IGREJA PRESBITERIANA DA LAPA
Escola Bíblica Dominical 2018
Plano de Ensino
Transformados pelo Novo Testamento
Objetivo Geral
Apresentar aos alunos a bondade de Deus ao presevar a humanidade mesmo depois de
ter pecado.
Conhecer e entender os propósitos de Deus no Antigo Testamento e a relação deste com
o Novo Tetamento e os nossos dias.
Conhecer Deus através da pessoa de Jesus como a imagem de Deus invisível.
Desenvolver um profundo relacionamento com Deus.
Aprender a pensar e a desenvolver os mesmos sentimentos de Cristo.
Levar o aluno a:
 Compreender os princípios da Palavra de Deus expressos no NT.
 Conhecer a visão panorâmica de cada livro do Novo Testamento, tais como:
 O Livro em uma setença
 Palavra chave
 Texto chave
 Data provável em que o Livro foi escrito
 Características literárias
 Ênfase
 Personagens principais
 Destaques
 Curiosidades
 Principal aplicação
 Conhecer as experiências dos cristãos sob a influência dinâmica do Espírito Santo, a
interpretar suas novas atitudes, em função da nova vida que alcançaram.
 Reproduzir a ordem dos livros do NT e a principal mensagem teológica de cada livro.
 Transformar sua mente e coração em direção à santidade e serviço ao Deus da
aliança em resposta ao Seu grande amor.
Pré-requisitos
 Não há pré-requisitos – mesmo alunos visitantes podem frequentar a classe
Principais conteúdos previstos




O nascismento de Jesus, morte e ressurreição
Deus deseja a salvação dos homens
A salvação de Deus está na pessoa de Jesus

Estilo das aulas
O método utilizado será o andragógico, que enfatiza a observação, interpretação e
aplicação dos alunos de forma a incentivar a leitura da bíblia de forma interessante,
estimulante e útil. Haverá exposição do docente com os recursos disponíveis, vídeos e
atividade em sala de aula.
Avaliação dos alunos
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A metodologia a ser empregada envolverá exercícios de fixação, individuais e de grupo,
em sala de aula e em casa.
Recursos necessários
 Sala de aula que comporte todos os matriculados
 Quadro branco



Projetor multimídia
Mesa de apoio para a professora

Observações complementares
 Notebook - será utilizado o notebook da professora
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