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PLANO DE AULA

1. TEMA: A Prece — finalidades.
2. OBJETIVO: As crianças deverão ser motivadas a cultivar o hábito da oração diária: louvando,
agradecendo e pedindo a Deus proteção espiritual, que nos é concedida por intermédio de nossos protetores
espirituais.
3. BIBLIOGRAFIA:
Mt, 7: 7-11 - “Pedi e dar-se-vos-á; batei e abrir-se-vos-à” Jesus.
LE, 659 - “A três coisas podemos propor-nos por meio da prece: Louvar, pedir e agradecer”.
LE, 459 - “Os espíritos inferiores influem muito em nossos atos e pensamentos”.
LE, 466 - “Mas os Espíritos bons nos influem para o bem”.
PAI NOSSO (Meimei / F.C.Xavier), cap. II, conto: “Louvado seja Deus.”
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Exposição.
MONTAR A CASA RECORTANDO E USANDO AS SUAS DOBRADURAS:
Entregar às crianças a folha com o desenho da casa, para elas recortarem, montarem e colarem,
usando as suas dobraduras, SEM COLAR O TETO (importante), perguntando:
— O que está faltando na casa? (o telhado)
— Uma casa sem teto fica desprotegida, facilitando a entrada de chuvas, sol em demasia, entrada de
pessoas sem escrúpulo, pássaros, pombos, morcegos e poeira que o vento leva e espalha.
Então, vamos montar o telhado, protegendo a casa?
— Agora, sim, a casa está protegida.
EM NÓS MESMOS, a prece é a nossa proteção, o nosso telhado espiritual, protegendo-nos contra as
influências de espíritos inferiores, mas, por outro lado, atraindo os bons Espíritos, que nos inspiram ao bem.
b) Desenvolvimento: Narração com interferência.
NOTA PARA O EVANGELIZADOR (A):
NARRAR a história ilustrada do escravo André, usando o método auxiliar de INTERFERÊNCIA,
que consiste na interrupção da narrativa nos momentos indicados pelo narrador (a), por um gesto, a fim de
dar mais ênfase e animação ao conto.
As interrupções da história devem ser feitas quando quem conta chegar à palavra
INTERFERENCIA, ponto culminante de cada um dos desenhos que ilustram o conto, dando renovado
encanto à história.
NARRAR a história, seguindo o texto e os desenhos respectivos.
----------------Após a narração, concluir o estudo da prece avaliando a aula.
c) Fixação: Interrogatório dialogado.
Segundo os Espíritos, três coisas são importantes na oração: Louvar, Pedir e Agradecer!
— O escravo André, sempre, pedia, agradecia ou LOUVAVA DEUS?
— O velho André perdoou o seu antigo patrão?
— O André trabalhava?
— O escravo André ajudava às outras pessoas?
— A prece de André era complicada? Ou Simples?
— O velho André mereceu a visita do Espírito de Luz, vindo buscá-lo no momento de desencarnação?
d) Material didático: Folha com a casa recorte, dobradura e colagem; folha com a história do escravo
André; Três folhas com cinco desenhos ilustrando o conto; Tesoura e cola branca.
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LOUVADO SEJA DEUS

DESENHO N0 01
O velho André era escravo humilde e sofredor.
Certo dia, ele soube que Jesus nos ensinara a santificar o nome de Deus e prometeu a si mesmo
jamais praticar o mal.
Se o feitor da fazenda o perseguia, André perdoava e dizia de todo o coração:
(Interferência) — LOUVADO SEJA DEUS.
DESENHO N0 02
Se algum companheiro tentava-o a fugir das obrigações de cada dia, considerando as injustiças que
os cercavam, ele dizia contar com a Bondade Divina, indicava o céu e repetia:
(Interferência) — LOUVADO SEJA DEUS.
DESENHO N0 03
Quando veio a libertação dos cativos, o dono da fazenda chamou-o e disse-lhe que a pobreza e a
doença lhe batiam à porta e pediu-lhe que não o abandonasse.
Todos os companheiros se ausentaram, embriagados de alegria, mas André teve compaixão do
senhor, agora humilhado, e permaneceu no serviço imaginando que Deus estaria satisfeito com o seu
procedimento.
O proprietário da terra, pouco a pouco, perdeu o que possuía, arruinado pela enfermidade, mas o
generoso servidor cuidou dele, até à morte, afirmando sempre:
(Interferência) — LOUVADO SEJA DEUS.
DESENHO N0 04
André estava cansado e envelhecido, quando o antigo patrão faleceu. Quis trabalhar, mas o corpo
encarquilhado curvava-se para o chão, com muitas dores.
Esmolou, então, com humildade e paciência e, de cada vez que recebia algum pão para saciar a fome
ou algum trapo para cobrir o corpo, exclamava alegremente:
(Interferência) — LOUVADO SEJA DEUS.
DESENHO N0 05
Certa noite, muito sozinho, com sede e febre, notou que alguém penetrava em sua choça de palha.
Quem seria?
Em poucos instantes, um Espírito Protetor erguia-se à frente dele.
Acanhado e aflito, quis falar alguma coisa, mas não pode. O Espírito Protetor, porém, sorrindo,
abraçou-o e exclamou:
— André, o nome de Nosso Pai Celestial foi exaltado por seu coração e vim buscar você para que
sua voz possa louvá-lo agora no céu.
No dia seguinte, o corpo do velho escravo apareceu morto na choupana, mas sobre o teto rústico as
aves pousavam, cantando, e muita gente afirmou que os passarinhos pareciam repetir:
(Interferência) — LOUVADO SEJA DEUS.

Conto do Espírito Meimei
Psicografia de Chico Xavier
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Para montar a casa, dobrar o papel nas linhas pontilhadas.
Colar as abas.

Colorir a casa antes de recortar.
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