História de Jesus
Objetivos
Informativo:
Contar a história de Jesus, do nascimento à morte, com ênfase nos 3 anos de
pregação;
Informar da preparação feita pelo plano espiritual para permitir o desenvolvimento
da missão de Jesus, tanto no plano físico, quanto ao intelectual e espiritual;
Informar que seus ensinamentos foram tão profundos e sua vida tão marcante que
a cronologia histórica do mundo ocidental foi dividida entre Antes e Depois de Cristo
(aC e dC).
Formativo:
Desenvolver os laços de confiança dos alunos em relação a Jesus e ao trabalho do
plano espiritual no sentido de direcionar a humanidade para sociedade de justiça,amor,
solidariedade e fraternidade.
Desenvolvimento
14:00h Passe
14:30h Prece
14:35h Dividir em 2 grupos, deixar as cadeiras no lugar
Desenhar a linha do tempo na lousa, como abaixo:
Idade de Jesus
0
33
nascimento
morte
dar o mesmo número de bexigas (com tiras de papel numeradas) para cada grupo
estourar. ganha 10 pontos quem estourar o maior número de bexigas em menor tempo.
Colar as tiras de papel na lousa de forma lógica (em ordem crescente de data dos
fatos) – essa atividade é conjunta e não conta pontos.
cada grupo deverá encontrar pela classe, tiras de papel com fatos ocorridos antes
e depois de Cristo. 10 pontos para o grupo que acha mais tiras
Colar as tiras de papel na lousa de forma lógica (em ordem crescente de data dos
fatos) – essa atividade é conjunta e não conta pontos.
Discussão
do que se trata: “Vida de Jesus”
qual a importância deste período que divide a escala do tempo em duas partes:
aC e dC.
15:15h Teatro de Fantoches (30’)
Os alunos se dividirão em 2 ou 3 grupos;
Cada grupo contará a história de Jesus, do nascimento até a morte;
Os alunos receberão os sacos de papel para confeccionar os fantoches;
Usarão um lençol como palco;

Terão 15’ para preparação e 15’para apresentação
15:45h complementar com histórias, imagens e mapas.
Preparação prévia
1. preparar tiras numeradas de 1 a 32 e colocar nas bexigas
2. colocar embaixo das carteiras e pela classe, tiras de papel com acontecimentos de
AC e DC.
3. Material:
a. sacos de papel
b. canetas ou lápis de cor
c. lençol para palco
d. ilustrações
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