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

AULA No. 12
I CICLO “A”
IDADES: 7/8

PLANO DE AULA
1. TEMA: Parábola - As duas casas
2. OBJETIVO: A criança deverá: (a) familiarizar-se com o Evangelho de Jesus; (b) concluir
que a fé não se faz de palavras vazias, mas necessita do raciocínio, do trabalho e da perseverança para ser forte.
3. BIBLIOGRAFIA:
Mt, 7:24 a 27; Lc, 6:46 a 49.
ESE, cap. XVIII: 2.
Pão Nosso (Emmanuel / F.C.Xavier), cap. 9; Caminho, Verdade e Vida (Emmanuel/F.C.Xavier), cap. 47.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Exploração de figura.
Mostrando às crianças a Figura 1, o evangelizador tecerá comentários em torno dos
seguintes itens:
- o joão-de-barro, através do instinto com que Deus o ajuda, sabe escolher o melhor
local para sua casa, e também sabe como construi-la;
- Deus realmente provê os recursos para ajudar as suas criaturas, mas nem por isso
os animais, por exemplo, dispensam o trabalho de buscar tais recursos, ou seja, os animais
recebem a proteção de Deus, mas nem por isso deixam de fazer a sua parte, o que lhes cabe em favor da própria vida, trabalhando sempre;
- Jesus contou uma parábola (explicar o que seja uma parábola) para ensinar que não
basta acreditar, ter fé. É preciso que esta fé se manifeste no raciocínio, no trabalho perseverante, para ser bem forte. Querem ouvir a parábola?
b) Desenvolvimento: Narração.
AS DUAS CASAS (Mt, 7: 24 a 27)
Este é José. Ele pretende construir uma casa e está procurando um lugar. Depois de
muito procurar, encontra um rochedo e pensa: - Este é um bom lugar. A pedra do rochedo
servirá de base para apoiar a casa.
E começa o trabalho, que é cansativo, porque ele precisa furar a pedra para fincar o
alicerce. E se cansa mais ainda ao assentar os tijolos com cimento. (FIG. 2)
A casa fica pronta. Está bonita, está firme.
Um grande temporal desaba, por dias a fio. Relâmpagos cortam o céu, trovões ensurdecem, a água inunda tudo ao redor da casa. Mas ela está firme, e dentro dela o homem
bem abrigado. José foi sábio em construir sua casa de tijolos, sobre a rocha. (FIG. 3)
Este é João. Ele também quer construir uma casa e procura lugar. Chegando a um
local onde havia muita areia, pensou: - Oba, é aqui que vou construir minha casa. E nem
vou usar tijolo ... Usarei umas tábuas ... (FIG. 4)
Rapidamente João fez sua casa. Mas ... chegou a ventania, chegou o temporal ...
Que aconteceu com a casa de João? Isto mesmo! Foi ao chão! (FIG. 5)
...................................................................................................................................................
Com esta história, quis Jesus dizer que quem não constrói sua fé pensando, raciocinando e trabalhando sempre, fica com a mesma fraquinha, fraquinha ... Quando chegam as
dificuldades, o sofrimento, como verdadeiras tempestades, as pessoas se desesperam, gritam, choram, perdem a confiança em Deus. Também, a confiança era tão fraquinha ...
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c) Fixação: (1) Opção 1: Canto. Ensinar a música abaixo, de acordo com a técnica, explicando às crianças seu significado.
(2) Opção 2: Pintura e colagem. Dar a cada criança uma folha em que esteja
rascunhada uma casa. Dar também, além das tintas para pintura (guache), grãos que imitem
pedras (pode ser também “papel pedra” para que o enrolem e façam pequenas bolas) e areia, pedindo-lhes que escolham um dos dois materiais para colarem sob a casa, formando
um alicerce forte.
d) Material didático: Figuras anexas, os materiais referidos na Fixação Opção 2, se esta
for a escolhida.
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Figura 1
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Figuras 2 e 3
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Figuras 4 e 5
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