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Local:____________________________
Disciplina: Como chegar ao hospital ou presídio e fazer uma visita
Data:___/____/____ Aula No 01: Duração da aula: 01 hora: Nº de aulas: 08 aulas
UNIDADE DIDÁTICA: O QUE É DOENÇA?
Objetivos Específicos

Conteúdos

1. Levar ao aluno as 1. Algumas
definições das doenças definições de
o
objetivo doenças.
como
principal.
2. O
2. Fazer com que o comportamento do
aluno seja capaz de evangelista.
identificar elementos
necessários para uma
visita no hospital.
3. O aluno também
deverá aprender que no
leito da dor, alguns
cuidados precisam ser
seguidos.

Nº de
aulas

Desenvolvimento
Metodológico

01

1. Conversar com os alunos sobre
o homem, feito à imagem e
semelhança de Deus e criado para
ser sadio, integro (físico, psico,
social e espiritual) isto é, viver em
harmonia com Deus.

Recursos didáticos

Aula expositiva.
Exercício em
apostila.
Reflexão.

2. Apresentar aos alunos que Esboço da aula.
separado de Deus, sua vida torna-se
vazia, imperfeita, sem significado,
pois o pecado traz seqüelas
calamitosas.
3. Mostrar aos alunos que apesar da
QUEDA, Deus não se distancia do
homem, prometendo redimi-lo.
4. Pedir aos alunos que respondam
exercício da apostila.

Avaliação: O aluno deverá abordar as seguintes questões:
1. Em sua opinião quais são os vários problemas que enfrentamos quando evangelizamos em hospitais?
2. De acordo com Efésios 2:1-3 cite quatro características de uma pessoa que vive em pecado.
3. Cite como deve ser o comportamento do evangelista na visita ao hospital.
4. Reflexão.

