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AULA N0 10
II CICLO “A”
IDADES: 09/10

PLANO DE AULA
1. TEMA: Jesus após a crucificação - Aparição.
2. OBJETIVO: As crianças deverão sentir o amor de Jesus por nós, apesar de sua cruel morte na cruz,
retornando em Espírito (materializado), ao convívio de seus discípulos, deixando clara a sobrevivência do
Espírito.
3. BIBLIOGRAFIA: Jo, 20:11 a 21 e 21: 6. Lc, 24: 13 a 29 e 24: 36 a 43.
Caminho, Verdade e Vida (Emmanuel / F.C.Xavier), caps. 9, 21, 53 e 92.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Diálogo.
Dialogar com as crianças sobre a previsão que o próprio Jesus fez de sua morte e ressurreição, usando
a frase abaixo:
“EU SEREI PRESO, AÇOITADO E MORTO NA CRUZ, MAS AO TERCEIRO DIA
RESSUSCITAREI”.
(No decorrer da aula, Jesus comprovará a sobrevivência do Espírito, mostrando-se materializado).
b) Desenvolvimento: Exposição.
ILUSTRAÇÃO N0 01:
O desenho retrata o momento da revelação de Jesus materializado de modo tangível, apresentando-se a
Maria Madalena, com o seguinte diálogo:
— Mulher, por que choras? Que buscas?
Madalena, pensando que era o jardineiro, porque não o reconheceu, disse-lhe:
— Senhor, se tu o levaste dize-me onde o puseste, e eu o levarei.
Disse-lhe Jesus:
— Maria!
— Ela, voltando-se, disse-lhe:
— Mestre!
— Maria, disse-lhe Jesus, vai para meus irmãos (apóstolos) e dize-lhes que vou para meu Pai.
Então Maria anunciou:
— Vi o Senhor e contava que Ele lhe dissera essas coisas.
ILUSTRACÃO N0 02:
O desenho fixa o momento em que Jesus caminha com dois discípulos, também materializado de modo
tangível, conversando sobre os acontecimentos da crucificação.
No mesmo dia, dois discípulos iam para Emaús, estrada afora, quando o próprio Jesus, sem que eles
percebessem que era Ele, aproximou-se e foi com eles conversando.
Quando chegaram a Emaús, Jesus foi convidado a ficar com eles para pequena refeição e Jesus aceitou.
À mesa, Jesus partiu o pão como estava acostumado, e eles o reconheceram, mas Ele desapareceu,
desmaterializando-se.
ILUSTRACÃO N0 03:
O desenho ilustra o momento em que os apóstolos, no mesmo dia, à tarde, estavam fechados num
cômodo, com medo de judeus.
Eis que surge, varando as portas trancadas, o Mestre muito amado. Jesus se pôs no meio deles e disselhes: Paz seja convosco !
E, para acalmá-los, porque estavam surpresos e amedrontados, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado do
corpo. De certo que os discípulos se alegraram vendo o Senhor novamente com eles. Como outras vezes,
Jesus desmaterializou-se.
3) Retornando materializado, Jesus comprovou a sobrevivência do Espírito?
c) Fixação: Interrogatório (dialogar com as crianças).
1) Vocês acham que Jesus demonstrou amor por nós, retornando após a cruz?
2) Jesus ficou magoado por ter sido crucificado?
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ILUSTRAÇÃO Nº 1

Este desenho retrata o momento da revelação de Jesus, materializado de modo tangivel, apresentandose a Madalena, com o seguinte diálogo:
— Mulher, por que choras? Que buscas?
Madalena, pensando que era o jardineiro, porque não o reconhecera, disse-lhe:
— Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puzeste, e eu o levarei.
Disse-lhe Jesus:
— Maria!
Ela, voltando-se, disse-lhe:
— Mestre!
— Maria, vai para meus irmãos (os Apóstolos) e dize-lhes que eu vou para meu Pai.
Então Maria anunciou:
— Vi o Senhor!
E contava que ele lhe dissera essas coisas.
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ILUSTRAÇÃO Nº 2

---‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ILUSTRAÇÃO Nº 3
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