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Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos 
Sobre este povo que se chama povo teu 

Dá-nos teu amor, dá-nos tua força 
Pra que tentações não venham a nos desviar 

E a glória seja dada a ti pelo que tens feito, 
Pelo que tens sido, pelo que farás em nós! (2x)



Temos visto a paz, temos visto as bênçãos 
Sendo desse povo transformado em povo teu 

Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força 
Pra que gerações teu nome possam encontrar 

E assim nós damos glória a ti pelo que tens feito, 
Pelo que tens sido, pelo que farás em nós 

E a glória seja dada a ti pelo que tens feito, 
Pelo que tens sido, pelo que farás em nós!



Oração inicial





O alvo é capacitar 
para o ensino

Onde e como o 
ensino acontece?



Três afirmações fundamentais

| 1 O ensino deve ser motivado por amor | 2 Devemos ensinar as obras de Deus |  
| 3 Somos ensinados pela vida da igreja |



O ensino motivado por amor



“
”–Deuteronômio 6.4-9

4 Ouve, Israel, o SENHOR, nosso Deus, é o único SENHOR. 5 
Amarás, pois, o SENHOR, teu Deus, de todo o teu coração, de toda 

a tua alma e de toda a tua força. 6 Estas palavras que, hoje, te 
ordeno estarão no teu coração; 7 tu as inculcarás a teus filhos, 
e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, 

e ao deitar-te, e ao levantar-te. 8 Também as atarás como 
sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. 9 E as 

escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. 



O amor a Deus é primordial

Pais e adultos 
dão o exemplo 
do amor a Deus

O amor a Deus 
é ensinado na 
igreja



O ensino das obras de Deus



“
”–Salmos 78.1-8

1 Escutai, povo meu, a minha lei; prestai ouvidos às palavras da minha 
boca. 2 Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos 
antigos. 3 O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos 

pais, 4 não o encobriremos a seus filhos; contaremos à vindoura 
geração os louvores do SENHOR, e o seu poder, e as maravilhas que fez. 
5 Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e 
ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, 6 a fim de que a 

nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se 
levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes; 7 para que 

pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos 
feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos; 8 e que 

não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de 
coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus.



Objetivo geral do ensino

Comunicar os 
gloriosos feitos de 

Deus à nova geração



Objetivos específicos do ensino

❖ Que a nova geração fale sobre os feitos 
gloriosos de Deus 

❖ Que ela coloque sua esperança em Deus 
❖ Que a nova geração não se esqueça das 

obras de Deus 
❖ Que a nova geração [conheça e] guarde 

os mandamentos de Deus 
❖ Que ela não seja como as gerações 

desobedientes do passado



Parábolas

Enigmas

A boa tradição

A história bíblica

O evangelho e a lei

Expressões penetrantes 
Ponta do iceberg 
Uma verdade profunda 
que exige reflexão

Histórias da 
Bíblia e da vida

Transmitido por 
pais, avós etc.

Os “feitos do Senhor” 
Criação, queda e redenção 

Os pactos, história  de 
Israel, evangelhos e atos



Ensino pela vida da igreja



“
”–Atos 2.41-47

41 Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, 
havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. 42 E 
perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no 
partir do pão e nas orações. 43 Em cada alma havia temor; e 

muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. 
44 Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em 

comum. 45 Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o 
produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. 46 

Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de 
casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e 

singeleza de coração, 47 louvando a Deus e contando com a 
simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o 

Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. 



Pregação da Palavra  
no poder do Espírito

A resposta do  
compromisso 
do batismo

Aprendizado nas 
experiências 
comuns

Os discípulos orando e celebrando

Proclamação, argumentação e apelo [?]



Quatro características daquela igreja

❖Centrada no ensino 
❖Acolhedora 
❖Adoradora 
❖Agraciada com crescimento



A vida da igreja é pedagógica 
[Há um sentido em que, guardadas as devidas proporções, a igreja é o evangelho]



Concluindo



Recapitulando

❖O ensino deve ser motivado 
por amor 

❖É preciso ensinar as obras 
de Deus 

❖Toda a caminhada do 
cristão e da igreja 
contribuem para o ensino



Atividade final (21 min)

❖ Grupos de 2 ou 3 (7 min, incluindo a litania 
ou oração do grupo, 1ª parte do passo 6) 

❖ Roteiro Metas e Conteúdos Bíblicos Para o 
Ensino na Igreja 
❖ Ler o trecho rapidamente 
❖ Focalizar trecho destacado no roteiro 
❖ Responder perguntas do passo 3  

❖ Ir para passo 4 (duas trocas) 
❖ Petição final sob direção do instrutor



Ensinamos motivados 
pelo amor? 
Somos desafiados a 
“ganhar” nossa geração? 
Contribuímos para que 
a vida da igreja seja 
ensino e testemunho?



Oração final
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