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.// Palavra ck Deus mostra a águia como símbolo d<
renovação e vitória quando diz: “os que esperam no Senhor 
renovarão as suas forças e subirão como águias".
Icreditando nesta promessa, a (' P/l D amplia seus 

horizontes e voa mais alto para oferecer o que há de melhor 
em literatura evangélica.
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Cada mensagem diária inclui: versículo 
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£urico Bergstén
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E studo  P e n te co s ta l, hoje utilizada em diversos 
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a luta contra a morte e o desafio de cumprir sua 
missão -  tudo isso e muito mais nessa 
emocionante obra escrita por Bob Burke e 
David A. W omarck, com o auxílio de todos os 
que amavam D o n a ld  S tam ps.
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252 páginas 
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Escola Dominical
A minúscula semente de mostarda que 
se transformou numa grande árvore

Arquivo
Ruth Doris Lemos

S entado à sua mesa de traba
lho num domingo de outubro 

de 1780, o dedicado jornalista Robert 
Raikes procurava concentrar-se sobre 
o editorial que escrevia para o jornal 
de Gloucester, de propriedade de seu 
pai. Foi difícil para ele fixar a sua aten
ção sobre o que estava escrevendo. 
Os gritos e palavrões das crianças que 
brincavam na rua, debaixo da sua ja
nela, interrompiam constantemente 
os seus pensamentos. Quando as bri
gas tornaram-se acaloradas e as ame
aças agressivas, Raikes julgou ser ne
cessário ir à janela e protestar contra
o comportamento das crianças. Todos 
se acalmaram por poucos minutos, 
mas logo voltaram às suas brigas e 
gritos.

Robert Raikes contemplou o qua
dro em sua frente enquanto escrevia 
mais um editorial pedindo reforma no 
sistema carcerário. Ele conclamava as 
autoridades sobre a necessidade de 
recuperar os encarcerados, reabilitan- 
do-os através de estudo, cursos, au
las e algo útil enquanto cumpriam 
suas penas, para que ao saírem da 
prisão pudessem achar empregos 
honestos e tornarem-se cidadãos de 
\ alor na comunidade. Levantando 
seus olhos por um momento, come
çou a pensar sobre o destino das 
crianças de rua; pequeninos sendo 
criados sem qualquer estudo que pu
desse lhes dar um futuro diferente da
quele dos seus pais. Se continuassem 
dessa maneira, muitos certamente 
entrariam no caminho do vício, da 
violência e do crime.

Q

“Levantando seus olhos  
por um m om ento, Raikes  
com eçou a pensar sobre  

o destino das crianças de 
rua; pequeninos sendo  

criados sem qualquer 
estudo que pudesse lhes 
dar um futuro d iferente”

■M
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A cidade de Glou
cester, no Centro- 

Oeste da Ingla
terra, era um 
polo industri
al com gran
des fábricas 
de têxteis. 
Raikes sabia 
que as crian
ças trabalha
vam nas fá

bricas ao lado 
dos seus pais, 

de sol a sol, seis 
dias por semana.

Enquanto os pais des
cansavam no domingo do trabalho ár
duo da semana, as crianças ficavam 
abandonadas nas ruas buscando seus 
próprios interesses. Tomavam conta 
das ruas e praças, brincando, brigan
do, perturbando o silêncio do sagra
do domingo com seu barulho. Naque
le tempo não havia escolas públicas 
na Inglaterra, apenas escolas particu-

Fotos: Igreja Evangélica Flum inense

Sarah Kalley

lares, privilégio das classes mais abas
tadas que podiam pagar os custos 
altos. Assim, as crianças pobres fica
vam sem estudar; trabalhavam todos 
os dias nas fábricas, menos aos do
mingos.

Raikes sentiu-se atribulado no seu 
espírito ao ver tantas crianças desa
fortunadas crescendo dessa maneira. 
Sem dúvida, ao atingir a maioridade, 
muitas delas cairiam no mundo do 
crime. O que ele poderia fazer?

Por um futuro melhor
Sentado à sua mesa, e meditando 

sobre esta situação, um plano nasceu 
na sua mente. Ele resolveu fazer algo 
para as crianças pobres, que pudesse 
mudar seu viver, e garantir-lhes um 
futuro melhor! Pondo ao lado seu 
editorial sobre reformas nas prisões, 
ele começou a escrever sobre as cri
anças pobres que trabalhavam nas fá
bricas, sem oportunidade para estu
dar e se preparar para uma vida me
lhor. Quanto mais ele escrevia, mais 
sentia-se empolgado com seu plano 
de ajudar as crianças. Ele resolveu 
nesse primeiro editorial somente cha
mar atenção à condição deplorável 
dos pequeninos, e no próximo ele 
apresentaria uma solução que estava 
tomando forma na sua mente.

Quando leram seu editorial 
alguns sentiram pena das crianças, 
outros acharam que o jornal deveria 
se preocupar com assuntos mais im
portantes do que crianças, sobretudo, 
filhos dos operários pobres! Mas 
Robert Raikes tinha um sonho, e este 
estava enchendo seu coração e seus 
pensamentos cada vez mais! No pró
ximo editorial, expôs seu plano de co
meçar aulas de alfabetização, lingua
gem, gramática, matemática e religião 
para as crianças, durante algumas 
horas de domingo. Fez um apelo atra
vés do jornal para mulheres com pre
paro intelectual e dispostas a ajudar- 
lhes nesse projeto, dando aulas nos

seus lares. Dias depois, um sacerdote 
anglicano indicou professoras da sua 
paróquia para o trabalho.

O entusiasmo das crianças era 
comovente e contagiante. Algumas 
não aceitaram trocar a sua liberdade 
de domingo por ficar sentadas na sala 
de aula, mas eventualmente todos 
estavam aprendendo a ler, escrever e 
fazer as somas de aritmética. As his
tórias e lições bíblicas eram os mo
mentos mais esperados e gostosos de 
todo o currículo. Em pouco tempo, as 
crianças aprenderam não somente da 
Bíblia, mas lições de moral, ética, e 
educação religiosa. Era uma verdadei
ra educação cristã.

Robert Raikes, este grande homem 
de visão humanitária, não somente 
fazia campanhas através de seu jor
nal para angariar doações de materi
al escolar, mas também agasalhos, 
roupas, sapatos para as crianças po
bres, bem como mantimentos para 
preparar-lhes um bom almoço aos 
d o m in g o s .



Ele foi visto freqüentemente acompa
nhado de seu fiel servo, andando sob 
a neve com sua lanterna nas noites fri
as de inverno. Raikes fazia isto nos 
redutos mais pobres da cidade para 
levar agasalho e alimento para crian
ças de rua que morreriam de frio se 
ninguém cuidasse delas. Conduzia-as 
para sua casa até encontrar um lar 
para elas.

As crianças se reuniam nas praças, 
ruas e em casas particulares. Robert 
Raikes pagava um pequeno salário às 
professoras que necessitavam, outras 
pagavam suas despesas do seu pró
prio bolso. Havia, também, algumas 
pessoas altruistas da cidade, que con
tribuíam para esse nobre esforço.

o país. Quatro anos após a fundação, 
a Escola Dominical já tinha mais de 
250 mil alunos, e quando Robert 
Raikes faleceu em 1811, já havia na 
Escola Dominical 400 mil alunos ma
triculados.

A primeira Associação da Escola 
Dominical foi fundada na Inglaterra 
em 1785, e no mesmo ano, a União das 
Escolas Dominicais foi fundada nos 
Estados Unidos. Embora o trabalho 
tivesse começado em 1780, a organi
zação da Escola Dominical em cará
ter permanente data de 1782. No dia 
3 de novembro de 1783 é celebrada a 
data de fundação da Escola Domini
cal. Entre as igrejas protestantes, a 
Metodista se destaca como a pioneira 
da obra de educação religiosa. Em 
grande parte, esta visão se deve ao

1 seu dinâmico fundador João Wesley,
i que viu o potencial espiritual da 
V Escola Dominical e logo a incorporou 

ao grande m ovim ento sob sua 
liderança.

A Escola Bíblica Dominical surgiu 
no Brasil em 1855, em Petrópolis (RJ). 
O jovem casal de missionários esco
ceses, Robert e Sarah Kalley, chegou 
ao Brasil naquele ano, e logo instalou 
uma escola para ensinar a Bíblia para 
as crianças e jovens daquela região. 
A prim eira aula foi realizada no 
dom ingo, 19 de agosto de 1855. 
Somente cinco participaram, mas 
Sarah, contente com "pequenos come
ços", contou a história de Jonas, mais 
com gestos do que palavras, porque 
estava só começando a aprender o 
português. Mas, ela viu muitas crian
ças pelas ruas, e seu coração almeja
va ganhá-las para Jesus. A semente do 
Evangelho foi plantada em solo 
fértil.

Com o passar do tempo aumentou 
tanto o número de pessoas estudan
do a Bíblia, que o missionário Kalley 
iniciou aulas para jovens e adultos. 
Vendo o crescim ento, os Kalleys 
resolveram mudar para o Rio de

Janeiro, para dar uma continuidade 
melhor ao trabalho e aumentar o 
alcance do mesmo. Esse humilde co
meço de aulas bíblicas dominicais deu 
início à Igreja Evangélica Congre- 
gacional no Brasil.

No mundo, há muitas coisas que 
pessoas sinceras e hum anitárias 
fazem, sem pensar ou imaginar a 
extensão de influência que seus atos 
podem ter. Certamente, Robert Raikes 
nunca imaginou que as simples aulas 
que ele começou entre crianças po
bres, analfabetas da sua cidade, no 
interior da Inglaterra, iriam crescer 
para ser um grande movimento mun
dial. Hoje, a Escola Dominical conta 
com mais de 60 milhões de alunos 
matriculados em mais de 500 mil 
igrejas protestantes no mundo. E a mi
núscula semente de mostarda planta
da e regada, que cresceu para ser 
uma grande árvore cujos galhos 
estendem-se ao redor do globo.

Ruth Doris Lemos é missionária nor
te-americana em atividade no Brasil, 
jornalista, professora de Teologia e uma 
das fundadoras do Instituto Bíblico 
da Assembléia de Deus (IBAD), em 
Pindamonhangaba (SP).

Movimento mundial
No começo Raikes encontrou resis

tência ao seu trabalho entre aqueles 
que ele menos esperava -  os líderes 
das igrejas. Achavam que ele estava 
profanando o domingo sagrado, e 
profanando as suas igrejas com as cri
anças ainda não comportadas. Havia, 

nessas alturas, algumas igrejas 
que estavam abrindo as 

suas portas para classes 
b íblicas dom inicais, 
vendo o efeito salutar 
que tinham sobre as 
crianças e jovens da 
cidade. Grandes ho
mens da igreja, tais 
como João Wesley, o 
fundador do meto- 
dismo, logo ingressa
ram entusiasticamente 
na obra de Raikes, jul
gando-a ser um dos 
trabalhos mais efici
entes para o ensino 
da Bíblia.

As classes bíblicas 
começaram a se pro
pagar rapidam ente 
por cidades vizinhas 

e, finalmente, para todo
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ftnâ eââanei. de Sâcoéa “DomitUcal de todo- o- paia.. <m - fcentado- 
em que a 'levizta eataua àettdo finoduyida, fiudemoâ- &e*ttOi a 
aeceâ&idade que eate aey#ne*tto- tem, de um fieniádteo- excíuatvo. 
'Ttâo frviam ftoucoà, oã- comentários do tifio; ?4té que ett̂ im áe- 
fisieacufianam com a yente" e ” Sátávatttoa- noa ú-e*ttiado- 
a6audo*tado4~. ’Tttaà,, em todaa, aa, declanaçõei., pudemoa. 4e*ttin 

a aleyn&a. ftelo <mnqime*tto da leviata. SâM ’i£cefitéuidade,úenviu 
como com&uatíuet ao- e*ttfie*tAo fuvia £a$en uma fiuôticação que 

veia- 4&i àufíante ftaruz, a. á/iea do ensina- cniátão.
(2-outudo, iaso nâa á.ená £eito de ân-ma, ci-a-tada. 
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utiiî adai, fion. “Deus pana- mitUtínasi a- &ua 7><zta*pvn. /ttnavéi, 
de antif04., e&CfUtoá, fto>i educadwiea,, quen&n&l corttni&uüi fiana 
o afcnitti&iatttettto do euiteto- da “Peatauna, do "Jfte&tne: àuyenút 
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Pastor Antonio Gilberto
Por uma ED bem-sucedida

Fotos: Sol m ar Garcia

Silas Daniel

os 70 anos, pastor Antônio 
G ilberto é considerado um 

patrimônio da AD no Brasil. Em outu
bro de 1997, ele recebeu da Abec (Associ
ação Brasileira de Editores Cristãos) o prê
mio Personalidade Literária. Formado em 
Psicologia, Teologia, Pedagogia e Letras, 
autor de 7 livros, entre eles o Manual de 
Escola Dominical; editor da Bíblia de 
Estudo Pentecostal em português, su
cesso em todo o Brasil; fundador e pri
meiro coordenador do CAPED, de 1974 
a 1989, e com um ministério que vai além 
das fronteiras nacionais, ele é indiscuti
velmente uma das maiores personalida
des da literatura evangélica nacional.

Recentemente, atendendo a um convi
te da Convenção Geral da AD 

nos Estados Unidos, fo i  
empossado membro da jun
ta diretora da University 
Global, em Sprigfield, 
Missouri. Nesta entrevis
ta, pastor Antônio Gilber
to analisa a ED de hoje e 
expõe os desafios que ela 
enfrentará no próxÍ77io 
milênio.

“O povo não 
aceita tudo que se 

dá, ele já  sabe  
filtrar. Temos uma 

igreja m adura, com  
quase 100 anos, 

mas muito dos  
nossos líderes se 
esquecem  d isso”

Como se deu o convite 
para ser membro da direto - a 
da University Global?

Em setembro, recebi r.cio 
da Mesa da Convenção Gei_. zz  AD 
nos Estados Unidos informard jue 
fora escolhido para ser merr.b da 
junta diretora da University C em 
Springfield, Missouri. Fiquei surpre
so, porque eu não desejara 
Depois, doutor Ron A. Iwask 
dente da instituição, telefonou-rrc di
zendo que as passagens já est£ am 
seguindo e que me receberia no acro- 
porto de Dallas para ir comigo à reu
nião de posse, marcada para dentro 
de 15 dias. Meu cargo é estatutário, 
com todos os direitos de um norte- 
americano. Estarei trabalhando prin
cipalmente na fixação de currículos 
para todos os níveis e na admissão, 
seleção e reciclagem de professores. 
Permaneço no Brasil. mas as minhas 
estadas nos Estados Unidos serão de 
10 a 12 dias e outras, de ate um mês e 
meio.

Como aconteceu 
o seu despertamento 
para o trabalho na ED?

Em 1953, fui aos Estados Unidos. 
O navio onde eu estava parara para 
fazer grandes reparos. Fiquei ali por 
5 meses e vi pela primeira vez um 
funcionam ento avançado de ED. 
E claro que eu já conhecia a ED do Bra
sil, mas pela primeira vez via classes 
para todas as faixas etárias. Depois, 
fui à Europa e conheci a ED na Grã- 
Bretanha e Europa Continental. Era a 
mão de Deus. Essas experiências me
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deram subsídios e uma visão global 
para que eu pudesse escrever livros 
como o Manual da Escola Dominical, 
que é o manual adotado pela AD no 
Brasil. Muitas igrejas o adotam como 
manual padrão para fundar, desen
volver e promover EDs.

Gostaria que o senhor 
fizesse uma radiografia 
da ED hoje.

Se a ED fosse mais promovida, 
teríamos uma igreja quatro vezes mai
or. Muitos se esquecem que a AD está 
crescendo em quantidade, mas nem 
tanto em qualidade. Há uma tendên
cia muito forte de crescer em quanti
dade sem pesar a qualidade na balan
ça divina, a Bíblia. A AD deve inves
tir mais em oração, divulgação, recur
sos, preparo de professores e princi
palmente na área infantil, adolescen
te e pré-adolescente, produzindo ma
terial apropriado. E preciso também 
investir em instalações físicas, porque 
milhares de igrejas reúnem as classes 
no salão do templo. Com o barulho, 
o professor não consegue se concen
trar. Isso reduz o crescimento. Se a ED, 
que cuida do discipulado e do ensi
no, fosse mais dinamizada, teríamos 
uma igreja maior em quantidade 
e qualidade.

O que o senhor espera 
da ED no próximo milênio?

A CPAD investe o máximo na ED, 
mas ela não pode ir muito longe 
se não tiver um maior apoio das lide
ranças nacionais: a mesa diretora 
da CGADB, as diretorias das conven
ções estaduais e regionais, os pasto
res presidentes de igrejas e o Conse
lho Administrativo da CPAD. Eles 
têm que reconhecer que a ED é obra 
do Senhor e colocar o coração nela. 
Que Deus, pela sua misericórdia, faça 
com que se angustiem e decidam 
investir mais na educação religiosa 
para salvar o lar, a infância e os ado

lescentes, que vivem uma situação 
difícil moral e socialmente devido 
às transform ações que o mundo 
enfrenta. Você há de se lembrar que 
é profecia. Na imagem profética de 
Daniel, a cabeça da imagem era de 
ouro, mas os pés, de barro. Ninguém 
pode mudar isso. A cabeça, o passa
do, era de ouro, e nunca mais teremos 
esses tempos, porque a Bíblia diz que 
os pés eram de barro misturado com 
ferro. A igreja é que tem que se preca
ver, se mobilizar e buscar um aviva- 
m ento, mas ninguém  pense que 
vamos ter um mundo maravilhoso. 
O mundo vai de mal a pior. Espiritu
almente, há a esperança de um avi- 
vamento celestial, quando multidões 
serão salvas e renovadas. E a ED 
é peça chave nesse meio, porque 
o pregador, o evangelista, ganha 
almas para o Reino de Deus, mas 
quem vai educar e discipular é a ED 
ou outro órgão da igreja que faça 
a mesma coisa mesmo não tendo 
esse nome.

Fale sobre a primeira lição 
da ED para o ano 2000, 
escrita pelo senhor.

O assunto escolhido pela CPAD é 
os avivamentos da Bíblia. A revista 
circulará em janeiro e abordará 13 
casos de avivamento na Bíblia.

Há alguns dias, o senhor 
criticou o mau uso da ED.
O que o senhor quis dizer?

Temos agências de ensino religio
so não populares, como faculdades e 
institutos bíblicos. A ED é a própria 
igreja estudando a Palavra de Deus. 
Ela aceita desde o que está no berço 
até o ancião mais encanecido. O que 
quero dizer com o mau uso dela? Pela 
graça de Deus, eu viajo pelo Brasil 
inteiro, e em muitas igrejas onde 
passo a ED é só uma reunião domin
gueira. Tem o nome de ED, mas não 
há divisão de classes nem ensino. As

vezes, nem a lição é usada ou citada. 
Assim, o alimento espiritual é só para 
um grupo. Não se dá a uma criança 
recém-nascida o alimento dado a um 
adulto. O alimento pode ser nutriti
vo, mas tem que ser apropriado à cri
ança. Talvez por causa da incipiência 
dos dirigentes, numa reunião onde se 
deveria repartir o pão conforme o 
estômago de cada um, vemos crian
ças dormindo sentadas em bancos de 
adultos. Por estarem na igreja, são 
abençoadas, mas não entendem nada 
da mensagem, pois não é transmitida 
ao nível do conhecimento delas. E isso 
que chamo de mau uso.

As igrejas têm investido 
na estrutura física e 
educacional da ED?

Não. Muitos líderes dizem que não 
têm recursos. Da mesma forma que 
se procura ter recursos para construir 
o templo e promover a obra missio
nária, deve-se investir em instalações 
físicas para ED. E falta de visão não 
investir em salas para ED que, inclu
sive, poderão servir durante a sema
na para cursos que a igreja possa cri
ar. O Governo não investe em cida
dãos que terão uma vida tão curta? 
Será que não vale à pena investir em 
vidas que durarão à eternidade? E que 
atração exercerá a ED para nossos jo
vens, que na escola secular encontram 
tudo atualizado, enfeitado, bancos 
apropriados, computadores, e, quan
do chegam na ED, parecem  que 
regrediram cem anos? Não é só "Vai 
orar e ser cheio do Espírito". A igreja 
pode ser cheia do Espírito e falhar 
nesse ponto. Não devemos esquecer 
o lado humano. No capítulo 8 de 
Jeremias, Deus disse ao profeta que 
pegasse um tijolo e escrevesse nele o 
mapa de Jerusalém. Deus não pode
ria simplesmente falar ao coração? 
Deus, com todo o seu poder, disse 
para lançar mão de um recurso secu
lar para falar ao povo.
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O que o senhor acha dos atuais 
professores de ED?

A situação melhorou muito desde 
que se levou adiante o CAPED, 
mas a equipe é uma só e o país 
é imenso. Deus tem feito a 
AD progredir, logo preci
samos de uma multipli
cação, de professores 
mais preparados, por
que o povo se acultura 
e a igreja não é mais a 
mesma. O povo não

\

aceita tudo que se dá, ele já sabe 
filtrar.Temos uma igreja madura, 
com quase 100 anos, mas muito dos 

nossos líderes se esque
cem disso. Necessi

tamos também de 
professores espi- 

\ rituais, porque 
um professor 
não espiritu

al não vai 
longe.Quem 
faz prospe
rar é Deus. 
Paulo dis

se: "Eu plan
tei, Apoio regou, 
mas Deus deu o 

crescimento". 
Enfim, há me
lhoras, mas 
devemos to
mar cuida
do e investir 
na qualidade 
do ensino e 

do professor.

Por que algumas EDs 
sofrem com a evasão 
de alunos?

Porque como o aluno irá a uma 
classe ouvir o que pode aprender sozi
nho? Grande parte da evasão também 
é devido à falta de recepção, à falta 
de sociabilidade, do fazer se sentirem 
à vontade. Como permanecer onde 
ninguém nota sua presença ou pro
cura cativar sua atenção?

Existe uma fórmula 
ideal para uma ED 
bem-sucedida?

Sim. O homem chave da ED é o 
professor da classe. Se for treinado 
para o magistério cristão e espiritual, 
ele será um dos maiores auxiliares 
do pastor. O segredo está no profes
sor e, em segundo lugar, no pastor da 
igreja, porque um professor prepara
do e motivado não irá longe sem o 
pleno apoio do seu pastor.

Certa vez, o senhor 
declarou que é “cria” 
da ED. O que ela representa 
para o senhor?

Em Natal (RN), os meus professo
res de ED eram cheios do Espírito e 
conhecedores profundos da Bíblia. 
Quando cheguei ao Rio, o meu pro
fessor era o missionário Orlando 

Boyer, um dos mai
ores conhecedores 
da Bíblia. Quando 
ele foi de licença 
para os Estados Uni
dos, me convidou 
para substituí-lo na 
classe, o que foi para 
mim um desafio. 

AED moldou meu caráter cristão. Por 
isso sou "cria" da ED. O que eu sou 
devo a Deus e, depois, à ED. E por 
essa razão que vibro pela ED e a amo. 
Sua influência em minha vida foi fun
damental. --e=»

“O segredo está no 
professor e, em segundo  

lugar, no pastor da igreja, 
porque um professor 

preparado e m otivado não 
irá longe sem  o pleno  
apoio do seu pastor”
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Escola dinâmica

AD/Congregação Filadélfia

EBF 2000
A liderança da Escola Dominical 

da AD, em São Miguel Paulista (SP), 
congregação Jardim Helena, está em
penhada na organização da EBF 2000, 
programada para acontecer entre os 
dias 10 e 15 de janeiro. Os organi
zadores esperam reunir cerca de 8 mil 
crianças. Com fantoches e recursos 
audiovisuais, os professores estarão 
ministrando a Palavra de Deus. Para
lelamente, será realizada uma ação 
evangelística nos lares. O objetivo é 
distribuir cerca de 30 mil folhetos para 
a população. No último dia, será rea
lizado um desfile pelas ruas da cida
de. O encerramento será na praça de 
Jardim Helena, onde acontecerá um 
culto.

Eped
A Assembléia de Deus em Passo 

Fundo (RS), liderada pelo pastor João 
Oliveira de Souza, promoveu em se
tembro o 2o Eped (Estudos para Pro
fessores da Escola Dominical). O cur
so abordou as disciplinas Bibliologia, 
Teologia Sistemática, Escola Domini
cal, Pedagogia e Psicologia Educaci
onal, ministradas pelos professores 
Cândida Elisa Bertoncelo, Delvina 
Poluboiarinov, João de Deus do 
Carmo, Miriam Ribeiro do Amaral e 
Nereu Meneghetti. "O Eped não só 
aperfeiçoa como forma novos profes
sores. A igreja apóia todos os que so
nham trabalhar na área de ensino", 
ressalta Gilson Mazui Deferrari, rela
ções públicas da igreja.

ED ao ar livre
Com a proximidade do verão, o 

departamento de ensino da AD em 
Campo Bom (RS) vai voltar a promo
ver a Escola Dominical ao ar livre, re
alizada nas praças da cidade nos do
mingos à tarde. Com equipamento de 
som e material didático, os professo
res ministram estudos, durante 40 mi
nutos, de acordo com a faixa etária, e 
conseguem atrair um bom número de 
participantes. "Há pessoas que sen
tam na porta de suas casas para ou
vir. Esta tem sido uma excelente opor
tunidade para evangelização. Os re
sultados positivos e gratificantes po
dem ser percebidos nos cultos", exulta 
o superintendente de ED, Nilton 
Lucas de Oliveira.

Visando o futuro
Investir na capacitação de profes

sores de Escola Dominical é uma das 
metas da Assembléia de Deus de 
Belém (PA). Com esse objetivo, a igre
ja promove o Curso Preparatório de 
Professores de ED nos 42 distritos do 
campo. No curso, é utilizada a fita 
de vídeo do CAPED e ministradas 
palestras que abordam temas como 
O incentivo à participação na ED e A im
portância da comunicação na área de 
ensino, entre outros. O resultado atin
ge as expectativas do superintenden
te do departamento, Raimundo Lima. 
"Os professores ficam mais motiva
dos e conscientes de sua responsabi
lidade. Em conseqüência, o rendimen
to da classe é bem melhor".

Construindo o Tabernáculo foi um dos trabalhos 
apresentados na exposição temática do Congresso de ED

A fim de aprimorar e divulgar a 
Escola D om inical, a Assem bléia 
de Deus em Austin (RJ), congrega
ção Filadélfia, promoveu o I o Con
gresso de Escola Dominical, direcio
nada para pastores, superintendentes, 
professores e alunos de ED. "Foi uma 
oportunidade para propagar a Esco
la Dominical e realizar um intercâm
bio entre as igrejas da localidade, de
monstrando que é possível ter uma 
Escola eficaz e dinâmica, mesmo com 
poucos recursos", declara Eliane 
Lopes de Lima, superintendente da 
ED. Na program ação, exposição 
temática, recreação com fantoches 
e palestras com temas que visam 
avaliar o desempenho da Escola 
Dominical.

Divulgue as atividades do departa
mento de ensino de sua igreja nes
ta coluna. Escreva para Ensinador  
Cristão, Avenida Brasil, 34.401, Bangu, 
Rio de Janeiro, RJ, CEP 21852-000. 
Fax 21-406.7360.

E-mail: ensinador@cpad.com.br
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Evolução na 
Escola Dominical
Lições Bíblicas agora são coloridas 
e currículo foi redirecionado

CB©
Reaina Coeli

A partir de janeiro, a Escola 
Dominical vai ganhar novo 

impulso. A fim de manter a qualida
de de seus produtos e acompanhar a 
tecnologia, adequando-os à m o
dernidade, a CPAD está promoven
do uma evolução no mercado edito
rial no segmento destinado às revis
tas de Escola Dominical. A editora 
está lançando novos periódicos e pro
movendo a reformulação do currícu
lo para adolescentes e juvenis.

No segmento infanto-juvenil, a 
novidade é a publicação da revista 
Maternal, voltada para crianças de
2 e 3 anos, e a impressão em cores das 
revistas para alunos do Jardim de In
fância e Primários. Até os nomes das 
lições, direcionadas para essas faixas 
etárias, foram reformulados a fim de 
adequá-los à nomenclatura utilizada 
no mercado latino-americano, para 
o qual estão sendo traduzidas.

A exemplo do mercado secular, 
que oferece uma gama de produtos 
com grande apelo visual, principal
mente para crianças, juvenis e adoles
centes, a CPAD também quer manter 
os seus produtos atraentes. Mas esse 
é um alvo mais nobre. "Nosso objeti
vo é despertar crianças e jovens para 
o ensino da Palavra de Deus. Quanto 
mais cedo ensinar a Palavra à crian
ça, menor a probabilidade de ela se 
desviar dos caminhos do Senhor. 
Estamos moldando a igreja do futu
ro", ressalta Ronaldo Rodrigues de

Solmar Garcia

Souza, diretor-executivo da Casa.
O projeto exigiu pesados investi

mentos em infra-estrutura, tanto em 
máquinas e equipamentos como em 
recursos humanos, com a contratação 
de profissionais para tratar o visual 
das revistas obedecendo ao novo 
padrão. A revista infantil de profes
sores também foi totalmente revisa
da para que o educador possa melho
rar suas aulas.

As pranchas, ou visuais, foram 
aumentadas de 32 para 48 por semes
tre. A gramatura aumentou em 50%

e as capas dos periódicos foram pro
duzidas com papel de excelente qua
lidade. Tudo com o objetivo de esti
mular a criatividade, a fim de atrair 
a garotada para a Escola Dominical. 
"Q uerem os encher os olhos das 
crianças. Não podemos desperdiçar 
os recursos que a tecnologia nos pro
porciona", explica irmão Ronaldo.

Reforma nos currículos
O novo currículo de adolescentes 

e juvenis foi totalmente reformulado 
para atender às necessidades do

Para irm ào Ronaldo, as novas revistas in fantis desperta ráo  m ais as crianças para o ensino bíb lico
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professor e do aluno. Irmão Ronaldo 
diz que isso foi necessário porque 
o material estava bem aquém da men
talidade dos alunos. "Há muitas 
crianças que hoje não vão para a 
Escola Dominical por considerar o en
sino monótono". O currículo vai obe
decer a uma seqüência alternada 
entre temas voltados para os assun
tos da adolescência e estudos de livros 
da Bíblia. O texto do comentário 
da revista do aluno passa a ser o mes
mo da publicação do Mestre.

Na revista do professor de crian
ças, além da reformulação na didáti
ca e no visual, há sugestões de dese
nhos e de corinhos, agora inseridos 
na lição e não espalhadas ao longo 
da revista. Mas não é só isso. Os pro
fessores adeptos da inform ática 
dispõem de mais uma ferram en
ta oferecida pela tecnologia, a 
Lições Bíblicas do Mestre em CD-ROM.

O texto da revista Discipulado 
tambem foi reformulado. O segmen
to de novos convertidos passa a con
tar com apenas uma revista por 
trimestre, deixando de existir a edi
ção n° 2. A novidade agora é a revista 
Discipulado Mestre para os professores 
dessa classe.

A inovação acontece apenas cinco 
anos depois de o currículo de ED 
ter sido redirecionado com a criação 
de revistas para a faixa etária de 15 
a 17 anos e de D iscipulado, para 
novos convertidos. "As sugestões de 
professores e líderes de Escola Domi
nical foram fundamentais para essas 
modificações. Estamos sincroniza
dos e abertos a propostas", afirma o 
diretor.

A CPAD, através da Editora 
Patmos, também estará lançando 
as Lições Bíblicas para a América Lati
na, atendendo a mais de 30 países. 
O visual e o texto das lições são 
os mesmos utilizados no Brasil, 
apenas foram traduzidos para o 
espanhol.
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Deus no comando
Foi num lugar barulhento, onde 

pessoas transitam  apressadas, 
geralmente com hora marcada, 
que Deus plantou a semente que 
hoje se transformou na revista 
Ensinador Cristão. Irmão Ronaldo 
e pastor Antônio Mesquita, editor- 
chefe do Departamento de Jorna
lismo da CPAD, estavam no aero
porto de Cuiabá aguardando o vôo 
que os traria para o Rio, quando 
resolveram ir até uma banca de 
jornais olhar as publicações secu
lares e foram atraídos para apreci
ar uma revista voltada para edu
cadores. "Sempre nos preocupa
mos em levar para os professores ori
entações sobre o ministério do ensi
no para trabalhar a motivação deles. 
Tentamos fazer isso de diversas for
mas, mas não chegamos a viabilizar 
as idéias. Ali mesmo, nós traçamos o 
projeto editorial e gráfico da revista. 
Nem sabíamos que era Deus falando 
conosco, mas hoje temos certeza de 
que Ele está no comando. Deus olhou 
o desejo do nosso coração", enfatiza.

A revista surge com o objetivo de 
ser um veículo informativo, contri
buir para o aperfeiçoamento dos 
obreiros que atuam na área de Escola 
Dominical, fornecendo orientações 
bíblicas e doutrinárias, e mostrar 
aquele que está sempre no anonima
to: o professor. "Essa função é uma 
vocação m inisterial. O professor 
consegue fazer o seu trabalho de for
ma incansável. Ele precisa estar cada 
vez mais consciente da sua responsa
bilidade", ressalta.

Jesus, o ensinador
Cumprindo a sua vocação de 

levar o ensino da Palavra de Deus 
para todo o país, a Casa está promo
vendo a Conferência de Escola Domi
nical, no Centro de Convenções da 
Universidade Federal de Pernambuco 
(PE). "Esse é um evento que não trás

lucro material, mas a CPAD cumpre 
a sua vocação de levar o ensino, con
siderando as dimensões do país. Nos
so objetivo é avançar cada vez mais e 
passar esta visão para a igreja. Essa é 
a única forma de a Assembléia de 
Deus continuar sendo bem doutrina
da. A Escola Dominical é o culto mais 
importante da igreja. E onde se ensi
na a Palavra de Deus", explica irmão 
Ronaldo.

A Conferência discute Os novos 
rumos da educação cristã, Escola Domi
nical e a Igreja -  Crescimento e Integração 
e O papel doutrinário da Escola Domini
cal. Entre os preletores, estão pasto
res José Wellington Bezerra da Costa, 
Antonio Dionísio da Silva, Geremias 
do Couto, Paulo Freire Costa, Elienai 
Cabral, Claudionor de Andrade, Davi 
Nascimento e as irmãs Albertina 
Malafaia, Helena Figueiredo e Deg- 
mar Menezes. A programação tam
bém apresenta seminários, oficinas e 
cultos com a participação de cantores 
da Patmos Music.

Depois desse evento em Recife, os 
educadores já têm encontro marcado 
no 2° Congresso de Escola Dominical, 
que acontecerá entre 6 e 9 de setem
bro no Riocentro (RJ), onde foi reali
zado o Io Congresso em 1997.

EB



Adquira junto a cota de pedidos da sua igreja. {(fXí Se sua igreja ainda não tem, seja um 
y  representante de nossos periódicos.

Ligue grátis para 0800-21-7373 e faça o seu 
credenciamento com muitas vantagens.

Visite a Livraria Virtual CPAD 
http://www.cpad.com.br

\foCÊ ÕÁ CONHECE ESThS REVISTAS?
Cada periódico da CPAD tem a função de informar, entreter, edificar, evangelizar e 
construir uma geração de cristãos conscientes da realidade atual em que vivemos. 
Deixando o povo de Deus apto para influenciar este mundo e valorizar o nosso compromisso 
na divulgação do Evangelho de Cristo.

Gerateao
Revista jovem, versátil e dinâmica, disposta 

a ouvir e expressar idéias. Com uma linguagem 
leve e diagramação moderna, a GeraçãoIC é o 
ponto  de e n co n tro  da ju ventud e cristã, 
abordando vários assuntos que fazem parte de 
suas vidas.

Venha fazer novas amizades na seção  
contato e conhecer Gente 10. ser aconselhado 
pelo Pr. Elinaldo Renovato e muito mais.

Seus interesses, conflitos, dúvidas e sonhos 
estão presentes em cada página desta revista, 
que é feita por jovens como você.

48 páginas
Formato: 21 x 27,5 cm 
Mensal

Pentecostes
Uma revista que se propõe a: combater, com 

fé e coragem, “ventos de doutrinas”, inclusive 
os m o d e rn ism o s  das fa lsas d o u trin as ; 
defender e incentivar o reavivamento nas 
igrejas; esclarecer os leitores que escreverem 
expondo suas dúvidas; descrever testemunhos 
impactantes, milagres que Deus tem feito no 
meio de seu povo e mostrar os sinais que já 
estão se cumprindo em todo o mundo para a 
volta de Jesus.
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Outros periódicos da CPAD:

Jornal Mensageiro da Paz, 
Revista Ensinador Cristão e 
Revista Obreiro.
Em breve mais novidades.

28 páginas 
Formato: 21 x 27,5 cm 
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Como ser um professor 
de qualidade
Igrejas e educadores precisam dividir a responsabilidade 
na hora de capacitar professores
Folos: Solm ar Garcia

de se preocupar com o dom que Deus 
lhe deu e usá-lo integralmente a ser
viço da obra de Deus, fica preocupa
do com os econtecimentos a sua vol
ta. Observa o que os outros estão fa
zendo, a maneira como fazem, e se 
esquece que o principal é olhar para 
Jesus e suas habilidades, buscar a 
Deus e procurar a ajuda do Espírito 
Santo para seguir a direção divina.

Essas preocupações erradas contri
buem para perda de ânimo, pois pas
samos a achar que o outro está pas
sando a nossa frente, que não adianta 
se esforçar, enfim, que nosso modo de 
agir traz grandes prejuízos para nós 
mesmos e para a obra de Deus. Mas 
Deus diz: "Não temas, porque eu sou 
contigo, não te assombres, porque eu 
sou o teu Deus", Is 41.10.

Há diferentes habilidades para se 
trabalhar para o Senhor Jesus. Todos 
são habilitados pelo mesmo Deus 
para fazer o seu trabalho. Cuide dos 
talentos que Ele te deu, adube-os com 
amor, cultive e multiplique-os confor
me as forças que recebeste.

Certa vez, um professor entrou na 
classe e convocou três de seus alunos, 
dando a cada um diferentes tarefas. 
Ao primeiro aluno, chamado Antônio, 
pediu uma pesquisa sobre a economia 
do país, valendo até cinco pontos. Ao 
segundo, o Bento, pediu uma pesqui
sa sobre a saúde, valendo até dois 
pontos. E ao terceiro, o Carlos, pediu 
uma pesquisa sobre Ciências, valen
do até um ponto. Os três alunos saí
ram para a biblioteca para fazere suas 
pesquisas.

*-*• ■ r
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Elizeu Veloso Zacarias

P artindo da premissa de que 
o processo educativo deve 

formar seres humanos, levando-os a 
realizações pessoais e sociais, e con
siderando o significado da expressão 
"educar" (do latim: e = fora; ducar = 
levar, conduzir; e + ducar = levar para 
fora, ou seja, extrair algo escondido 
ou despertar algo que está inerte), 
conclui-se que o educador cristão, 
antes de mais nada, deverá ser uma 
pessoa vocacionada, chamada e capa
citada por Deus. Ele deverá também 
apresentar no mínimo as virtudes es
pirituais nominadas em Gálatas 5.22- 
23: amor, gozo, paz, longani-midade, 
bondade, fé, mansidão e temperança.

O educador cristão tem que ter 
consciência de que, para ter êxito em 
seu trabalho, depende totalmente da 
direção de Deus e da ajuda do Espíri-

Seja você
A Bíblia diz em Mateus 25.15 que 

Deus deu a cada um conforme a sua 
capacidade. Existem certos obreiros 
que acham que o seu trabalho está de
vagar, quase parando, quando na re
alidade estão caminhando pratica
mente sozinhos. O obreiro, ao invés

“O educador cristão  
tem que ter consciência  

de que, para ter êxito  em 
seu trabalho, depende  
totalm ente da direção  
de Deus e da ajuda do 

Espírito S anto”

to Santo, 
em bora 
seus co

nhecimentos de ordem religiosa e se
culares sejam indispensáveis. Ele tem 
que ter a nítida convicção de que foi 
escolhido, nomeado, e será cobrado 
para dar frutos permanentes. "Não 
me escolheste vós a mim, mas eu vos 
escolhi a vós e vos nomeei, para que 
vades e dês fruto, e vosso fruto per
maneça", Jo 15.16.

ES



Antônio conseguiu o máximo que 
poderia extrair dos livros daquela 
biblioteca, alcançando os cinco pon
tos. Bento também conseguiu alcan
çar os dois pontos pela pesquisa. 
Porém Carlos, para início de conver
sa, não gostava nem um pouco 
de Ciências, portanto não lhe interes
sou muito essa pesquisa. Afinal de 
contas, ele não se achava à altura de 
seus colegas e desculpou-se dizendo 
que os amigos eram muito mais inte
ligentes que ele e deveriam fazer 
aquele trabalho.

Pensando um pouco, Carlos dis
se para si mesmo: "Porque vou per
der tempo com isso, se só vale um 
ponto? Os meus colegas são muito 
superiores, mais inteligentes, e eu não 
sou bom nesse negócio de pesquisar. 
Vou gastar esse tempo com outras 
coisas. Quando pedirem meu boletim 
para vere meu aproveitamento na es
cola, contarei a verdade. Não tenho 
capacidade para isso". Quando 
o diretor da escola ligou o computa
dor para ver o relatório daquela clas
se, apareceu na tela:
Estudante: Antônio Bento Carlos

Capacidade: 5 2 1
Realização: 5 2 0

Carlos, apesar de receber 1 ponto 
em capacidade, nada realizou, pois 
sentia-se incapaz para tal realização. 
Não se esforçou e nem teve motiva
ção para desempenhar o que lhe foi 
atribuído, pois se inferiorizou. Assim 
como esses alunos foram escolhidos 
pelo professor para trabalhos especí
ficos, você também pode ser chama
do para desempenhar a tarefa de um 
professor de ED.

Se você foi chamado para ensinar 
em uma classe de ED, na realidade, 
você tem o privilégio e a responsabi
lidade de trabalhar na formação do 
caráter cristão, além de poder com
partilhar conhecimento espiritual. 
Se você foi escolhido para esse minis
tério, precisa reconhecer quão impor
tante e digno é esse chamamento. 
Acredita-se que o ministério e a igre
ja confiam em suas qualidades espi
rituais, morais e sociais. A escolha 
para essa função comprova sua fé e 
experiência cristã. O professor secu
lar tem o privilégio de escolher sua

EQ

profissão porque gosta do assunto 
e porque gosta de ensinar. Se Deus 
concede o dom do magistério a al
guém, Ele o faz porque reconhece 
seu potencial espiritual, sua devoção 
e obediência à Palavra divina, e o 
amor no relacionamento com as pes
soas.

O professor cristão só deve deci
dir ensinar após ter se conscientizado 
que foi chamado por Deus. É preciso 
igualmente que procure os dons es
pirituais especialmente apropriados 
ao professor (ICo 12.7-8). Lembre-se 
que Deus opera ao lado de nossa in
teligência, pois esse trabalho tem que 
ser de qualidade. Em Eclesiastes 9.10, 
o rei Salomão diz que tudo quanto 
vier às nossas mãos para fazer, deve
mos fazer conforme as nossas forças.

Dedicação e responsabilidade
Devemos desenvolver o máximo 

de nosso potencial, estudar sem ces
sar e ler diligentemente acerca de tudo 
o que a Bíblia ensina, fazendo um es
tudo sistemático da Palavra de Deus. 
O professor não pode ensinar o que 
não sabe. Mas também é preciso ter a 
humildade de, quando não souber, di-



A ordem divina de Hebreus 10.16 
não deve ser alterada: coração e men
te. Quem ensina fala ao raciocínio, que 
é a inteligência. Esse é o objetivo da 
ED. Ela educa e instrui através do en
sino da Palavra, que visa em primei
ro lugar o coração do educando. É cla
ro que esses ensinos deverão ser rela
cionados de acordo com as idades dos 
educandos. Para isso, a ED é forma
da por classes gradualmente dosadas. 
Logo, uma ED deve ser devidamente 
organizada. Os superintendentes e 
professores devem ser idôneos e trei
nados para o ensino bíblico. A ED 
deve oferecer aos educadores litera
turas mais apropriadas, bem como 
ministrar cursos, para que seus pro
fessores tenham capacidade para de
senvolver um ministério pessoal, que 
atinja a todos na igreja e na comu
nidade.

Não basta somente ouvir e apren
der superficialmente. "E estas pala
vras que hoje te ordeno estarão no teu 
coração", Dt 6.6. A pedagogia na 
ED tem a função de não 
apenas expor, mas tam
bém permitir que o aluno 
enriqueça o caráter com 
todo ensino que a Bíblia 
transmite acerca da vida 
e dos afazeres em seu 
dia-a-dia.

Mas, como formar 
uma equipe de educado
res com todas essas carac
terísticas impostas, para 
que a Igreja tenha um cor
po docente de qualidade?

Lucas 6.40 diz: "O dis
cípulo bem instruído será 
como seu mestre".

■ O educador secular 
enfatiza o conhecimento 
isoladamente. O educa
dor cristão, por sua vez, 
coloca ênfase nas vidas.
Esta é a grande diferença 
entre os educadores.

O professor deve ter bom relacio
namento com o seu pastor, membros 
e principalmente com seus alunos. 
Esse relacionamento deverá incenti
var os alunos a terem um compromis
so responsável coçi Deus. Incentivan- 
do-os a chegarem mais perto do 
Senhor, eles irão adquirir a cada dia 
mais conhecimentos da Palavra.

Vivemos dias tenebrosos, onde 
impera todo tipo de imoralidade. Isso 
mais a proliferação de falsas religiões 
está prejudicando as famílias. Dessa 
forma, a responsabilidade do educa
dor cristão, que já era enorme, multi- 
plica-se. Daí, você pode estar pergun
tando: "Como agir?"

A minha receita é entregue tudo ao 
Senhor, aja com amor, ore, estude com 
afinco a Bíblia, use todos os instru
mentos que Deus te dá, confia Nele e 
o mais Ele fará.

Elizeu Veloso Zacarias é pastor em 
Catanduva (SP) e superintendente de 
Escola Dominical.

“Se você foi cham ado  
ünsinar em uma classe  
ED, na realidade, você  

tem o privilégio e 
a responsabilidade de

' balhar " a forT aÇã°1 d°  zer que não sabe ecarater cristão, alem n
de poder com partilhar procurar pesquisar

' ihecim ento  espiritual” e se empenhar para
crescer, acatando a 
opinião de seus 

alunos. Eles têm muito a ensinar aos 
professores também. O professor 
consciente dará melhor aula com o 
seu exemplo. Romanos 2.21 diz: "Tu, 
pois, que ensinas a outro, não te ensi
nas a ti mesmo?"

Esse é um trabalho onde não se al
cança um resultado eficaz sem um 
esforço eficiente. Os bons resultados 
de seus ensinos surgirão através 
de árduo vigor, coragem, estudos e 
"calos nos joelhos", pois todo valor 
será por Deus recompensado. O pro
fessor de Escola Dominical deve ser 
temperante, ter domínio próprio, cer
teza de salvação, dar um bom teste
munho cristão, atender às ordens re
cebidas de seus superiores, ser dinâ
mico, criativo, saber ouvir e não so
mente falar, jejuar e orar constante
mente, lembrar sempre que o ensino 
influirá no lar, na formação de hábi
tos legítimos de cristão, nas práticas 
e nos deveres sociais e bíblicos de seus 
alunos, e de onde resulta a formação 
do caráter ideal.

Sgtüt tcíart Dl



CAPED com pleta 2 5  a n o s
Mais de 35 mil alunos já passaram pelo curso

Arquivo pessoal

Irmãs Helena Figueiredo e Albertina Maiafaia ministrando no CAPED em Belém, em 1974

Elvseu de Almeida

O Curso de Aperfeiçoamento 
para Professores da Escola 

Dominical (CAPED) completou 25 
anos de atividades contabilizando em 
sua estatística o treinamento de mais 
de 35 mil alunos em 74 cidades brasi
leiras, entre eles, pastores, líderes das 
diversas áreas das igrejas e dos dife
rentes segmentos da sociedade.

O CAPED surgiu para suprir uma

deficiência quanto ao aparelhamento 
funcional da Escola Dominical nas As
sembléias de Deus. Visando melhorar 
o ensino, o curso procura esclarecer 
a necessidade da utilização de aces
sórios, variação de métodos e técni
cas. Enfatiza a questão da responsa
bilidade dos professores de não ape
nas ensinar, mas viver uma vida 
cristocêntrica.

O curso tem conseguido quebrar 
resistências. No ano passado, o 
CAPED entrou na Paraíba, onde 
1.200 pessoas foram treinadas. Sua 
maior turma foi em Belém do Pará, 
com 1.500 alunos, em 1997. Vários 
professores da Escola Dominical 
.testemunharam a bênção para sua 
vida e de seus alunos pelos ensina
mentos recebidos no curso. Sem dú
vida, o CAPED tem enriquecido a 
muitos. "Participei duas vezes como 
aluno do CAPED e a minha impres
são é a melhor possível. O curso 
orienta como os obreiros devem 
agir na ED. Foi a partir do CAPED 
que as igrejas no Nordeste passa
ram a dividir as classes por faixa 
etária", revela pastor José Antonio 
dos Santos, pastor Neco, da AD 
em Maceió (AL).

Espaço aberto
A participação da equipe de pro

fessores enobrece o curso. Pastores 
Antonio Gilberto, Claudionor de 
Andrade, Geremias do Couto, pres
bítero Isael de Araújo, e as irmãs 
Albertina Maiafaia e Helena Figuei
redo, compõem o quadro de profes

sores. No curso são ministradas as 
disciplinas Teologia Sistem ática, 
Bibliologia, Pedagogia, Psicologia 
da Educação e Escola Dominical. 
"O curso visa despertar os professo
res da ED na busca de maior capaci
dade para ministrar o ensino aos seus 
alunos. Graças a Deus, o CAPED vem 
despertando professores. E os pasto
res têm aberto mais espaços para o 
curso nas igrejas", diz a professora 
Albertina Maiafaia.
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Quando o CAPED foi instituído, 
há 25 anos, levava mais tempo nas 
igrejas conscientizando os departa
mentos de Escola Dominical sobre a 
necessidade de professores treinados 
e aptos a ensinar, com formação di
dática e teológica. Houve a semeadu
ra nos corações dos líderes das igre
jas. Depois de 25 anos de atividades 
todos, reconhecem sua importância 
como prestador de serviços às igrejas.

O curso distribui um manual e, 
juntamente com ele, são colocadas à 
disposição dos alunos cinco fitas de 
vídeo com o cenário das aulas. As fi
tas, produzidas pela CPAD, contêm 
todas as disciplinas. Esse material tem 
ajudado no treinamento daqueles que 
não dispõe de tempo para participar 
das aulas. Há também fitas cassete 
com o mesmo conteúdo. Entre os pro
jetos para o futuro está o de lançar um 
CD-ROM com as aulas.

Crescimento exige mudanças
Pastor José Pimentel de Carvalho, 

da AD Curitiba (PR), diz que com a 
expansão do CAPED, há necessidade 
de mudanças, entre elas a implanta
ção do curso em regiões que possam 
dar seguimento aos treinamentos de 
professores e superintendentes da 
Escola Dominical pelo país. O núme
ro de membros nas igrejas tem cresci
do exigindo maior preparo dos que 
ministram nas igrejas. Por isso, ele 
sujere a criação de regiões para o 
CAPED, com a finalidade de realizar 
uma programação mensal com equi
pes permanentes. "Essa é a grande 
oportunidade de tocar o curso que se 
tornou indispensável ao crescimento 
das igrejas", avalia.

Pastor Antonio Dionísio, presiden
te do Conselho Administrativo da 
CPAD, considera salutar a proposta 
do pastor José Pimentel de Carvalho. 
E promete levar a sugestão aos pas
tores que integram o Conselho da 
Casa Publicadora. Ele declara que o

“Os 25 anos do CAPED  
têm sido de grandes  

bênçãos da parte de Deus. 
Em 1998, conseguim os  

quebrar uma resistência  
levando o CAPED para 

João Pessoa (P B )”. Pastor 
Antonio Dionísio da Silva -  

Presidente do Conselho  
Adm inistrativo  da CPAD

Professores pioneiros do CAPED: Ruth Doris Lemos, Albertina Maiafaia Helena Figueiredo e uma das 
secretárias do curso. Atrás, João Kolenda, Antonio Gilberto e José Pimente. de Carvalho

desejo da Casa é ampliar e equipar 
o curso para melhorar o atendi
mento às igrejas.

De acordo com o ministro, os 
alvos alcançados e a experiência 
de 25 anos fazem com que o 
CAPED passe a ter maior êxito.
"O grande problema da Escola 
Dominical em nossas igrejas é a 
falta de espaço físico. Não exis
tem, na maioria dos templos, 
salas para a Escola Domi-

Solm ar Garcia
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Pastor José Pimentel sugere mudanças na estrutura do curso

nical. Precisamos fazer um trabalho 
de conscientização para dotar os tem
plos com espaços que possam ser usa
dos por todas as faixas etárias", 
enfatiza o ministro ressaltando ainda 
que "as crianças de hoje deixaram os 
carrinhos para brincar com computa
dor. Nossas igrejas precisam estar 
atentas e perceber o mundo globa
lizado e o avanço tecnológico, adap- 
tando-se as novas realidades".

A proposta do líder da AD em 
Curitiba também é vista com bons 
olhos pelo diretor-executivo da Casa, 
Ronaldo Rodrigues de Souza. Ele re
conhece o êxito do CAPED, mas ad
mite que, se a atual estrutura for 
mantida, o curso vai levar 250 anos

para atingir todos os professores. 
"Desde a sua fundação o CAPED só 
alcançou 11% dos 300 mil professores 
de Escola Dominical. O CAPED, sem 
dúvida, segue para a regionalização, 
com a supervisão e controle de quali
dade do ensino pelos mestres que 
compõem hoje essa equipe de alto ní
vel", ressalta.

Um pouco de história
O Curso de Aperfeiçoamento de 

Professores da Escola Dominical 
(CAPED) surgiu depois de uma reu
nião do Conselho Administrativo 
da CPAD, sob a presidência do pas
tor Isaque Martins, da Assembléia 
de Deus em Abreu e Lima (PE). "Eu

estava em casa, quando um grupo de 
pastores, liderados pelo pastor Isaque 
Martins, levou-me o convite para as
sumir a coordenação do CAPED. 
Recebia naquele momento a incum
bência de organizar, criar o currícu
lo e planejar todo o seu funcionamen
to", recorda pastor Antonio Gilberto.

O curso foi inaugurado em Io de 
julho de 1974, na AD em São Cristó
vão (RJ), liderada pelo pastor Túlio 
Barros, onde foi fundada a Casa 
Publicadora das Assem bléias de 
Deus. Participaram do curso 102 alu
nos, procedentes de 16 Estados brasi
leiros. Entre eles, pastores, superin
tendentes e professores de Escola 
Dominical e membros das igrejas.



Irmão Ronaldo acredita na regionalização do CAPED como forma de alcançar maior número de professores

Os prim eiros professores do 
CAPED foram  os pastores José 
Pimentel de Carvalho, João de Olivei
ra, Lawrenço Olson, Túlio Barros, 
Geziel Gomes, Antonio Gilberto, 
irmãs Albertina Malafaia, Cyléa Bar
ros e Helena Figueiredo, e o tesourei
ro Othoni Figueiredo. Foi distribuí
da aos alunos uma apostila, impressa 
pela CPAD, contendo as cinco unida
des do curso: A Bíblia, Escola Domi
nical, Pedagogia, Psicologia Educaci
onal e Doutrinas Fundamentais.

Nos seus 25 anos passaram pelo 
CAPED renom ados professores, 
entre eles Eurico Bergstén, João 
Kolenda e Ruth Doris Lemos, João 
Pereira de Andrade e Silva, José 
Apolônio, Elienai Cabral, Donald 
Stamps, Randal Walker, Raimundo 
de Oliveira, Mardônio Nogueira, 
Joel Dutra, Adilson Farias e Ivonilde 
Bergstén.

Opiniões sobre o CAPED

"Os 25 anos do CAPED foram de 
constante sucesso, graças à providên
cia divina que separou o corpo docen
te o qual se dedicou com grande amor 
à ministração das aulas, não medin
do esforços e fazendo tudo por fé. Sen
do assim, Deus fez o curso prosperar 
e ter vida todo esse tempo". (Pastor 
Antonio Gilberto - fundador do 
CAPED/consultor D outrinário e 
Teológico da CPAD)

"Entendemos que qualquer opera
ção de Deus terá como ponto de par
tida o ensino sólido da Palavra 
de Deus, envolvendo a Escola Domi
nical. Quando fizemos a campanha 
promocional junto às igrejas, no biênio 
97/98, culminando com o 1° Congres
so de Escolas Dominical no Riocentro 
e o CAPED no Hotel Glória, atuamos 
no sentido de conscientizar os líderes 
quanto à im portância da Escola

Dominical". (Ronaldo Rodrigues de 
Souza - diretor-executivo da CPAD)

"O CAPED fez a CPAD ser conhe
cida em todo o Brasil como a editora 
da Escola Dominical. Além de publi
car as Lições Bíblicas, ela prepara, 
através do CAPED, os professores das 
diversas igrejas para ministrar aulas. 
O curso tem treinado m ilhares 
de alunos nas capitais e no interior 
dos Estados do B rasil". (Pastor 
Claudionor Corrêa de Andrade - 
gerente de Publicações da CPAD)

"Deus me concedeu a bênção de 
participar do primeiro CAPED como 
secretária e professora em julho 
de 1974, em São Cristóvão (RJ), igreja 
onde nasci e sou membro. E uma hon
ra atuar ao longo desses 25 anos em 
quase todos os cursos". (Professora 
Helena Barata Soares Figueiredo)

"Foi grande a repercussão do 
CAPED não só para a igreja como 
para os evangélicos de Governador 
Valadares. A CPAD está de parabéns 
por manter um curso desse nível". 
(Pastor Salatiel Fidélis de Souza - 
AD/Governador Valadares, MG)

"O curso atendeu às expectativas, 
revelando sua capacidade de for 
mar e informar os cidadãos. Contri
buiu para o crescimento espiritual 
e para a vida secular dos profissionais 
que dele participaram ". (Pastor 
Valdemar Nascimento Oliveira - AD/ 
Altamira, PA)

"O CAPED provoca mudança na 
estrutura da Escola Dominical. O trei
namento dos professores e membros 
de nossa igreja foi extraordinário". 
(Pastor Esequias Soares - AD/ 
Jundiaí, SP)

BI



O bom professor 
da Escola Dominical

1

Uma peça importante no ensino da Palavra de Deus
Fotos Regi 3 Tewetra

Isael de Araúio

S er um bom professor da Es
cola Dominical deve ser o 

objetivo permanente de todo irmão 
que tem a responsabilidade de estar 
diante de uma classe que lhe foi con
fiada. O tempo de aula e a presença 
de seus alunos são fatores preciosos.

Você deseja o crescimento de sua 
classe em qualidade espiritual e quan
tidade de alunos? Por que há muitos 
crentes de sua igreja que não vão à 
Escola Dominical? Com certeza, o seu 
trabalho como um dedicado profes
sor vai contribuir m uito para o 
aumento em qualidade e quanti

dade. Isso resultará em maior interes
se dos alunos, maior freqüência e, aci
ma de tudo, em maior glória para o 
nome do Senhor -  o dono da obra.

Conheça bem a Palavra de Deus
Aplique-se ao estudo da Palavra 

de Deus, sua história, suas doutrinas 
e aos assuntos necessários ao bom 
desempenho de sua missão de profes
sor de Escola Dominical.

O professor deve ser um apaixo
nado e contínuo estudante da Bíblia. 
Seu estudo tem que ser sistemático e 
organizado, sempre na dependência

do Espírito Santo.

“É reprovávq 
professor da ED q 
não estuda a fundj 

lição e diante da cla& 
fica lendo o comentá  

e até m esm o foge. 
assunto central. Issc 

contribui pa 
desestím ulo dos st| 

aluni

Prepare 
sua aula

È reprovável o 
professor da ED 
que não estuda a 
fundo a lição e di
ante da classe fica lendo o comentá
rio e até mesmo foge do assunto cen
tral. Isso só contribui para o deses
tímulo dos seus alunos e o desejo de 
não voltar mais à  Escola Dominical, 
pois seu professor demonstra falta de 
esmero e preparo.

ESI



Faça o seu plano de aula. Estude 
bem a lição durante a semana, bus
que a Deus em oração para que Ele o 
capacite e conduza-o passo a passo 
nesse grandioso trabalho. Manuseie 
a Bíblia, busque subsídios em livros 
de pesquisas como manuais, enciclo
pédias e dicionários.

Reunião de estudo 
para professores

E o momento para que os profes
sores estudem em conjunto a lição do 
domingo. Serve para a uniformida
de do ensino da Palavra de Deus na 
igreja e para estreitar a comunhão fra
ternal, além da oportunidade de com
partilhar experiências. Em geral, são 
realizadas aos sábados à tarde ou aos 
domingos antes da Escola Dominical.

Conheça Pedagogia
E a arte e a ciência de educar. Ao 

aplicar as técnicas de didática, você, 
como instrumento usado por Deus e 
preparado para ensinar, estimula,

dirige e encaminha, através da apren
dizagem, a formação bíblica e espiri
tual do seu aluno. Seu trabalho como 
professor é conduzir para fora o po
tencial inato dele. Você provoca o 
surgimento de talentos, habilidades, 
e motiva o entusiasmo nos alunos.

Conheça Psicologia 
Educacional

Esse é um dos ramos da Psicolo
gia que se ocupa com o estudo das ca
racterísticas, comportamento do alu
no, e com os processos educativos. 
Através da Psicologia Educacional, 
você conhece as características, as ne
cessidades e interesses próprios dos 
grupos de idade.

Faça cursos para preparação  
de professores

A ajuda do Espírito Santo na 
ministração da Palavra de Deus é 
indispensável, mas de você é reque
rido que maneje bem as Escrituras e 
saiba expô-la de forma inspiradora e

"A ajuda do Espirito  
Santo na m inistração  
da Palavra de Deus é 

indispensável, mas de 
você é requerido que 

coerente. m aneje bem as
A m eto- Escrituras e saiba
d o l o g i a  expô-la de form a
p r e c i s a  inspiradora e coerente”

ter pelo
menos início, meio e fim. As igrejas, 
cada vez mais, estão repletas de pes
soas que estudam, são bem prepara
das e agem como os crentes bereanos, 
ou seja, querem de maneira sólida co
nhecer mais a Palavra de Deus.

Conheça a Escola Dominical
O professor precisa entender que 

é peça importante no contexto da 
Escola Dominical em sua igreja. Por 
isso, deve conhecer o que é a ED, sua 
história, seus objetivos e sua organi
zação e administração, além de estar 
inteirado do funcionamento da Esco
la Dominical local.

Seja fiel ao seu dever
Uma vez que passou a integrar o 

corpo docente da Escola Dominical, 
você tem responsabilidades a assumir
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“Uma vez que passou  
a integrar o corpo docente  
da Escola Dom inical você  

tem responsabilidades  
a assum ir e deveres a 

cum prir com o professor'

e deveres a cumprir como professor, 
praticando a fidelidade que se requer 
de todo bom servo de Deus.

Seja pontual e assíduo
Se você não chega na hora, não 

começa na hora nem termina na hora 
seus deveres como professor da 
Escola Dominical, você não pode 
exercer esta e outras funções na sua 
igreja. Muito menos se você não é 
assíduo. Lembre-se: a primeira lição 
que você ensina aos seus alunos é a 
do exemplo.

Demonstre amor e dedicação
Apesar de exercer um trabalho 

voluntário, o serviço do professor da 
ED deve ser feito da melhor maneira 
e deve demonstrar para seus alunos 
que você tem zelo pela sua vida espi
ritual, pelo ensino da Palavra de Deus 
e por tudo mais que faz para Ele.

Tenha livros de consultas 
e referências

Tipos de livros secularéS: enciclo
pédias, dicionários, manuais, alma
naques, coleções, dicionário de por
tuguês, gramática da língua portu
guesa e livros de didática.

Tipos de livros evangélicos: ver
sões da Bíblia, concordâncias e dicio
nários bíblicos e teológicos, textos 
interlineares e auxiliares para o estu
do do hebraico e do grego, livros 
de teologia sistemática, livros de 
hermenêutica, comentários exegé- 
ticos, expositivos e devocionais, livros 
sobre o Antigo e o Novo Testamen
tos, história e geografia bíblicas, 
apologética cristã, mapas e atlas bíbli
cos, homilética, oratória, sermões e 
esboços, a sociedade e o cristianismo, 
devocionais, biografias e ilustrações.

Faça apontamentos pessoais
O professor da ED deve ser um 

eterno aprendiz. Não há mais lugar 
para o professor "sabe-tudo". Por

isso, você deve adquirir o hábito, se 
ainda não o tem, de fazer anotações 
de seus estudos pessoais da Bíblia e 
de assuntos congêneres, que ouve e 
lê diariamente, e que podem ser úteis 
para fazer melhor aplicação de pon
tos das lições.

Reúna ilustrações
Você deve ser um bom observador. 

Esteja sempre atento para aprender 
histórias com fundo moral, fatos da 
vida cotidiana e outros tipos de ilus
trações úteis para elucidar conceitos, 
pois é melhor partir do conhecido 
para o desconhecido no seu ensino e 
na aprendizagem dos alunos.

Aplique a lição à vida de seus 
alunos

O tema da lição precisa ter valor 
para o seu aluno através da sua utili
dade imediata ou remota, ou seja, as 
verdades bíblicas ensinadas devem 
ser aplicadas à vida e necessidades de 
seus alunos. Ore bastante a Deus no

que tange a esta parte do seu traba
lho como professor.

Mostre interesse pelos 
seus alunos

Seu trabalho como professor não 
se resume aos 50 minutos que passa 
diante da classe. Ore diariamente por 
seus alunos. Visite-os, especialmente 
quando enfermos ou faltam às aulas. 
Tenha um programa de visitação ou 
até mesmo de atividades extraclasses 
(encontros na residência de um dos 
alunos, passeios etc), para mostrar 
que você se preocupa com o ensino 
integral de seus alunos.

Use métodos de ensino
O professor deve conhecer a fun

do não só a matéria que vai ensinar, 
mas também como ensiná-la. E aqui 
que os métodos e o material didático 
prestam o seu serviço. Você deve co
nhecer os modos de conduzir ou mi
nistrar a aula. Jesus ensinou usando 
métodos. Os principais métodos são:
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método da preleção (ou expositivo), 
método de perguntas e respostas, 
método de discussão, método au
diovisual, método de narração, méto
do de leitura, método de tarefas e o 
método demonstrativo.

Use recursos da tecnologia  
educacional

O professor de ED precisa estar 
consciente de que o homem conhece 
o mundo exterior através dos seus cin
co sentidos. Segundo pesquisas sobre 
a aprendizagem humana, retemos: 
10% do que lemos, 20% do que escu
tamos, 30% do que vemos, 50% do 
que vemos e escutamos, 70% do que 
vemos e logo discutimos, 90% do que 
ouvimos e logo realizamos.

Os recursos didáticos:
Motivam e despertam o interesse 

dos alunos; favorecem o desenvolvi
mento da capacidade de observação; 
aproximam o aluno da realidade; 
visualizam ou concretizam os conteú
dos da aprendizagem; oferecem in
formações e dados; permitem a fixa
ção da aprendizagem; ilustram no
ções abstratas; desenvolvem a expe
rimentação concreta.

Lista de recursos auxiliares 
de ensino:

Quadro de giz
Quadro magnético
Mapas
Gráficos
Cartazes -  de pregas, de tiras com 

dobradiças, de tiras dobradas, de sur
presas.

Álbum seriado
Reálias -  objetos reais, modelos ou 

miniaturas que servem de amostras 
da vida prática e cotidiana e que se 
destacam pela oportunidade de infor
mação e formação que proporcionam. 
Exemplos: Telefone -  pode informar 
sobre oração; Chave -  pode informar 
sobre oração.

Flanelógrafo 
Projetor de slides 
Retroprojetor e transparências 
Videocassete
Datashow - Recurso moderno que 

usa o computador para projeções em 
telão, incorpora mapas, gráficos e ta
belas, contém desenhos ilustrativos, 
estimula a criatividade, cria anima
ções de textos e efeitos de transição 
entre uma tela e outra, permite o uso 
de texto, imagem e som; serve de ro
teiro automático para apresentação, 
cria transparências coloridas ou em 
preto-e-branco com o auxílio da im
pressora, cria slides de 35mm sem

máquina fotográfica, amplia a percep
ção em relação ao tema exposto e tem 
biblioteca de desenho e símbolos. 
Um dos programas mais populares 
para trabalhar com Datashow é o 
PowerPoint. — *

Isael de Araújo é chefe do Setor de 
Educação Cristã da CPAD, superinten
dente da ED da Assembléia de Deus de 
Niterói (RJ) e coordenador e professor da 
matéria Escola Dominical no CAPED.

* As fotos das páginas 22 e 23 repro
duzem classes da AD Taquara (RJ).

“O professor da ED 
deve ser um eterno  

aprendiz. Não há mais 
lugar para o professor 

sabe-tudo”



Judith Holder
Uma vida dedicada ao ensino

S x e m fito - d e  ‘T fte tá n e

P ontual, assídua e dedicada. 
Essas são apenas algumas ca

racterísticas da professora da Escola 
Dominical da A D em Porto Velho, 
Judith Holder, e que valem o reconhe
cimento do trabalho desenvolvido 
por mais de 60 anos. Aos 85 anos, irmã 
Judith prova que idade não é empe
cilho para estar em plena atividade, 
principalm ente quando o envol
vimento é com o ensino da Palavra de 
Deus.

Para pastor David Nascimento, 
superintendente de Escola Dominical 
da AD em Porto Velho, é uma honra 
e um presente de Deus ter irmã Judith 
no corpo docente do ministério. "Ela 
é um exemplo que deve ser seguido", 
comenta. Mas essa não é uma opinião 
isolada. Ela é respeitada por sua de
dicação à obra e considerada pelos 
irmãos mais antigos como "relíquia e 
patrimônio cristão".

Contudo, nada disso a envaidece.

Irmã Judith faz questão de enfatizar 
que a honra e a glória são para Deus.

Segredo do sucesso
Trêmula, mas confiante no Senhor. 

Era assim que irmã Judith se sentia 
ao entrar na classe de jovens solteiras 
para ministrar sua primeira aula na 
Escola Dominical, apenas um ano 
após a sua conversão em 1935. Ficou 
até 1990 com as jovens e desde então 
leciona na classe de idosos.

Hoje, com a segurança de quem se 
dedica a essa obra há 63 anos, ela dá 
a sua receita de sucesso: paciência, 
amor e principalmente saber levar a 
turma, criando um ambiente apropri
ado para as aulas. "O professor pre
cisa ser dedicado, buscar sempre a 
direção de Deus, não ser supérfluo e 
nem monótono. No mais, é oração, 
paciência, perseverança e direção de 
Deus, porque alunos que muito con
versam e fazem perguntas demais,

sempre vai haver", brinca.
Nostálgica, ela lembra do tempo 

em que, devido aos atrasos na entre
ga das lições que eram transportadas 
por navio, só usava a Bíblia como fon
te de ensino. Depois, passou a usar 
também enciclopédias, dicionários 
e ler bastante. "Biblioteca à disposi
ção é uma forma de melhorar o nível 
da Escola Dominical", sugere.

A professora Judith Holder defen
de a premiação aos alunos e profes
sores como forma de incentivo e 
reconhecimento pelo esforço. Com 
humildade e alegria, ela comenta que 
muitas vezes foi premiada como pro
fessora mais assídua e dedicada, o que 
muito a estimulou ao longo de sua 
carreira.

Judith Holder acrescenta que ser 
professor de ED é um esforço em prol 
da Igreja. "E um trabalho espinhoso, 
mas gostoso". Ela não chegou a con
cluir o primeiro grau, mas não deixou 
que isso fosse obstáculo para que 
Deus a usasse como mestre. "Gran
des homens chamados pelo Senhor 
eram iletrados. A Palavra de Deus 
sempre será viva e eficaz", testifica.

Descendente de pais barbadianos, 
oriundos da antiga Colônia britânica 
de Barbados (Antilhas), ela nasceu 
na atual cidade de Guajará-Mirim, 
Rondônia, em dezembro de 1913, 
época do então Território do Gua- 
poré. Viúva de Percy Holder, é mãe 
de W ilson, G ertrudes, Dayse e 
Joel Holder, líder do ministério em 
Porto Velho. •̂=sa

Para Judith Holder, ser professor é um esforço em prol da igreja

Joel Cavalcanti Bezerra
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Um livro que ajudará você 
a ver o mundo com outros olhos 
com os olhos da compaixão.

Informações e curiosidades de 26 países e 26 colônias, 
e para cada local, histórias emocionantes que, com certeza, 
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Mapas e ricas figuras que irão ajudá-lo a compreender um 
pouco a vida nesses lugares, e no fim do livro um mapa-múndi 
com a localização dos países e colônias citados;
Lista de motivos de oração por cada país, colônias e povos 
que estão sendo alcançados pelo evangelho de nosso 
Senhor Jesus Cristo.
Sugestões de como envolver sua Escola Dominical ou sua família 
com o trabalho missionário;
Perfeito para orar por missões na igreja, no culto doméstico 
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Comissionamento divino
ADs investem em estrutura visando êxito da ED

Fotos: AD /cam boriú  A Escola Dominical da AD em Camboriú está passando por uma nova fase

Daniel Souza Mata

Desde 1780, quando foi funda
da na Inglaterra, a Escola 

Dominical sofreu diversas mudanças, 
para melhor. Hoje instrumento de 
discipulado fundamental nas igrejas, 
a ED, que começou com a reunião de 
crianças no templo, foi combatida em 
seu início. Robert Raikes almejava dar 
um futuro melhor às crianças, que 
perambulavam pelas ruas e caiam na 
delinqüência, mas seu objetivo era 
modesto se o compararmos ao que a 
ED se tornou e ao seu alcance mundi
al. Já em 1784, eram 250 mil alunos. 
Hoje, são milhões de alunos e profes
sores em todo o mundo. O milagre da 
multiplicação também chegou ao Bra
sil a partir de 1855. A Assembléia de

m

Deus reconhece a importância dessa 
instituição e investe na formação de 
professores, material e salas bem equi
padas.

Evangelizar enquanto ensina é 
uma virtude que engloba as princi
pais ordens de Jesus. Ciente de que 
o ensino religioso cumpre essa função, 
o superintendente da Escola Domini
cal da AD em Cam boriú (SC), 
Marcondes Rocha de Oliveira, segue 
as orientações do Manual de Escola 
Dominical, do pastor Antônio Gilber
to (CPAD), que dá várias dicas de 
como montar e melhorar uma escola. 
Mas Marcondes vai além. Freqüenta 
seminários e tem planos para um 
aperfeiçoamento dos professores, e

pretende usar salas de escola 
pública e recursos audiovi
suais para increm entar as 
lições. "Nossa necessidade é 
a formação de professores. 
Atualmente, os critérios para 
a escolha do corpo docente é 
tempo de conversão e fre
qüência às aulas. Os professo
res têm boa vontade mas não 
o preparo, qualificação, didá
tica e técnica, o que resulta na 
dispersão e evasão das tur
mas. Desmotivados, os alunos 
ficam sem vontade de voltar 
à aula. Além disso, a tendên
cia é que o professor se des
vie do assunto proposto", 
alerta.

Estratégias
Em tempo de proliferação 

de igrejas e confusão doutrinária, o 
despreparo pode significar mais dú
vidas para o aluno quando o mestre 
não tem um embasamento bíblico for
te. Para isso, Marcondes propõe, além, 
dos cursos de preparo, reuniões cons
tantes com os professores no segun
do sábado anterior a cada lição. Mais 
ainda, a idéia é estudar com ante
cedência as lições do trimestre se
guinte para um aprofundamento 
na leitura dos livros básicos.

A freqüência de apenas 
60% dos 300 alunos da 
sede preocupa o superin
tendente, que já decidiu: 
logo que im plantada 
a nova estrutura, visita
rá os faltosos, os não 
matriculados 
e os demaisI 
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alunos, "para essas pessoas 
se sentirem prestigiadas e 
verem que estão fazendo fal
ta". Dez professores divi
dem-se em cinco salas, exis
tindo para cada classe um 
professor titular e um auxili
ar. Nas aulas são utilizadas a 
Bíblia, a revista Lições Bíbli
cas, quadro e giz, mas nos 
planos do superintendente 
estão a utilização de video
cassete e a ampliação do es
paço físico, a princípio ocu
pando salas de escolas secu
lares vizinhas ao templo e 
mais tarde construindo suas próprias 
salas. Um outro projeto, mas para 
uma segunda fase, seria a criação de 
classes de alfabetização para os 
irmãos que querem mas não podem 
ler a Palavra.

Em Jussara, o 1o Simpósio Educacional contribuiu para que a igreja implantasse novas diretrizes de trabalho

Mudanças para melhor
Contando com o apoio irrestrito 

do pastor José Fernandes da Silva, a 
superintendência de ED da AD em 
Jussara (GO) pôde implementar idéi
as que em muito contribuíram para o 
aumento de aproximadamente 90%, 
na freqüência de matriculados. A igre
ja promoveu uma série de mudanças 
na educação religiosa. Falta de prepa
ro, pouco material e esquema de aula 
montado sem antecedência tornavam 
as aulas desinteressantes. Após um 
simpósio educacional, a igreja reco
nheceu seus pontos fracos e aceitou 

as novas propostas, como: in- 
n  tercâmbio de 

p rofesso
res, uso de 

audiovisuais 
e de novas 
literaturas,

além de prêmios aos alunos que se 
esmeram nos quesitos Bíblia, lições e 
visitas.

Apré-escola, reunião de professo
res no sábado para tratar da lição do 
domingo seguinte, permitiu também 
a unidade na forma e conteúdo a ser 
ensinado. Ao fim de cada trimestre é 
feita uma reunião para apresentar o 
material do próximo período e sanar 
dúvidas. Para o superintendente 
Gildo Ferreira de Souza, a integração 
entre professores e alunos é uma peça- 
chave. "A evasão diminuiu a partir de 
um controle com dados sobre os alu
nos, como datas de aniversário. Pas
samos a visitar os irmãos, depois do 
culto conversamos sobre assuntos da 
Escola e no final do mês comemora
mos os aniversários".

Mas nem tudo sempre foi flores 
para os dirigentes da escola em 
Jussara. Ao assumir a superintendên
cia, Gildo percebeu que para algumas 
congregações a importância de uma 
Escola D om inical era lim itada. 
"Quando chegamos aqui, havia con
gregações de fazendas que nunca 
tiveram escolas. A gente pedia para 
os líderes iniciarem o trabalho e isso 
não acontecia. Diziam que não con
seguiam a revista, que não poderiam

formar classes com menos de 20 ou 
30 alunos, ou não tinham interesse. 
Então mostramos como funciona uma 
escola, levamos revistas, montamos as 
cadernetas e explicamos que uma 
classe com dois ou três alunos não 
deixa de ser uma classe. Inauguramos 
a escola e o trabalho continua até 
hoje", conta Gildo.

Tanto esforço é recompensado. 
A igreja sede tem hoje 13 classes, cada 
uma em sua própria sala, sendo 9 na 
igreja e 4 no colégio vizinho, e 300 alu
nos matriculados. Recentemente foi 
criada uma sala especial para os ido
sos, que têm necessidades próprias e 
dificuldades como a baixa audição. 
As visitas aos lares de faltosos e mem
bros que não são alunos trazem mui
tos frutos, pois ganha-se para a esco
la famílias inteiras que se matriculam.

Gildo tem mais planos. "Uma das 
idéias é criar uma classe para alfabe
tização. Quando os alunos seguem as 
lições, desenvolvem o gosto pela lei
tura. O material também é indispen
sável. Antes as pessoas só levavam a 
revista para as classes, mas ensinamos 
que devem também levar Bíblia e 
Flarpa. O resultado é visível. E fácil 
ver que o aluno está lendo a revista, 
na medida em que começa a partici-
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o corpo docente, onde apenas dis
cutíamos a lição do dia seguinte. 
Mas os encontros não eram muito 
atrativos. Então, a reunião passou 
a ser mensal em uma escola secu
lar, com a presença dos professo
res da sede e congregações. Con
vidamos um especialista em cada 
matéria. Se o assunto, por exem
plo, é Escatologia, convidamos um 
grande conhecedor do assunto 
para ministrar", explica o minis
tro.

A experiência parece estar sen
do boa. Os professores ficam das 
8 às 22h no colégio. Tomam café, 
almoçam e jantam juntos, o que 
proporciona também uma unida
de no ensino e um intercâmbio 
maior de idéias. Videocassete, 
projetor de slides e retroprojetor 
são alguns dos audiovisuais que 
também melhoraram a freqüên
cia às aulas.

Mas isso não é tudo. De acordo 
com o pastor, "o aumento se deve 
à geração de compromissos. Quando 
convocamos o coral ou a banda para 
se apresentar na ED, isso gera a parti
cipação". Acriação de uma classe para 
os músicos, com o assunto da lição 
voltado para suas necessidades, 
foi outra estratégia vitoriosa. Criou- 
se uma classe coesa, que tem como 
professor o próprio regente da 
orquestra.

Café da manhã na Escola
Outra preocupação era a evasão 

e falta de oração por parte dos jovens. 
Solução: Culto de oração com o pas
tor e a juventude de 7 às 8h, seguido 
de um café e bate-papo até às 8h45, 
quando a Escola tem início. Resulta
do: maior intimidade com Deus, o 
pastor e a igreja, além de um preparo 
espiritual m aior para receber a 
lição. "Os jovens vêm. Antes eles fi
cavam dormindo em casa", lembra 
pastor Paulo Alves.

AD/Santos

Para pastor Paulo Corrêa, o êxito está 
em uma ED mais criativa

A escola é dividida por faixa etá
ria e, a partir da juventude, por sexo, 
para tratar-se com mais liberdade e 
direcionamento de assuntos relacio
nados à sexologia cristã.

Segundo o ministro, os professo
res não têm ainda muita facilidade 
para falar do tema. Entretanto, ressal
ta sua importância, pois "há advertên
cias que devem ser feitas". A liberda
de que o jovem não sente em casa 
para perguntar, ele a tem nas classes 
da Escola Dominical.

O esforço contra a evasão passa 
por premiação às classes assíduas 
e visita a alunos faltosos pelas comis
sões formadas pelos colegas de sala. 
Mas um grande achado foi a criação 
da classe para jovens casais. "Os 
recém-casados não querem se separar 
do cônjuge e vínhamos perdendo 
alunos por causa disso. Assim, cria
mos uma classe para os manter uni
dos, já que eles estudam e trabalham, 
tendo apenas o fim de semana para 
ficarem mais juntos", conclui.

par da aula e dar opinião. Antes só 
ouviam", conclui.

“Milagre da m ultiplicação”
Sensibilidade talvez seja a matéria 

principal no currículo de uma Escola 
Dominical próspera. Se todos os pas
tores desejam uma ED forte e atuan
te, têm que se esforçar mais por este 
objetivo. E preciso estar atento ao 
panorama escolar, cabendo aos líde
res perceber a evasão de alunos e sua 
motivação. A ousadia para mudar 
é outra aliada. Pastor Paulo Alves 
Corrêa, da AD em Santos (SP), que 
o diga. Desde que implantou um novo 
modelo, há dois anos, a freqüência 
de sua escola aumentou em 120%. 
Hoje, somente na sede são mais de 300 
alunos.

Milagre da multiplicação? Em par
te ele associa o êxito a esta passagem 
bíblica. "Jesus foi especialista em pro
jetos alternativos, que precisamos ter 
ante as crises. Quando a multidão sen
tiu fome, só havia cinco pães e dois 
peixinhos, que Jesus logo multiplicou. 
Se o aluno não vem por achar a aula 

maçante, temos que 
preparar os profes

sores. Tínha
mos reu- 

n i õ e s  
aos sá
bados 

com



Dramatização para 
a Escola Dominical

M uito temos fa lado  de 
Robert Raikes nesta edição.
Então, que tal aproveitarmos o 
dia de encerramento do trimes
tre na Escola Dominical para 
homenageá-lo? É uma excelen
te oportunidade para refletir
mos sobre uma realidade que 
não ficou num passado distan
te, mas se faz presente em nos
so dia-a-dia.

A melhor escola!

Narrador: Um aluno de 
Escola Dominical retoma 
para casa após estudar a 
Bíblia na classe de adoles
centes. No caminho, um 
grupo de 3 meninos de rua 
estavam fazendo a limpa 
nas crianças que passavam...

Mas Alex, mesmo vendo o grupo 
de longe, não se intimidou, resolveu 
seguir o seu caminho...

Alex: ( se aproxima olhando para 
os pés e exclama) -Quão formosos são 
os pés dos que anunciam a paz, dos 
que anunciam coisas boas...

Grupo de meninos de rua

Menino líder (1): Lá vem o bobão.

Menino (2): Vamos fazer a limpa 
nele?

Menina (3): Nele, não, eu o conhe
ço! Ele mora perto da minha casa, olhe 
nosso trato.

Menino (1): Você tem casa, 
sujinha? (todos riem)

Alex: (se aproxima do grupo). Vol
te para casa, Ana, sua mãe está te pro
curando!

Ana: Não fale que me viu...

Alex: Sabe, gente, eu vim pensan
do num homem que amava muito as 
crianças de ma. Ele organizou um 
grande movimento em todo mundo.

Menino: Não sei quem ia se inco
modar conosco...

Menino: Não queremos ouvir 
nada, estamos trabalhando...

Ana: Conte-nos esta história, Alex, 
que homem foi este!

Menino líder: Se ajuntou nossa

gente, é melhor ouvir...

Todos se acomodam no chão e. 
inicia o 2° ato.

Cenário: A praça da cidade ingle
sa de Gloucester em 1780. Adolescen
tes e crianças viciadas, em completa 
miséria e ociosidade espalhadas na 
praça.

Indumentária: O jornalista inglês 
e as crianças de rua inglesas caracte
rizadas de trajes da época.

(Robert Raikes passeia olhando a 
situação com expressão de insatisfa
ção e ajoelha-se em oração)

Raikes: Oh! Deus, o que posso fa

BI



zer para tirar essas crianças da rua. 
Será que posso fazer algo! São órfãos 
e viciados, entregues a delinqüência. 
Todos perambulam pelas ruas entre
gues a ociosidade, sem qualquer ori
entação espiritual. Já trabalho há 15 
anos com detentos naquelas prisões 
sujas da cidade. O que posso fazer, ó 
Deus? Socorre-nos!

Voz ( palavra profética ): Robert 
Raikes, esforça-te, tu mudarás a vida 
das crianças desta cidade. O Senhor 
teu Deus é contigo, levanta-te e age.

Robert Raikes (se expressa com 
entusiasmo): É isso, vou organizar 
classes para ensinar a Bíblia, Matemá
tica, Moral e Cívica. No final da aula 
darei uma refeição para cada criança. 
Vou começar no próximo domingo, 
não posso perder tempo.

(Rapidamente, ele se levanta e vai 
em direção às crianças inglesas espa
lhadas na igreja e no palco conversa e 
convida-as para uma reunião. Elas 
ficam admiradas e o seguem).

3o Ato 
Cenário mudo

Escola Dominical Inglesa: As cri
anças chegam limpas, vestidas e cal
çadas para estudar. Formam três clas
ses animadas. Robert 
Raikes recebe-as com 
alegria.

Homem: (lendo 
um jornal, comenta 
com o outro). O mo
vimento está crescen
do, mesmo com opo
sição. Não existem 
mais crianças nas

ruas. As igrejas estão cheias delas nas 
classes dominicais.

Mulher: Ouvi dizer que já existem 
250 mil alunos matriculados em toda 
a Inglaterra. Essa obra é de Deus. 
E tudo começou com aquelas crian
ças de rua (saem comentando...)

4o Ato 
As crianças levantam-se e voltam  
ao palco com Alex.

Ana: (chorando) Esse movimento 
foi tão importante, mas que pena que 
acabou...

Menino líder: (triste) Vamos em
bora.

Alex: (animando-os) Não acabou!
Todos: Não!
Alex: Não terminou, eu acabo de 

vir de uma maravilhosa aula.

Menino: Não é possível, Robert 
Raikes ainda vive?

Ana: Deixa ele acabar de falar.

Alex: Não! A prim eira Escola 
Dominical teve início aqui no Brasil 
em 19 de agosto de 1855, na cidade 
de Petrópolis. O fundador foi o mis

No outro lado do 
palco, pessoas com 
jornais comentando:
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sionário Robert Kalley e sua esposa, 
Sarah Kalley. Desde então, o cresci
mento da Escola Dominical no Brasil 
tem sido maravilhoso.

Menino: Tudo começou com cri
anças como nós, cresceu e hoje é um 
movimento tão maravilhoso, mas 
esqueceram da gente.

Ana: Pelo que você falou, a Escola 
Dominical nasceu com um movimen
to entre as crianças.

Alex: Sim, se vocês quiserem 
podem me acompanhar para a Esco
la no próximo domingo. Vocês que
rem?

Todos: Nós vamos.

Alex: Deus vai mudar as suas 
vidas.

Encerramento
Entra Robert Raikes e seus alunos 

ingleses.

Robert Raikes: Parabéns meninos! 
Essa é a melhor escola!

Crianças inglesas abraçam as bra
sileiras e todas cantam um hino abra
çados.

Arquivo



Como potencializar e dinamizar 
o ensino para adultos
Revertendo o quadro de estagnação e rotina
Marcos Tuler

que significa potencializar 
e dinamizar o ensino? A na

tureza do ensino não é dinâmica em 
si mesmo? Haveria algo a fazer que o 
tomasse mais interessante?

Tornar o ensino potente e dinâmi
co significa atribuir a ele força para 
produzir ou transformar alguma coi
sa. No âmbito da educação, significa 
modificar o comportamento na ma
neira de pensar, sentir e agir.

O ensino deve ser atuante, vibran
te e instigador. Ensinar não significa 
simplesmente transmitir conhecimen

tos, como se a mente do aluno fos
se um insignificante receptá
culo do conhecimento alheio ou 
uma folha em branco, na qual o 
professor poderia gravar o que de
sejasse.

Muitos professores acham que 
é dever comunicar o máximo do 
que eles sabem aos alunos, na for
ma melhor estruturada possível, 
mesmo sem medir ou avaliar o 
resultado, em termos de quantida
de e qualidade de conteúdo assi
milado. Ensinar, entretanto, não é 
somente transmitir, não é somen
te transferir conhecimentos de 
uma cabeça a outra, não é somen
te comunicar. Ensinar é fazer pen- 
sar; é ajudar o aluno a criar novos 
hábitos de pensamento e de ação. 
Isso não significa que a exposição

da aula não deva ter estrutura algu
ma, ou que seja melhor o professor ser 
um mal comunicador. Significa, sim, 
que a estrutura da exposição deve 
conduzir ao raciocínio e não à absor
ção passiva de idéias e informações 
do professor.

O ensino pode ser potencializado, 
direcionado e adaptado a qualquer 
faixa-etária. Porém, sua adequação 
baseia-se sempre no conhecimento 
das particularidades de cada fase da 
vida humana.

Quem é o adulto?
Quem é o adulto? Quais são suas 

necessidades, interesses e expectati
vas? Essas e tantas outras interroga
ções sobre as peculiaridades dos adul
tos devem ser respondidas e refleti
das por todos quantos se engajam no

Fotos: Reginaldo Teixeira



magistério específico para a denomi
nada "idade vigorosa".

Segundo o dicionarista Aurélio 
Buarque de Holanda, o termo "adul
to" diz respeito ao "indivíduo que 
atingiu o completo desenvolvimento 
e chegou à idade vigorosa; que atin
giu a maioridade". No âmbito psico
lógico, diz-se do "indivíduo que atin
giu plena maturidade, expressa em 
termos de adequada integração soci
al e adequado controle das funções 
intelectuais e emocionais".

Além dos aspectos físicos e psi
cológicos, podemos também observá- 
lo pelo prisma social e espiritual. 
A maioria dos adultos está estabiliza
da na área financeira, familiar e soci
al. Buscam coisas concretas e reais. 
Suas expectativas estão calcadas e 
fundamentadas em aspectos reais da 
vida. É a época da mais completa 
manifestação da vida; tempo de gran
de produtividade, período em que se 
manifesta a maior capacidade de 
discernimento; sérias responsabilida
des, amizades estáveis, grande ambi
ção e força de vontade. Também de 
comodismo espiritual, no sentido 
de imaginar que já sabem tudo que 
diz respeito às coisas espirituais. 
Como atingi-los com o ensino bíbli
co? Como motivá-los ao estudo da 
Palavra? Como reverter o quadro de 
estagnação e rotina?

Ensino para adultos
Para melhorarmos a qualidade do 

ensino ajustado aos adultos, precisa
mos conhecer suas necessidades, pre
ferências, expectativas e, principal
mente, de que modo se disponibi
lizam à aprendizagem. Vejamos:

a)0  adulto precisa envolver-se 
totalmente no processo 
ensino-aprendizagem

Qualquer tempo gasto sem que o 
aluno esteja profundamente envolvi
do na lição é tempo perdido. O que

se pensa, geralmente, é que somente 
as classes infantis e de adolescentes 
necessitam de elementos incentiva- 
dores para captar e cativar a atenção 
dos alunos para o estudo. Esse pen
samento não traduz a verdade no âm
bito da prática docente. Muitos recur
so seduca-tivos normalmente aplica
dos à infância e à adolescência podem 
ser potencializados e redimensio-na- 
dos para o ensino de adultos. Temos 
que fazer o aluno envolver-se na 
lição. Torná-los cooperadores enga
jados na aprendizagem.

A participação ativa dos alunos 
constitui fator essencial à aquisição e 
principalmente à retenção do conteú
do da lição. O professor deve "abrir 
espaço" para seus alunos contarem 
suas próprias experiências relaciona
das aos aspectos essenciais da lição.

Todo ensino tem de ser ativo e toda 
aprendizagem não pode deixar de ser 
ativa, pois ela somente se efetiva pelo 
esforço pessoal do aprendiz, visto que 
ninguém pode aprender por alguém. 
O professor deve solicitar, quer no iní
cio, quer no decurso de qualquer aula, 
a opinião, a colaboração, a iniciativa, 
o trabalho do próprio aluno.

b) O adulto também 
requer métodos 
flexíveis e variados

Não devemos tornar nossos méto
dos tão rígidos a ponto de não admi
tirmos meios de comunicação mais 
práticos e flexíveis. Por exemplo, o 
método de preleção ou exposição oral, 
embora muito criticado, é o preferi
do, principalmente pelos professores 
de adultos. Nesse método, o profes
sor fala o tempo todo e às vezes res
ponde algumas poucas perguntas.

Dentre as desvantagens do uso 
exclusivo desse método, destacam-se 
duas: primeira, a preleção "centrali
za o ensino na figura do professor, 
exigindo pouco ou nenhum preparo 
da lição por parte dos alunos". Segun

da, esse método "não permite que o 
professor dê atenção especial a todos 
os alunos, obrigando-o, em alguns 
casos, a nivelar a aula, por mera su
posição" (Como tornar o ensino eficaz, 
CPAD).

Precisamos diversificar nossos 
métodos e adequá-los eficientemente 
às novas circunstâncias. Ou seja, mu
dar a maneira de comunicar uma ver
dade sem alterá-la. Um dos maiores 
problemas do ensino nas Escolas Do
minicais atualmente, independente 
de faixa-etária, é a inadequação dos 
métodos de ensino. Os métodos, 
quando são usados, são escolhidos 
sem objetivar o aluno e a transforma
ção de sua vida.

O professor deve ser criterioso ao 
escolher o método que irá usar em sua 
classe. Cada situação específica re
quer um método apropriado. Devem 
ser avaliadas todas as vantagens 
e desvantagens antes de aplicá-lo. O 
professor deve adotar outros métodos 
e técnicas de ensino atuais tais como 
debates, discussão em grupo, pergun
tas e respostas, dramatizações e tan
tãs outros dinamizadores do ensino.

c) O adulto também 
precisa de novidades

O professor deve cultivar sempre 
o senso de "novidade". Deve criar um- 
ambiente de constante expectativa 
do "novo", do atraente, da curiosida
de. O adulto quer livrar-se do tédio e 
da monotonia. Ele deseja entrar em 
atividade e demonstrar que é habili
doso e criativo.

O conteúdo da revista (informa
ções e aplicações), por mais enrique- 
cedor e profundo que seja, não é sufi
ciente, até mesmo em função do pou
co espaço para desenvolvê-lo. Os alu
nos sempre esperam que o professor 
transmita à classe informações com
plementares.

O professor que sim plesm en
te reproduz enfadonha e rotineira



mente o conteúdo da revista, sem 
empreender o esforço da pesquisa, 
está irremediavelmente fadado ao 
fracasso.

Muitos professores, por não domi
narem o conteúdo, chegam até a ser 
intransigentes, acolhendo com olhar 
de desagrado a mínima participação 
da classe ou interrupção de sua pre- 
leção. Temem, na verdade, que o alu
no faça perguntas que não estejam 
atreladas direta ou indiretamente 
às suas idéias pré-concebidas ou 
estruturas mentais arrumadas. Isto 
evidencia, indubitavelmente, total 
despreparo e descuido com o minis
tério de ensino. "O professor deve 
conhecer muito bem o assunto que 
está ensinando. Um fraco domínio 
do conteúdo resulta num ensino 
deficiente" (John Milton Gregory).

A Palavra de Deus diz que aque
les que possuem o dom de ensinar 
devem esmerar-se em fazê-lo: "Se é 
ensinar, haja dedicação ao ensino", 
Rm 12.7b.

d) O adulto rejeita a improvisação
Outra questão relevante no ensi

no para adultos é a famigerada como
didade, que gera a improvisação. 
E de se admirar o que ouvimos por 
aí nos "bastidores" da Educação Cris
tã: "Planejar aula para adultos? Que 
nada! É só ler a revista e reproduzir o 
comentário com outras palavras".

O planejamento é imprescindível 
em qualquer atividade humana. Que 
dirá num empreendimento educaci
onal! Pelo planejamento, o homem 
evita ser vencido pelas circunstânci
as e aprende a aproveitar as novas 
oportunidades. Um bom plano de 
aula promove a eficiência do ensino, 
economiza tempo e energia, contribui 
para a realização dos objetivos visa
dos e, acima de tudo, evita a corroe- 
dora rotina e a improvisação. Todo o 
planejamento se concretiza em um 
programa de ação, que constitui um

roteiro seguro que conduz progressi
vamente os alunos aos resultados 
desejados.

Antes de planejar sua aula, todo 
professor deveria fazer a si mesmo 
as seguintes perguntas: Qual a melhor 
maneira de introduzir esta aula? 
Como posso transmitir o conteúdo 
desta lição de m aneira atraente 
e interessante? Que tipo de aplica
ção eria mais eficaz para essa aula? 
Como concluir essa lição eficazmen
te a ponto de suscitar no meu aluno o 
desejo de retornar à aula no próximo 
domingo?

e) O adulto precisa ser 
incentivado

Antes de iniciar a lição, o profes
sor deve propiciar a seus alunos boas 
razões para continuarem assistindo 
suas aulas. Contar antes uma histó
ria interessante, uma ilustração curi
osa, uma notícia de última hora ou 
uma experiência vivenciada por ele 
mesmo constituem excelentes formas 
de incentivar o aluno.

Ao escolher o elemento incenti- 
vador, o professor deve sempre levar 
em conta os interesses reais de seus 
alunos. Quais são as coisas que mais 
lhes interessam? Sobre que gostam 
de falar?

As vezes é bom usar algum acon
tecimento do momento como ilustra
ção, e assim relacionar a lição com 
eventos e atividades que estejam 
interessando os alunos na ocasião.

Qualquer que seja essa incenti- 
vação, ela deve conduzir o pensamen
to, de maneira lógica e fácil, para 
a lição propriamente dita, relacionan
do o assunto a aspectos reais da vida.

O relato de um acontecimento; 
a leitura de um texto paralelo da 
Bíblia; citações de outros comentaris
tas; apresentação de uma gravura, 
objeto etc. Estes são alguns dos varia
dos recursos de que o professor de 
adultos pode dispor para vivificar o

ensino e a aprendizagem, mediante 
sua aproximação com a realidade 
e com a atualidade.

Na verdade, o professor não moti
va, ele pode apenas incentivar, embo
ra a incentivação só seja eficiente 
se repercutir no aluno a ponto de 
criar ou dinamizar motivos. Ele ape
nas pode incentivar a aprendizagem, 
isto é, fornecer estímulos que desper
tam, no aluno, um ou vários motivos. 
Em outras palavras, o aluno pode 
ficar motivado para o estudo a partir 
de incentivos do professor. Exemplo: 
o professor leva para a sala de aula 
recortes de revistas e jornais com 
notícias atuais com o objetivo de ilus
trar ou elucidar um fato histórico 
da Bíblia.

f) O adulto precisa ser compreen
dido, respeitado e valorizado

O professor deve ouvir e dialogar 
com seus alunos, levantando as suas 
necessidades, procurando atendê-las 
dentro do possível, dedicando-lhes 
tempo fora da classe da Escola Domi
nical.

Há professores que se colocam 
num pedestal, julgando-se donos do 
saber. Tais professores esquecem que 
seus alunos, independente da escola
rização, possuem experiências de 
vida dignas de serem compartilhadas. 
O conhecimento que possuem, embo
ra às vezes assistemático, constitui 
matéria indispensável para o enri
quecimento do conteúdo da aula.

O professor jamais pode subesti
mar seus alunos. Deve tratá-los com 
respeito, valorizando sempre suas 
participações e compartilhamento de 
idéias. Todo professor deve conhecer 
e praticar o princípio do respeito e 
igualdade. Quando o aluno percebe 
que seu professor o respeita, sente-se 
aceito e desenvolve um relacionamen
to de respeito e admiração com aque
le professor. Vendo-se no mesmo 
nível de igualdade que ele, o aluno



expressa-se com mais facilidade, fica 
à vontade para expor suas dúvidas, 
fazer perguntas e conversar sobre 
suas idéias. Sente-se valorizado. 
Ele acredita que o professor não irá 
censurá-lo ou constrangê-lo com 
julgamentos sobre sua capacidade 
intelectual, mas irá ajudá-lo a se 
expressar melhor.

g) O adulto precisa sentir que faz 
parte de um grupo

Dentre as muitas funções do pro
fessor, destaca-se a de socializar. 
Inclusive, a própria educação e o en
sino são fenômenos de interação psi
cológica e comunicação social. O pro
fessor de temperamento egocêntrico, 
fechado, incapaz de manter contatos 
sociais com certo entusiasmo, não está 
talhado para as funções do magisté
rio cristão. Essas, além do "amor 
paedagogicus" e genuína espiritua
lidade, exigem comunicabilidade, 
interesse e dedicação à pessoa dos 
educandos e aos seus problemas.

As vezes, imaginamos tendencio
samente que os alunos da classe de

adultos só precisam do conhecimen
to bíblico para o pronto ingresso na 
obra do Mestre. Olvidamos de suas 
carências sociais e afetivas, dificulda
des de relacionamento e a necessida
de de cultivar amizades sinceras. Isto 
é um erro crasso! O professor deve 
propiciar um clima de amizade entre 
os alunos. Não é suficiente o contato 
que o professor tem com o aluno du
rante a aula na Escola Dominical. Ele 
deve proporcionar um meio-ambien- 
te propício para um inter-relaciona- 
mento com outros crentes, onde com
partilhem idéias, verdades aprendi
das na Palavra, aspirações e onde haja 
compreensão.

Observando as palavras de Paulo 
em Efésios 4.3 ("Até que todos che
guemos"), verificamos que o meio- 
ambiente propício ao crescimento 
espiritual é encontrado no contexto da 
comunhão cristã.

h) Lecionar para adultos pode 
ser um interessante desafio. 
Depende do professor

Ao contrário do que se pensa, leci

onar para adultos pode ser um gran
de desafio. Basta ser criativo, dinâmi
co e empreendedor. Um bom profes
sor nunca fica satisfeito com seu tra
balho. Procura sempre melhorar seu 
desempenho. Vive na busca constan
te do novo, de como criar novas 
expectativas em seus alunos. O ensi
no dinâmico é aquele que provoca nos 
alunos uma sensação de inten
sa vontade de aprender. Os adultos 
precisam saber que são produtivos e 
podem compartilhar suas idéias e ex
periências.

Essas experiências, consideradas 
conteúdo dinâmico, podem até influ
enciar positivamente no amadureci
mento de outras pessoas. Isto porque, 
geralmente, o adulto aprende quan
do suas necessidades são satisfei
tas ou quando o objeto de estudo tem 
significado pessoal para ele. Caso 
contrário, se vier a freqüentar as 
aulas, será simplesmente para cum
prir um protocolo eclesiástico. Ou, 
quem sabe, arranjar uma boa ocupa
ção para as manhãs de domingo.

Você sente a chamada de Deus 
para essa obra? Reconhece a impor
tância de sua tarefa? Esforça-se para 
seguir o exemplo de Jesus, o Mestre 
dos mestres?

Os professores da ED são freqüen
temente escolhidos pelos líderes. Será 
que são vocacionados? Os vocacio
nados têm esmero. "Se é ensinar, haja 
dedicação ao ensino", Rm 12.7b. 
O que significa esmero? Esmero sig
nifica integralidade de tempo no 
ensino -  estar com a mente, o coração 
e a vida nesse trabalho. Ser profe
ssor é diferente de simplesmente ocu
par o cargo de professor.

Marcos Tuler é pedagogo, bacharel em 
Teologia e professor de D idática e 
Metodologia no Seminário Evangélico 
Boa Esperança, em Bento Ribeiro (RJ).

* A foto da página 33 reproduz classe 
de ED da AD Taquara (RJ).



Alegria da garotada
Gláucia Boraes

Um terre
no fértil, onde 
se plantando 
tudo dá. Co
ração de cri
ança é assim 
mesmo: a se
mente hoje 
lançada, seja 
boa ou ruim, 
mais tarde 
há de germi
nar, florescer 

e tornar-se uma 
árvore. Preocupada com os frutos que 
ela vai produzir no futuro, a profes
sora Maria de Fátima Alves da Costa 
elaborou Fantoches — Alegria da Garo
tada (CPAD), uma obra com dez his
torietas que encerram lições que vão 
valer por toda uma vida, já que trans
mitem princípios bíblicos preciosos.

As histórias devem ser encenadas 
com fantoches, que garantem diver
são e ao mesmo tempo fácil assimila
ção das mensagens, mas o material 
não precisa ser, necessariamente, 
sofisticado. Maria de Fátima indica 
dez maneiras diferentes de improvi
sar os bonecos, usando até mesmo 
sacos de papel. O que importa é usar 
a criatividade e transmitir o recado.

Na historinha "O mais importan
te é Jesus", por exemplo, as crianças 
aprendem a não ter apego às coisas 
materiais e a dar importância à pes
soa de Jesus como Senhor de todas 
coisas.

Certamente, pais, professores, 
pedagogos e educadores, em geral, 
farão dessa ferramenta um canal de 
bênçãos para os pequeninos e uma 
fonte de novas idéias para o trabalho 
que desempenham.

Aprendendo 
a ensinar
Alexandre Coelho

A Escola Dominical é considerada 
o maior seminário do mundo. Desde 
que foi fundada, tem dado um ensi
no eficaz e contribuído para a prepa
ração de obreiros, a evangelização 
de crianças, discipulado de novos 
convertidos e edificação do povo 
de Deus.

Para que você possa compreender 
a importância da Escola Dominical, 
a CPAD lançou a edição atualizada 
do livro M anual da Escola Dom i
nical, do pastor e professor Antonio 
Gilberto. Com larga experiência 
na ministração do ensino da Palavra 
de Deus, o autor nos leva a entender 
a Escola Dominical a partir da sua 
origem com o povo judeu, e as trans
formações históricas pelas quais 
ela passou, chegando até os nossos 
dias como uma instituição atuante da 
igreja.

Pastor Antonio Gilberto trata tam
bém de Teologia Sistemática, onde 
aborda a importância da Teologia 
no ensino da Palavra; Bibliologia, com 
a história, estrutura e o estudo 
da Bíblia; princípios de Pedagogia, 
com currículo, métodos e formas 
de ensino; e Psicologia Educacional, 
com as características de grupos 
etários, o aluno e sua personalidade, 

todos assuntos 
fundam entais 
para professores 
iniciantes e vete
ranos. Este livro 
não pode faltar 
na biblioteca de 
professores, alu
nos, igrejas e se
minários.

Manual para 
o Educador Cristão

Em novembro, a CPAD estará lan
çando mais uma novidade dire
cionada para o ensino. Escrito por es
pecialistas em educação cristã, o Ma
nual de Ensino Para o Educador Cristão 
é um guia completo sobre ensino, 
para ser utilizado em casa, na igreja e 
na escola. Cada colaborador empe- 
nhou-se profundamente em equipar 
o leitor para o maravilhoso privilégio 
de ensinar. O resultado foi uma 
riquíssima coleção de princípios e 
práticas, que servem tanto ao profes
sor iniciante quanto ao experiente.

Nesta obra são estabelecidos fun
damentos, apresentados padrões, 
mostradas variedades de ensino e 
expostos papéis cruciais no ensino 
cristão -  tudo com o intuito de pro
porcionar ao educador um manual 
útil ao ensino. Mantenha-o sobre a 
escrivaninha -  ao alcance da mão -  
para pronta referência e repetida 
leitura.

São 21 capítulos que tratam de 
temas gerais: fudamentos para o 
ensino cristão, padrões e processos do 
ensino cristão, papéis cruciais no en
sino cristão e variedades de ensino 
cristão.
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Onde estão as crianças?
Como anda nossa visão quanto ao espaço 
da criança na igreja

seus equívocos ministeriais 
corrigidos publicamente, tam
bém não vou me furtar a o 
direito de enumerar alguns 
desses equivocados procedi
mentos para com as crianças 
na Casa de Deus. E vale res
saltar que o objetivo não é 
acusar as lideranças, mas di
agnosticar o problema e, à luz 
da Palavra de Deus e do bom 
senso, corrigirmos esses erros, 
e como resultado ouvirmos 
das crianças o versículo 10 do 
Salmo já citado: "Vale mais 
um dia nos teus átrios do que 
em outra parte mil".

posto que as igrejas, de um modo 
geral, já tivessem a visão e valoriza
ção necessárias do trabalho entre as 
crianças. Como isso não é verdade, 
salvo algumas exceções, considero 
mais produtivo questionarmos o 
espaço que as crianças desfrutam na 
visão ministerial, no planejamento 
eclesiástico, no orçamento, investi
mento e até mesmo nas liturgias.

Para respondermos sobre esses 
questionam entos com relação ao 
espaço da criança na igreja, é impor
tante avaliarmos as situações como 
de fato elas são. E para tanto, devo 
esclarecer que assim como os discípu
los não foram poupados de terem

Questão relevante
Num primeiro momento 

dessa nossa caminhada com 
a bandeira do questiona

mento hasteada - "Onde estão as cri
anças?" - poderíamos ser interpelados 
pelo primeiro grupo de pessoas que 
eu chamaria de adultos impor
tantes e ocupados. Estes, 
a exemplo dos discípulos 
de Jesus, nos diriam: "Em 
meio a tantos assuntos 
importantes, que rele
vância há em se ques
tionar o espaço da 
criança na igre
ja? Sabemos 
que os tem
plos estão 
cheios de
las, e isto é 
o bastante".

Essa pos
tura pode

Fotos: Reginaldo Texeira

Sonara Pereira

Se hoje o salmista voltasse os 
olhos para nossa "prole", po

deria exclamar: "Até a criancinha 
encontrou casa, abrigo, aconchego, ca
lor, junto aos teus altares, ó Senhor dos 
Exércitos!", SI 84.3. Seria verdade esta 
afirmação? Estariam as crianças sen
do assim acolhidas no seio de nossas 
igrejas?

Como seria bom se neste artigo 
pudéssemos simplesmente abordar 
questões de espaço físico, desde o pla
nejamento arquitetônico em seus as
pectos técnicos até a composição es
pacial e decoração ideal para o espa
ço infantil na igreja. Essa abordagem 
seria ideal se partíssemos do pressu-
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parecer inocente e justificável, mas 
Jesus indignou-se por causa dela. 
Adultos assim, com tamanho desin
teresse para com as crianças, também 
faziam parte do colegiado de Jesus, 
a ponto de tentarem impedir que as 
crianças chegassem perto Dele para 
igualmente usufruir de suas bênçãos 
(Mt 19.13). Na verdade, isso revela 
a tendência que muitos de nós adul
tos temos, de menosprezar o que 
é pequeno, frágil, dependente e sin
gelo. Embora a criança seja uma fon
te de grandes potenciais, ela se apre
senta com essas características, e en
tão achamos custoso compartilhar
mos o singelo mundo de interesses da 
criança.

Através dos discípulos, Jesus con
templou-nos o coração de valores 
inversos, e não deixou passar em 
branco. Pelo contrário, com sua indig
nação e atitude Ele nos deixou 
o exemplo da correta postura que 
devemos ter para com as crianças: 
"Então, tomando-as nos braços e im- 
pondo-lhe as mãos, as abençoava", 
Mc 10.16. Aqui vemos o adulto mais 
importante e ocupado da terra dis
pondo de tempo para colocar crian
ças no colo e atender-lhes suas neces
sidades. Isso só veio confirmar como 
o Messias seria bondoso e amoro
so com as crianças. "Como pastor 

apascentará o seu reba
nho, entre os seus bra

ços recolherá 
os cordeiri-

«ewá-s-.-. ’V....

nhos...", Is 40.11. Assim, Jesus nos en
sina que, como os adultos, as crian
ças precisam ser apascentadas e de 
uma forma muito especial. E quando 
isso acontece, podemos considerar 
que elas finalmente estão ocupando 
algum lugar na escala de nossos inte
resses.

Criança não atrapalha!
Prossigamos nossa caminhada 

perguntando: "Onde estão as crian
ças ?" Com toda a certeza, vamos nos 
deparar com um segundo grupo, que 
gostaria de denominar: adultos ordei
ros, porém, inconseqüentes. Eles nos 
dirão: "Oh sim! As crianças são irre
quietas e barulhentas. Por isso devem 
ter um lugar à parte para não preju
dicarem o silêncio e a ordem dos 
cultos".

Infelizmente, quando coloco esses 
argumentos, não estou conjecturando, 
mas relatando aquilo que ouvimos de 
alguns adultos. É lastim ável que 
hajam pessoas olhando as crianças 
somente por esse prisma e subesti
mando a importância de sua partici
pação nas atividades da igreja. 
E aqui não me refiro à Escola Domi
nical, onde realmente há necessidade 
de separarmos as crianças por faixas 
etárias para uma maior produtivida
de no trabalho e conseqüente apren
dizagem.

Conhecemos casos de crianças e 
adolescentes que tiveram suas condu
tas mal influenciadas e até desviadas 
quando se encontravam pelas perife
rias dos templos enquanto seus pais 
estavam desapercebidos em suas reu
niões. Essa falta de entendimento e 
vigilância é o mesmo que escancarar 
a porta e deixar as crianças à mercê 
do ladrão que veio para matar, rou
bar e destruir.

Como vemos, é urgente que colo
quemos de lado esta idéia de que 
"criança atrapalha". Se olharmos para 
o Antigo Testamento, veremos que

as crianças estavam presentes em 
vários tipos de convocações e reuni
ões. Em Josué 8.35 lemos: "Palavra ne
nhuma houve, de tudo que Moisés or
denara, que Josué não lesse para toda 
a congregação de Israel e para as mu
lheres, e os meninos, e os estrangei
ros, que andavam no meio deles." 
Confira outros textos, como 2 Crôni
cas 20.13 e Neemias 12.43.

Jesus também se coloca ao lado das 
crianças e contra essa postura de 
intolerância à hiperatividade dos 
pequenos. Acompanhemo-lo através 
dos textos bíblicos e chegaremos 
a essa conclusão.

Onde estava Jesus aos 12 anos 
de idade? Num lugar "à parte", como 
desejam alguns adultos? Certamente 
não; Ele se encontrava "no meio". 
"Três dias depois o acharam no tem
plo, assentado no meio dos mestres 
ouvindo-os e in terrogando-os", 
Lc 2.46.

O tempo passou, Jesus cresceu 
e, no auge do seu ministério, vemo-lo 
reafirmando essa posição: "E Jesus 
chamando uma criança colocou-a no 
meio deles. E disse: Em verdade vos 
digo que, se não vos converterdes e 
não vos tornardes como crianças, de 
modo algum entrareis no reino dos 
céus", Mt 18.2-3.

Assim como os discípulos, os mes-, 
tres judaicos também foram admoes
tados por Jesus, ao se incomodarem 
com o jeito autêntico e barulhento 
das crianças expressarem sua fé no 
Messias: "...Respondeu-lhes Jesus: 
Sim; nunca lestes: Da boca de 
pequeninos e crianças de peito tiras
te perfeito louvor?" , Mt 21.16.

Com essas atitudes, vemos Jesus 
mais uma vez nos legando a visão 
de que criança deve estar no centro 
de nossos interesses, e na prática isto 
significa integrá -la nas atividades 
litúrgicas da igre-ja. Se conseguirmos 
interiorizar ess.as verdades, haverá 
sempre um h\<gar para elas.

ESI



Crianças, igreja de hoje
Precisamos ainda nos referir a um 

terceiro grupo ao qual poderíamos 
chamar de adultos econômicos e 
futuristas. Essas pessoas com boas 
intenções referem-se às crianças cha
mando-as "igreja do amanhã." Toda
via, isso também é um equívoco. A cri
ança faz parte da igreja de hoje. Jesus 
disse que delas é o Reino dos Céus. 
Se elas não fizerem parte da igreja 
hoje, dificilmente o farão amanhã. 
Essa concepção é cômoda e não re
quer investimento de ordem alguma.

A Bíblia diz que os filhos das tre
vas são mais prudentes que os filhos 
da luz. E para nossa tristeza, consta
tamos isto nos milhões de dólares que 
a mídia investe para ganhar a aten
ção das crianças. Um alto investimen
to para desviar-lhes dos padrões mo
rais e espirituais e infundir-lhes um 
consumismo desenfreado e doentio. 
Como podemos cruzar os braços e 
chamarmos as crianças de igreja do 
amanhã? Que tipo de colheita espe
ramos fazer, quando nada ou muito 
pouco semeamos?

A falta de investimento nas crian
ças começa pelos projetos de nossas 
edificações. Pensa-se em templos com 
grandes naves que reúnam muitas 
pessoas, e mais algumas salas para 
administração. Quanto deste espaço 
físico é destinado para salas onde fun
cionarão as várias classes da Escola 
Dominical? Em muitos casos, quan
do finalmente se percebe a necessida
de de separar as crianças dos adultos, 
o lugar que lhes sobra geralmente é 
apertado, mal ventilado, sem as aco
modações adequadas e a divisão 
necessária por faixas-etárias.

Nesse caso, vale lembrar que em 
princípio as basüs do nosso cristianis
mo não foram coiocadas por ocasião 
de grandes reuniões festivas, mas 
numa pequena classt1 de doze alunos. 
Isto deveria nos fazei' repensar a im
portância da Educação' Cristã, acima

E3

de qualquer outra atividade. Igrejas 
que já despertaram para essa necessi
dade chegam a construir edifícios 
anexos para o desenvolvimento das 
atividades de educação religiosa, pen
sando principalmente nas crianças.

Qualificação de professores
E quanto ao investimento pedagó

gico e teológico? Quem são as pesso
as que na maioria das vezes "cuidam" 
das crianças na igreja? Em muitos ca
sos, não há uma preocupação com a 
formação espiritual e teológica dessas 
pessoas. Qualquer um serve. Basta ter 
boa vontade e paciência para lhes 
suportar o barulho e as peripécias.

Se considerarmos as crianças como 
igreja atual, e se levarmos em conta 
que elas estão vivendo os anos áure

os de sua formação integral, com cer
teza iremos investir na qualificação de 
professores que não somente "cui
dem", mas "ensinem" a Palavra de 
Deus aos pequeninos, contribuindo 
para uma formação moral e espiri
tual sadia.

Financeiramente falando, a crian
ça não é autônoma, por isto não dá 
retorno aos cofres da igreja. Daí a ne
cessidade de se ter uma visão de va
lorização e investimento. Como par
te integrante da igreja, elas têm o 
direito de realizarem suas atividades 
específicas, mesmo que isto implique 
em gastos. Por exemplo, quantas igre
jas realizam a Escola Bíblica de Féri
as, com todo conteúdo e estrutura 
a que se tem direito? Os "econômicos" 
dirão "Ah! Mas isto onera em muito



o orçamento da igreja". Pode 
ser, mas as crianças que anu
almente participam desse 
curso intensivo da Bíblia 
terão indelevelmente em 
suas memórias momentos 
prazerosos vividos na Casa 
de Deus, e aprendizados que 
as acompanharão pelo resto 
de suas vidas. Convenha
mos, é bem mais fácil inves
tirmos para ganharmos cri
anças hoje do que irmos bus
car adultos lá fora amanhã.

Finalmente, gostaria de 
sublinhar atitudes de um 
grupo que felizmente não 
se identifica com os perfis 
descritos no contexto geral 
deste artigo. Como podería
mos cham á-los? Talvez 
adultos conscientes e amoro
sos, lideranças e igrejas que 
desde o projetar de seus tem
plos, passando pelos plane
jamentos até seu orçamento, 
reconhecem e valorizam o es
paço das crianças. Com isso 
não queremos lançar sobre a 
igreja o ônus total da educa

ção cristã das crianças. Todavia, quan
do essa "com unidade de fé" 
representa uma extensão da família, 
reforçando e reiterando o ensino que 
se processa no lar, torna-se, sem 
dúvida, uma fonte de ajuda inigua
lável na educação cristã dos filhos.

Jesus, o advogado das crianças
"Qualquer que receber uma des

tas crianças em meu nome a mim me 
recebe; e qualquer que a mim me re
cebe não recebe a mim, mas ao que 
me enviou. (...) Portanto, aquele que 
vos der de beber um copo de água, 
em meu nome, porque sois de Cristo, 
em verdade vos digo que de modo 
algum perderá o seu galardão", 
Mc 9.37,41.

Aquilo que deveria parecer óbvio

para os adultos com relação às crian
ças precisou tornar-se "Estatuto dos 
Direitos da Criança e do Adolescen
te", a fim de garantir-lhes a integri
dade moral, física e o suprimento de 
suas necessidades.

De igual forma, se fizermos um 
estudo do ministério de Jesus e as 
crianças, vamos perceber que várias 
vezes E,le advogou esta causa. E se 
estes episódios foram registrados nas 
Sagradas Escrituras, é porque o Espí
rito Santo sabia a necessidade que a 
igreja teria, através dos séculos, de ser 
admoestada e orientada a fim de ga

rantir o espaço e o direito das crian
ças no Reino de Deus.

Afinal, as crianças, quando ama
das e integradas no seio da igreja, 
serão para sempre filhos desta famí
lia transcendental. Que os poetas atu
ais possam exclamar: "Até a criança 
encontrou casa, junto aos teus altares, 
ó Senhor dos Exércitos...

Sonara S. Pereira trabalha com evangeli
zação infantil na AD em Curitiba (PR).

As fotos reproduzem as classes de 
ED da AD Taquara (RJ).

A Bíblia diz que os 
filhos das trevas são mais 
prudentes que os filhos da 

luz. Para nossa tristeza, 
constatam os isto, nos 

m ilhões de dólares que a 
m ídia investe para ganhar 

a atenção das crianças”

m



T ^ e& U an te

O ambiente da sala de aula
Entre os meios de que dispo

mos para atingir os objetivos 
da Escola Dominical, encontramos 
recursos, técnicas e materiais de ensi
no que apelam para os sentidos, pro
curando tornar a aprendizagem mais 
fácil e atraente. Eles despertam a 
curiosidade e o interesse dos alunos, 
enriquecendo a aula. Aqui vão algu
mas dicas de como confeccionar dois 
recursos imprescindíveis em qualquer 
sala de aula: mural e cartaz.

Mural
E utilizado para visualizar idéias, 

de maneira clara e concisa, quando 
vivo e dinâmico; se bem explorado, 
atrai a atenção.

Existem três princípios básicos que 
devem ser observados: o que se dese
ja dizer -  mensagem; o público a que 
se destina; a distribuição harmoniosa 
e equilibrada dos elementos que figu
ram o mural.

Combine os elementos entre si 
para criar efeito agradável; distribua 
os elementos organizadamente desde 
que mantenha o equilíbrio.

Como organizar o mural da ED
O mural pode ser usado durante o 

desenvolvimento do assunto, como 
enriquecimento do trimestre.
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2. As tiras podem ser feitas de pa
pel cartão. Sugerimos que você use o 
azul escuro. Corte as tiras com 3 ou 
3,5cm de largura; arrume-as sobre a 
base do mural, obedecendo a dispo
sição que mostra o desenho.

Elementos do mural

- Uma pergunta
- Uma afirmação categórica
- Um jogo de palavras

1. Abase deve ter, de preferência, 
cor neutra;

Siga uma linha de pensamento; 
jamais use mais de uma mensagem no 
mesmo mural.

Título: indica o assunto focalizado. 
Tem que estar em conexão íntima com 
o material a ser exposto, que deve fun
cionar como ilustração. Sugerimos 
que use para o título:

- Um bom slogan

Material ilustrativo: fotografias, 
gravuras, desenhos, trabalhos feitos 
pelos próprios alunos.

Muito cuidado: jamais use papéis 
laminados, lustrosos ou celofanes, 
que dão reflexos desagradáveis e 
dificultam a visibilidade.

Cores: a cor valoriza a ilustração, 
dá significado, expressão e beleza. 
Ajuda a estabelecer contrastes, dan
do ênfase a pontos im portantes. 
É de boa técnica que se use, no máxi
mo três cores no mural; além delas, 
podemos também jogar com o bran
co e o preto.

Letras: devem ser simples, com
postas com clareza e unidade.

Quando o mural se destinarias 
classes de jardim de infância ou pri
mário, é aconselhável o uso de letras 
do tipo script (maiúsculas), para faci
litar a leitura.

Cartaz
É o recurso de fácil e simples con

fecção. A finalidade principal é trans
mitir mensagem clara e concisa. As
sim, necessita, de imediato, chamar a 
atenção, atrair o olhar e prender o in
teresse. Deve ainda ser dinâmico, su
gestivo, simples e adequado à classe.

O tema -  deve ser curto, claro, ob
jetivo e simples.

O texto -  adequado ao público com

m



apelo à ação.
A ilustração -  muito expressiva, 

pois a finalidade é atrair, convencer. 
Deve transmitir uma única mensa
gem. Para fins ilustrativos, podem ser 
usados desenhos, fotografias, recortes 
de jornal e revista.

A cor -  valoriza a ilustração, dan- 
do-lhe maior significado, expressão e 
beleza. O excesso de cores é, muitas 
vezes, prejudicial.

O cartaz pode ser composto de 
várias formas, visando a boa distribui
ção dos elementos:

Triângulo

Quanto à apresen
tação, pode ser:

Fixo -  tipo comum 
e mais usado

Móvel -  é confecci
onado com clips, elástico, colchetes, 
grampos etc

Tipos de cartazes

A preparação da sala não é traba
lho para o professor realizar sempre 
sozinho. Pelo contrário, os alunos

devem ter liberdade de sugerir, criar, 
colaborar na escolha de alguns moti
vos, pois assim se estará efetivando a 
verdadeira integração das crianças no 
ambiente da classe.

Se o mestre não tiver o cuidado 
conveniente na distribuição e na 
escolha do m aterial, esse plano 
educativo poderá exercer atuação 
contrária. Paredes repletas de carta
zes mal selecionados e mal distribuí
dos dão à sala de aula um aspecto 
desagradável e não atingem aos obje
tivos, dispersando a atenção dos 
alunos do assunto que se deseja foca
lizar.

Tipos:
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Estudo atraente e dinâmico
A importância de contextualizar o ensino para adolescente

A adolência é 
uma fase de transição, grandes per
das e grandes aquisições. Vejamos: o 
corpo muda de uma maneira rápida 
e nem sempre uniforme. Engorda-se 
muito ou emagrece-se muito; pernas 
e braços podem parecer desproporci
onais ao corpo; espinhas surgem 
numa rapidez espantosa etc.

O adolescente não é mais criança, 
entretanto, ainda não é adulto -  só que 
ele é visto e cobrado ora como crian
ça, ora como adulto. Imagine o con
flito interno que se instala!

Erradamente, algumas pessoas 
chegam a tratar o adolescente de 
"aborrecente". O engraçado e curio
so é que, para eles os adultos que o 
julgam também são "aborrecentes". 
É uma questão de ponto de vista.

A princípio, os adolescentes " 
levam a fama" de irreveren-tes, rebel
des etc. Entretanto, isso não é regra. 
E claro que existem uns que se enqua
dram nessas características, mas não

constituem a regra! Afinal de 
contas, em uma igreja, onde 
impera a hete-rogeneidade, 
vamos encontrar adolescentes 
de todo tipo, bem como jo
vens, adultos e crianças. Des
sa forma, o adolescente não é, 
e jamais será "aborrecente".

Na verdade, ele é alguém 
ávido de conhecimento e, 
muitas vezes, carente de in
formações. Na mesma pro
porção que se transformam 
em "aborrecentes" quando 
são vistos com olhos precon
ceituosos, mostram-se recep
tivos e colaboradores quan
do abordados com compre
ensão e respeito. Sobretudo, 
o adolescente precisa de 

exemplo e testemunho. E ele precisa 
ver em nossos atos aquilo que ensi
namos e/ou pregamos.

Necessidade do grupo
Os pais e dirigentes das igrejas 

devem entender que os "colegas" não 
são uma ameaça a sua autoridade õu  
ainda uma força contrária -  consti- 
tuem-se em parceiros. E comum o 
adolescente buscar e procurar conta
to prioritariamente com seu grupo de 
idade. Isso tem que ser respeitado!

Talvez você se pergunte: "E quan
do o adolescente tem um cliclo de 
amizade que não pertence a sua igre
ja (não evangélico)? Nesse caso, mais 
do que nunca, seus pais devem tratar 
esse ciclo com respeito e, com amor e 
sabedoria, apontar o que deve-se bus
car num grupo de amizade. Em vez 
de apontar os defeitos dos amigos dos 
"nossos" filhos adolescentes, deve
mos evidenciar, sempre que possível,

“Sobretudo, o 
adolescente precisa de 
exem plo e testem unho.

E ele precisa ver 
em nossos atos aquilo  

que ensinam os e/ou 
pregam os”

Fotos: Solm ar Garcia

Valéria Gonçalves

Atualmente, na maioria das 
igrejas e independente da de

nominação, há uma grande preocupa
ção com os adolescentes. Em alguns 
casos, essa preocupação se transfor
ma em um problema, haja visto a 
grande evasão adolescente que tem 
assolado a maioria das igrejas evan
gélicas. Há ainda casos onde o conví
vio com os adolescentes trans- 
forma-se numa enorme dor de cabe
ça, quando não deveria. Isto tudo por
que os adultos "esquecem-se" que 
foram adolescentes um dia. É claro 
que aparentemente, pois não dá para 
"deletar" uma fase tão importante 
como essa da mente.

O que acontece que justifique essa 
"amnésia" é, na verdade, um misto de 
defesa com negligência. Defesa, por
que nem sempre é fácil conviver com 
o desprendimento de um adolescen
te, e negligência porque, às vezes, as 
pessoas simplesmente ignoram as 
dificuldades vividas nessa fase.
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as características biblicamente corre
tas para um bom amigo. A seleção, 
então, acontece naturalmente.

E quanto a Escola Dominical?
Embora pareça "chover no molha

do" e extremamente óbvio, torna-se 
importante lembrar que a ED é a mai
or escola do mundo. Existe para ensi
nar, discipular e transformar vidas. 
Ela forma cidadãos que estão na ter
ra e que, em breve, estarão no céu. Só 
que essas vidas estão em diferentes 
faixas etárias e é aí que reside o "pon
to x" do binômio adolescente/ED: 
não desprezar as características ine
rentes à faixa etária, bem como res
peitar as diferenças individuais.

Talvez você esteja achando que 
essas ciiferenças individuais não te
nham grande relevância, tendo em 
vista estarmos falando, em última 
análise, da obra do Senhor. Certo? 
Errado! Principalmente por estarmos 
tratando de uma Escola Bíblica, é que, 
necessariamente, temos que levar em 
conta essas diferenças. Quanto mais 
nos preocupamos em melhor alcan
çar os diferentes tipos de pessoas, fai
xas etárias e graus de escolaridade, 
mais demonstramos a multiforme e 
infinita graça de Deus.

Essas diferenças individuais me 
fazem lembrar das características de 
personalidade e temperamento de 
dois discípulos de Jesus: Pedro e João.

Enquanto um argumentava com 
palavras do tipo "filhinhos" (ljo  2.1), 
o outro se dispunha a empunhar uma 
espada e cortar a orelha do seu opo
nente (Jo 18.10). Eram extremamente 
diferentes e, contudo, ambos serviram 
a Jesus.

E claro que não é simples,tam
pouco fácil, o trabalho com adolescen
tes. Contudo, pode ser prazeroso e 
render muitos frutos, uma vez que o 
adolescente de hoje será o adulto de 
amanhã. Dessa forma, um adolescen
te estimulado para os ensinos bíbli-

cos e engajado na obra do 
Senhor será um bom obreiro 
no futuro.

Na minha opinião, Pedro 
tipifica o comportamento 
puramente adolescente. Se 
"m ergulharm os" em sua 
vida, detectaremos que ele 
negou Jesus, é verdade. Mas 
também observaremos que, 
após ser "alimentado" pela 
unção do Espírito Santo, ele 
mesmo, que havia negado 
Jesus, tornou-se o "pregador" 
do Pentecostes (At 2.1-4 e 14).

Dessa forma, quando con
seguimos "alimentar" o ado
lescente, ele não vai "seguir 
de longe" (Lc 22.54). Ele se trans
formará numa benção. Precisa
mos, então, atrair e preservar a 
presença dos adolescentes de nos
sas igrejas para a ED. Se conseguir
mos isso, sua presença nos cultos 
e participação nos demais eventos da 
igreja serão uma conseqüência.

Como atrair o adolescente  
para a ED?

Tornando esta escola aplicadora de 
um ensino atraente, dinâmico e sig
nificativo. Vejamos:

a) Respeitar suas características, 
peculiares à idade. Já falamos da im
portância do grupo nessa idade. 
E preciso respeitar isso.

b) Respeitar sua individualidade. 
Precisamos entender que, assim como 
todo e qualquer ser humano é único, 
singular, cada adolescente também o 
é. Dessa forma, não podemos despre
zar o fato de que, assim como encon
tramos adolescentes extrovertidos, 
também encontramos aqueles intro
vertidos e tímidos. Precisamos respei
tá-los! Essa é uma das razões da valo
rização do grupo, que dá a seus inte
grantes uma nova identidade. Na ver-

“Em bora pareça 
‘chover no m olhado’ 

e extrem am ente óbvio,
torna-se im portante . . , ,

lem brar que a ED dade, o adoles-
é a m aior escola do cente escolhe
m undo. Existe para seu grupo por

ensinar, d iscipular e uma questão
transform ar v id as” d g  i d e n t i f i c a _

ção.
c) Oferecer um ensino de qualida

de. E claro que o conteúdo da ED é o 
melhor que pode haver, pois trata-se 
da Palavra de Deus (o maior, melhor 
e mais completo livro). Todavia, 
didaticamente falando, precisamos 
nos preocupar com a forma, a manei
ra como esse conteúdo vai ser trans
mitido. Quando falo de ensino de 
qualidade, refiro-me:

• Ao uso de métodos e técnicas de 
ensino apropriado e correto;

• Uso de recursos instrucionais, 
como vídeo, retroprojetor, cartazes, 
gravuras etc;

• Instalações físicas adequadas: o 
adolescente se dispersa com muita fa
cilidade. Dessa forma, suas salas de
vem ser, preferencialmente, amplas e 
arejadas; as janelas ou portas, caso 
lhes dê uma visão do ambiente exter
no, devem ser mantidas fechadas.

Não adianta palestrar-se uma hora 
sobre determinado assunto se a clas
se não consegue se identificar com os 
tópicos abordados. Estamos falando,

ES



na verdade, da necessidade quase que 
prioritária, essencial e fundamental 
de estabelecer-se sempre uma "pon
te", um ponto de contato entre o as
sunto tratado e a realidade do aluno. 
Isso pode ser alcançado, por exemplo, 
através de notícias de jornais, gravu
ras, desenhos, encenações e até mes
mo um objeto.

Digamos que a lição aborde o tema 
Comunhão. Poderíamos lançar mão de 
um aparelho telefônico, por exemplo, 
afim de demonstrar a necessidade de 
estabelecer-se uma conexão telefôni
ca para nos comunicarmos com ou
tra pessoa. Paralelamente, chamaría
mos atenção para o fato de que, como 
cristãos, temos necessidade de man
ter contato constante com o Senhor 
(seja para pedir bênçãos, agradecer ou 
ainda para buscar a sua vontade e ori
entação).

Chamaríamos a atenção para o 
fato de que, para nos comunicarmos 
com Deus, a "conexão" de que o cren
te precisa é a comunhão com Cristo 
e a Palavra de Deus. Pronto! Está 
estabelecido o "gancho" para intro
duzir-se a aula.

Uma vez feita a introdução, facil
mente a classe estará interessada em 
ouvir o desenvolvimento da aula (de
pois de abordada a necessidade 
da "conexão comunhão", professor

pode aproveitar para prosseguir abor
dando os passos para uma comunhão 
com Cristo; pode, ainda, enfocar 
o que nos afasta ou nos priva da co
munhão com o Senhor. E por aí vai...

Outro exemplo: a lição aborda o 
tema Missões. Que tal um exemplo 
prático? Podemos partir de situações 
do cotidiano da classe. Poderíamos 
usar a seguinte ilustração: um jovem, 
depois de doze horas de trabalho, 
entrou em um ônibus onde o único 
lugar disponível para sentar era aque
le situado logo à frente, o qual osten
ta o seguinte aviso: "Destinado a ido
sos, gestantes e deficientes físicos". 
O jovem sentou-se e, finalmente, 
relaxou. Alguns pontos a diante, o 
ônibus parou e entrou um cego. 
Todos esperavam que o jovem cedes
se seu lugar para o cego, mas ele esta
va cansado demais e, simplesmente, 
fingiu que estava dormindo.

O professor, então, depois da 
exposição dessa situação, poderia 
concluir enfatizando que milhares de 
pessoas estão indo para o inferno, sem 
ter ouvido as Boas-Novas da Salva
ção, porque temos falhado na obra 
missionária, no "ide" para o qual 
Jesus nos comissionou!

Deus tem nos enviado a propagar 
seu Evangelho e temos "fingido dor
mir". Quantas vezes não abrimos mão 
de um lanche ou de uma roupa nova 
para contribuirm os com a obra 
missionária de nossa igreja! Quantas 
vezes não vamos ao "ar livre" porque 
temos que estudar ou sair com ami
gos, porque estamos cansados, ou 
qualquer outra justificativa! Depois 
dessa abordagem, com facilidade 
o professor pode seguir caracterizan
do, por exemplo, o "ide", o campo 
missionário (com suas dificuldades e 
necessidades) etc.

d) Escalar para o trabalho com 
adolescentes pessoas que tenham 
realmente habilidade para isso. Deus

separou, na sua igreja, servos para 
todo tipo de tarefa. Precisamos, então, 
buscar o discernimento para termos 
uma escolha consonante com a von
tade de Deus.

e) Promover, com freqüência, com
petições ou gincanas. O adolescente 
tem uma verdadeira atração pela 
competição. Precisamos "canalizar" 
essa atração para a igreja. Por que não 
oferecer-lhes um espaço para que pos
sam torcer, cantar, pular etc? Essa 
gincana poderia abranger vários mo
mentos, mas dois seriam imprescin
díveis: o primeiro é o que abrange os 
conhecimentos bíblicos e o segundo, 
o que envolve atividades físicas, 
como corridas, saltos, entre outras.

f) Organizar, também com uma 
certa frequência, palestras com pro
fissionais (que devem ser evangélicos, 
pois não se pode divorciar essas 
atividades da sã doutrina), onde seri
am abordados temas como drogas, 
sexo, namoro, entre outros assuntos. 
Todos sob o ponto de vista bíblico. 
O ideal é que esses temas fossem " 
encaixados" de acordo com o assun
to abordado no currículo da ED. 
A ssim , o aluno teria um em ba
samento teórico e depois aplicaria este 
conhecimento num momento mais 
versátil. Na prática, o que estou ten
tando propor é que esta programação 
seja realizada em quatro domingos. 
O aluno teria três aulas, por exemplo, 
na sua classe e uma, que seria a últi
ma do mês, em conjunto com as ou
tras classes, também de adolescentes, 
onde ocorreria a palestra. Isso, com 
certeza, daria m ais dinam ism o 
e entusiasmo ao público adolescente.

g) Cada trimestre poderia ter uma 
culminância traduzida num debate 
bíblico, onde seriam enfocados assun
tos concernentes aos estudados 
durante o trimestre. Mas não só isso.



Poderia ser oferecida, a título de 
incentivo, uma pontuação atual, 
pregressa e cumulativa, ou seja, os 
adolescentes, divididos em classes, 
participariam e, é claro, acumulariam 
pontos mediante o acerto, e também 
de acordo com a performance da clas
se durante todo o trimestre (menor 
número de faltas, maior oferta, maior 
número de visitantes, maior número 
de bíblias e revistas, e por aí vai). Não 
podemos esquecer que é fundamen
tal não só estabelecer uma pontuação, 
mas também oferecer uma premiação.

h) Atribuir tarefas e responsabili
dades aos adolescentes, afim de fir
mar com estes um compromisso não 
só enquanto ouvintes, mas como re
alizadores e construtores da Escola 
Bíblica. Essa distribuição de tarefas e, 
consequentemente, essa "divisão" de 
responsabilidades proporcionaria ao 
adolescente um maior envolvimento 
com a ED, acarretando, assim, maior 
comprometimento com esta.

Na prática, isso refletiria num 
entrosamento direto entre a popula
ção adolescente da ED e as pessoas 
diretamente ligadas a ela (pastores, 
dirigentes e professores). É uma res
ponsabilidade bastante oportuna, 
uma vez que o adolescente, numa 
escala progressiva, vai passar a estar, 
cada vez mais, engajado e comprome
tido com a ED. Não só como alguém 
que vai para assistir, mas como 
alguém que está cooperando. Trocan
do em miúdos, seria estabelecida uma 
parceria: adolescentes/ED/igreja. 
Entre os inúmeros itens de participa
ção nos quais poderíamos incluir 
os adolescentes, destacaria, por 
exemplo:

. Escalar os adolescentes para rea
lizarem o louvor de abertura da ED

• Responsabilizar os próprios ado
lescentes pela minimização do núme
ro de alunos fora de classe, formando 
uma verdadeira "patrulha" constitu

ída pelos próprios adolescentes
• Escalar os adolescentes para " 

assistentes de auditório", ou seja, a 
cada domingo haveria um grupo res
ponsável em assessorar os dirigentes 
da Escola Dominical etc.

i) Conscientizar os pais de que eles 
devem ter estabelecida uma constan
te parceria com a igreja e com a Esco
la Dominical. A começar pelo teste
munho (ser um aluno da ED, assíduo, 
pontual, dizimista etc). A crítica aos 
adolescentes deve, então, dar lugar ao 
ensino da Palavra; ensino esse que 
deve começar em casa e apenas com
pletado na igreja. Muitas vezes, uma 
Escola Bíblica encontra resistências no 
público infantil e adolescente não por 
causa destes, mas devido a negligên
cia de certos pais, que julgam ser 
a igreja a responsável pela formação

de seu filho. Esquecem-se de que em 
nenhum lugar da Bíblia encontramos 
que devemos criar nossos filhos na 
igreja. Encontramos, sim, que deve
mos criá-los e ensiná-los no temor 
e na admoestação do Senhor (Pv 22.6 
e Ef 6.4).

Em outras palavras, conseguimos 
oferecer um ensino contextualizado, 
atraente e dinâmico ao público ado
lescente quando conseguimos ofere
cer um ensino interativo e parti
cipativo. Na verdade, o adolescente 
precisa de um ensino que aborde a sua 
realidade e que, ao mesmo tempo, 
aponte as verdades bíblicas. ŝs=*

Valéria Gonçalves é psicóloga, profes
sora do ensino secular e também da Esco
la Dominical da AD em Cordovil (RJ).
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Caxias do Sul 
em salas de aula

m Caxias do Sul (RS), o es
tudo da Palavra de Deus é 

coisa séria e não pode ser feito 
de qualquer modo. E a passa
gem de Jeremias 48.10, "Maldi
to aquele que fizer a obra do Se
nhor negligentemente", revela 
bem o pensamento do líder da 
AD, pastor Johanes Lundgren, 
no que tange ao trabalho desen
volvido na Escola Dominical. 

Exatamente por isso, a igreja in
veste pesado no espaço físico des

tinado às classes de ensino bíblico. 
O ministério da Assembléia de 

Deus em Caxias do Sul está organi
zado em 15 setores distintos. Os tem
plos próprios contabilizam 14 edifíci
os. A responsabilidade é grande. 

O campo conta com 2.952 alu
nos que freqüentam  as 

classes dom inicais, 
dos quais 1.500 são 
matriculados. Para 
enfrentar esse ba
talhão de crentes 
ávidos por apren
der mais sobre as 
Escrituras, a cada 
domingo ficam a 
postos 220 profes
sores. "Ter um es
paço físico especí
fico para a Escola 

Dominical é básico 
para qualquer igre
ja. Ele tem que ser 
arejado, iluminado, 
rico em recursos que

Salas próprias para ED são 
prioridades em Caxias do Sul 
atendendo a uma visão do pastor 
Johanes Lundgren. Acima, a 
fachada do tempio-central

Fotos: A D/Caxias do su i Maurício Záaari

AD gaúcha prioriza o ensino de crianças 
em locais próprios e a formação de professores

m

sirvam de incentivo ao aprendizado", 
explica a pedagoga Maristela Carnei
ro, de 32 anos, superintendente da ED. 
"E muito importante as igrejas aten
tarem para a necessidade de um es
paço adequado. Já passou a época em 
que você reunia as crianças embaixo 
da escada para as aulinhas", afirma.

Base da fé
As crianças são justamente a prio

ridade na Escola Dominical da As
sembléia de Deus em Caxias do Sul. 
"Sempre que existe pouco espaço 
para as aulas nós priorizamos os 
pequeninos. Eles são a base da fé e um 
menino que recebe boa instrução nos 
primeiros anos de vida vai desenvol
ver uma maturidade espiritual sóli
da", conta Maristela. Ela justifica a 
atitude também com o fato de que os 
adultos têm outras oportunidades 
para receber instrução, como os cul
tos e estudos bíblicos.

A importância de um espaço pró
prio para a ED é tão grande que, nas 
congregações em que não há um lo
cal dentro do prédio para as aulas, as 
classes são deslocadas para escolas 
públicas. "Nós solicitamos à direção 
de colégios da rede pública de en-



As salas são bem equipadas para atender a todas as faixas etárias. Acima, a classe de Principiantes

sino que nos cedam salas -  que aos 
domingos pela manhã estão ociosas
-  para instruirmos nossos irmãos. 

M  y\ iniciativa tem funcionado com mui
to sucesso", relata Maristela. Ela diz 
que ocupar espaços de outras institui
ções não é a melhor solução, mas pode 
servir como uma alternativa pro
visória até que se adquira um local 
próprio.

A superintendente critica a práti
ca de amontoar todos os membros de 
uma igreja no santuário para a reali
zação de classes. Para ela, o rendimen
to e o nível de aprendizado dos alu
nos em circunstâncias como essa caem 
drasticam ente. "N ão é benéfico. 
O ensino não deve ser feito de qual
quer forma. Nós sabemos que a Pala
vra de Deus nunca volta vazia, mas 
não é por isso que devemos jogá-la em 
cima dos alunos de qualquer manei
ra", diz Maristela.

Estrutura para ED
O trabalho da ED da Assembléia 

de Deus em Caxias do Sul começou 
junto com a própria igreja, na década 
dos 30. E desde cedo ele foi bem 
estruturado. "Quando o pastor Joha- 
nes Lundgren assumiu a liderança da 
igreja, em 1966, o ensino bíblico rece
beu um grande impulso e esse nível 
se mantém até hoje", lembra a supe
rintendente.

A preocupação com a Escola 
Dominical passou a ser traduzida na 
inclusão de espaços próprios para as 
salas de aula nas plantas dos novos 
templos a serem construídos e na pre
paração de professores capacitados.

Afinal, de nada adianta ter 
excelentes salas se os educa

dores não são capazes de 
^  0*1 instruir bem os alunos.

Por isso, todos os 218 pro
fessores do campo de 

■ *  j  Caxias do Sul passam por
W, uma seleção e um proces-

Hf so contínuo de reciclagem.

"Os professores têm um curso basea
do no Manual da Escola Dominical, do 
pastor Antônio Gilberto. Recentemen
te, eles participaram de um curso de 
dois meses de atualização.

Além disso, a cada 30 dias é feita 
uma reunião de avaliação e troca de 
experiências". A liderança da ED em
penha-se no comparecimento dos 
professores a esses encontros, estimu
lando-os inclusive através do envio de 
correspondência. Todos os professo
res têm um serviço de assessoria 
pedagógica.

O tipo de material disponível para 
as classes varia de templo a templo. 
Via de regra, todos têm flanelógrafo 
(voltado principalmente para o ensi
no de crianças) e quadro negro. 
Dependendo do local, dispõem de 
retroprojetor e projetores de slides. 
De preferência, as mesas e as cadei
ras devem ter tamanhos adaptáveis, 
para que sirvam tanto para os adul
tos quanto para as crianças.

Professores selecionados
No campo de Caxias do Sul, as

classes da ED são divididas por 
faixa etária. "Nós temos maternal, pri
mário, juniores, adolescentes, jovens 
e classe dos adultos. Cada grupo tem 
uma linha de ensino adequada a suas 
necessidades e a seu nível de conhe
cimento", diz Maristela.

Para obreiros que estejam plane
jando abrir novas congregações, a su
perintendente dá um conselho. 
"Quando for abrir um trabalho novo, 
é preciso que o obreiro responsável^ 
priorize a ED no sentido de oferecer 
espaço físico adequado e de preparar 
adequadamente os professores. A se
leção daqueles que serão os educado
res deve ter a atenção voltada, princi
palmente, para duas áreas: conheci
mento bíblico e maturidade cristã do 
indivíduo. Além disso, eles devem ter 
bastante instrução na área da didáti
ca, pois de nada vale ter um profes
sor que seja um crânio em assuntos 
bíblicos se ele não souber como trans
mitir seus conhecimentos para os alu
nos, como envolvê-los na matéria e 
fazê-los assimilar bem o que foi ensi
nado", conclui.
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Planejamento de espaço 
físico para a Escola Dominical
Empreendimento que gera o ambiente 
ideal para aprendizagem

Fotos: Regínaldo Teixeira

Ivanildes Gomes da Silva Tolentino

Qualquer empreendimento 
necessita de um planeja
mento para que obtenha sucesso. 

É o que nos adverte o Senhor Jesus 
em Lucas 14.28-32. Não se pode co
meçar uma construção fazendo os ali
cerces sem saber quantos andares o 
mesmo terá, nem se teremos recursos 
suficientes para terminá-lo. Tampou
co se pode acrescentar andares a uma 
edificação, cujos alicerces não foram 
preparados para suportar tamanha 
carga. Este edifício com certeza não 
permanecerá de pé. Foi assim desde 
o princípio. Até o nascimento 
de Jesus foi planejado.

Em G ênesis 3.15, Deus 
anuncia o seu plano de enviar 
um Salvador para a humanida
de. A construção do Templo de 
Salomão foi minuciosamente 
planejada pelo próprio Deus. Confor
me relato das Escrituras, para fins, ne
cessidades, formas de cultuar e cos
tumes específicos do povo de Israel. 
Certamente que aquele projeto não 
nos serviria hoje, visto que nossa cul
tura e necessidades são outras.

O projeto tem que ordenar o 
espaço, em função de uma determi
nada época, de um determinado 
meio, de uma determinada técnica e 
de um determinado programa. Esse 
programa é mutável. As nossas neces
sidades são diferentes dos primórdios 
da Igreja no Brasil, quando um salão 
para os cultos era suficiente. Hoje o 
ensino é mola mestra, e já não se ad
mite um templo sem espaço reserva

do para esse fim.
E preciso que 

alarguem os a 
nossa visão. Ninguém pode saber 
tudo. Sábio é o pastor que não des
preza, antes busca a ajuda de um pro
fissional para o planejamento dos es
paços físicos do templo. Se alguém 
está doente, procura um médico; se 
alguém tem problemas com a justiça, 
procura um advogado; se alguém vai 
abrir uma firma, procura um conta
dor; se alguém vai construir ou refor
mar, sem dúvida, deve procurar um 
arquiteto. Ele é o profissional capaci
tado a construir e ordenar espaços 
confortáveis para o homem a fim de 
assegurar-lhe melhores condições de 
vida, conhece os materiais e suas téc
nicas e possui experiência na execu
ção das obras.

Deus nos deu tal exemplo consti
tuindo a Bezaleel como o grande artí
fice da obra do Tabernáculo, confor
me Exôdo 31.1-11.0  arquiteto é o que 
desenha, projeta ou idealiza ambien
tes bem distribuídos, com bom isola
mento, boa ventilação, circulação ade
quada e dimensões compatíveis com 
o uso, onde não haja espaços super 
ou sub utilizados, o que os tornariam 
anti econômicos.

Lamentavelmente muitos têm 
desprezado este caminho e partem 
para uma fórmula empírica de erros 
e acertos. Economizam em custo de 
projeto e gastam tempo e dinheiro fa
zendo e desfazendo, onde o resulta
do final tem poucas chances de ser 
satisfatório. Muitos, quando procu
ram o profissional, já estão em um 
estado adiantado da obra, em que er-

“Hoje o ensino é 
mola m estra, e já não 
se adm ite um tem plo  

sem espaço reservado  
para esse fim ”



ros básicos já foram cometidos e as 
correções nem sempre são possíveis. 
Outros o procuram só para desenhar 
uma fachada, como se o belo fosse a 
única coisa que importasse, despre
zando o conforto ambiental, essenci
al para o ser humano.

Mas o templo ideal não surge sem 
planejamento, sem que se estabeleça 
as prioridades da igreja. Sem dúvida 
alguma ensinar, é uma delas. Ao en
sinarmos, estamos fazendo discípulos 
conforme Jesus ordenou em Mateus 
28.19. E esta não é uma tarefa fácil, ela 
requer dedicação e preparo de quem 
ensina. Mas o local também é impor
tante, pois um ambiente adequado 
melhora o aprendizado, tornando-o 
fácil e agradável.

Sem prioridades estabelecidas, 
nunca teremos o templo ideal, nem a 
igreja estará cumprindo seu papel es
piritual e social. Já vi salas de aula 
serem transformadas em garagens e 
garagens serem transformadas em 
salas, em virtude de mudança da ad
ministração da igreja. O que é mais 
importante? Termos carros a salvo 
de arranhões, ou vidas a salvo do 
devorador?

Estamos vivendo dias altamente 
competitivos, onde a qualidade é pa
lavra de ordem em todos os setores: 
quer no comércio, nas indústrias, nos 
meios culturais, escolares etc. Por que 
não levarmos também esta idéia de 
"qualidade total" para dentro de nos
sas construções? As nossas escolas 
bíblicas não podem ficar aquém das 
escolas seculares, cada vez mais mo
dernas, com espaços cada vez mais 
bem dimensionados, onde cada deta
lhe é minuciosamente estudado por 
especialistas, onde pedago-gos, 
psicólogos e arquitetos se aliam 
para descobrir o ambiente ideal 
para que o aprendizado seja cada 
vez mais eficaz e agradável.

As escolas que se destinam 
aos pequeninos, se preocupam

sobremaneira em proporcionar-lhes 
conforto ambiental através de mobi
liário, altura de vasos sanitários, tor
neiras, bebedouros, enfim, ambiente 
compatível com o faixa etária.

Sem prioridades  
estabelecidas, nunca 

terem os o tem plo  
ideal, nem a igreja 

estará cum prindo seu 
papel espiritual e 

socia l”

O colorido da decoração não é es
quecido, faixas pintadas a uma altu
ra de lm  a l,2m servem de referencial 
para o seu tamanho, dando-lhes a sen
sação de que a sala está do tamanho



deles, e tudo ali leva o estudante a se 
sentir confortável e seguro. A com
petitividade tem levado as escolas 
a investir em modernas instalações 
e capacitação de professores. Fica
mos felizes e orgulhosos de nossos 
filhos estudarem em escolas-modelos. 
Até mesmo as escolas públicas têm 
procurado melhorar suas acomoda
ções, ampliando espaços, moderni
zando laboratórios, construindo esco
las modelos. E o que nós temos feito?

Também temos nos preocupado 
com esse aspecto? Ou será que sequer 
temos o espaço? Porventura o ensino 
bíblico não tem maior importância na 
formação do caráter de nossa gente?

Aprendemos de diversas manei
ras, vendo, ouvindo, escrevendo, 
falando. Se queremos realmente 
"instruir ao menino no caminho em 
que deve andar" como diz Provérbi
os 22.6, temos que priorizar o espaço 
destinado a esse fim, adequando-o, 
com mobiliário compatível com a fai
xa etária e material didático necessá
rio. Com certeza nossas crianças te
rão maior motivação para ir à igreja 
se o ambiente estiver melhor prepa
rado para recebê-las. Estudos com
provam que o adolescente, por exem
plo, é movido por sentimentos. Ele 
se lembra dos episódios que presen
cia mais pelo que sente em relação a 
eles. E que sentimentos as nossas sa
las de aulas da Escola Dominical es
tão despertando? Descaso? Descon
forto? Cansaço visual? Ou paz, tran
qüilidade, segurança, motivação?

Não é mais tempo de termos clas
ses dentro de um grande salão, onde 
grupos se avolumam, professores 
competem no falar mais alto, alunos 
distraídos e, porque não dizer, tempo 
desperdiçado.

Talvez possamos questionar: onde 
arranjaremos recursos para tais mu
danças? Com certeza o maior proble
ma enfrentado não é a falta de recur
sos. Com criatividade consegue-se

transform ar am bientes.
Tome a iniciativa de pro
curar alguém que possa 
orientá-lo nessas mudan
ças. E ai vão algumas dicas:

. Não subm eta seus 
alunos a uma sala mal-ilu- 
minada;

• Não coloque crianças 
pequenas amontoadas em 
uma sala. Elas precisam de 
espaço para pular, fazer ro
das, correr um pouco.
Numa sala de 20 metros 
quadrados, não coloque 
mais que 15 crianças (essa 
sala deve ter bebedouro 
próprio);

• Poucos alunos em sa
las grandes se sentem 
dispersos;

■ As salas devem ser iso
ladas, com entradas inde
pendentes, nunca o acesso 
de uma deve ser por den
tro da outra. O ideal é que 
haja um corredor de circu
lação de no mínimo l,20m;

• As salas das crianças 
devem ter acesso fácil ao 
banheiro;

• Não submeta seus alu
nos a uma sala sem venti
lação natural. O ar viciado, 
além de ser prejudicial à saúde, cau
sa inquietação nas crianças;

• O ideal é que as paredes de uma 
sala de aula sejam revestidas até uma 
altura de l,5m;

• Evite materiais de cor escura. 
Use os tons pastel. Eles tornam os am
bientes mais suaves;

• Evite piso derrapante. Se o di
nheiro for curto, um bom cimentado 
resolve;

. O ideal é que essas salas de aula 
fiquem em um prédio anexo ao tem
plo, e que o acesso não seja por den
tro do salão de cultos;

• Se for começar a construir e o seu

terreno for inclinado, tire proveito 
e faça salas no subsolo. Mas não se 
esqueça de pensar na iluminação 
e ventilação naturais;

. Use portas de no mínimo 80cm, 
elas dão maior espaço de circulação.

Perguntamos: É viável construir 
um espaço e utilizá-lo somente aos 
domingos? Certamente que não.

Temos consciência de que a igre
ja atual não é mais aquela do início 
do século, não se admite hoje um tem
plo sem seus devidos departamentos.

Com a visão alargada para as ne
cessidades emergentes, a igreja atual
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é empreendedora e busca atender aos 
anseios do homem moderno, portan
to os departamento anexos tornam-se 
necessários para atender não só a seus 
membros e congregados, mas às ca
rências da comunidade na qual está 
inserida. Salas de múltiplos usos 
poderão ser utilizadas durante toda 
a semana como escola secular e/ou 
oferecendo cursos profissionalizantes 
como corte e costura, bordados, culi
nária etc. A noite, escola teológica, 
aulas de discipulado, aulas de músi
ca etc; e aos domingos, Escola Domi
nical. Deste modo os espaços serão

bem utilizados e economicamente 
viáveis pois nunca estarão subuti- 
lizados.

Deus tem nos dado o privilégio de 
conhecer algumas dezenas de tem
plos em diversos Estados do Brasil e, 
porque não dizer, em alguns países. 
Em poucos deles podemos verificar 
um bom aproveitamento do espaço 
físico. Temos visto templos grandes, 
com capacidade para milhares de pes
soas assistirem aos cultos, mas pouco 
espaço destinado ao estudo sistemá
tico da Palavra de Deus. Louvo a Deus 
também pelo privilegio de poder con

tribuir com algumas igrejas 
para modernizar seus espaços 
com projetos novos e também 
projetos de ampliação e refor
mas. Em todos, graças a Deus, 
temos conseguido que uma 
nova filosofia de trabalho, com 
valorização dos espaços desti
nados ao ensino, seja implan
tada.

Em que outra atividade na 
Igreja tem-se tão rica oportuni
dade de estudar as Escrituras 
como na Escola Dominical? 
Despertemos no nosso povo o 
interesse de freqüentar a ED. 
Comecemos com um bom pla
nejamento do espaço físico. 
E não pensem que isso é inven
ção moderna.

Historiadores nos falam que 
os compartimentos existentes 
no átrio exterior do templo e 
fora das cidades nos departa
mentos das sinagogas serviam 
de gabinetes de leitura. Diz-se 
que o episódio narrado em 
Lucas 2.46, em que Jesus foi 
achado no meio dos doutores, 
ouvindo-os e interrogando-os, 
ocorreu num desses departa
mentos. Se queremos uma igre
ja forte, edificante e vencedo
ra, temos que armá-la adequa

damente para o combate. E a maior 
arma é o conhecimento da Palavra de 
Deus. Que outro lugar seria melhor 
para aprender o manejo dessa arma, 
senão a Escola Dominical. Então, por 
que não destinar espaço físico de 
honra para ela ? «*s=»

Ivanildes Gomes da Silva Tolentino é 
arquiteta, pós-graduada em Conservação 
e Restauração de Conjuntos e Monumen
tos Históricos, professora da Escola Do
minical daAD em Feira de Santana (BA).'

* As fotos reproduzem classes de ED 
da AD Taquara (RJ).
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ED contextualizada  
aos jovens
Eficiência acontece quando o ensino é aplicado 
ao contexto da juventude
Fotos:Vídeo Foto Lira

Pastor David Rodrigues Nascimento

P or um lado um Deus criador, 
conhecedor de tudo o que o 

jovem precisa para ser feliz e deten
tor de um plano especial de amor. Do 
outro, a juventude cheia de vigor e 
paixões por ideais, necessitando to
mar muitas decisões que guiarão todo 
o curso de sua vida, com efeito, para 
a eternidade. Pressionada por uma so
ciedade que m istura o avanço 
tecnológico com a inversão dos valo
res bíblicos, a juventude necessita ur
gentemente que os ensinadores cris
tãos se habilitem com os recursos ne
cessários para, através do ensino bí
blico genuíno, fazer ruir o plano ma

ligno do príncipe deste mundo: des
truir espiritualmente milhares de fu
turos lares. E Deus conta com você 
nesta obra.

Deus quer salvar todos os homens, 
entretanto não se utilizou das milíci
as angelicais para esse particular. 
Ele quer edificar os jovens crentes, 
mas quer que nós nos levantemos dis
postos a realizar essa tão importante 
tarefa. "Ele mesmo deu uns para... 
doutores, querendo o aperfeiçoamen
to dos santos...", Ef 4.11-12. Será que 
Deus deseja que melhoremos nossos 
métodos de ensino de forma que 
venhamos a alcançar nossos jovens

com um aprofundamento nos seus 
caminhos e firmeza na fé em Cristo?

Deus ama o jovem
A vontade do Senhor para o jovem 

é que seja feliz. Ele quer que o jovem 
aproveite a sua mocidade, mas o faça 
com discernimento. Um dia o jovem 
vai prestar conta de tudo isso (Ec 11.9). 
O texto bíblico declara ainda que o 
jovem deve andar pelos caminhos do 
seu coração. Em meio a tantas possi
bilidades de realização dos seus de
sejos, que caminho o jovem vai esco
lher? O salmista disse "escondi a tua 
palavra no meu coração para eu não 
pecar contra ti", SI 119.11. Um cora
ção em que está escondida a Palavra 
de Deus terá um caminho bom a se
guir. O ensino bíblico modifica a con
duta do jovem.

Deus tem um lugar especial para 
o jovem. A Bíblia trata, de modo mui
to claro, dos objetivos de Deus para o ' 
jovem e dos princípios para que ele 
alcance a verdadeira felicidade.

Exemplos do Antigo Testamento
José, filho de Jacó, com seus 30 

anos, se dispôs a pagar o preço da 
obediência e foi usado por Deus para 
influenciar a história das nações, ao 
administrar o Egito como segunda 
pessoa de Faraó (Gn 41.46), "O Senhor 
estava com ele". Tempos depois, Is
rael pode rejubilar ao ver sua possí
vel derrota transformando-se em po
derosa vitória. O jovem Davi resolveu 
confiar mais em Deus do que nas ar
mas de Saul (ISm 17). Deus também
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contou com Josias que, aos 16 anos, 
buscou ao Senhor e quatro anos 
depois purificou Judá e Jerusalém da 
idolatria (2Cr 34.1-3).

Exemplo do Novo Testamento
Jesus, com 12 anos, já estava no 

templo tratando dos negócios de 
seu Pai, e nos ensinou com seu exem
plo, quando atendeu um moço rico 
que queria conseguir a vida eterna 
(Mt 19.16-22).

O apóstolo João registrou: "Eu vos 
escrevi, jovens, porque sois fortes, e a 
palavra de Deus está em vós, e já ven
ceste o maligno", ljo  2.14b. A primei
ra carta que o apóstolo Paulo escre
veu a Timóteo revela que este era um 
pastor bastante novo. O apóstolo o 
aconselhou a que ficasse firme no tra
balho e não permitisse que os mem
bros de sua igreja o desprezassem por 
ser jovem. Para isso, Timóteo teria que 
ser "o exemplo dos fiéis, na palavra, 
no trato, na caridade, no espírito, na 
fé, na pureza", lTm 4.12. O cuidado 
de Deus para com os jovens das igre
jas de Creta é visto quando Paulo, es
crevendo a Tito, faz a recomendação 
de que os jovens sejam exortados a 
serem moderados (Tt 2.6).

A natureza do ensino bíblico
O ensino, de modo geral, não é tido 

mais e somente como transmissão de 
conhecimentos. Mesmo que tenha 
sido definido de muitas maneiras, o 
ensino hoje é visto como o processo 
de facilitação dos recursos que levam 
o aluno a aprender. O bom professor, 
mais do que transmitir conhecimen
to, é aquele que sabe criar em seus 
alunos o desejo profundo de conhe
cer e uma grande motivação no senti
do de buscar esse conhecimento para 
si. Com o ensino bíblico não deve ser 
diferente.

O professor desperta no aluno o 
desejo de aprender e depois guia-o no 
processo da aprendizagem. Ele não só

faz preleções ou conta história. Ele 
deve ter como objetivo estimular 
a mente do aluno para pensar, refletir 
e sentir a necessidade do aprendiza
do. No ensino cristão, o professor 
sabe que pode contar com a ajuda 
do Espírito Santo, mas que, nem por 
isso, se descuidará de se utilizar dos 
recursos e técnicas disponíveis para 
o alcance de bons resultados no seu 
ensino.

O propósito
Enquanto para o ensino secular 

são indicados praticamente os mes
mos métodos e recursos instrucionais, 
o ensino cristão tem objetivos diferen
tes. Está num plano mais alto. Não se 
trata apenas da aquisição do conheci
mento natural, nem dos sentidos físi
cos, mas, também, dos sentidos espi
rituais e da aquisição dos conheci
mentos espirituais.Tem a Bíblia Sagra
da como livro texto e seus ensinos 
como única regra infalível de fé 
normativa para a vida e o caráter cris
tão. E necessário que o professor per
ceba no seu aluno uma consciência de 
Deus e, então, procure desenvolvê-la. 
O ensino cristão deve provocar no 
aluno decisão: a de entrar pela porta 
da regeneração e optar pelo cresci
mento espiritual contínuo. É esse o 
propósito de Deus para o coração do 
jovem.

O ensino deve provocar um apren
dizado, que só se caracteriza quando 
há uma mudança de comportamento 
ou de atitude na vida do aluno, em 
função do ensino recebido. E interes
sante que o educador cristão, para 
realizar bem o seu trabalho, procure 
conhecer a natureza de seus alunos, 
segundo sua faixa etária. Conhecen
do as características desses alunos, o 
professor está de posse de uma im
portante ferramenta de aplicação das 
verdades bíblicas em suas vidas. 
Descrevemos alguns estados que bem 
caracterizam o jovem.

Apogeu de forças e aptidões
Entre os 18 e 30 anos de idade, é 

quando o estado físico dos jovens 
atinge seu nível mais elevado. Alcan
çam a capacidade máxima na realiza
ção de tarefas que envolvem rapidez 
e agilidade, pois têm imaginação 
construtiva e ótima capacidade de 
raciocínio, bem como de ter e criar 
filhos. Essas energias física e mental 
devem ser canalizadas para as reali
zações.

O inim igo quer se aproveitar 
dessas condições do jovem para ten
tar oprimi-lo. O jovem já tem capaci
dade para assum ir responsabili
dades. O professor deve aproveitar 
para promover o aprofundamento 
dos estudos bíblicos, levá-los ao des
cobrimento do plano de Deus para 
suas vidas, como propiciar oportuni
dades aos alunos para o serviço cris
tão. Também despertar o interesse 
para que se tornem verdadeiros 
cooperadores da obra de Deus.

Ampliação de relacionamentos
Pela independência intelectual que 

começa a se caracterizar nessa idade, 
há um aprofundamento e ampliação 
das relações, com sentimentos plena
mente desenvolvidos e uma certa 
estabilidade emocional, com perspec
tiva otimista para a vida. E período '  
de muitas decisões, como escolha da 
profissão, busca do companheiro para 
a vida, noivado e casamento, pater
nidade e maternidade, dentre outras. 
Para ajudar os alunos, o professor 
deve promover oportunidades para a 
ampliação do relacionamento de ami
zade entre os jovens casais e realizar 
confraternizações entre classes de 
sexo oposto.

A ajuda do professor no processo 
de aprendizagem para a vida e nas 
tomadas de decisões é muito bem- 
vinda. O cuidado em promover a ins
trução religiosa, no que tange ao rela
cionamento conjugal, o lar e a educa
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ção de filhos, também é dever do pro
fessor que deseja ver seus alunos 
abençoados e sempre presentes. 
O pastor deve ajudar, nesse caso.

Um deportador de 
conhecimentos e experiências

O jovem aluno traz consigo conhe
cimentos e experiências, como resul
tado de provas próprias desta fase. 
Isso pode ser fator positivo para o 
ensino ou gerar uma carência com a 
necessidade de intervenção do profes
sor para sanar a dificuldade. O pro
fessor precisa conhecer tudo isso, bem 
como considerar como fator de ajuda 
na composição de seu plano de aula. 
Conseguirá essas informações nas 
reuniões de confraternização da clas
se, nas visitas às casas dos alunos, nos 
cultos evangelísticos que a classe 
fizer ou em entrevista com os própri
os alunos. Isso pode ajudar o profes
sor até na escolha da ilustração ideal 
para sua aula.

A influência da mídia
Não há dúvida de que a televisão, 

rádio e jornal exercem uma influên
cia muito forte sobre as pessoas. Essa 
influência atinge amplamente a for
ma como se enxerga o mundo, como 
se pensa e se fala, o que se considera 
importante ou não. E grande o volu
me de informações pervertidas que a 
mídia, através de suas variadas fer
ram entas, usa para bom bardear 
a mente de nossos jovens, principal
mente; na área sexual. Precisamos nos 
contrapor a tudo isso criando ações 
paralelas que venham, pelo menos, 
prevenir nossos jovens de tais males, 
através da própria Escola Dominical.

A rapidez do mundo eletrônico
O avanço da tecnologia transfor

mou o mundo em uma grande aldeia 
global onde as notícias e pessoas 
voam rapidamente. A informática 
dinamizou a utilização e transporte

das informações e dados. A inovação 
é atualmente o grande desafio que to
das as empresas devem enfrentar. 
Entre 1994 e 1995, cerca de 275 livros 
publicados nos EUA levavam a pala
vra inovação no título. Lá, na 3M, os 
empregados chegam a apresentar 
manualmente cerca de 150 idéias no
vas como soluções para os problemas 
e necessidades dos clientes. Compra- 
se um computador de última gera
ção hoje e seis meses depois está 
desatualizado, e a loja não vende mais 
aquele tipo. Então, você vai numa 
classe de jovens da ED e encontra o 
professor lendo a revista para meia 
dúzia de alunos sonolentos, tal como 
seu bisavô fazia. Como conseguir a 
concorrência dos alunos se o próprio 
professor não valoriza o ensino?

A escola que ficou para trás
Há um esforço notável na rede 

de ensino secular no sentido de 
implementar novos recursos, novas 
técnicas visando a melhoria do apren
dizado. A juventude contempla tudo 
isso e cria em si uma expectativa, até 
mesmo inconsciente, que se não aten
dida gera o desânimo e até a rejeição 
desse ambiente.

A família apressada
A situação econômica por que pas

sa a maioria das famílias brasileiras 
tem forçado a ausência do pai e da 
mãe, no lar, durante o dia. Quando a 
situação não é reconhecida com a 
intenção de uma ação compensadora, 
pode gerar jovens com pouca instru
ção bíblica ou fracos na fé. Há aqui a 
necessidade de a igreja, através da ED, 
ajudar esses jovens, com a instrução 
necessária, rumo à sua maturidade.

Para transformar a experiência do 
ensino bíblico em algo de muito pro- 
veito para o jovem, precisamos refle
tir sobre os seguintes pontos.

1) O jovem também é formado de 
corpo, alma e espírito. Cada uma das 
partes desta tricotomia tem as suas 
necessidades. Como o ensino será 
atrativo se for voltado para apenas 
uma dessas partes? O jovem quer 
aprender sobre as coisas do espírito: 
o amor, a esperança, a reverência, a 
adoração e a fé. Mas quer estar livre 
para imaginar, lembrar, sentir, ter 
consciência e razão naquilo que está 
fazendo e utilizando sua visão, audi
ção, olfato, paladar e tato para a ob
tenção da plenitude do aprendizado.
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No ensino de Paulo, os três devem 
estar no mesmo nível (lTs 5.23).

2) O jovem quer ensino partici
pativo. Quer aulas interativas. Chega 
de monólogos que despejam em sua 
cabeça uma porção de conhecimentos 
que ignoram suas necessidades. F.m 
qualquer lição bíblica discutida, uma 
vez colocada as necessidades dos alu
nos, na presença maravilhosa do Es
pírito Santo, acontece a sua operação.

Preleção que não interroga, que 
não dá oportunidade de o aluno par
ticipar, que não se interessa pela 
informação que o aluno quer dar, que 
corre para que a matéria seja toda 
dada no tempo certo, é tiro que erra o 
alvo. E semente jogada fora.

3) Do ponto de vista sócio-cultu- 
ral os jovens formam um grupo bas
tante heterogêneo. Já chegam à ED 
com grande bagagem de conhecimen
tos adquiridos ao longo da história de 
vida. O professor deve trabalhar as 
experiências passadas de fracasso e 
exclusão para diminuir a auto-ima- 
gem negativa do aluno. E isto é bíbli
co, veja 2 Coríntios 4.8-9.

4) O professor precisa lembrar que 
é sumariamente importante que, ao 
dar a sua aula os alunos estejam mo
tivados a aprender. Então, que tal uma 
dinâmica de descontração ou de 
integração? Procure comprar um livro 
sobre o assunto. Existem algumas tão 
simples que dá para fazer até na nave 
do templo. E isso que o jovem quer.

5) Os jovens estão interessados em 
que seu professor venha ensiná-los 
a refletir sobre as lições que já recebe
ram, a aprender a manuseá-las e 
tomar decisões seguras para sua vida.

6) O adágio "Eu vou para onde sou 
convidado e fico onde sou bem trata
do" também é válido para as classes

de jovens. "Bem tratado" vai muito 
além do recebimento de elogios. Mui
to além do reconhecimento pela ofer
ta dada. Exige do professor o conhe
cimento do aluno em suas caracterís
ticas físicas, mentais, sociais, emocio
nais e espirituais. Para quê? Para que, 
quando estiver preparando sua aula, 
o Espírito Santo lhe conduza a aben
çoar o aluno com uma aplicação prá
tica, segundo a sua necessidade.

7) O Manual da Escola Dominical de
clara que uma boa aula sempre terá 
algo para ver, sentir e fazer. Algo para 
ver trata do recurso audiovisual que 
você não deve dispensar. Algo para 
sentir é aquilo que lhe toca para que, 
a partir da lição, seja diferente em sua 
vida. E o algo para fazer é uma ação 
prática da lição aprendida, na classe 
ou no culto evangelístico. Se a ED 
ensina a fazer, precisa facilitar a opor
tunidade da prática desse ensino.

8) Uma das necessidades do jovem 
é atender o chamado de Deus, e ele 
quer participar no processo da evan
gelização, mas quer clareza de objeti

vos da igreja, alvos definidos e um 
modelo a imitar.

9) A utilização dos recursos 
audiovisuais adequados à aula e a 
escolha dos métodos de ensino para 
aquela aula específica é algo impres
cindível ao professor. Ele deve reali
zar uma variação desses métodos e 
recursos a cada período. O que não 
podemos e não devemos alterar nun
ca é o ensino da Palavra, mas os re
cursos e técnicas podemos e devemos 
alterar. Por quantas variações de em
balagens do leite você já passou? Mas 
o leite continua sendo leite. Assim é 
com a Palavra de Deus.

Que o Senhor nos abra, cada vez 
mais, o entendimento para estarmos 
adequando sempre o ensino bíblico às 
necessidades específicas de nossos 
alunos jovens,

Pastor David Rodrigues Nascimento é 
superintendente de Escola Dominical na 
AD em Porto Velho (RO).
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No ar, a Escola Dominical
AD em Natal inova ao levar ED da igreja para o rádio

Kerginaldo Rodrigues

Presbítero José Lúcio adotou uma didática diferente para atrair a atenção dos ouvintes do programa

Eva Silva

Os evangélicos de Natal (RN) 
contam com uma opção a 

mais para estudar a Palavra de Deus 
aos domingos. É a Escola Dominical no 
Rádio, um programa que vai ao ar to
das as tardes do dia que os cristãos 
dedicam ao Senhor, pela Nordeste AM, 
uma emissora da Assembléia de Deus 
na capital. Das 14 às 15h, a estação das 
"Boas-Novas" abre uma oportunida
de para os alunos ouvintes reciclarem 
o conteúdo da lição da revista.

Apresentado pelo presbítero José 
Lúcio Ribeiro Filho, superintendente- 
geral das Escolas Dominicais do 
Estado e diretor do Departamento de 
Ensino, o programa surgiu a partir da 
aquisição da emissora, há cerca de 
cinco anos, quando o então ministé
rio local e a direção da emissora deci
diram que cada atividade da igreja 
iria ocupar um espaço na Rádio 
Nordeste.

Para os irmãos que residem na 
capital ou em municípios no interior 
do Estado, o programa talvez seja vis
to como uma segunda Escola Domi
nical, mas, para os que moram na 
zona rural, pode ser a única opção.

O casal de agricultores Luiz 
Alexandre, 69, e Maria Edite da Silva, 
63, que mora em uma comunidade 
denominada Sítio Tirol, distante 14 
quilômetros da cidade de Santana do 
Matos, no sertão rio-grandense, é um 
desses ouvintes assíduos da Escola 
Dominical no Rádio. "Nem sempre 
temos a oportunidade de irmos à 
igreja-sede, ou de o professor se des
locar até a nossa casa; por isso, da
mos graças ao Senhor Jesus por este 
programa, pois assim estamos apren
dendo mais da Palavra de Deus atra

vés da explanação e dos comentários 
feito pelo nosso irmão", conta Luiz 
Alexandre.

O agricultor transformou parte da 
varanda de sua casa na única congre
gação da comunidade. É ali que, aos 
domingos, os irmãos do lugar se 
reúnem como se estivessem numa au
têntica sala de aula para "assistir" 
pelo rádio ao estudo. Em seguida 
realizam o culto de louvor e gratidão 
a Deus.

Evangelismo pioneiro
José Lúcio considera seu público 

toda população do Rio Grande do 
Norte e de algumas cidades de Esta
dos vizinhos. Apesar de ser um pro
grama voltado para os evangélicos,

o maior número de ligações que 
chega à Redação da rádio é de não 
crentes. O apresentador não soube 
estimar a quantidade de telefonemas 
que recebe a cada programa, mas diz 
que é um número muito grande. Além 
de atingir seu principal objetivo, o 
programa soma outra característica a 
de evangelizador. Através dele, afir
ma José Lúcio, muitas vidas já se 
decidiram para Cristo -  Ensinador 
Cristão tentou ouvir alguns desses 
ouvintes, mas, mesmo com o apelo 
feito através do Programa e na igreja 
central, nenhum foi identificado.

O apresentador adotou uma didá
tica diferente dos demais programas 
da Rádio Nordeste. As dúvidas são 
tiradas por telefone, mas os ouvintes
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Álbum  de família

0  agricultor Luiz Alexandre 
(ao lado de uma de suas filhas) 
agradece a Deus pela 
oportunidade de aprender mais 
da Palavra de Deus através da 
Escola Dominical no rádio

não são colocados no ar. "Há comen
tários que não devem ser feitos em 
público, e para evitar algum tipo de 
constrangimento, decidimos não abrir 
esse espaço no nosso programa", 
explica.

Mas ele acrescenta que existem 
observações dignas de serem levadas 
a público. "Graças a Deus a maioria 
das muitas ligações que chegam é de 
agradecimento e reconhecimento pelo 
programa. Me recordo de um senhor 
que se identificou como Franklim. 
Professor universitário, ele nos tele
fonou comunicando que era espírita 
e se interessou pelo tema do progra
ma; O c\ue é ser filho de Deus. O ouvin
te resolveu ligar pois nunca ouvira 
falar sobre o assunto e estava muito 
feliz com o nosso com entário", 

lembra.
Outra senhora, católica roma

na, que não quis se identificar, te
mendo represálias de sua igreja, dis
se que era ouvinte assídua do 
Escola Dominical no ar. "Nós somos 
muito agradecidos a Deus por isso", 
completa José Lúcio.

O pastor Raimundo João de 
Santana, líder da Assembléia de 
Deus no Estado, diz que o progra
ma cumpre o seu papel na melhor 
expressão da palavra. "É um pro
grama de excelente qualidade. 
Tem uma audiência muito gran
de e certamente é pioneiro na 
história das Assembléias de 
Deus no Brasil. Nossa maior 
gratidão é pelas vidas que têm 
sido alcançadas", destaca.

A cidade de Natal tem mais 
de 23.300 membros assem- 
bleianos. No Estado, esse nú
mero é superior a 50 mil. Ele 
estima que cerca de 40% são 
alunos da Escola Dominical 
em suas respectivas congre
gações. A capital conta com 
139 templos, divididos em 
18 setores.
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Como lidar com PNEE
Integração e qualidade de ensino aos portadores 
de necessidades educacionais especiais
Sueli Rodrigues de Jesus

A Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei Fe

deral 9.394), aprovada em 20 de de
zembro de 1996, consolida e amplia o 
dever do poder público para com a 
educação em geral e, em particular, 
para com o Ensino Fundamental.

No Artigo 22 dessa Lei, é assegu
rada a todos uma "formação comum 
indispensável para o exercício da 
cidadania". Essa preocupação, os di
reitos sociais do cidadão, atingiu uma 
parcela da população, confinada às 
residências ou aos atendimentos 
ambulatoriais (nível de reabilitação), 
sem acesso à escola. Assim, as Esco
las Especiais (atendimento segre- 
gativo) devem desenvolver currículos 
que possibilitem a inserção das pes
soas nas complexas relações sociais, 
democratizando oportunidades de 
conhecer, participar e 
transformar as relações 
com o mundo.

Somente sentindo 
e pensando as rela
ções com o meio físi
co e social, esses alu
nos serão capazes 
de criar alternativas 
com suas possibili 
dades.

Trabalhar com Por
tadores de Necessida
des Educacionais Espe
ciais (PNEE) é possibili- 
tar-lhes a construção do 
conceito de identidade de 
si mesmos e dos grupos 
sociais dos quais partici
pam. Uma construção fei

ta através do trinômio sentir/pensar/ 
criar -  lenta para portadores de defi
ciência agravada com uma educação 
inibidora, sem respeitar as diferenças.

Vale ressaltar a função da Escola 
Especial de promover a aprendiza
gem de conteúdos e habilidades 
escolares e de contribuir para o pro
cesso de desenvolvimento, através de 
ações eminentemente educacionais. 
Outrossim, cumpre dizer que os alu
nos de Educação Especial são porta
dores de reais necessidades educaci
onais, e não alunos vitimados pelo fra
casso escolar.

A prática pedagógica com Porta
dores de Necessidades Educacionais 
Especiais deve possibilitar um novo 
saber à luz dos conhecimentos cientí
ficos das diversas áreas de saber; a 
partir das possibilidades dos alunos,

os quais internalizarão conhecimen
tos, papéis e funções sociais (consti
tuindo conhecimentos e a própria 
consciência), onde o professor exerce
rá o papel de interlocutor principal -  
numa visão prospectiva.

"A educação deve se basear na 
organização especial de suas funções 
e em suas características mais positi
vas" (Vygotsky, 1987), procurando 
com os alunos construir as vias de 
acesso à constituição de conhecimen
tos e valores.

Tendo a educação a preocupação 
de democratizar o ensino, Portadores 
de Necessidades Educacionais Espe

ciais pre-
Fotos: V ítor Campos
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cisam sentir-se oportunizados em 
suas relações, saindo do nível de rea
bilitação em ambulatórios ou do 
confinamento do lar. Oportunizar tra
duz em conhecimento, participação e 
transformação do meio físico e soci
al; leva-nos ao favorecimento da cons
trução da identidade e da cidadania.

Quando se fala em oportunizar 
relações, exclui-se a educação com 
práticas inibidoras, onde não se res
peitam diferenças, tornando-se mais 
lento o processo da identidade de 
cada um. Segundo Célentiain Freinet, 
a "escola é um local de trabalho praze
roso, lúdico e deve assegurar uma

verdadeira formação..."
E a igreja? Precisamos garantir 

uma igreja com ensinamento praze
roso, onde se aprende a Palavra de 
modo facilitador, agradável, acessível 
ao entendimento dos nossos alunos, 
assegurando-lhes uma verdadeira e 
sólida formação cristã.

Recursos específicos
A fim de que o nosso aluno em 

questão vivencie possibilidades e 
limites de sua atuação (tarefas, emo
ções, pensamentos e soluções), é con
dição precípua o respeito às diferen
ças na construção da identidade. 
Logo, em nossas igrejas, as classes 
(quer sejam infantis, juniores, adoles
centes ou jovens) devem levar em 
conta as características de cada um.

Considerando que deva ser garan
tida a apropriação de conhecimentos 
e valores importantes para a inte
gração efetiva desse aluno na socie
dade e não havendo por que pensar 
em currículos específicos vale ressal
tar que, sempre que necessário, recur
sos específicos devem ser emprega
dos de modo a terem garantido o seu 
direito a uma educação de qualidade. 
Então, por que não usarmos recursos 
específicos para evangelizarm os 
os nossos irm ãos Portadores de 
Necessidades Educacionais Especiais, 
numa multiplicidade, buscando a 
unidade ao resgatar para Cristo cri
anças, adolescentes e jovens tão 
distintos entre si?

Tais recursos incluem material di
dático apropriado, através de carta
zes, símbolos, articulação correta das 
palavras, em audível, figuras ou de
senhos significativos (alusivos ao 
assunto), teatro de fantoches 
ou bonecos, flanelógrafos, filmes, 

t r a n s p a r ê n c i a s . . .  
necessidades É bom quando há 
s têm direito à interação com o que
ção efetiva na ouve Assim, o nosso
suas igrejas . . .aluno pode e deve nao
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somente ser ouvinte ou 
mais um na freqüência, mas 
participar, expressando-se 
com desenhos (tenha ao seu 
alcance lápis cera, papel, 
tesoura...), pintura, cola
gem... Deixe que se expres
se, incentive-o.

Por certo, os Deficientes 
Visuais (DV) lucrariam  
mais se conseguíssemos a 
transição para o braille ou 
ampliação de textos para 
aqueles de visão subnor- 
mal. Por outro lado, os De- 
ficientes Auditivos (DA) 
agradeceriam se o seu pro
fessor usasse um tom de voz 
mais adequado ou se sim
plesmente estivessem senta
dos mais apropriadamente 
na classe, mais próximos do 
professor. Esses são apenas 
alguns exemplos de como podería
mos ajudar e facilitar a aprendizagem 
em nossas igrejas, aos Portadores de 
Necessidades Educacionais Especiais.

Muitas vezes não se consegue o 
resultado esperado só porque os alu
nos não ouvem de maneira clara (ou 
de maneira nenhuma) ou não vêem o 
que lhes é mostrado.

Igualdade assegurada por Deus
Devemos levar em conta que as 

pessoas portadoras de necessidades 
educacionais têm direito à participa
ção efetiva na sociedade e em suas 
igrejas.

Levando em conta que a integra
ção desses portadores permite trocas 
valiosas tanto para esses alunos quan
to para os demais, busquemos em 
nossas igrejas a riqueza da diversida
de. Lancemos a rede! Jesus ama as 
pessoas. Ele ama os portadores de ne
cessidades educacionais.

Certamente, crescemos no conhe
cimento da Palavra, quando a apre
goamos e ensinam os, indistinta

mente, que um 
mesmo é o Se
nhor de todos 
(Rml0.12), sem 
acepção de pes

soas (Rm 2.11). E importante compre
ender que não se defende uma escola 
igual para todos, um conceito de 
homo-geneidade, mas uma escola que 
começa diferenciada, visando atender 
às diversidades. Assim, integrar não 
significa ajustar os alunos a uma rea
lidade pronta e acabada. Faz-se neces
sário um mecanismo criativo que pos
sibilite a aproximação eficiente e sig
nificativa entre quem está evange
lizando e o aprendiz. Esse mecanis
mo é um conjunto de técnicas e práti
cas pedagógicas, com a finalidade de 
oportunizar o conhecimento de Deus.

A participação no estabelecimen
to das regras de convívio nas Escolas 
Especiais favorece o conhecimento 
dos direitos do cidadão e levanta a 
questão da luta pelo respeito e pela 
observância dos direitos das minori
as, permitindo ao aluno da Escola 
Especial:

• Reconhecer-se como indivíduo 
participante de grupos sociais;

. Expressar-se de forma a ser com
preendido;

Necesidades Educacionais  
Especiais estará sendo  

bem conduzido se 
perceber-se respeitado  

nas suas lim itações”

• Adquirir conhecimentos e habili
dades que promovam a independên
cia pessoal, a participação e coopera
ção dos quais faz parte.

A participação desse aluno em 
nossa igreja possibilita para ele conhe
cer o convívio como cidadão do Céu 
(direitos e deveres) e, consequente
mente, levanta a questão da luta pelo 
respeito e pela observância dos seus 
direitos na Casa do Senhor: cantar, 
orar, sentir-se parte integrante da 
nova comunidade, a igreja; sentir-se 
abençoado e amado pelo grupo, 
saber-se feliz por estar ali.

A igreja é uma comunidade e, '  
como tal, é lugar onde há uma parti
cipação comum não só de idéias, mas 
também de interesses. Assim, nossos 
Portadores de Necessidades Educaci
onais Especiais estarão inclusos em 
classes de jovens, crianças ou adoles
centes, participando efetivamente do 
processo de ensino, da aprendizagem 
da Palavra do Senhor, trocando, 
interagindo, crescendo.

O ensino religioso integra o pro
cesso educativo, contribuindo para a 
form ação do aluno. Promove a 
interação fé e vida, respeitando a tra
dição familiar, a liberdade, a crença 
e o direito do aluno. Ele propõe, atra-



vés da vivência de valores, a frater
nidade, justiça, respeito e solidarieda
de. O aluno, então, estará se desen
volvendo para a formação de um 
mundo melhor.

A funcionalidade dos currículos
A funcionalidade dos currículos 

nas Escolas Especiais deve permitir o 
desenvolvimento da capacidade de 
autonomia no cotidiano. Refiro-me à 
capacidade para resolver situações 
práticas da vida: ir ao banheiro, 
alimentar-se, vestir-se, despir-se, pre
parar alimentos, respeitar regras dos 
grupos.

A funcionalidade da adequação 
em nossas igrejas a esses alunos deve 
permitir o desenvolvimento da capa
cidade de autonomia na relação casa/ 
igreja, Deus/mundo. Eles precisam 
conhecer o aspecto físico de suas igre
jas, suas dependências, amizades e 
principalm ente, reconhecer Jesus 
Cristo como o seu Salvador.

A aprendizagem  precisa ser 
vivenciada, significativa, tendo o pro
fessor como mediador do processo, 
avaliando-o todo o tempo.

O currículo funcional é aquele que 
não facilita isolamentos. Ele estará 
planejado para facilitar a igualdade 
nas diferenças, a troca na inclusão, o 
crescim ento na inter-relação, a 
interação na participação.

A inclusão opõe-se à segregação. 
Precisamos juntar, unir. Não há troca 
nem riqueza de relacionam entos 
quando se divide ou separa grupos 
por quaisquer conceitos. Quanto mais 
heterogêneas as relações, mais diver
sificadas serão as práticas pedagógi
cas para atingirem objetivos e maior 
será o crescimento de todos.

Se essa verdade já acontece nas 
Escolas Especiais (há turmas regula
res possibilitando a integração), o que 
diremos da prática pedagógica em 
nossas igrejas?
Integração = Inclusão

E J

“A Escola Especial 
é um espaço onde o 

portador de necessidade  
educativa especial estará  

protegido, sem os olhos do 
diferente. M uito mais ele '  

será na igreja, onde  
falam os do am or e da 

graça do S enhor”

= Satisfação
Jesus Cristo veio para unir, e não 

para dividir; ajuntar, e não espalhar.
Se, para a Escola Especial, o currí

culo deve favorecer o desenvolvi
mento cognitivo e social, para 
a igreja, a preocupação com 
o ser humano leva-nos à es
sência: amar o próximo 
como a nós mesmos. Sig
nifica fazer o melhor 
para que o outro esteja 
melhor.

O Portador de Ne
cessidades Educacionais 
Especiais estará sendo 
bem conduzido se, 
numa classe, junto 
aos outros, perceber- 
se respeitado nas suas 
lim itações e indivi 
dualidades. Sobretu
do, sentir-se amado, 
cativado.

Planejamento e 
objetivos

Um aluno que apre
senta dificuldades maiores que 
os demais tem necessidades educaci
onais e especiais. Para ele, há que se 
fazer um planejamento especial com 
adaptações curriculares para alcançá- 
lo. Tais adaptações começam no aces
so e locomoção desse aluno. Ele é in
dependente? Necessita de ajuda? É 
DV? É DA? Isso passa pelo aspecto 
físico da sua sala de aula (espaço para 
circulação fácil, material visual ade
quado -  tamanho de figuras, letras, 
cartazes adequados), chegando ao 
preparo do professor (relacionamen
to, aptidão, o que faz, como faz e 
quando faz). As atividades deverão 
ser prazerosas, motivadoras, incenti- 
vadoras! Portanto, faz-se necessário 
planejar.

O planejamento é um compromiso 
com a ação. Para planejar, é necessá
rio refletir sobre o que se pretende

atingir e a maneira pela qual se che
gará aos objetivos. E preciso refletir 
sobre o mundo e a relação homem- 
mundo, bem como sobre a prática 
pedagógica para fins específicos.

Planejar é algo pessoal. Planejar é 
prever uma flexibilidade, uma 
maleabilidade no desdobramento das 
atividades, de tal maneira que se pos
sa atingir diferentes interesses em 
variados ritmos de aprendizagem.

O planejamento evita a improvisa



ção e a rotina. Para fazê-lo, são neces
sários fundamentos teóricos sobre o 
que se quer realizar e os objetivos a 
alcançar. Planejar para transformar, 
para promover o homem e o grupo 
social, é antecipar recursos facili- 
tadores para o aluno e, por que não 
dizer, para o professor? Significa 
antever metas a serem vencidas, a 
melhor maneira para atingi-las e pre
ver tempo para execução e avaliação.

Diríamos que para Planejar preci
samos de: conhecimento do mundo 
(dimensões, espaço, tempo); conheci
mento do alunado (interesses, proble
mas, aptidões); estabelecimento das 
relações conteúdos e objetivos, técni
ca e atividades, seleção de usos e 
recursos; e avaliação.

Ao planejar, o educador busca no
vas estratégicas, se necessário, e pro
põe-se em constante processo de 
revisão -  atualiza-se e aperfeiçoa-se. 
Não se acomoda.

Ele também deve planejar para in
cluir. O planejamento deve viabilizar 
o "estar bem" uns com os outros, a 
participação, interagindo a todo ins
tante para uma aprendizagem real. 
Aos portadores, é importante o nos
so olhar consciente e a nossa visão de 
longo alcance, vendo-os seres huma
nos ativos, conscientes de seus direi
tos e deveres, que respondem cada 
um a seu modo, com voz e vez.

Devemos incluir para crescer. 
Todos devemos acolher, aconchegar, 
respeitar e valorizar. Assim, teremos 
uma troca feliz em um ambiente sau
dável, incentivador, rico em experiên
cias! Planejar não somente como en
sinar e avaliar, mas o que ensinar e 
avaliar, para adequar conteúdos e ati
vidades.

Na igreja, a aprendizagem para o 
conhecimento da Palavra deve ser 
para todos. Um aprendizado vivo, 
participativo, interessante e sob a 
direção do Mestre. Devemos prever 
recursos necessários para o alcance

dos objetivos a serem atingidos na 
evangelização.

Pais de alunos portadores de ne
cessidades educativas especiais, a 
Escola Especial é um espaço de acei
tação onde ele estará protegido, sem 
os olhos do "diferente". E muito mais 
ele será na igreja, onde falamos do 
amor e da graça do Senhor, onde 
anunciamos sermos todos filhos do 
Altíssimo. Precisamos fazer da igreja 
um bem de todos.

Segundo Ana Teberosky, psicólo
ga argentina, a criança com dificulda
de exige mais esforço do professor. 
"Mas esforçai-vos, e não desfaleçam 
as vossas mãos, porque a vossa obra

tem uma recompensa", 2Cr 15.7. Fa
lar do amor de Cristo aos portadores 
de necessidades educacionais especi
ais é portar-se, necessariamente, de 
modo especial com a Palavra.

Portanto, professor, peça ao 
Senhor a sabedoria necessária para 
que o aluno alcance a mensagem do 
Senhor Jesus Cristo. Sede, pois, espe
ciais para Deus. -«lCSS

Sueli Rodrigues de Jesus é membro da 
AD na Cacuia, e coordenadora da Escola 
Especial do Rotary Club, na Ilha do 
Governador (RJ)



S ö fa z c a  d a  A e ifo n ,

Iniciativa aprovada
O Brasil contemporâneo defronta- 

se com problemas espirituais, sociais 
e morais idênticos aos que precede
ram a fundação da Escola Dominical 
na Inglaterra, no que tange a delin
qüência juvenil e desagregação da 
família. A solução está na regenera
ção espiritual preconizada na Palavra 
de Deus, através da Escola Domini
cal. A precisa pois explorar todo o 
potencial da Escola Dominical, como 
agência de ensino da Palavra de Deus 
e evangelização em geral. Parabéns 
pela iniciativa!

Pb. Gilson M azui D eferrari -  
Relações Públicas da AD em Passo Fun
do (RS)

Bons frutos
Ensinador Cristão surge num 

momento em que sentimos a necessi
dade de uma publicação suporte para 
a área de ensino. Esperamos que o 
periódico produza bons frutos.

Jair Araldi -  superintendente de 
Escola Dominical da Assembléia de Deus 
em Brusque (SC)

Apoio
Um trabalho dessa natureza é de 

fundamental importância para o nos
so ensino e tem o meu apreço. Com 
certeza trará benefício, ajuda e incen
tivo para o trabalho da Escola Domi
nical. A CPAD está de parabéns. Acre
dito no êxito da publicação e que atra
vés deste periódico muitas pessoas 
serão levadas às salas de aula.

Domingos Ferreira de Brito -  supe
rintendente de Escola Dominical em 
Marabá (PA)

Incentivo ao ensino
Parabenizo a CPAD pelo lança

mento da Revista Ensinador Cristão.
Esta é uma iniciativa que, com certe
za, vai enriquecer nossa área de ensi
no e incentivar milhares de obreiros 
que, pelo Brasil afora, estão empenha
dos em ensinar a Palavra de Deus.

Pb. Paulo José dos Santos -  superin
tendente de Escola Dominical da AD em 
Jardim Helena, congregação de São 
Miguel Paulista (SP)

Educador, este espaço é seu. Escreva para Ensinador Cristão, Avenida 
Brasil, 34.401, Bangu, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21852-000. Fax 21-406.7360. E-mail: 
ensinador@cpad.com.br
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