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

AULA Nº 33
II CICLO “A”
IDADES: 09/10

PLANO DE AULA
1. TEMA: A família.
2. OBJETIVO: Levar as crianças a se conscientizarem que a família é uma escola de aprendizagem prática
da vida, na qual se usa os valores naturais do amor entre os familiares, cooperando uns com os outros.
3. BIBLIOGRAFIA:
LE, 204, 205 e 205-a.
ESE, capítulos 4, item 18; 14, item 8.
“Casos do Prof. Pável” (Edson P. Bastos), caps. 11 e 16.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Desenho livre.
ESCREVER NO QUADRO-DE-GIZ:
– NA FAMÍLIA APRENDEMOS A AMAR UNS AOS OUTROS E NÃO APENAS A NÓS MESMOS.
– NO LAR SOMOS CHAMADOS A PRATICAR PACIÊNCIA E EXERCITAR COMPREENSÃO.
Comentar ligeiramente as duas frases, considerando a reencarnação de pai, mãe e irmãos como
espíritos ligados por muitas reencarnações.

DESENHO LIVRE USANDO O TEMA “O que é a família”
Distribuir papel é lápis para as crianças desenharem livremente, usando o tema a família.
Após terminarem os desenhos:
Recolher os desenhos, comentando-os com simplicidade e simpatia, considerando o que cada criança
quis dizer sobre sua família. Não comentar os desenhos como arte, porque não importa a forma, mas a
intenção de cada pequeno artista.
Muito bem, cada um expressou bem, de acordo com a sua visão.
b) Desenvolvimento: Narração.
Narrar a história real que segue junto, ilustrada por quatro desenhos.
♥♥♥♥♥
♥♥♥
♥

c) Fixação: Interrogatório.
— O caçula, apesar de surdo-mudo e paralítico, foi um estorvo para os pais e irmãos?
— O irmãozinho em expiação, recebeu o quê de seus pais e irmãos?
— Pais e irmãos do caçula demonstraram, espiritualmente, o quê para com o menino em provas
espirituais?
d) Material didático: Material para os desenhos iniciais, lápis e papel. Uma folha com a história e duas
folhas contendo 4 desenhos, que ilustram a história.
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Amor verdadeiro? Não! Simplesmente Amor.

DESENHO Nº 01
Conta o Prof. Pável: “Conheci em Juiz de Fora (MG) uma família, oriunda do interior de Minas
Gerais, com a qual estabeleci excelente laços de amizade.
Três eram meus alunos.
Vista de longe, parecia uma família como outra qualquer.
Entretanto, uma característica, íntima, a distinguia notavelmente.
Era uma casa, com cinco filhos.
O pai, laborioso comerciário. A mãe, zelosa dona de casa.
E mais: a garota esbelta: no esplendor de menina-moça, os três rapazes, nobres e de porte atlético, e
ele, o irmãozinho mais novo.

DESENHO Nº 02
O irmãozinho mais novo...
Um menino frágil, de corpo estranho e disforme.
Era prisioneiro dos limites de um corpo surdo-mudo e paralítico.
Acho que a expressão prisioneiro não cabe bem. Este caçula, longe de ser um estorvo, exercia suave
elo de ternura entre todos...
Aqui o vemos no afeto de sua irmãzinha...

DESENHO Nº 03
A criança exigia plantão permanente. Todos partilhavam a ocupação, num rodízio natural, paciente e
compreensivo, que impedia que saíssem juntos.
Hoje é a vez de um dos irmãos, que o vela com alegria e amor, enquanto estuda.
Amanhã será do irmão do meio, depois do outro, todos velando com paciência e carinho.
A união daquela família em torno do doentinho revelava corações unidos na esteira das
reencarnações, com amor profundo, cumprindo sagrado dever de solidariedade cristã.

DESENHO Nº 04
O tempo passava. O pequenino tinha, agora, seis anos. Suas características e condições eram as
mesmas.
Um dia, foi tudo fatal.
A pulsação foi diminuindo, diminuindo... até que, finalmente seus olhos faiscaram no derradeiro
código da vida.
O bailado facial descreveu seu derradeiro acalanto de felicidade e o pequenino partiu, deixando sua
prisão de carne, na oração de todos.”

Autor: Edson Pável Bastos
Livro: “Casos do Prof. Pável, cap. 16
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