DISCIPLINA DE ENSINO RELIGIOSO
OBJETIVOS:
1º Ano


Reconhecer Deus como o criador do universo.



Descobrir-se como a criação mais importante de Deus.



Facilitar o entendimento de que Deus se preocupa com a preservação da natureza e da
vida humana.



Compreender que somos protegidos por Deus e estimular o estudante a enfrentar
desafios.

2º Ano


Reconhecer que nas relações familiares se inicia a base da relação de Deus com o ser
humano, reconhecendo que somos suscetíveis a erros.



Despertar a atitude de humildade para reconhecer o erro e pedir perdão.



Perceber os valores de certo e errado transmitidos pela família, valorizando os princípios
éticos recebidos na infância para praticá-los.

3º Ano


Valorizar a relação de igualdade no grupo, sensibilizando-se para a descoberta de
potenciais no grupo.



Enfatizar a necessidade de mudanças diante de situações de injustiça, conduzindo a
uma experiência da presença de Deus.



Reforçar a necessidade de organização de um grupo, ampliando a noção de comunidade
regida por gente transformada pelo amor de Deus.

4º Ano


Orientar as escolhas da vida cotidiana tendo como base a sabedoria, refletindo sobre a
fragilidade da vida em busca de valores que permanecem.



Apresentar o início da igreja cristã com a convocação para continuar a missão de Jesus,
percebendo a necessidade dos outros.

 Esclarecer que a missão da igreja é sinalizar o reino inaugurado por Jesus.
5º Ano


Despertar o estudante para um autêntico relacionamento com Deus, estimulando o
hábito de fazer orações.



Motivar a disponibilidade para ser parte do plano de Deus.



Despertar para a alegria e o prazer em colaborar com Deus.

CONTEÚDOS
1° Ano
CRIAÇÃO – DEUS CRIOU O MUNDO EM QUE VIVO


Uma grande criação.



Criador que se agradou com sua obra.



Reconhecimento de Deus como Criador do Universo.



Jeitos de valorizar a diversidade.

QUEM SOU EU – DEUS ME CRIOU



O ser humano foi criado de maneira especial.



Um amigo para Deus.



Criação do ser humano como imagem e semelhança de Deus.



Valor de todos os seres vivos criados por Deus.

NATUREZA – DEUS CUIDA DA NATUREZA


Preocupação de Deus pela preservação da natureza e do ser humano.



Um barco salva-vidas.



Atitudes simples que ajudam a cuidar bem da natureza.



Jeitos de preservar a natureza.

PROTEÇÃO – DEUS CUIDA DE MIM


Somos protegidos por Deus.



Deus provê socorro por meio da família.



Jeitos de cuidar de uma criança.



O cuidado de Deus em todos os momentos da nossa caminhada.

CONFIANÇA – EU POSSO CONFIAR EM DEU


O conhecimento de Deus gera confiança.



O pequeno corajoso.



A fé embasada na Palavra de Deus.



Um sinal de confiança.

NASCIMENTO – JESUS FOI CRIANÇA COMO EU


Anunciação a Maria e o nascimento de Jesus.



O menino Deus.



Deus assume a forma humana na pessoa de seu filho jesus.



Significado do nome Jesus.



Jeitos de retratar o nascimento de Jesus.



Os animais visitam o menino jesus.

CRESCIMENTO – DEUS ME DEU UMA FAMÍLIA ONDE CRESCER


Jesus e sua família fazem uma viagem.



Crescimento de jesus em todos os aspectos.



Jesus modelo do ser humano.



Jeitos de crescer em família

AMIZADE COM DEUS – EU POSSO SER AMIGO DE DEUS


O solitário Zaqueu.



Somos amados e aceitos por Deus.



Fábula de La Fontaine sobre gratidão e amizade.



Tornar-se amigo de Deus por atos concretos.

ORAÇÕES E OFICINAS


Deus, pai e criador.



Confiança em Deus.



Obrigado pela natureza.



Deus é nosso protetor.



O Senhor é o meu pastor.

2° Ano
IDENTIDADE- FAMÍLIA


Promessa de uma grande família.



Elementos que caracterizam a fé e a tradição da família.



Jeitos de crer.

HUMILDADE – IRMÃOS


Irmãos nada parecidos.



Respeito, valorização e responsabilidade diante das diferenças.



Maneira correta de lidar com o conflito.

PERDÃO – PEDINDO DESCULPAS


De volta para casa.



Humildade, virtude necessária para a reconciliação.



Jeitos de fazer as pazes.



Um ensinamento sobre o perdão.

VALORES – APRENDENDO O QUE É CERTO


Menino dedicado.



Valores sociais e espirituais.



Regras necessárias para a vida em família e na comunidade.

LEALDADE – FAZENDO A ESCOLHA CERTA


Transformando o mal em bem.



Lealdade consigo, com os outros e com Deus.



Jeitos de fazer escolhas.



História sobre amizade e lealdade.

BOA NOTÍCIA – VISITAS ESPECIAIS AO MENINO JESUS


Uma boa notícia.



O início do Reino de Deus na terra.



Jeitos de adorar.



A história do Natal contada em forma de cordel.

UNIÃO – O PRIMEIRO MILAGRE


Muita festa, muito amor.



Valor da instituição família.



Jeitos de realizar casamentos.



Uma lenda sobre a planta do amor.

SOLIDARIEDADE – ALIMENTOS PARA TODOS


Um menino, cinco pães e dois peixes.



A multiplicação dos pães.



Lições sobre Jesus que a multiplicação dos pães nos ensina.



Jeitos de repartir.

ORAÇÕES E OFICINAS


Parecido com o Senhor



Cantem a vitória de Deus.



Um dom precioso.



A alegria vem pela manhã.

3° Ano
IGUALDADE – O VALOR DE TODOS NÓS


Relação de igualdade no grupo.



O príncipe que também era escravo.



Todos têm igual valor para Deus.



Jeitos de liderar.

VOCAÇÃO – O PAPEL DE CADA UM


Um chamado divino.



O papel da cada um.



Jeitos de atender a Deus.



O médico que entendeu sua missão.

LIBERTAÇÃO – LIVRES PARA RECOMEÇAR


Libertação do povo de Israel.



Finalmente livres.



Jeitos de ser livre.



Fábula de La Fontaine sobre o valor da liberdade.

LEI DE DEUS – ORIENTAÇÕES PARA A VIDA


Leis para uma nova vida.



Os Dez Mandamentos.



Uma sociedade muito organizada.



Jeitos de fazer leis.

MENSAGEIROS – OS PROFETAS ANUNCIAM A PRESENÇA DE DEUS


Aviso de Deus.



A mensagem de Deus trazida pelos profetas.



Jeitos de ser profetas.



O profeta Maomé e a gazela.

REINO DE DEUS – O INÍCIO DE UM NOVO TEMPO


Boas notícias de Deus.



O Reino de Deus é para todos.



A transformação começa no coração.



Jeitos de se transformar.

ESPIRITUALIDADE – PERFEITO AMOR


Motivações que nos levam a agir.



O Sermão da montanha ou Bem-aventuranças.



Um ensinamento diferente.



Jeitos de entender a lei do amor.



Poema de Olavo Bilac: O leão e o camundongo.

PRIORIDADE – O VALOR MAIOR


Um homem sábio.



O Reino de Deus é o alicerce para uma nova sociedade.



Jeitos de ser.



Confiança na providência divina.

ORAÇÕES E OFICINAS


Ame o seu próximo.



A grandeza de Deus e o valor do ser humano.



Paciência no Senhor.



Oração de alegria no nascimento de Jesus.



O Senhor é a minha luz.

4° Ano
CONHECENDO DEUS

Sinceridade, autêntico relacionamento com Deus


Davi o maior rei de Israel.



Respeito ás opiniões e tradições religiosas.



O que importa é o coração.


Jeitos de conhecer o mundo espiritual.
FALANDO COM DEUS

Um amigo fie a Deus


A história de Daniel.



Diferentes maneiras de fazer oração.


Importância de nossas sinceras orações.
PRONTOS PARA SERVIR

O projeto de Deus na história bíblica da rainha Ester.


Mulher de coragem.



Principais festas dos judeus.


Valor da cooperação.
TRABALHANDO PARA DEUS

Alegria e prazer em colaborar com Deus.


Diário de Neemias.



Dedicação ao trabalho.



Vida em equilíbrio.


Lugares e jeitos de adorar ao Criador.
CAMINHANDO COM JESUS

O chamado dos doze discípulos.


Missão de anunciar o Reino de Deus.



Jeitos de ser discípulo de Jesus.


A lição de honestidade.
PARTICIPANDO DA REFEIÇÃO COM JESUS

Compartilhar, forma de viver a solidariedade.


A ceia do Senhor.



Páscoa ao estilo dos judeus na época de Jesus.


Uma receita de amor.
ASSUMINDO O LUGAR DO OUTRO

A semente nos dá exemplo de transformação.


Quando um grande rei morre.



Dois grupos no poder que temiam a presença de Jesus.



Significado do ser amigo.



Jeitos de colocar-se no lugar do outro.


Uma lição para um imperador poderoso.
ACREDITANDO EM JESUS

O fundamento da Fé está na ressurreição de Jesus.



A vida que brota da morte.



Jeitos de celebrar a Páscoa.


A bondade e a doação na época da Páscoa.
ORAÇÕES E OFICINAS

Alegria por andar nos caminhos de Deus.


Barro nas mãos de Deus.



Pequeno discípulo.



Pai Nosso



Obrigado, Senhor.



Bênção

5° Ano
A ALEGRIA DE SER SÁBIO


Sabedoria – no livro dos Provérbios.



O maior sábio de todos os tempos.



Ditados e provérbios de Salomão sobre os assuntos do dia a dia.



Jeitos de ser sábio.

VALORES QUE PERMANECEM


Sentido da vida em Eclesiastes.



Um passo depois da sabedoria.



Fábula: A navalha de Leonardo da Vinci.

O BOM CONTÁGIO


Transformação no Novo Testamento



Convocação de Jesus para os discípulos serem contagiantes



Batismo rito de iniciação.



Agora é a sua vez.

DEUS VEIO PARA FICAR


A chegada do Espírito Santo.



Origem da Igreja.



Maneiras diferentes de comunicar.



História da tradição hindu sobre a natureza humana.

VIVENDO JUNTOS


Prática da vida em comunidade.



Coragem para falar, coragem para viver a mensagem.



Vida dos primeiros cristãos.



Jeitos diversos de repartir

DE VOLTA PARA DEUS


O relacionamento com Deus produz conversão interior.



Um encontro com Jesus de Nazaré.



As diversas formas de mudança.

ROMPENDO BARREIRAS


Expansão da mensagem de Jesus.



Pedro e o centurião Cornélio.



O amor de Deus inclui todos sem distinção



Jeitos diferentes de pensar.

UMA MISSÃO QUE É DE TODOS


A missão da Igreja é sinaliza o Reino de Jesus.



Missionário e escritor.



Viagens missionárias de Paulo.



Jeitos de proclamar o Reino de Jesus.

ORAÇÕES E OFICINAS


Oração por um coração sincero.



Salvação para todos.



Por um mundo perfeito.



Aliança.



Comunhão.



Cântico novo ao Senhor.

