
IGREJA PRESBITERIANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

O que vamos ensinar? Curso de Formação de Professores 
Aula 05 — 16/09/2018 
Pr. Misael B. Nascimento



Oração inicial





A boa aula comunica 
as ideias centrais 

propostas no 
currículo



Conceitos fundamentais Ideias centrais



Esboço do autor 

Capítulo 1 do livro Manual do Professor Eficaz (Griggs) 

TEMA DA AULA (juntar os títulos das divisões?) 

Introdução (p. 71-73) 

I: Ensino: o principal ministério da igreja (p. 9-16) 

II: Metas e conteúdos bíblicos para o ensino na igreja (p. 17-18)



Ideias centrais destacadas 

TEMA DA AULA 

O Principal Ministério da Igreja: 
Metas e Conteúdos Bíblicos Para o Ensino na Igreja 

I: O ensino motivado por amor (Dt 6.4-9) 

II: O ensino das obras de Deus (Sl 78.1-8) 

III: O ensino pela vida da igreja (At 2.41-47) 





Três afirmações fundamentais

| 1 A boa aula sublinha os conceitos principais | 2 Expressar as ideias centrais é vital  
| 3 A redação da ideia central pode ser exercitada |



Focalize os conceitos principais
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Partir de onde o aluno está

Começar com conceitos baseados na experiência

Do concreto e comum para o abstrato e profundo

Reforçar com repetição

Selecionar conceitos essenciais



Selecionar conceitos essenciais [acomodação]
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Partir de onde o aluno está

Começar com conceitos baseados na experiência

Do concreto e comum para o abstrato e profundo

Repetição [revelação progressiva e orgânica]

Contextualização

Expansão e profundidade



Os conceitos devem ser compreensíveis

Obra do Espírito (Sl 40.6-10; 2Co 4.6; 1Co 2.5, 13-14)

Didática do professor (Ne 2.8)

A obediência aos mandatos 
criacionais pressupõe o 

acolhimento de uma “cosmonomia 
dooyeweerdiana”, como ensina 

Enrolonius em Confuzionis 
Maçantis, cap. 895, p. 538,  

nota de rodapé 2375. 
Entenderam? 



Deus nos criou para amá-lo acima 
de tudo, amar nosso próximo e 
trabalhar para ele neste mundo 

Herman Dooyeweerd, pensador 
holandês, afirmou que cada esfera 
da realidade tem origem e existe 

para o agrado de Deus



Expresse as ideias centrais
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Escrever a ideia central com nossas palavras

Certificar-se de que ela é apropriada aos alunos

Relacionar a ideia central com a Bíblia

Relacionar a ideia central com experiências de vida

Escrever a ideia central de forma clara e sucinta

6 Comunicar a ideia central com convicção pessoal
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Relacionar a ideia central com a Bíblia

Certificar-se de que ela é apropriada aos alunos

Se a ideia central não for bíblica, não vale 
a pena ser ensinada

Escrever a ideia central de forma clara e sucinta

Comunicar a ideia central com convicção pessoal
Professores cristãos tem de ser discípulos-
discipuladores



Exemplos de enunciados



1 Classe de alunos de quatro anos

A igreja é um lugar em que as criancinhas são bem 
recebidas e cuidadas. As crianças se sentem parte 

integrante da igreja quando podem contar suas 
experiências e se envolverem com os amigos da igreja. 

Ser amigo significa repartir, fazer coisas juntos, ter 
cada um a sua vez e ajudar uns aos outros. Jesus 

chamou seus discípulos e amigos e mostrou-
lhes como ser amigos uns dos outros



O que a 
Bíblia diz

Doutrina: Jesus chamou seus discípulos e amigos e 
mostrou-lhes como ser amigos uns dos outros

Como a 
Bíblia é útil

Aplicações: A igreja é um lugar em que as criancinhas 
são bem recebidas e cuidadas. As crianças se sentem 
parte integrante da igreja quando podem contar suas 

experiências e se envolverem com os amigos da igreja. 
Ser amigo significa repartir, fazer coisas juntos, ter cada 

um a sua vez e ajudar uns aos outros.



2 Classe de alunos de 7-8 anos

No princípio Deus criou os seres humanos para 
partilhar da criação de Deus uns com os outros, com as 
criaturas de Deus e com Deus. Deus criou homens e 
mulheres, meninos e meninas com capacidade para 
criar ideias e coisas, para compreender como as coisas 

funcionam e para trabalhar junto com Deus como 
parceiros na criação. Tudo o que foi criado tem um 

nome e um propósito



O que a 
Bíblia diz

Doutrina: No princípio Deus criou os seres 
humanos. Deus criou homens e mulheres. Tudo o 

que foi criado tem um nome e um propósito

Como a 
Bíblia é útil

Aplicações: Deus nos criou para partilhar da criação de 
Deus uns com os outros, com as criaturas de Deus e com 

Deus. Deus criou meninos e meninas com capacidade 
para criar ideias e coisas, para compreender como as 

coisas funcionam e para trabalhar junto com Deus como 
parceiros na criação. Quando fazemos isso encontramos 

nossa identidade e propósito



3 Classe de alunos de 11-12 anos

As pessoas passam por lutas e dificuldades, assim como 
experimentam reconciliação e alegrias no seu 

relacionamento uns com os outros e com Deus. Jacó, filho 
de Isaque e irmão de Esaú, passou por lutas, dificuldades, e 
experimentou a reconciliação e a alegria em dois encontros 

com Deus no deserto e em um encontro com Esaú. Os 
encontros de Jacó com Deus e com Esaú são 

retratados em três narrativas que apresentam uma 
escada, uma partida de luta e um caloroso abraço



O que a 
Bíblia diz

Doutrina: Os encontros de Jacó com Deus e com 
Esaú são retratados em três narrativas  
(uma escada, uma luta e um abraço)

Como a 
Bíblia é útil

Aplicações: Jacó, filho de Isaque e irmão de Esaú, 
passou por lutas, dificuldades, e experimentou a 

reconciliação e a alegria em dois encontros com Deus no 
deserto e em um encontro com Esaú. As pessoas passam 

por lutas e dificuldades, assim como experimentam 
reconciliação e alegrias no seu relacionamento uns com 

os outros e com Deus



4 Classe de jovens

Há diferentes tipos de poder e de autoridade presentes 
na igreja hoje, assim como estavam presentes na igreja 
primitiva. Há poder e autoridade por meio do Espírito Santo, 

por meio das palavras da Escritura e por meio de palavras 
comunicadas por pessoas; há poder e autoridade em grupos, 

quando eles se reúnem, discutem e tomam decisões, e em pessoas 
que são líderes bem como em liderados. Com o poder, vem a 
responsabilidade de servir a Deus e às pessoas. Os jovens da 

igreja têm uma parcela de poder e de responsabilidade em ajudar 
a igreja a ser fiel testemunha das boas novas de Jesus Cristo 



O que a 
Bíblia diz

Doutrina: Na igreja primitiva haviam diferentes 
tipos de poder e de autoridade

Como a 
Bíblia é útil

Aplicações: Há poder e autoridade por meio do 
Espírito Santo iluminando e aplicando a Escritura; e por 

meio dos oficiais que governam pela Palavra; e em 
pessoas que são líderes bem como em liderados. Com o 

poder, vem a responsabilidade de servir a Deus e às 
pessoas. Os jovens da igreja têm uma parcela de poder e 

de responsabilidade em ajudar a igreja a ser fiel 
testemunha das boas novas de Jesus Cristo 



Palavra de Deus como origem da prática 
(2Tm 3.16-17) | 1º doutrina | Prática

Palavra de Deus como muleta 
| 1º conceitos e aplicações | Textos-prova

Discipulado bíblico (Sl 40.7-8)

Evangelicalismo manipulador



Concluindo



Recapitulando

❖Uma ideia central contém os 
conceitos fundamentais 

❖O professor deve escrever as 
ideias centrais da aula 

❖A habilidade de redigir a 
ideia central pode ser 
exercitada



Sob orientação de Deus, 
o professor deve 
descobrir e comunicar 
com clareza e relevância 
os conceitos e as ideias 
bíblicas centrais



Oração final



O que vamos ensinar? Curso de Formação de Professores 
Aula 05 — 16/09/2018 
Pr. Misael B. Nascimento

IGREJA PRESBITERIANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO


