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PLANO DE AULA
1. TEMA: Jesus e Sua mensagem de alegria
2. OBJETIVO: A criança identificará nos ensinamentos e ações de Jesus, convite, estímulo e amparo
ao crescimento e libertação espirituais, fontes da verdadeira alegria que nos deve nutrir
as esperanças.
3. BIBLIOGRAFIA:

Lc, 2:10 e 11; Jo, 8:12 e 14:17; Rm, 14:17.
ESE, 1: 3.
A Caminho da Luz (Emmanuel / F.C.Xavier), cap. XIV; Dias Venturosos (Amélia Rodrigues /
Divaldo Franco), prefácio; Vinha de Luz (Emmanuel / F.C.Xavier), cap. 146; Jesus e Atualidade Joande Ângelis / Divaldo Franco), cap. “Jesus e alegria”; Momentos de Alegria (Joanna de Ângelis / Divaldo Franco), cap. 1; Momentos de Coragem (Joanna de Ângelis / Divaldo Franco), cap. 16.
4. AULA:

a) Incentivação inicial: Desenho.
O evangelizador desenhará, no quadro-de-giz, expressões (olhos e boca) de alegria, tristeza e mauhumor, e entregará às crianças uma folha onde estará desenhado o contorno de um rosto (sugestões no
final do Plano), pedindo-lhes que completem o mesmo com uma das expressões desenhadas no quadro.
Elas deverão, também, desenhar os cabelos, decidindo por menina ou menino. Após, irão justificar a escolha por determinada expressão.
b) Desenvolvimento: Exposição dialogada.
Desenvolver com as crianças um diálogo, enfocando os itens a seguir, com o apoio das figuras que
o evangelizador providenciará, além das duas afixadas ao Plano:
Ö Quem sabe o que é um crucifixo?
Ö A desencarnação de Jesus, através da crucificação, é muito lembrada pelas pessoas, talvez como
uma rememoração de Seu sacrifício por todos nós. Isto faz com que alguns vejam na figura do Mestre uma
fonte de tristeza, o que não é verdade.
Ö Pensar em Jesus com tristeza e desolação é não entendê-Lo e à Sua missão entre nós. Meditando
sobre os Seus ensinamentos, a maneira como viveu, tudo o que fez, constataremos que Sua mensagem
sempre esteve impregnada de profunda alegria. Senão, vejamos:
z por onde passava, entre as gentes sofredoras, Jesus falava de um Reino diferente, de paz e luz,
ao alcance de todos; dizia que as dificuldades eram passageiras e, se enfrentadas com coragem e trabalho,
libertariam a pessoa do sofrimento;
z a quantos sofredores O procurassem, Jesus consolava, ensinava, curava, dava esperança, com
ternura e paciência. Curou cegos, paralíticos, leprosos... ;
z as pessoas obsediadas (aquelas que sofriam a perseguição de Espíritos inferiores) Jesus as amparava, livrando-as da obsessão e ajudando também o Espírito perseguidor a se melhorar;
z ao tempo de Jesus, a sociedade não considerava muito as mulheres e crianças, por julgá-las inferiores aos homens. Mas o Mestre sempre se dirigiu a todas, com atenção, mostrando que os Espíritos são
criados iguais, e que todas as idades são muito importantes para o aprendizado das virtudes.
-

Por onde passava, Jesus deixava a esperança, a força, o bom ânimo, estimulando as pessoas a vencerem as dificuldades, como aquele Amigo sincero, fiel e generoso.
Os judeus eram um povo dominado pelos romanos, e isso lhes trazia muitos sofrimentos, principalmente para os mais pobres, que eram desprezados também pelos compatriotas mais ricos. E, apesar de
acreditarem em Deus, esse Deus lhes parecia rigoroso em excesso, exercendo a justiça de modo implacável. Jesus veio apresentar Deus como Pai, que além de justo, é misericordioso, jamais desamparando seus
filhos
Assim, toda a vida de Jesus, e Seus ensinamentos, foram expressões de alegria; não de uma alegria
boba e passageira, mas da alegria real, aquela que, uma vez adquirida, jamais será perdida.
Por tudo o que falamos, podemos dar a Jesus o titulo de EMBAIXADOR DA ALEGRIA.
Quem sabe o que é um embaixador? (Alguém incumbido de determinada missão por uma autoridade maior. No caso, Jesus é o embaixador enviado por Deus, com a missão de nos auxiliar o crescimento
espiritual, e entre Seus ensinamentos ressalta a mensagem da alegria).
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c) Fixação: Opção 1 – Resolução de exercício: Descobrir as palavras JESUS e ALEGRIA (uma
está na vertical, outra na horizontal).
Opção 2 – Reproduzir para cada criança a figura de Jesus com os pequeninos, para que
a pintem ou coloram.
d) Material didático: O descrito na Incentivação, Figuras anexas e outras representando feitos de
Jesus, o referente à Fixação escolhida.

Olhe atentamente este quadro de letras e descubra as palavras: JESUS e ALEGRIA. Uma está na vertical, a outra na horizontal.
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