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PAE 07  Evangelizadoras:  Camila
Dia  02/05/2022 Horário: 20 às 21 hrs

Título: Jesus me ensina a perdoar

Objetivos:

Espera-se que o evangelizando:
1. Reunir-se com alegria e confraternizar-se;
2. Compreenda a importância de perdoar as ofensas e não carregar

mágoas.

Conteúdo:

ESE - Cap X - Bem-aventurados os que são misericordiosos

ACOLHIMENTO

Receber os evangelizandos e dar as boas vindas
Prece inicial

Desenvolvimento:

1 - Realizar a "Dinâmica do Perdão"
- Distribuir 2 saquinhos de papel para cada aluno e pedir que eles

coloquem as mão dentro dos saquinhos, uma mão em cada saquinho.
- Pedir que eles imaginem que esses saquinhos são as mágoas que a

gente carrega pelas pessoas que nos machucaram.
- Pedir que eles tentem realizar algumas atividades com os saquinhos nas

mãos (Bater palmas; Cumprimentar uns aos outros; Coçar; Pentear o
cabelo; Abotoar botão ou amarrar sapatos, por exemplo; Segurar
objetos; etc)

- Em roda de conversa, analisar com os alunos se foi difícil realizar as
tarefas e se será mais fácil sem os saquinhos nas mãos. Explicar que
assim é a mágoa. Ela dificulta nossa vida, é um peso que carregamos,
às vezes, por várias encarnações, e que, dessa maneira, não
conseguimos realizar tudo o que poderíamos realizar na nossa
encarnação.

- Perguntar, o que é necessário para que possamos nos livrar das
mágoas. conversar até que eles cheguem na resposta: Perdão

- Pedir que eles experimentem realizar as mesmas ações agora sem os
sacos nas mãos.

2 - Ainda em roda de conversa perguntar se alguém lembre de alguma
passagem que Jesus ensinou o perdão.

- Contar que no ESE tem descrita a passagem de quando Pedro
perguntou ao Mestre Jesus quantas vezes nós deveríamos perdoar.



-
- Perguntas para fixação:

1. O que é ser misericordioso?

2. O que é ódio?

3. O que é o perdão?

4. Como devemos proceder para com uma pessoa que nos ofendeu ou
prejudicou?

5. Quantas vezes devemos perdoar?

6. Se guardarmos mágoa no nosso coração o que isto poderá causar
para o nosso corpo?

7. Quais são as duas diferentes formas de perdoar?

8. O que é o auto-perdão?

9. De que maneira Deus nos perdoa?

3 - Colocar a música: "O Perdão" de Clésio Tapety para apreciação das
crianças.

FINALIZAÇÃO
Prece

Recursos didáticos:
Folhas de sulfite, Computador ou tablet e caixa de som.

Referências

- https://www.passatempoespirita.com.br/products/diin%C3%A2mica-perd
%C3%A3o-/ (modificada)

- https://www.passatempoespirita.com.br/aulas/aula-40-perd%C3%A3o-da
s-ofensas/ (modificado)

- Música: https://youtu.be/3sb-jdoVexQ
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