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FUTURO: PROFISSÕES DA BÍBLIA 
 Aula 02 – Lucas um médico e amigo 

 
 

 Para você professor (a) 
 
Nessa aula falaremos sobre a profissão de médico.  
A Bíblia nos conta que Lucas era médico e, além de exercer a sua profissão foi um bom amigo e um 
servo de Deus. 
Nessa aula vamos refletir sobre mesmo tendo uma profissão que exige muito empenho é possível, a 
exemplo de Lucas, servir ao Senhor e fazer a obra de Deus.  
 

Base Bíblica 
 
Colossenses 4:14, Lucas 1:3,4 
 

Objetivo 
 
Levar a criança a conhecer mais uma profissão. 
É importante que a criança saia dessa aula sabendo que é possível ter uma profissão que exige 
bastante estudo e dedicação e ao mesmo tempo servir a Deus. 

 

Situação da Criança 
 
Independente das nossas escolhas de futuro, servir a Deus é a decisão mais importante. 
Não precisamos abrir mão de servir a Deus para seguir um sonho de carreira, como ser médico, por 
exemplo. Lucas nos ensina que é possível sim viver as duas experiências 
 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula  
 
Sugestão 1: convide um médico para contar as crianças sobre a sua carreira e contar um pouco sobre 
as suas experiências. Estimule as crianças a perguntarem para que seja um momento de muito 
aprendizado. 
 
Sugestão 2: caso não consiga um médico convidado, leve a caixa do futuro com um jaleco dentro e 
figuras de médicos e de seus instrumentos de trabalho. Vá mostrando cada imagem e contando para 
que serve cada uma delas. 
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                                                                                    Faça você mesmo! 

     
 

Contando a História 
 
Hoje falaremos sobre uma profissão muito interessante. É uma profissão que ajuda as pessoas a se 
sentirem melhor.  
(nesse momento faça um suspense e convide o convidade para entrar ou mostre a caixa do futuro) 
 
A profissão de médico é realmente muito interessante, não é verdade? 
E vocês sabiam que a Bíblia fala sobre um médico muito especial? Quem já ouviu falar? 
Lucas! Isso mesmo, ele era médico e um servo de Deus muito especial. 
 
A Bíblia conta que Lucas era muito culto, ou seja, ele tinha bons estudos e boa educação. Lucas era 
amigo de Paulo e acompanhou ele em diversas viagens missionárias. 
 
Lucas era chamado de médico amado e era reconhecido por sua fidelidade e lealdade. 
 
Ele também foi um pregador do evangelho, acompanhou Jesus em muitas situações e escreveu um dos 
livros da Bíblia que fala sobre a história de Jesus. O livro de Lucas. Este livro foi escrito para Teófilo, 
que provavelmente era seu amigo, e contém detalhes de situações que Lucas presenciou e milagres 
que ele viu acontecendo. 
 
Lucas acompanhou Paulo em diversas viagens miossionárias 
 
Lucas foi um grande exemplo para nós que é possível ter uma carreira de sucesso, uma profissão tão 
bacana como essa e servir ao Senhor ao mesmo tempo. 
 
Vocês conseguem imaginar quantas experiências Lucas teve andando com Jesus, com Paulo e 
podendo também cuidar de tantas pessoas com todo o conhecimento que ele tinha sobre saude? 
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A história de Lucas nos inspira a estudarmos, buscarmos os nossos sonhos e, quando alcançarmos 
eles, permanecermos naquilo que é o mais importante: a nossa aliança com Deus. 
 

Versículo  
 
“Saúda-vos Lucas, o médico amado.” Colossenses 4:14 
 

Verificação do Ensino 
 
- O que preciso fazer para ser médico? 
- Quais são as principais responsabilidades de um médico? 
- Quem foi Lucas? 
- Quem era o amigo de Lucas? 
- Qual foi a principal contribuição do ministério de Lucas? 
 

Oferta         
 
Lucas deixou um legado muito importante para toda a humanidade: um livro que conta sobre a história 
de Jesus. 
Fico imaginando que não deve ter sido fácil escrever esse livro em meio a tantas responsabilidades e 
desafios daquele tempo. 
Lucas dedicou o seu tempo, se esforçou, fez o seu melhor. Ninguém sabia onde ia parar esse livro. Mas 
hoje podemos ver que sua oferta de amor até os dias de hoje apresenta frutos, pois as pessoas são 
curadas, libertas, salvas e transformadas pela palavra. 
E você, o que gostaria de deixar como memorial para o Senhor? 
 

Atividade        
 
Confecccionar a maletinha do médico, conforme imagens a seguir 
 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/cl/4/14+
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Lembrancinha         
 
A atividade será a lembrancinha 


