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Oração inicial





Duas afirmações fundamentais

| 1 Há grandes diferenças entre a ED antiga e a atual |  
| 2 O ensino cristão contemporâneo impõe nove desafios |



O ensino na igreja, ontem e hoje



1960 Hoje

Professores recrutados para períodos 
prolongados (1-3 anos) Períodos limitados e por escala

Reunião mensal de professores Reuniões raras (quando acontecem)

Muitas professoras eram mães que não 
trabalhavam fora A maioria dos professores trabalha fora

Era possível reunir-se durante em dias da 
semana, durante o dia

Reuniões durante a semana (de dia) são 
quase impossíveis



1960 Hoje

ED e culto em horários separados  
(crianças com famílias nos cultos) ED + culto infantil

Expectativa de bom tempo de preparação 
do professor. Uso de planos de aulas.

Espera-se que o currículo exija pouco 
tempo de planejamento

Poucas atividades sociais competindo com 
a ED na manhã de domingo

Inúmeras atividades que entram em 
conflito com a ED 

Muitos professores participavam de 
treinamentos locais e regionais

Poucos desejam e conseguir ir aos 
treinamentos elaborados para eles



1960 Hoje

O currículo fornecia os recursos básicos 
necessários para planejamento das aulas

O currículo muda frequentemente e 
demanda menos trabalho

A frequência dos alinhos era mais 
constante. Alunos assíduos eram premiados

Pouca assiduidade. Menos de 50% dos 
matriculados presentes em algumas igrejas



O perigo do saudosismo

O desafio da 
reflexão 
esperançosa

Desenvolver 
estratégias para a 
realidade atualLamentar a mudança



Nove desafios ou posturas



1

2

3

4

5

6

7

8

Assumir ensino 
como ministério

Chamar com base 
nos dons espirituais

Elevar expectativas

Incentivar o trabalho 
em equipe

Sublinhar 
relacionamentos

Descomplicar o ensino 
sem desvalorizá-lo

Afirmar, encorajar e 
apoiar os professores

Considerar novos 
modelos

9 Atualizar formas de 
capacitação



O ensino como ministério
❖Pregar, ensinar e conversar 

sobre ensino como ministério 
❖Ministério é serviço 

(diakonia; Cl 4.17; Rm 16.1) 
❖Auxiliar, curar, nutrir e agir 

em nome e em favor do outro 
❖Todos somos chamados a 

servir (Mc 10.43-45)



Servir com os dons espirituais

❖Deus chama e concede dons 
para os ministérios (cf. 1Co 
12.4-7; Êx 3.10; 4.1-17) 

❖Tempo de oração e 
discernimento (dons de 
Deus são indicativos de 
ministério)



“

”

3 Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não 
pense de si mesmo além do que convém; antes, pense com 

moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. 4 Porque 
assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os 

membros têm a mesma função, 5 assim também nós, conquanto muitos, 
somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, 6 tendo, 

porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada: se 
profecia, seja segundo a proporção da fé; 7 se ministério, dediquemo-nos ao 

ministério; ou o que ensina esmere-se no fazê-lo; 8 ou o que exorta 
faça-o com dedicação; o que contribui, com liberalidade; o que preside, 
com diligência; quem exerce misericórdia, com alegria. Romanos 12.6-8



Elevar expectativas

❖Se a ideia é que basta ser 
simpático para ensinar, 
depreciamos o ensino 

❖Pessoas atarefadas se 
comprometem apenas com 
aquilo que é importante



“

”

13 Até à minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. 14 Não 
te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi 

concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. 15 
Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso 

a todos seja manifesto. 16 Tem cuidado de ti mesmo e da 
doutrina. Continua nestes deveres; porque, fazendo assim, salvarás 

tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. 1Timóteo 4.13-16



A importância do ensino

Responsabilidades específicas

Com quem trabalhará e quem lhe assistirá

Tempo e dons requeridos

Recursos e apoios disponíveis

Benefícios e bênçãos do ministério



O trabalho em equipe

❖O mito do ministério solitário 
(Rm 16.21-22; Ef 6.21; Cl 4.7; 
cf. Jesus e os Doze) 

❖Duplas ou equipes maiores 
(Mc 6.7; At 18.26) 

❖Companheirismo; 
substituição nas ausências; 
[oxigenação e nutrição]



“
Os relacionamentos cristãos

Crianças, jovens e adultos 
se lembrarão de 
relacionamentos que 
foram desenvolvidos em 
suas classes muito tempo 
depois que certas lições se 
apagaram de sua 
memória (p. 24) ”



Professor » igreja » Deus em Cristo

Professores constroem relacionamentos

Professores discipuladores (amigos; Jo 15.15)

O maior recurso da sala é o professor

O professor aprende com os alunos



Ensino descomplicado e valioso

❖O professor cristão não 
possui, necessariamente, 
formação pedagógica, nem é 
especialista em Teologia 

❖Além de maduro e firme na 
doutrina, deve possuir 
habilidades de conversação 



Ouvir os alunos, sintonizar-se com eles

Ensinar é como receber hóspedes

Ensinar é como planejar uma festa ou evento
Pessoas que gostam de fazer tais coisas 
possuem dons aplicáveis ao ensino



Afirmação, encorajamento e apoio

❖Os que ensinam precisam de 
afirmação, encorajamento e 
apoio (Paulo e Timóteo) 

❖Professores podem se sentir 
isolados da igreja 



Culto de dedicação ou investidura

Companheiros de oração para cada professor

Mentor ou amigo para cada professor

Refeições de confraternização

Demonstrar gratidão [e elogiar; cf. Rm 16]



Novos modelos para a educação cristã

❖Escola aos sábados (um 
evento educacional mensal) 

❖Rodízios de workshop 
( mesma história em uma 
sala e com um meio de 
apresentação diferente) 

❖Aulas no meio da semana



Novas formas de capacitação

❖Cap. 13 (estratégias para 
preparo de professores) 

❖ “Capacitação” em Efésios 
4.11-12 » Habilitação para o 
serviço 

❖A igreja é desafiada a encontrar 
formas contemporâneas de 
capacitação de professores



Concluindo



Recapitulando

❖Há grandes diferenças entre 
a ED antiga e a atual 

❖O ensino cristão 
contemporâneo impõe nove 
desafios



Firmados nas boas 
experiências do 
passado, temos de 
assumir os desafios 
atuais, com fé e na 
dependência de Deus



Oração final



Realidades do ensino na 
igreja do séc. 21

Curso de Formação de Professores 
Aula 02 — 26/08/2018 
Pr. Misael B. Nascimento

IGREJA PRESBITERIANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO


