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

AULA Nos. 43 e 44
I CICLO “A”
IDADES: 7/8

PLANO DE AULA
1. TEMA: Natal - significado e comemoração
2. OBJETIVO: A criança deverá identificar nas comemorações do Natal a lembrança da vinda de
Jesus até nós, trazendo-nos a mensagem da renovação interior, devendo, portanto,
terem as festividades um caráter mais espiritualizado.
3. BIBLIOGRAFIA:
João, 1: 1 a 5 e 10 a 14; 3: 16 a 18; 5: 19 a 24. Mateus, 4: 23 a 25, 7: 29.
LE, q. 625; ESE, I: 3 e 4.
A Caminho da Luz (Emmanuel/F.C.Xavier), cap. 12; O Consolador (Emmanuel/F.C.Xavier), q.
282, 283, 285, 286, 288; Conduta Espírita (André Luiz/F.C.Xavier), cap. 47; Luz da Esperança (Joanna
de Ângelis/Divaldo Franco), cap. 40.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Exposição.
Informar às crianças que a partir desta aula irão montar uma revista com história em quadrinhos,
sobre a vida da pessoa mais importante que conhecemos. Informar, também, que o trabalho será
desenvolvido em duas aulas.
b) Desenvolvimento: Narração, colagem, pintura.
O evangelizador dará a cada criança um “livro” em branco, feito com três folhas de papel ofício
dobradas ao meio e grampeadas, tendo, ainda, uma capa de cartolina (pode-se costurar as folhas ao
invés de grampeá-las). Distribuirá, também, para cada pequenino, um conjunto das figuras anexas
recortadas em retângulo e embaralhadas. Explicará que, à medida em que for contando a história e
colocando no quadro a figura correspondente, elas farão o mesmo, colando uma figura em cada página.
O evangelizador deverá ampliar suas figuras para colocá-las no quadro.
Quando o livro estiver pronto, as crianças poderão colorir as figuras.
Como provavelmente não haverá tempo para que todas as figuras sejam coloridas, esta atividade
poderá ser apenas iniciada e finalizada na aula seguinte.
Caso julgue conveniente o evangelizador permitirá que as crianças levem as figuras
para colorir em casa, alertando que não se esqueçam de trazê-las na próxima semana.
......................................................................................................................................................................
Na aula seguinte, o evangelizador distribuirá os “livros” que haviam sido recolhidos de seus
donos, para que possam terminá-los, colando na capa a palavra JESUS (recortada em letras coloridas) e
cobrindo a lombada com fita adesiva colorida.

Após, o evangelizador colocará novamente no quadro as figuras da aula anterior, relembrando a
história. Pedirá a cada criança que escolha uma figura e, tirando-a do quadro, lerá no verso uma
pergunta aí colada, a qual deverá ser respondida pela criança (no verso da figura deverão ser coladas
duas ou mais perguntas sobre a cena, para que não haja repetição das questões se o número de crianças
for superior a doze).
CENA 1 - Um casal de judeus se dirigia à sua aldeia de origem para ser recenseado.
Perguntas: 1) Que é recensear? (Contar)
2) De onde vinha e para onde ia o casal? (Da Galiléia para a Judéia)
CENA 2 - Jesus nasceu em Belém.
Perguntas: 1) Como se chamavam os pais de Jesus? (José e Maria)
2) Como se chama o lugar onde se abrigam os animais, em que Jesus nasceu? (Estrebaria,
estábulo)
3) O que serviu de berço para Jesus? (Manjedoura, cocho)
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CENA 3 - Jesus ajudava o pai em seu trabalho.
Perguntas: 1) Qual era a profissão do pai de Jesus? (Carpinteiro)
2) Que faz um carpinteiro? (Trabalha com madeira)
CENA 4 - Com doze anos Jesus, no templo, ensinava aos doutores.
Perguntas: 1) Por que Jesus, tão novo, já era capaz de impressionar os doutores do templo, dizendo
coisas tão importantes? (Porque Ele era e é o Espírito mais iluminado que conhecemos, e desde cedo
necessitava chamar atenção para sua missão entre os homens)
2) Quem eram os doutores do templo? (Sacerdotes)
CENA 5 - Quando começou Sua missão Jesus chamou doze homens para segui-Lo.
Perguntas: 1) Que nome se dá àqueles chamados por Jesus para segui-Lo? (Apóstolos)
2) Citar nome de um ou mais apóstolos.
CENA 6 - Jesus ensinava e curava doentes do corpo e da alma.
Perguntas: 1) Citar um ensinamento de Jesus.
2) Citar uma cura feita por Jesus.
CENA 7 - Jesus gostava de ensinar contando pequenas histórias.
Perguntas: 1) Que nome se dá ao tipo de história contada por Jesus? (Parábola)
2) Citar o nome de uma parábola.
CENA 8 - Na elevação de um pequeno monte Jesus proferiu o mais belo e importante discurso
sobre Deus, nossos deveres para com Suas leis, para com o próximo e para conosco mesmos de
que se tem notícia.
Perguntas: 1) Como é conhecido o discurso que Jesus fez no sopé da montanha? (Sermão das BemAventuranças, Sermão da Montanha)
2) Que quer dizer bem-aventurado? (Feliz)
CENA 9 - Jesus desencarnou pela crucificação.
Perguntas: 1) Qual o nome do outro preso que foi solto, quando, no julgamento, o governador do
Judéia, Pôncio Pilatos, perguntou ao povo quem eles preferiam que fosse libertado? (Barrabás)
2) Por que os poderosos condenaram Jesus? (Porque os ensinamentos de Jesus contrariavam
seus interesses materiais)
CENA 10 - Após a crucificação Jesus aparece, com Seu corpo espiritual, a várias pessoas.
Perguntas: 1) Qual o nome da mulher que indo ao túmulo de Jesus, no terceiro dia após a crucificação,
o encontra vazio e Jesus lhe aparece com Seu corpo espiritual? (Maria de Magdala)
2) Como se chama nosso corpo espiritual? (Perispírito)
CENA 11 - Como Diretor Espiritual da Terra, Jesus nos continua amparando.
Perguntas: 1) Que faz o Diretor Espiritual da Terra? (É o colaborador direto de Deus junto os homens)
2) Quem informou que Jesus é o Diretor Espiritual da Terra? (O Espírito Emmanuel e vários
outros)
CENA 12 - Jesus sempre teve um carinho especial pelas crianças, que à Sua época não eram
consideradas de importância.
Perguntas: 1) Por que Jesus acredita nas crianças? (Porque podem aprender com facilidade e
transformar o mundo para melhor)
2) Citar um exemplo do amor de Jesus pelas crianças (A passagem em que Ele chama a Si
os pequeninos).
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