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

AULA Nº 34
II CICLO “B”
IDADES: 09/10

PLANO DE AULA
1. TEMA: Desigualdade das Riquezas.
2. OBJETIVO: Levar ao conhecimento das crianças, que o próprio Espírito escolhe a prova que deseja
passar, de acordo com o seu livre-arbítrio, com o objetivo de se aperfeiçoar. Esclarecendo-as, também, que
as provas ‘RIQUEZA” e “POBREZA” são dois extremos de situações perigosas e difíceis, proporcionando
avanço espiritual, se bem aproveitadas.
3. BIBLIOGRAFIA:
LE, 258 - “O próprio Espírito escolhe o gênero de provas (...) e nisso consiste o seu livre-arbítrio.”
LE, 264 - “O Espírito escolhe as suas provas...”.
ESE, 16, item 7 - “A riqueza é considerada elemento de progresso.”
ESE, 16, item 8 - “A pobreza é a prova da paciência e da resignação.”
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Exposição dialogada.
ESCREVER NO QUADRO-DE-GIZ:
Os Espíritos escolhem as suas provas, conforme as suas faltas:
1) Uns, escolhem uma vida de privações, pobreza.
2) Outros, preferem vencer as tentações da riqueza.
Após dialogar com as crianças sobre as duas frases acima, prosseguir.
b) Desenvolvimento: (dividido em duas partes).
1) Diálogo:
Queridas crianças, vamos estudar as programações dessas encarnações distintas, através de exercícios que simulam as
dificuldades delas, quando na encarnação.

A) Dividir a classe em duas partes: Riqueza e Pobreza.
B) Entregar às crianças os labirintos correspondentes.
C) Pedir que elas percorram, usando o lápis, o seu labirinto, com as simulações de vida de cada uma, para elas
solucionarem, livremente, como caminhariam encarnadas, diante dos obstáculos, com a finalidade de atingirem a meta da
Vitória.
D) Após o exercício, dialogar a respeito das possíveis dificuldades que tiveram para alcançarem a Vitória.

2) Recortas e escrever:
Continuar, agora, usando as folhas com as ilustrações:

I) Manter a classe dividida nas duas partes: Riqueza e Pobreza.
II) Entregar a cada criança, as folhas com os desenhos correspondentes ao que está escrito nelas.
III) O Aluno(a), deverá recortar desenho a desenho, um de cada vez, procurando no labirinto a
palavra ou frase que lhe corresponda, escrevendo-a no desenho, ou, se necessário, no verso.
IV) Voltar ao diálogo, agora enriquecido com as ilustrações, com vistas às melhores atitudes a tomar,
para a evolução espiritual, na encarnação que iniciam.
c) Fixação:
Salvo melhor juízo, as atividades acima e os correspondentes diálogos, desenvolvidos, já
proporcionaram a fixação, mormente, se a evangelizadora usá-los com esse duplo objetivo.
d) Material didático:
Quadro-de-giz, tesoura e lápis preto.
Dois (2) labirintos e duas (2) folhas ilustradas.
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ILUSTRAÇÕES

LABIRINTO RIQUEZA
Recortar, desenho a desenho, um de cada vez, procurando no labirinto a palavra ou a frase que lhe
corresponda, escrevendo-a no desenho, ou, se necessário, no verso da ilustração.
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ILUSTRAÇÕES

LABIRINTO POBREZA
Recortar, desenho a desenho, um de cada vez, procurando no labirinto a palavra ou a frase que lhe
corresponda, escrevendo-a no desenho, ou, se necessário, no verso da ilustração.
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