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PLANO DE AULA
1. TEMA: O Espírita e a Família.
2. OBJETIVO: Levar ao conhecimento e ao sentimento das crianças, que a família é o ninho onde se
unem os Espíritos afins, entrelaçados pelos laços da afeição, da simpatia e dos compromissos do passado.
3. BIBLIOGRAFIA:
ESE, 6: item 18.
Jesus no Lar (Néio Lúcio / F.C.Xavier), cap. 6.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Exposição.
ESCREVER
NO
QUADRO DE-GIZ

)

MÃE — PAI — IRMÃOS

Folha com letras: Entregar a cada criança um grupo de 12 letras, para elas recortarem os quadros
de cada letra, a fim de formarem as palavras escritas no quadro-de-giz, colando-as em folha de papel
colorido.
Vocês notaram que essas três palavras representam as pessoas que formam as famílias?
As FAMÍLIAS são as células da sociedade, da comunidade, da pátria.
b) Desenvolvimento: Diálogo.
A Família é muito importante para a HUMANIDADE, porque nela todos se entrelaçam a partir da
afeição, da simpatia e de semelhantes inclinações.
Na família temos a nossa primeira escola, sendo os nossos pais os primeiros mestres, pelos
exemplos de amor, dedicação e trabalho.
Na Escola-Família se reencontram os afetos e os desafetos de outras encarnações, com o objetivo
de se confraternizarem, a fim de progredirem espiritualmente, perdoando-se mutuamente no escoar dos
dias numerosos da reencarnação.
É no seio da família que devemos praticar a fraternidade mais pura e usar a maior tolerância, a fim
de que haja paz em nosso lar.
A fim de esclarecermos melhor o estudo de hoje, vamos narrar um diálogo, entre Jesus e o apóstolo
Pedro, ilustrado com desenhos.
♥♥♥♥♥
♥♥♥
♥

c) Fixação: Interrogatório dialogado. (Lembrando a história do Manoelzinho, da aula nº 41).
Trocar idéias com as crianças a respeito da Família, deixando que elas contem como vivem e
convivem com os seus familiares, animando-as a seguirem os exemplos e ensinos de Jesus, na humildade,
na fraternidade, no perdão recíproco, a fim de que o equilíbrio exista sempre em nossas famílias.
d) Material didático:
Uma folha contendo três grupos de letras, para as crianças recortarem os quadros.
Uma folha de papel colorido para realçar as palavras, na colagem.
O diálogo entre Jesus e Simão Pedro, ilustrado com 4 desenhos.
Cola branca e tesoura.
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OS INSTRUMENTOS DA PERFEIÇÃO
DESENHO Nº 01
Após a pregação do dia, com as primeiras estrelas brilhando no Céu, Jesus se recolheu à casa de
Simão Pedro.
Naquela noite, Simão Pedro estava desgostoso, porque havia brigado com dois parentes.
— O que fizeste, Pedro, ante as arremetidas de seus familiares incompreensivos?
— Sem dúvida, reagi como devia! — respondeu o apóstolo, veemente. Coloquei cada um no lugar
próprio. Meu tio é raro exemplar de sovinice e meu primo é mentiroso.

DESENHO Nº 02
J E S U S refletiu por minutos longos e falou, compassivo:
— Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa?
— Naturalmente, trabalha, respondeu irritado.
— Com que? — tornou o Amigo Celeste, bem humorado.
— Usando martelo, serrotes, etc.
Jesus continuou:
— Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar a
benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o Céu se manifesta em nossa
alma.

DESENHO Nº 03
Continuou Jesus:
— Pedro, as pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra são os primeiros e mais importantes
instrumentos que recebemos do Pai, para a edificação do Reino do Céu em nós mesmos.
Quando falhamos no aproveitamento delas, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase
impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai do Céu nos concede os problemas da vida, de
acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução.

DESENHO Nº 04
Compassivo, Jesus prosseguiu:
— Enquanto o marceneiro usa as suas ferramentas, por fora, cabe-nos aproveitar as nossas, por
dentro.
O mau é desafio que nos põe a bondade à prova.
O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão.
O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer.
Aqueles que bem se conduzem, em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes,
preparam-se com rapidez para a glória do serviço à Humanidade, porque, se a paciência aprimora a vida, o
tempo tudo transforma.
Se não ajudamos aos necessitados de perto, os nossos familiares, como auxiliaremos os aflitos de
longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que
se encontra no Céu?
Depois dessas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum expressivo silêncio que ninguém
ousou interromper.
Néio Lúcio (Espírito)
Chico Xavier (Médium)

(Página do livro “Jesus no Lar”, cap. 6, adaptada para esta aula).
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