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PLANO DE AULA
1. TEMA: Deus - Providência Divina
2. OBJETIVO: A criança terá estimulada sua segurança diante da Vida, pela confiança no amor de Deus,
sempre presente a ampará-la através da “Eterna Providência que é o reservatório do Amor
Infinito, em doação permanente ...” (Emmanuel)
3. BIBLIOGRAFIA: Mt, 6: 26.
A Gênese, II: 20 a 30.
Depois da Morte (Léon Denis), cap. XL; Pensamento e Vida (Emmanuel /
F.C.Xavier), cap. 23; Filho de Deus (Joanna de Ângelis / Divaldo Franco), Introdução e capítulos ímpares.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Diálogo.
O evangelizador fará cinco cartazes grandes de cartolina, nos quais escreverá, em letras de forma, as
palavras: VER, ANTE, PRE, PRO e RE.
Colocando no quadro o cartaz com a palavra VER, comentará que algumas partículas (“pedaços” de palavras
que chamamos afixos) podem ser colocadas junto a determinadas palavras, alterando-lhes o sentido. Por exemplo:
ali está a palavra VER; serão colocadas antes dela algumas partículas e irão perceber como o sentido muda.
O evangelizador desenvolverá a atividade, com o auxílio das crianças, explicando os significados dos termos:
ANTEVER, PREVER, PROVER e REVER. Informará, ainda, que trabalharão com as palavras PROVER e
PROVIDÊNCIA.
b) Desenvolvimento: Exposição dialogada, com ilustração.
O evangelizador apresentará a Figura 1, dizendo que aquela pessoa está indo fazer uma viagem de férias. Ela
visitará um país onde há neve no inverno, permitindo a prática de um esporte chamado esqui. Assim, nosso amigo se
preparou para aproveitar a oportunidade.
Vamos ver o que ele colocou em sua bagagem? (O evangelizador terá montado a Figura conforme as
indicações, ou seja, colará sobre o contorno da mala, a sua figura, deixando a abertura superior onde serão colocadas
as tiras com os nomes dos materiais ali contidos).
Tirando de dentro da mala os “objetos”, o evangelizador irá explicando para que servem os mesmos.
Comentará que o amigo viajante, a quem chamaremos Beto, poderá ter esquecido alguma coisa que lhe fará falta. Isto
porque, não podendo prever tudo o que encontraria, não pode prover-se do necessário. Enfatizar que providência
significa o ato de providenciar o necessário, fornecer, acudir, etc...
Após esta introdução, desenvolver o assunto comentando os seguintes itens, entre outros:
- Existe uma providência que jamais falha, porque o provedor é perfeito, com pleno conhecimento de tudo e
com ilimitado amor por suas criaturas - Deus, sendo a Providência Divina a suprema sabedoria com que Ele dirige
todas as coisas;
- Quando somos criados por Deus, Sua providência em relação a nós já começa nos concedendo a semente de
todas as perfeições, a força para progredir, os corpos necessários às experiências, os meios materiais encontrados na
Natureza, as circunstâncias, etc.;
- A reencarnação é como uma viagem que o Espírito faz, para através de experiências diversas no corpo
físico, ir desenvolvendo as sementes da perfeição de que Deus o dotou;
- Ao reencarnarmos, trazemos, como uma “bagagem”, todos os recursos que são essa Providência Divina,
recursos esses que continuaremos a encontrar permanentemente durante a existência. Eis alguns: o corpo físico, a
saúde, a família, o conhecimento, as oportunidades de aprendizado e crescimento, as quais podem surgir também
através da dor que nos corrige, da dificuldade que nos fortalece o Espírito;
- Assim como o nosso viajante Beto, para bem aproveitar o passeio, precisava saber usar os apetrechos que
levou, também nós necessitamos enxergar, entender e utilizar os recursos da Providência Divina a nosso favor;
- É importante guardarmos a confiança irrestrita em Deus, que é Pai de Amor e Justiça, jamais deixando
faltar a Seus filhos o de que precisam para evoluir. Mesmo que, às vezes, não entendamos como a Providência Divina
nos assiste, por estarmos contrariados em nossos desejos, provenientes do desconhecimento, da ignorância, da
imaturidade, jamais estaremos desamparados pela Divina Misericórdia;
- Jesus nos ensinou, em repetidas ocasiões, a lição da Providência Divina, e em uma oportunidade Ele
exortou a que observássemos os pássaros do céu, que não fiam, não ajuntam em celeiros, e o Pai do Céu os sustenta...
Que não fará Deus por nós, se cumprimos os nossos deveres e, afinal, valemos mais que os pássaros.
- Assim como as avezinhas vivem suas vidas, dentro do que podem fazer, aproveitando o recurso do instinto para
construírem seus ninhos, buscarem o alimento, cuidarem da prole, confiando em Deus, também deve o homem agir
com serenidade e fé, porquanto, se faz o que lhe cabe, o resto Deus proverá!
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c) Fixação: Trabalho com figura, pintura.
Reproduzir para cada criança a figura de Fixação. Ela deverá encontrar na mesma, pelo menos três recursos
com que a Divina Providência ajuda os pássaros, assinalando-os com um “X” (água, graveto e barro para o ninho,
sementes para alimento, árvores, etc.). Depois poderá colorir todo o desenho ou partes dele.
d) Material didático: Figura 1, Folha de Fixação (reproduzir uma para cada criança), Lápis de cor ou guache.
...........................................................................................................................................................................................
ACHAR, NA FIGURA, MARCANDO COM UM “X”, PELO MENOS TRÊS RECURSOS DA
PROVIDÊNCIA DIVINA QUE AJUDAM OS PÁSSAROS.
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Figura 1
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