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AULA Nº 30
II CICLO “B”
IDADES: 09/10

PLANO DE AULA
1. TEMA: Perdão
2. OBJETIVO: Levar as crianças a compreenderem que o Evangelho, na palavra de Jesus, recomenda-nos
perdoar 70 vezes sete, pois estamos sujeitos a erros como as outras pessoas. Dessa forma, o perdão leva a
paz aos relacionamentos das pessoas. É muito importante perdoar.
3. BIBLIOGRAFIA:
Mt, 18: 21 - “Jesus lhe disse: Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete vezes”.
Mt, 6: 12 - “Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.”
Mt 5: 7 - “Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.”
ESE, 10: 15 - “Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio.”
A VIDA ESCREVE (Hilário Silva / Francisco Cândido Xavier), cap. 9, 2ª parte.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Atividade (ligar as contas).
1) Distribuir a atividade anexada para as crianças ligarem as contas.
2) Após a atividade, dialogar sobre o perdão infinito, como Jesus ensinou.
Há dois mil anos passados, num dia em que Jesus havia atendido a uma grande multidão, o apóstolo
Pedro lhe perguntou:
- Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, até sete vezes?
- Não te digo que até sete vezes, mas setenta vezes sete.
b) Desenvolvimento: Diálogo.
Crianças, vocês concordam que Jesus queria dizer que o perdão deve ser exercido constantemente,
em todas as situações de erro contra nós?
Deve ser, porque gostaríamos que nos perdoassem quando erramos, não é assim?
Lógico. Se desde há dois mil anos os cristãos praticassem o perdão, a paz sempre se restabeleceria.
Assim vivendo, não haveria crimes.
Não haveria guerras entre as nações...
Não haveria corpos mortos, reencarnações interrompidas...
Não haveria mutilados de guerras...
Não haveria viúvas, nem orfandade...
VAMOS NARRAR UMA HISTÓRIA DE PERDÃO COMPLETO.




c) Fixação: Interrogatório dialogado (usando os desenhos).
I – Como o Sr. Claudino agiu, vendo o seu sócio furtar as espigas?
II – O Sr. Claudino compadeceu-se de seu amigo e sócio?
III – O Sr. Claudino só perdoou? Como ele foi além do perdão?
d) Material didático:
Atividade inicial: fazer as contas...
Ilustrações da história e o seu texto.
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Claudino e a Lavoura

Entre Barra do Piraí e vila Juparanã, no estado do Rio, Claudino Dias, denodado seareiro espírita
barrense, havia plantado grande milharal de parceria com um amigo.
DESENHO Nº 01
O sócio, lavrador de prol, cuidava da gleba, e Claudino, que aceitara o negócio na intenção de ajudar
uma instituição de Caridade, financiava o cometimento.
De vez em vez, os dois, juntos, iam namorar a cultura viçosa de que as águas do Paraíba eram farto
sustento.
Surgindo a época das espigas iniciantes, mãos anônimas começaram talando a roça.
DESENHO Nº 02
Sr. Claudino – vinha José, o sócio, notificar, dia-a-dia – o produto está sendo surrupiado. Alguém
está fazendo comércio de milho verde, à nossa custa.
— José, recomendava o amigo, vigie com critério. Se você apanhar o responsável, não faça violência.
Dê conselhos...
E na manhã seguinte, José aparecia, renovando a denúncia.
Porque o resto do milho amadurecesse e o furto continuasse, numa noite de luar Claudino resolveu
inspecionar a roça, ele mesmo.
DESENHO Nº 03
Caminhou, em silêncio, quase uma hora, até que atingiu a margem do rio. Alguns momentos depois
de zero hora, descansou em prece, sob copada árvore.
Decorrido alguns minutos, notou que alguém quebrava o milho com discrição. Tac... tac... tac…
tac… Recordou o Evangelho e mentalizou as palavras que iria dizer. Não feriria o irmão que
aproveitava a noite para roubar.
Avançou devagarinho... Mas, a poucos metros, vê o intruso.
É o próprio parceiro da lavoura, arrancando espigas, despreocupado.
Claudino recua. Ele que deseja surpreender, não quer ser agora surpreendido.
Compadece-se do amigo e afasta-se em silêncio.
DESENHO Nº 04
No dia seguinte, o sócio vem de novo comunicar-lhe que a roça estava sumindo...
José, diz o companheiro, em tom paternal, realmente a lavoura tem dado a você muitos problemas e
prejuízos, mas desejo ajuda-lo. Não precisa pensar em mim. A plantação é toda sua.
De hoje em diante, você é o dono. Pode agir à vontade...
Oh! Oh! Muito obrigado. O senhor é um santo... – falou o amigo.
E continuou: Agradeço muito, mas queria convidar o senhor para plantarmos dois alqueires de
amendoim.
Claudino sorriu e respondeu:
— Muito grato pelo convite, mas agora não posso. Meus deveres são muitos.
E ante o amigo desapontado, concluiu:
— Mas Deus é sócio de todos nós e estará com você...

Espírito: Hilário Silva
Médium: Chico Xavier
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