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PLANO DE AULA
1. TEMA: Coragem - como se expressa
2. OBJETIVO: A criança deverá relacionar coragem com confiança em Deus e nas próprias
possibilidades, em todas as circunstâncias da vida, agindo-se, porém, com equilíbrio,
a fim de não se cair na temeridade.
3. BIBLIOGRAFIA:
I Jo, 4:17 e 18; II Tim, 1:7.
Busca e Acharás (Emmanuel/F.C.Xavier), cap. 18; Fonte Viva (Emmanuel /F.C.Xavier), cap.132;
Celeiro de Bênçãos (Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco), cap. 39; Otimismo (Joanna de
Ângelis/Divaldo P. Franco), cap. 29; Jesus no Lar (Néio Lúcio/F.C.Xavier), cap. 27.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Diálogo.
Desenvolver com as crianças um breve diálogo, indagando quem tem medo de alguma coisa,
como tempestade, escuro, ficar sozinho, etc...
Comentar que existe uma coisa chamada prudência, que todos devemos ter: é a atenção, o
cuidado ante qualquer ação. Coisa diferente é o medo, um sentimento que podemos combater
cultivando a fé em Deus e em nossas condições para vencer desafios.
b) Desenvolvimento: Narração.
LUZES DO CÉU
Este é Eduardo. (FIG. 1) Ele mora em uma casa grande, junto com outras crianças e tendo
“seu” Antônio e d. Aurora a lhes servirem de papai e mamãe.
Apesar de viver entre amigos, com crianças de sua idade, e do carinho dos pais adotivos, Edu é
uma criança que parece assustada. Tem a carinha de quem sempre está com medo de alguma coisa. E,
de fato, ele é assim: tem medo de tempestade, não fica em um quarto sozinho, não dorme com luz
apagada ... (FIG. 2)
Observando a dificuldade de Edu, d. Aurora teve uma idéia, em uma noite.
- Muito bem, crianças. Por hoje vamos desligar a televisão; está na hora de dormir.
A criançada deu um beijo em mãe Aurora e se dirigiu para suas camas, no andar de cima.
Edu ficou para trás, com cara de choro. É que seus amigos de quarto, o Júlio e o Flavinho,
estavam visitando uns parentes, e ele, Edu, teria de dormir sozinho. Pior é que a lâmpada do quarto
queimara e ainda não pudera ser trocada.
Tomando-o pela mão, d. Aurora se dirigiu para o quarto, e, abrindo a janela, falou para Edu,
mostrando a noite estrelada: (FIG. 3, montada de acordo com as instruções)
- Meu filho, o que você está vendo lá no céu?
- Uma porção de estrelas brilhando! - respondeu o menino, encantado.
- E amanhã cedo, se olhar para o céu, você as verá?
- Não, mãe, as estrelas só aparecem à noite.
- Pois bem, meu filho, mas elas estarão lá. Só que a claridade do sol impede que as vejamos.
Nós nunca estamos sós. Mesmo que não os enxerguemos, temos Protetores Espirituais que nos
auxiliam, em nome do amor de Deus. Se nos sentimos fracos, façamos uma prece, pensemos na
proteção de nosso Pai, para melhor sentirmos Seu amparo. E ficaremos encorajados para fazer o
que precisamos.
- Mas, mãe, e o escuro?
- Edu, tudo o que existe com a luz acesa, permanece quando a apagamos. Não “brotam” coisas
do escuro só porque é escuro. Não se esqueça do recurso da prece para combater o medo ...
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Edu pensou, pensou ... Mais uma vez olhou o céu estrelado. Imaginou que também podemos ter
uma estrelinha no coração, a nos iluminar, brilhando sempre: é a confiança em Deus e em Jesus, que
nos dá coragem para cumprirmos nossos deveres e vivermos sem medo, enfrentando dificuldades com
segurança.
Vocês acham que Edu deixou d. Aurora ir para o quarto dela, e dormiu sozinho naquela noite?
..............................................................................................................................................................
Conversar com as crianças sobre outros tipos de medo; sobre o verdadeiro significado de
coragem, como ela se manifesta também na prudência e, principalmente, quando necessitamos fazer
algo que nos exija um grande esforço.
c) Fixação: Colagem.
O evangelizador dará a cada criança um envelope contendo a trova abaixo, cortada em tiras,
segundo as linhas pontilhadas. Por sua vez, ele colocará no quadro, com auxílio de fita adesiva, a
mesma trova, também recortada, na ordem correta. Pedirá às crianças que colem suas tiras, igual ao
que está no quadro, em folha de papel branco. Depois lerão juntos, várias vezes, tentando memorizar a
quadrinha.
TEM CORAGEM AMIGUINHO
VIVE COM FÉ E ALEGRIA
JESUS NOSSO IRMÃO MAIOR
NOS AMPARA A CADA DIA
d) Material didático: Figuras anexas e o citado na Fixação.
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Figuras 2 e 3
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