
• Ano C – Terceiro Domingo Depois da Epifania •
Leituras indicadas: Neemias 8.1-3,5-6,8-10; Salmo 19; I Coríntios

12.12-31a; São Lucas 4.14-21

Educação Cristã – Faixa etária: 6 a 9 anos

Recursos litúrgicos e didáticos

TEXTO BÍBLICO TEMA TÍTULO

Lucas 4.14-21
 Deus nos chama 
para anunciarmos 
as boas novas!

A BOA NOTÍCIA

Objetivo Recursos para a aula

Aceitar  que  Deus  nos  chama
para  anunciar  a  boa  nova  do
Evangelho.

Jornais  locais  e  informativos
paroquiais, planta ou flores em
vaso, vela, Bíblia e LOC

Roteiro

1. ACOLHIDA
Receber as  crianças  com o ambiente ornamentado com  flores,  ou
uma planta em vaso e uma vela a ser acesa, antes da oração. Ter a
Bíblia, o LOC e o Hinário Episcopal, também. Dizer que hoje é dia de
boas notícias! Vamos ver quem de vocês tem boas notícias para nos
dar? Depois de ouvir as crianças, acender a vela e dar uma boa notí-
cia: “A vela acesa nos lembra que Jesus veio ao mundo para ser Luz
na vida das pessoas!”

2. ORAÇÃO
“Bondoso Deus, ajuda-nos a responder ao teu chamado com as nos-
sas vidas, anunciando com palavras e ações a boa nova, a boa notícia
de que Jesus é a Luz que  ilumina  o mundo.” Amém!

3. LOUVOR 
Cantar o Hino nº 228 do Hinário Episcopal, ou outro Hino ou Canção
que fale de luz e/ou de boa notícia!

4. SENTENÇA INICIAL
“O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com
a unção para anunciar a Boa Notícia” ! Lc 4.18

5. PARA GUARDAR NO CORAÇÃO



“Sejam bem aceitas as palavras de minha boca e o meditar do meu
coração, perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu!”
Sl 19.15

6.  TRABALHANDO O TEXTO/A HISTÓRIA
Preparação: Conversar sobre o que é uma Boa Notícia. De posse de
exemplares de jornais,  informativos e boletins,  destacar algumas boas
notícias. Situar algumas notícias que não são boas. Concluir que deve-
mos anunciar o que é bom e condenar, denunciar o que é errado. 

Leitura Bíblica: São Lucas 4.14-21

Recontando a Palavra de Deus – Jesus foi  à cidade de Nazaré,
onde ele vivera sua infância e adolescência. Como de costume, no
sábado, ele foi à sinagoga. Deram-lhe para ler o Livro do Profeta isaí-
as. E Jesus leu: “O Espírito do Senhor . . . , e para proclamar um ano
de graça do  Senhor.” (Reler Lc 4.16-19) Jesus, ao terminar a leitura
diz: “Hoje, se cumpriu essa passagem da Escritura.”

Iluminando a vida – O texto do Profeta Isaías, lido por Jesus, já anun-
ciava que o Messias ia realizar  a libertação dos pobres e oprimidos.
Jesus aplica a si mesmo a profecia e as pessoas presentes na sinagoga
o escutam com aprovação, pois já ouviam falar do que ele fazia e o elo-
giavam. O Ano da Graça, citado na Profecia, se referia ao ano em que
todas as dívidas eram perdoadas e as propriedades eram redistribuídas
fraternalmente. Jesus trazia o anúncio, a Boa Notícia, de um tempo de
reconciliação e partilha. Em Jesus todas as pessoas se tornam livres
para viverem o Ano da Graça do Senhor. É para esta vida que Deus nos
chama e Jesus nos ensina como viver nesta nova condição. Com ora-
ção, louvor e palavras de gratidão nós proclamamos as Boas Notícias. 

7. APROFUNDAMENTO DO TEXTO
Ler as informações de Lucas 4, no rodapé da Bíblia Pastoral (versícu-
los 14-21). Ler, também, a nota sobre “sinagoga” (Lc 4.16) na TEB
(Tradução Ecumênica da Bíblia). Ler, ainda, no Dicionário o significado
de “unção” e de “pergaminho”.

8. ATIVIDADE 
Organizar um cartaz com Boas Notícias para a natureza e para as pessoas
(sobre ecologia, cuidados com os seres vivos, com a saúde, etc).
Destacar o Salmo 19.1: “Os céus proclamam a glória de Deus; e o firmamen-
to manifesta as obras de suas mãos.”, ilustrando com desenho ou gravura. 

9. LOUVOR FINAL
Cantar o Hino 188 do Hinário Episcopal ou a Canção “A Boa Notícia”
de Maria Sardenberg”, observando a questão do gênero ”ora, se can-
ta: “amado”; ora, se canta: “amada”!

10. ORAÇÃO FINAL
“Ó Deus, concede-nos a graça de responder prontamente ao chamado de
Jesus Cristo para proclamar a todos os povos as boas novas da sua salva-
ção!” Amém! (Coleta do Terceiro Domingo Depois da Epifania, na página 426
do LOC)


