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Departamento de Evangelização da Criança (DEC)

AULA Nº 32
II CICLO “B”
IDADES: 09/10

PLANO DE AULA
1. TEMA: Culto Cristão no Lar.
2. OBJETIVO: Relatando como Jesus instituiu o primeiro Culto Cristão no Lar, levar as crianças a
sentirem que o Lar é a nossa primeira escola e primeiro templo da Alma, onde se forma o caráter para a
vida comum, proporcionando ao Espírito ensejo ao seu aperfeiçoamento espiritual.
3. BIBLIOGRAFIA:
Lc, 2: 12 - “Achareis o menino deitado numa manjedoura”.
Lc, 2: 40 - “E o menino crescia cheio de sabedoria e graça”.
Lc, 2: 46 - “(...) acharam o menino Jesus no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E
admiravam a sua inteligência”.
Jesus no lar (Néio Lúcio / F.C.Xavier), cap. 1 (Culto Cristão no Lar).
Emmanuel/F.C.Xavier:
Fonte Viva, cap. 116 - “Jesus fez-se humilde e simples na manjedoura”.
A Caminho da Luz, cap. 12 - “A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo”.
Caminho, Verdade e Vida, cap. 12 - “Os pais são os primeiros mentores...”.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Exposição.
JESUS, como sabemos, há dois mil anos, fez a sua missão na Terra.
Ele poderia ter mandado em seu lugar um emissário fiel ao seu pensamento de Amor.
Contudo, preferiu, Ele mesmo, conviver com os homens e mostrar-lhes como viver no rumo da
perfeição espiritual.
DESENHO Nº 01

Dessa forma, sem palavras, exemplificando, nasceu numa estrebaria, como a dizer que a
HUMILDADE representa a chave de todas as virtudes.
A ilustração mostra-nos o menino Jesus iniciando a sua missão numa estrebaria – casa dos animais –
deitado numa manjedoura, tendo em torno os seus pais, os pastores e os animais.
E o menino Jesus crescia cheio de sabedoria e graça.
Aos 12 anos, seus pais acharam-no no meio dos doutores, ouvindo-os e
interrogando-os... E admiravam a sua inteligência.
b) Desenvolvimento: Narração.
Jesus, ainda jovem, honrava o seu lar com obediência aos seus pais, trabalhando na carpintaria com o
seu pai e estudando com a sua mãe, aguardando o tempo de sua missão de Amor.
Aos 30 anos, iniciou a sua missão, ensinando na praça pública.
Entretanto, um ensino muito especial Ele reservou para estabelecer o primeiro Culto Cristão no Lar.
DESENHOS Nº’s 2, 3 E 4

Usando as ilustrações respectivas, relatar como Jesus estabeleceu o primeiro Culto Cristão no Lar, na
casa do apóstolo Simão Pedro.
Fazer a narração, usando os desenhos.
c) Fixação: Interrogatório dialogado.
1) A ESCOLA DA ALMA é o culto do Evangelho no Lar? Por que?
2) O MESTRE INVISÍVEL dessa Escola é o Senhor Jesus? Concordam?
3) A CARTILHA DE ESTUDO é O Evangelho segundo o Espiritismo? De acordo?
Essa Escola, aos poucos, leva os seus aprendizes a se corrigirem, aperfeiçoando-se espiritualmente,
aplicando os ensinos de Jesus.
d) Material didático:
Quatro (4) ilustrações com os esclarecimentos respectivos.
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ILUSTRAÇÃO Nº 01

JESUS, exemplificando, nasceu numa estrebaria, como a dizer que a humildade
representa a chave de todas as virtudes.
A ilustração mostra-nos o menino Jesus iniciando a sua missão numa estrebaria – casa
dos animais – deitado numa manjedoura, tendo em torno os seus pais, os pastores e os
animais.
E O MENINO JESUS crescia cheio de sabedoria e graça.
Aos 12 anos, seus pais acharam-no no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogandoos... E admiravam a sua inteligência.
JESUS, ainda jovem, honrava o seu lar com obediência aos seus pais, trabalhando na
carpintaria com o seu pai e estudando com a sua mãe, aguardando o tempo de sua missão de
Amor.
AOS 30 ANOS, iniciou a sua missão, ensinando na praça pública.
ENTRETANTO, um ensino muito especial Ele reservou para estabelecer o primeiro
Culto Cristão no Lar.
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ILUSTRAÇÃO Nº 02

Jesus relanceou o olhar pela sala modesta da casa de Pedro, tomou os Sagrados
Escritos e, imprimindo novo rumo à conversação, falou com bondade:
— Simão Pedro, a mesa de tua casa é o lar de teu pão.
Nela recebes do Senhor o alimento de cada dia.
O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do
Céu.
Por que não instalar, ao redor dela, a conversação elevada que alimenta o Espírito?
— Mestre, disse Simão Pedro, seja feito como desejas.
Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação
elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu, na Terra, o primeiro Culto Cristão no
Lar.
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ILUSTRAÇÃO Nº 03

Continuou Jesus:
— Simão Pedro, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de
cada dia?
O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu, hesitante:
— Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores... Ninguém compra os
resíduos da pesca.
Jesus sorriu e continuou com o diálogo.

161

AME-JF
DEC

Continuação do Plano de Aula

AULA Nº 32
II CICLO “B”

ILUSTRAÇÃO Nº 04

E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende?
— Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote; o martelo e o formão. De outro modo,
não aperfeiçoará a peça bruta.
Jesus continuando o diálogo, aduziu:
— Assim, também, é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o
primeiro templo da Alma.
Se o negociante seleciona a sua mercadoria, e o marceneiro não consegue fazer um
barco sem afeiçoar a madeira, como esperar uma comunidade segura e tranqüila, sem que o
lar se aperfeiçoe.
A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos.
Se não aprendermos a viver em paz, entre quatro paredes, como aguardar a harmonia
das nações?
Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada
dia, como respeitar o Eterno Pai que nos parece distante? — concluiu Jesus.
E, assim, ficou estabelecido o primeiro Culto Cristão no Lar, na Terra.
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