DISCIPLINA DE ENSINO RELIGIOSO
OBJETIVOS:
6° Ano


Compreender o ser humano, a partir de sua realidade, buscando a formação integral do
estudante.



Vislumbrar as variadas dimensões do homem, especialmente a religiosa, envolvendo o
estudante nas diversas realidades sociais.

 Fazer a experiência do sagrado nas simples realidades do dia a dia.
7° Ano


Sensibilizar o estudante para a beleza e a diversidade do fenômeno religioso.



Levar o estudante a mostrar uma visão respeitosa, mas ao mesmo tempo crítica, das
religiões.



Oportunizar ao estudante meios para recolocar a dimensão religiosa em sua vida,
considerando que ela é parte essencial da estrutura do ser humano.

8° Ano


Desenvolver no estudante o espírito crítico para melhorar sua vivência religiosa para que
a fraternidade flua de forma pacífica e justa.



Instigar discussão sobre as religiões e não apenas uma religião, levando os estudantes
a respeitarem as crenças existentes.



Compreender a história e a cultura de um povo passando necessariamente pelas ideias
e práticas religiosas por ele adotadas.

9° Ano


Inserir o estudante na proposta do Ensino Religioso, levando-o a compreender tal
disciplina como necessária à projeção de um ser humano melhor.



Levar o estudante a identificar-se com sua própria fé, fortalecê-la, reconhecendo sua
identidade e ao mesmo tempo aprendendo e respeitando a fé do outro dando-lhe o
devido valor.



Discutir abertamente o problema das discriminações, veladas ou implícitas que as
religiões fazem entre si, provocando dissensões.

CONTEÚDOS
6° Ano
O INÍCIO DO UNIVERSO


A origem do Universo.



A origem do mundo segundo a Bíblia.



Jeitos de explicar a origem do universo.



Origem do universo segundo a ciência.

O SER HUMANO


Sentido da existência humana:



A origem da humanidade segundo a Bíblia.



Maneira de ver o ser humano.



Teorias sobre o surgimento da vida humana.

A REBELIÃO HUMANA


A origem do mal.



Modos de ver a natureza humana.



Conceito de mal em relação ao ser.



Capacidade do ser humano para fazer escolhas.



Pontos de vista dos filósofos sobre o mal.

A TRANSFORMAÇÃO DA NATUREZA


Ordem dos acontecimentos na criação do mundo.



Construções das várias tradições religiosas.



A sociedade humana transformando a paisagem geográfica.

EM GUERRA COM O PLANETA


A constatação da maldade.



Maneiras de ver a natureza segundo a ecologia.



Aquecimento global.



Maiores problemas ambientais segundo Manish Bapna.

DEUS CONOSCO E A FAVOR DE NÓS


O nascimento de Jesus Cristo.



Governo de Deus na terra e sobre a vida humana.



Defendendo os interesses da coletividade.



Jeitos de governar.

O SER DIVINO


Os deuses à imagem dos homens.



Os homens à imagem dos deuses.



Jesus Cristo revela que ele é o Messias.



O Deus que se autorrevela de acordo com a teologia.

TUDO COMEÇA EM CASA


A celebração do amor.



Jeitos de celebrar a família.



A dimensão relacional e familiar.



Ninguém pode existir sozinho.



Comportamentos humanos e seus processos mentais.

ORAÇÕES E AÇÕES


O ser humano reflete a grandeza de Deus.



Hino ao Criador.

7° Ano
CONHECENDO O LIVRO SAGRADO DOS CRISTÃOS.


O Antigo Testamento



O Novo Testamento



Números do Novo Testamento

CHAMADO PARA FORMAR UMA NAÇÃO


Começando pela família.



Exemplos de liderança



A história de Abraão



Jeitos de liderar

VALORES DE UMA NAÇÃO


Libertação do povo de Deus e legislação.



Papel de Moisés na formação do povo de Israel



Os dez Mandamentos.



Jeitos de legislar.



Arqueologia: estudo das sociedades humanas

RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA


Marcha do povo de Deus para a liberdade



Princípios sobre responsabilidade



Liberdade responsável



Jeitos de ser responsável

A TERRA É DE TODOS


Como praticar a justiça.



Corajosos vão à luta.



O ser humano tem direito à dignidade.



Formação do povo brasileiro.

PERMANECENDO NO CAMINHO


A tentação do caminho mais curto.



Valores que Jesus ensinou.



Maneiras de fazer escolhas

A VOZ DO POVO


A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.



A condenação à morte de Jesus.



Jeitos de manifestar a fé.



Teorias do comportamento coletivo.

RETORNO AO CAMINHO


Formas de arrependimento.



Inauguração do Reino de Jesus.



Justiça e graça divina segundo a teologia.

DEUS DA ESPERANÇA


Ressurreição: Deus da esperança, uma força de viver para sempre.



A volta da esperança.



Jeitos de viver para sempre.

ORAÇÕES E AÇÕES


Esperança em Deus.



Hino à alegria.



Felicidade.



Salmo de louvor a Deus.

8° Ano
CONHECENDO O LIVRO SAGRADO DOS CRISTÃOS


Antigo Testamento.



Novo Testamento.

FÉ VERSUS FORÇA FÍSICA


Jeitos de ser convicto.



Corpo e espírito em uma mesma sintonia.



Artes marciais.



Área do conhecimento que promove a atividade física.

CANTE AO SENHOR, TODA A TERRA


Expressão artística como instrumento de admiração à divindade.



Louvores ao Senhor pela música.



Compondo músicas ao Senhor.



Sabedoria que vem de Deus.



Vitória por meio do louvor.

MOMENTO DE MUDANÇAS


A redescoberta da fé.



Os parâmetros da fé presentes na Bíblia.



Palavra da Igreja sobre a promoção de mudança.



Jeitos de promover mudanças

VIVER A FÉ EM TEMPOS DIFÍCEIS


Uma nova vida na Babilônia.



Fé provada pelo fogo.



Buscando jeitos de perseverar.



Carta do profeta Jeremias.

ORAÇÃO: SINTONIA COM DEUS


A oração do Pai Nosso.



Oração: experiência de proximidade com Deus.



As diversas formas de comunicar-se com Deus.

O LUGAR DAS RIQUEZAS


Riquezas do céu.



Valores da nossa sociedade.



Valores do projeto de Jesus.



Como fazer uso do dinheiro.



Sociedade de consumo.

VIDA A SERVIÇO DO REINO DE DEUS


Jeitos de cuidar do próximo.



Solidariedade.



Como posso ajudar o próximo.



Parábola dos talentos.



Jeitos de cuidar do próximo.



Direito do cidadão a uma vida de liberdade, de justiça, de igualdade.

PESSOAS QUE NOS ENSINAM


Relato das parábolas: o filho pródigo e o semeador.



Formas de relacionar-se com Deus.



As influências que recebemos no processo de formação da identidade.



Os ídolos em nossas vidas.

ORAÇÕES E AÇÕES



Louvemos ao Senhor.



Cântico de louvor.



Buscando sempre a Deus.



Fiel aos mandamentos de Deus.



Segurança em Deus.

9° Ano
CONHECENDO O LIVRO SAGRADO DOS CRISTÃOS


Antigo Testamento.



Novo Testamento.

EM SINTONIA COM SUA ÉPOCA


Profeta, porta-voz do bem.



Jeitos de ser mensageiro.



O jornalismo: mensageiro de notícias.



Avanços na área da comunicação, na era digital para benefício da coletividade.

ROMPENDO PRECONCEITOS


Preconceito racial.



Missão e obediência.



Modos de conviver com as diferenças.



Modelo para a reconciliação racial.



A teologia negra.

GESTOS QUE FAZEM A DIFERENÇA


Sociedade em ação.



Formas de agir.



Ação coletiva comprometida com a transformação social.



Movimentos sociais.

TRANSFORMANDO SONHOS EM REALIDADE


Retorno do exílio.



Lições que a história nos ensina.



Jeitos de se recuperar.



Efeito devastador da Segunda Guerra Mundial sobre o Japão.



O milagre japonês.

NOSSA MISSÃO É SERVIR


Servir a exemplo do lava-pés.



O mandamento do Amor.



As diversas formas de servir ao próximo.



A escolha da profissão.

REPARTINDO O PÃO


Causas da fome no mundo.



Os primeiros cristãos colocavam tudo em comum.



Maneiras de viver a comunhão fraterna.



Fome e transtornos alimentares.



Direito humano à alimentação adequada.

CONHECENDO SEUS DONS



Um só corpo com muitas partes.



Jesus, modelo da comunidade cristã.



Utilização dos dons a serviço da comunidade.



Jeitos da viver em comunidade.



Unidade e diversidade da vida.

UM OLHAR PARA O FUTURO


Perseverança e esperança em tempos difíceis.



Vivência dos valores do Reino.



Jeitos de esperar e ter esperança.



Sociedade ideal segundo Thomas More.

ORAÇÕES E AÇÕES


Cantam ao Senhor.



Somos todos de Deus.



Confiança.



Servidor.



Unidos em Cristo.

