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

AULA Nº 38
II CICLO “B”
IDADES: 09/10

PLANO DE AULA
1. TEMA: Abnegação e Devotamento.
2. OBJETIVO: As crianças deverão compreender, e sentir, o que é ABNEGAÇÃO e o que é
DEVOTAMENTO, esclarecendo-se-lhes objetivamente, e narrando-lhes um caso real.
3. BIBLIOGRAFIA:
Lc, 2: 16 - “O menino Jesus deitado numa manjedoura.”
LE, 625 - “(…) para lhe servir de guia e modelo: Jesus.”
LE, 893 - “A sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal.”
ESE, 6: 8 - “A abnegação e o Devotamento são uma prece contínua. Elas resumem todos os deveres
que a caridade e a humildade vos impõe.”
“CASOS DO PROF. PÁVEL” (Edson P. Bastos), cap. 14.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Exposição.
ESCREVER
NO
QUADRO-DE-GIZ

)

Abnegação: negar as coisas a si mesmo.
Devotamento: servir aos necessitados, sem cansar.

Abnegação:
Vocês sabem quem praticou essa virtude perfeitamente?
— Jesus.
Ele, Jesus, negou a si mesmo o direito de nascer no seu lar: veio ao mundo numa estrebaria, no meio
de animais, tendo como bercinho a manjedoura, que é o lugar onde os animais comem.
Devotamento:
Jesus entregou-se, cheio do mais puro amor por nós, trabalhando incansavelmente, exemplificando,
curando e ensinando, até à cruz, prosseguindo até hoje, do Mundo Espiritual, ajudando-nos.
b) Desenvolvimento: Narração.
Contando um fato ocorrido num hospital, tendo como personagens um médico abnegado, o seu filho
e um menino doente, ambos com três anos, veremos que a abnegação e o devotamento podem ser
praticados por qualquer pessoa de boa vontade.
NARRAR a história anexada, usando as suas ilustrações.




c) Fixação: Interrogar dialogando.
1) Quando o filho do médico foi abnegado? (R: Dando o seu velocípede).
2) E quando é que ele foi devotado? (R: Brincando com o doente no hospital).
3) Quem já foi abnegado alguma vez, de vocês? (Doando livro, revistinha, tênis, etc., para pobres)
4) Quem já foi devotado? (Conversar com naturalidade, na rua, com meninos necessitados)
d) Material didático:
Três (3) folhas, com seis desenhos, que ilustram a narração.
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UMA EXPERIÊNCIA NÃO PREVISTA NA ESCOLA

DESENHO Nº 01 — Na porta de singela Santa Casa de pequeno município, está o Dr. Reinaldo, seu único
médico.
Preocupado e pensativo, ele e a sua enfermeira recebem de volta um pobre menino, com graves
problemas nervoso, que o impediam de andar.
Devolvido por hospital especializado da Capital, com o diagnóstico: “deficiência motora grave, sem
nenhuma esperança de andar.”

DESENHO Nº 02 — Naquele dia, Dr. Reinaldo deixou o hospital preocupado com o diagnóstico emitido
por seus colegas.
Em casa, raciocinando como agir, observa seu filho, também de três anos, brincando num triciclo.
Vendo o filho tão sadio, mais uma vez recorda o garoto do hospital, sem esperança de andar.
Chama pelo filho.
— Que é, pai?
— Estou muito triste. Lá na Santa Casa tem um garoto de sua idade, sem companheirinho. Está só,
sem amiguinho. Coitado, ele não pode caminhar! Quanto mais vejo você nesse triciclo, mais penso no
menino…
— Se o Sr. Deixar, papai, eu posso dar o meu triciclo para ele e tornar-me seu amiguinho…
— Você quer mesmo? — indaga o pai.
Ainda naquela noite, os dois rumaram para o hospital. Foi o primeiro encontro das duas crianças.

DESENHO Nº 03 — Na manhã seguinte, quando o Dr. Reinaldo se levantou, o filho já havia levado o
triciclo para o hospital.
Uma cena inesperada aguardava o bondoso médico.
A enfermeira tinha forrado o chão com um cobertor e nele os dois garotos papeavam como velhos
conhecidos…
Sucederam-se os dias e o papo continuava. O triciclo também.
As esperanças do Dr. Reinaldo se ampliavam.

DESENHO Nº 04 — Certa manhã, o Dr. Reinaldo encontra o doentinho assentado no triciclo, com o seu
filho empurrando-o para cima e para baixo…
Os dois, estavam alegres, mas o garoto não colocava os pés nos pedais…

DESENHO Nº 05 — A cena prossegue. O Dr. Reinaldo assistindo, com a atenção de médico dedicado.
Agora o doentinho está com os pesinhos nos pedais e o dono do triciclo a estimulá-lo:
— Vem, vem. Vem que você consegue!
Tenta… faz força que você consegue…
A criança doente esboça uma reação. Contrai os músculos das pernas e, num anaudito esforço das
pernas, começa a pedalar o triciclo…
Estava curada.

DESENHO Nº 06 — No outro dia, felizes e alegres, os meninos, não muito longe, estão correndo um atrás
da do outro…
O Dr. Reinaldo, com lágrimas nos olhos, observa que a causa da doença era carência alimentar e
carência afetiva.
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