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II CICLO “B”
IDADES: 09/10

PLANO DE AULA
1. TEMA: O Espírita no Lar — Honrar pai e mãe.
2. OBJETIVO: Levar as crianças a compreenderem a importância do mandamento que recomenda honrar
pai e mãe, porque é no lar que se aprende — pelo IDIOMA DO EXEMPLO — os mais altos valores da
vida.
3. BIBLIOGRAFIA:
Mt, 15: 4 - “Honra a teu pai e a tua mãe”.
Mt, 22: 21 - “Dai a César o que é de César…”- Jesus.
ESE, 14: 4 - “Honra a vosso pai e a vossa mãe”.b
Palavras de Vida Eterna (Emmanuel / F.C.Xavier), cap. 168.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Recorte e colagem.
Entregar a cada criança a folha destinada ao exercício inicial, seguindo a NOTA esclarecedora.
A colagem, queridas crianças, revelou a palavra HONRAR, proporcionando-nos ensejo de estudar o
mandamento que nos recomenda honrar pai e mãe.
Vocês sabem o que quer dizer essa palavra?
HONRAR é respeitar; reconhecer; venerar; amar a quem merece, pelos sacrifícios que faz, com
amor, pelos seus filhos.
b) Desenvolvimento: Diálogo.
Também se deve honrar a quem tem poder ou merece pelos seus méritos.
Por exemplo:
Àqueles que tem poder político no país: Dai a César o que é de César.
À educadora, que ajuda as gerações novas na sua formação.
Ao cientista, que renuncia a tudo pelo bem da Humanidade.
ENTRETANTO, esse mandamento da Lei de Deus pede que honremos aos nossos pais,
simplesmente, sem cogitar se eles são sábios ou santos.
NA ESTÓRIA do menino Manoelzinho, que vamos contar, veremos a grandeza do lar, onde os pais
— pelo idioma do exemplo — compartilham com os filhos as maneiras e os hábitos, as dificuldades e as
alegrias.
♥♥♥♥♥
♥♥♥
♥

c) Fixação: Interrogatório.
Perguntar às crianças, dialogando com elas, usando cada uma das cinco (5) reflexões do
Manoelzinho, constantes na estorinha, trocando idéias com elas sobre cada uma das reflexões.
Pedir opinião sincera das crianças, levando em conta que a Lei de Deus, que é nosso Pai, pede que
nos honremos.
d) Material didático:
Folha para recorte e colagem, e tesoura.
Duas (2) folhas com a estória e quatro (4) desenhos.

NOTA PARA O EVANGELIZADOR(A):
“O dever dos filhos legítimos se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pais e de
mães, quando menos obrigatório é para elas o devotamento.” (ESE, cap. XIV, item 3).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota: Recortar as letras da palavra RANHOR.
Com as letras soltas, procurar encaixá-las no lugar certo, nas linhas de cima, onde surgirá uma nova
palavra, que deverá ser colada.

___________

__________

__________

__________

__________

__________

R A N H O R
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota: Recortar as letras da palavra RANHOR.
Com as letras soltas, procurar encaixá-las no lugar certo, na linha de cima, onde surgirá uma nova
palavra, que deverá ser colada.

___________

__________

__________

__________

__________

__________

R A N H O R
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AS REFLEXÕES DE MANOELZINHO
DESENHO Nº 01 — Manoelzinho era um bom menino, forte e bem disposto nos seus 13 anos de idade.
Adorava seus pais, mas sem saber definir com clareza a causa de seu amor filial aos dedicados pais
de 6 filhos, o último com seis meses, um nenenzinho de colo.
Aqui vemos Manoelzinho preocupado porque a evangelizadora de sua E.E.E. pediu que escrevesse
sobre o mandamento: “HONRAR PAI E MÃE”, mas abordando o tema: “O QUE OS SEUS PAIS FAZEM
POR VOCÊ E SEUS IRMÃOS?”
Querendo escrever o seu trabalho, pensava: “nossa casa é boa, mas nos falta um automóvel ou uma
moto, e também participar de um clube com piscina e quadras de esportes…”
Assim pensando, ele relacionava a falta de um carro e a falta de ser sócio de um clube, como ausência
de amor de seus pais por ele.
Pensava ainda: “como não gozamos dessas necessidades modernas, não sei como escrever sobre o
que os meus pais fazem por nós”.
Cansado, Manoelzinho pensou: “vou dormir e deixar o trabalho da Escolinha para depois da
excursão.”
É que no dia seguinte não haveria aula na sua Escola e, aproveitando a folga, a Escola Espírita de
Evangelização faria uma excursão a aprazível sítio das redondezas.
E foi dormir, porque o ônibus sairia às 6 horas da manhã.
♥♥♥♥♥
♥♥♥
♥

Às 5 horas da madrugada, Manoelzinho acordou ouvindo movimento na cozinha, levantando-se
imediatamente.

DESENHO Nº 02
— Mãe, você já está acordada?
— Há muito tempo, meu filho. Já ia lhe chamar. Olha, o café está prontinho e também as torradas que
fiz aproveitando o pão dormido. Além disso, fiz sanduíches para você levar, juntando também algumas
laranjas e bananas.
(Manoelzinho começou a refletir sobre as obrigações de sua mãe: “QUANTO SERVIÇO, QUANTOS
DEVERES TÃO CEDO…”)
— E papai, aonde está?
— Seu pai já tomou o seu café e foi para o trabalho. Ele saiu mais cedo para ir a pé, aproveitando a
fresca da manhã. É necessário economizar a passagem de ônibus…
(Manoelzinho voltou a refletir, agora sobre o sacrifício de seu pai).
— Está na hora de ir, mãe, disse Manoelzinho, beijando-a.

DESENHO Nº 03

Daí a minutos, Manoelzinho, já dentro do ônibus, apreciava a cidade na sua madrugada, quando viu o
seu pai caminhando com outras pessoas, alegremente, rumo ao trabalho.
(Manoelzinho tornou aos seus pensamentos íntimos, meditando no sacrifício de seu pai, para fazer
economia de passagem de ônibus).
O dia de Manoelzinho e seus colegas durante a excursão foi ótimo, proporcionando a todos muita
alegria e proveito, com jogos esportivos, música elevada e, como ponto alto, uma teatralização da
“Parábola do filho Pródigo.”
Quando o ônibus da E.E.E. voltava, cerca de 7 horas da noite, passando nas imediações do trabalho
de seu pai, ele o viu novamente, regressando das horas extraordinárias, a pé.
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(USAR NOVAMENTE O DESENHO Nº 03)
(Manoelzinho juntou as suas reflexões mais esse exemplo vivo de seu pai)
Muito tempo depois que Manoelzinho já se encontrava em casa, chegou o seu pai, visivelmente
cansado, mas com um grande sorriso para o filho e um beijo terno na esposa.
Já era tarde, por isso Manoelzinho foi dormir, cansado e com um pouco de dor no estômago.
Seus pais ficaram na cozinha conversando, enquanto sua mãe passava nova leva de fraldas do nenê.
No quarto Manoelzinho começou a suar frio e sentir a boca amarga… Choroso, procurou os seus
genitores, que, aflitos, o ajudaram a vomitar.
Um chá quentinho foi prontamente preparado por sua mãe, enquanto o seu pai se mantinha ao seu
lado, solidário, orando em silêncio.
Tudo serenado, recolheram-se para merecido descanso.
Na cama, quase dormindo, Manoelzinho ainda teve tempo de…
(refletir sobre o carinho que acabava de receber de seus queridos pais.)
♥♥♥♥♥
♥♥♥
♥

Às 6 horas da manhã seguinte, Manoelzinho levantou-se com fome, aguçado pelo aroma do café que
enchia toda casa.
Seus bons pais, quando o viram se alegraram muito, perguntando os dois a um só tempo: — Você
está bem, Manoelzinho?
Alegres, tomaram café juntos.
— Mãe, pai, disse Manoelzinho, eu já sei o que escrever para fazer o meu trabalho sobre o
mandamento “HONRAR PAI E MÃE…”
— O que, filho, de que você está falando?
— Devo fazer uma composição sobre o Mandamento, mas com o título: “O QUE OS SEUS PAIS
FAZEM POR VOCÊ E SEUS IRMÃOS?”
— Mas por que só agora você sabe o que vai escrever?

DESENHO Nº 04

Levantando-se e abraçando aos dois no mesmo carinho, Manoelzinho, quase chorando, confessou:
Porque só agora percebo o quanto vocês, queridos pais, se sacrificam em favor de nós todos deste
abençoado lar, enchendo-o de alegria, bom ânimo, abnegação, renúncia, amor, trabalho e dedicação…
Continuou, contendo as lágrimas. Porque só agora eu vejo que os verdadeiros bens são os do amor e
da dedicação que enchem nossa casa e felicitam a nossa família.
Obrigado meu queridos pais, por tudo de bom que fazem por nós, agora eu sei que devo honrá-los,
mas com muito amor…
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