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UNIDADE DIDÁTICA: O evangelho em Lucas
Objetivos Específicos

Conteúdos

1.Transmitir ao aluno a
centralidade do
evangelho.

1. Lucas escreve
com bastante
clareza sobre a
centralidade do
evangelho.

2. Levar ao aluno a ver 2. As notícias nem
através da ótica de Lucas sempre são boas.
que Jesus é uma boa
notícia.
3. O poder da
palavra.
3. Transmitir as boas
novas que será para todo
4. Lucas provê
o povo.
detalhes desta
necessária
4. Declarar o poder transformação
radical e espiritual.
transformador de Jesus.
Jesus veio para
pregar boas novas.

5. Professar a seriedade 5. Cristãos deviam
do evangelho e alegria ser o povo mais
alegre no mundo.
desse evangelho.

Nº de
aulas
01

Desenvolvimento
Metodológico

1. Conversar com os alunos sobre
Aula expositiva.
a
centralidade
do
evangelho
apresentada no livro de Lucas.
2. Apresentar aos alunos, a boa nova Exercício na
de Jesus que é única, constante e apostila.
eternal.

3. Pedir aos alunos para ler o capítulo
e depois analisar que ninguém fica
fora do alcance de Deus.
Esboço da aula.
4. Chamar a atenção dos alunos para a
vinda de Jesus que veio para pregar
boas novas, transformando as vidas
dos menos favorecidos: os pobres em
espírito, os presos, os cegos, e os
oprimidos.

5. Levar os alunos a compreender a
importância do
pleno perdão do
passado, inumeráveis bênçãos e
recursos no presente, e segurança
garantida no futuro.

Avaliação: O aluno deverá ser capaz de expor na prática toda a vivência das boas novas.

1. Exercício individual na Lição 01.

Recursos
Didáticos

