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Título: Projeto Encontro da Família
TEMA: O que é família? (amor, respeito, cooperação)

Objetivos:

Espera-se que o evangelizando compreenda que família não é apenas a de
sangue, mas às pessoas a quem elas se sentem ligadas pelo amor e que o
respeito e a cooperação são muito importantes para a harmonia da família.

Conteúdo:
Evangelho (Mt 12,46-50)
“Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?”
Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus
irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a
Jesus: “Olha! Tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e querem falar contigo”.
Jesus perguntou àquele que tinha falado: “Quem é minha mãe, e quem são
meus irmãos?” E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: “Eis
minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai,
que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe”.

Desenvolvimento:

ACOLHIMENTO:
Abrir a sala de reunião no google meet as 20h.
Iniciar conversa sobre como foi a semana.
Pegar um copinho com água e colocar sobre uma mesa, pois faremos uma
vibração e a água será fluidificada.
Fazer a prece.

AÇÃO PROPRIAMENTE DITA:

Sem identificar o tema da aula, iniciar com a dinâmica do jogo da memória.

<https://wordwall.net/pt/resource/19674734>

Perguntar, para as crianças, se elas descobriram qual é o tema de hoje?
Depois cada um deve falar como é a sua família e como eles se relacionam
entre si.
As crianças irão observar que cada pessoa tem um tipo de família, ainda assim
constituem uma família.
Podemos  gostar tanto de algumas pessoas que as consideramos como da
família. Esses são os laços de amor. Para Jesus, sua família era toda a
humanidade. Pois somos filhos de Deus, e formamos uma grande família! Até

https://wordwall.net/pt/resource/19674734


mesmo os animais podem fazer parte da nossa família. O importante é o amor
e o respeito que deve existir entre as pessoas.

FIXAÇÃO :
Contar a história a seguir para enfatizar a importância da colaboração de todos
para a harmonia do lar. Usar fantoche para contar a história.

COOPERAÇÃO NO LAR”
André e Lucas são amigos inseparáveis, sempre juntos na escola e são da

mesma escolinha de futebol. Porém, André está sempre reclamando de tudo,
não obedece. No futebol é indisciplinado: se comete falta e é advertido, se
revolta e até é expulso da partida.
Era sexta-feira e como de costume, André chega em casa revoltado, pois seu
time havia perdido o jogo devido sua indisciplina.
Sua mãe como sempre envolvida com os afazeres domésticos, após um dia de
trabalho profissional fora de casa – diz: Eu pedi para você limpar o quarto e
fazer a lição, antes de ir ao jogo, mas você nada fez. Você pode ir comigo ao
supermercado? Pergunta a mãe de André, que assistia à televisão.
– Agora não, estou muito cansado.
Bem mais tarde chega seu pai do trabalho, e pergunta como foi seu dia e
André começa a reclamar... Para animá-lo, seu pai pede sua ajuda para
organizar o churrasco que fará amanhã para a família. Porém, André como de
costume fala: - Não posso, pois vou estudar na casa do Lucas. Seu pai sai
desanimado e muito triste...
No sábado, André chega à casa do amigo e observa Lucas polindo o carro de
seu pai. Logo que termina o que estava fazendo, Lucas convida o amigo a
entrarem em sua casa para estudarem e conversarem. André observa a
harmonia que reina no Lar do amigo. Sua mãe está com um ar tranquilo e o
recebe com um belo sorriso, e pergunta a Lucas: - Meu filho, você lavou o
quintal? Lucas responde: É claro e coloquei o lixo lá fora também.
André observa tudo surpreso... Os meninos estudaram e conversaram. E logo
a mãe de Lucas chama-os para o lanche bem gostoso feito com muito amor...
Estava uma delícia. Mais uma vez André observa o ambiente maravilhoso da
casa do amigo e fica pensando... Poxa! Quando chego em casa está tudo
sempre bagunçado e minha mãe correndo para por tudo nos lugares. Eu nunca
ajudo, estou sempre vendo televisão. Minha mãe sempre triste e cansada, pois
tem que arrumar tudo sozinha. Meu pai chega em casa tarde fazendo hora
extra para comprar o material escolar. E eu nem faço minhas tarefas da escola
com dedicação.
André fica pensando em como gostaria que o ambiente do seu Lar fosse como
o de Lucas... E percebeu que só reina a harmonia e a felicidade num Lar
quando todos fazem a sua parte, cumprindo suas tarefas da melhor forma
possível, pensando uns nos outros e procurando fazer todos felizes.
Na segunda-feira, André chegou da escola e fez logo suas tarefas com amor,
limpou seu quarto e varreu todo o quintal. Quando sua mãe chegou do trabalho
nem acreditou no que estava vendo: tudo organizado e André todo satisfeito.
Seu time havia ganho o jogo e tinha se saído muito bem nas provas. Deu um
beijão em sua mãe e agradeceu a Deus pela oportunidade de ter um Lar e de
ser muito feliz…

Reflexão: Explorar o conteúdo da história através de perguntas:
1) Qual foi a reação do André quando soube que Lucas ajudava em casa?



2) André cumpre com a sua responsabilidade dentro do seu lar? O que falta a
ele?
3) O que André observou na casa do Lucas?
4) O que vocês acham que ele fez?

Finalização
Iniciar uma mentalização para autopasse, pedindo que fechem os olhos,
sentem-se de maneira confortável e pensem numa cor que eles gostem muito.
Iniciar vibrando pelas partes do corpo, começando pelos pés até a cabeça. 
Encerrar com uma prece. Ao final pedir que bebam a água fluidificada.

Recursos didáticos:

1- Celular ou computador com acesso a internet.

2- Dois fantoches de meninos

Referência:
Evangelho (Mt 12,46-50)


