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PLANO DE AULA
01. TEMA: A Prece - o que é, como e quando orar.
02. OBJETIVO: A criança deverá identificar na prece o mais precioso recurso de comunicação com as
Forças Superiores da Vida, que pode e deve ser usado em qualquer hora, local ou
circunstância, dispensando ritos e aparatos especiais.
03. BIBLIOGRAFIA:
Mateus, 6: 5 a 15; Marcos, 11: 14; I Cor, 14: 15; Tessalonicenses, 5: 17.
LE, itens 649 a 666; ESE, cap. 27.
Pensamento e Vida (Emmanuel / Chico Xavier), cap. 26; Viver é Amar (Joanna de Ângelis/ Divaldo
Franco), cap. 14; Otimismo (Joanna de Angelis / Divaldo Franco), cap. 2; Fonte Viva (Emmanuel / Chico
Xavier), caps. 110 e 150.
04. AULA:
a) Incentivação Inicial: Diálogo.
Estabelecer com as crianças uma breve conversa, baseada nos seguintes
itens:
− o que devemos fazer quando queremos dar um recado a alguém que esteja longe de nós (telefonar,
escrever, telegrafar);
− e para falar com o Pai do Céu? É possível isto? Como?
− existe uma maneira especial para se orar; alguns gestos, palavras difíceis?
Vamos ver, através de uma estória, se o que falamos está correto.
b) Desenvolvimento: Narração.
A PRECE DE DININHA
Eram oito horas da noite. Chovia muito. Relâmpagos, trovoadas...
Dentro de casa, brincava Dininha com o irmão caçula, todos na sala, ao lado de mamãe que
costurava, esperando por papai. (Fig. 1).
Todos os dias “seu” Augusto chegava às sete horas de seu trabalho, portanto estava bastante
atrasado.
Mamãe, porque papai ainda não chegou? − perguntou Dininha.
− Provavelmente, com toda essa chuva, os ônibus estejam andando devagar, minha filha. − falou a
senhora, tentando tranqüilizar a filha.
− Eu poderia ir até ao “orelhão” da esquina e telefonar para a fábrica. Quem sabe ele ficou fazendo
serão? − continuou Dininha.
− É melhor que não vá. Com esta chuva poderá pegar um resfriado. Além do mais papai não está tão
atrasado assim. − completou mamãe.
A chuva continuava forte, fortíssima! Quando um relâmpago acendeu grande clarão na janela, o
irmãozinho de Dininha, choramingando, falou:
− Mamãe, estou com medo...
Dininha também estava, mas não falou nada.
Mamãe pegou o caçulinha ao colo, para acalmá-lo, enquanto Dininha pensava o que fazer para
acabar com seu medo. Também ela gostaria de estar amparada por alguém... De repente se lembrou de uma
conversa que tivera com papai, quando ele lhe havia dito que Deus é o grande amigo de todas as horas, que
nunca nos falta quando Dele necessitamos. E se ela falasse com Deus e Lhe pedisse proteção? Mas, como
fazê-lo?
− Mamãe, como a gente faz para falar com Deus? − perguntou a garota.
− É só a gente pensar no que quer dizer a Ele, com força e confiança, que Ele nos ouvirá.
− É preciso ajoelhar, mamãe? − continuou Dininha.
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- Não, filhinha. O que interessa é a força do nosso pensamento, a vontade que está em nosso
coração.
− E é preciso falar a prece igual à que a professora ensinou lá no colégio? − prosseguiu a menina.
− Também não, se não quiser − esclarecia mamãe − o que conta é sermos sinceros.
− Você me ajuda, mamãe? Eu quero falar com Deus agora...
− Claro, filhinha, vamos fazer uma prece. Feche os olhinhos para não se distrair, e pense com força
no que quer falar com Deus.
− Eu vou falar alto, mamãe, mas é só para você me escutar e me acompanhar.
− Está bem, Dininha (Fig. 2).
− Deus, ajude o meu pai que ainda não chegou do trabalho. Tomara que ele esteja bem, não esteja
molhado e com frio. Ajude também as pessoas que não têm onde morar e estão tomando esta chuva. Ajude
a mim e ao meu irmãozinho para não termos medo. Obrigada por nossa casa...
Como Dininha parasse de falar, mamãe completou, encerrando:
− Obrigada, Senhor. Assim seja.
Passados alguns minutos, as crianças, já sem medo, ouviram um barulho na porta. Era papai
chegando. Correndo, Dininha pulou nos braços do “seu” Augusto e falou:
− Oh, papai, você está bem! Deus ouviu nossa prece! (Fig. 3)
c) Material Didático: Figuras anexas.
Esta aula poderá ser também apresentada com fantoches, com o auxílio de
um narrador e os diálogos serão os mesmos da narração.
d) Fixação: Jogo didático.
O evangelizador escreverá em tiras de papel tantas perguntas sobre o tema, sobre a
estória, quantas forem as crianças. Antes do início da aula colocará as tiras debaixo dos assentos das cadeiras, com o auxílio de um pedacinho de fita adesiva. Após a aula, pedir às crianças que tirem, colada ao
assento, na parte de baixo, uma tira com uma pergunta sobre o tema, a qual deverão ler em voz alta e
responder.
............................................................................................................................................................................
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