — Colorir.
Entregar a cada criança a folha com os desenhos reduzidos, para elas colorirem livremente.
Enquanto as crianças colorem, ir esclarecendo e ressaltando as doações dos seres da Natureza, usando
os esclarecimentos constantes em cada desenho.
Após a atividade.
Que exemplos maravilhosos do Sol, da Árvore, das Sementes e do Rio!
Nós, seres humanos, que temos livre-arbítrio, só fazemos a caridade por nossa livre vontade, mas
Jesus ensinou que devemos dar a quem nos pedir. Não é fácil, mas devemos exercitar a caridade,
principalmente a doação da paciência, do perdão, da boa-vontade, que são doações de coração e não do
dinheiro.
Mas, alguém, que vivia muito perto de Jesus, quando Ele estava na Terra, sacrificou-se e fez a
caridade diariamente.
Vejamos, usando a ilustração nº 03.
c) Fixação: Narração e Diálogo.
ILUSTRAÇÃO Nº 03 (Já usada em aula anterior).
Narrar a história de Simão Pedro, apóstolo de Jesus, que foi campeão do desprendimento pessoal,
demonstrando que o Evangelho contém ensinamentos e exemplos que nos ensinam a prática da caridade
doação de si mesmo, como Pedro fez.
Completar, falando a respeito das Assistências Fraternas existentes em todos os Centro Espíritas,
socorrendo os nossos irmãos necessitados.
d) Material didático:
Quadro-de-giz, inicialmente. Ilustração para ser fixada no quadro, e mais duas para o
desenvolvimento da aula. Lápis para colorir.
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ILUSTRAÇÃO Nº 03

Com Jesus, nasceu na Terra a assistência aos desvalidos e a enfermagem, humanizando o
relacionamento entre os homens.
O desenho retrata Simão Pedro, devotado apóstolo de Jesus, na Casa do Caminho, em Jerusalém, no
ano 34, atendendo incansavelmente os doentes de todas enfermidades, durante 30 anos consecutivos.
O amor ao próximo supera o egoísmo, eliminando do coração humano esse grave defeito.
Simão Pedro, com Jesus, foi sol, árvore, semente e rio incessante na bondade e no desprendimento
cristão.
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