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Mensagem da Cruz
A revista Ensinador Cristão tem sido
um instrumento de apoio e referência didática, além de motivar os
educadores da área cristã, que a cada
dia contam, com os mais nobres desafios de levar a mensagem salvífica
de Cristo, em sua essência simples e
eficaz, a um público conhecedor da
Palavra de Deus, proporcionando ao
seu leitor uma vasta gama de assuntos
variados que abrangem todas as áreas
do ensino cristão. A cada edição, somos surpreendidos com assuntos tão
variados quanto necessários do ponto
de vista educacional para a Igreja atual.
Parabéns à equipe da revista Ensinador
Cristão pelo empenho. Jocem ara.
Priscila Souza e Nátanael Weber (SC)
Por e-mail

Comunique-se com a Ensinador Cristão
Por carta: A^Br^34.«l,Bargu-21852^,RfadL')£inenn/iy
Por fax: 21-2406.7370
Por email: ensinador@cpad.com.br

Sua, ofiútiãa- é importante,faimzttáy!
Devido às limitações de espaço, as cartas serão selecionadas e transcritas na íntegra ou em trechos
considerados mais significativos. Serão publicadas as
correspondências assinadas e que contenham nome e
endereço completos e legíveis. No caso de uso de fax
ou e-mail, só serão publicadas as cartas que informarem também a cidade e o Estado onde o leitor reside.

Por Antonio Ferrão Neto

má utilização da internet tem sido o tema
de muitos debates e pregações no meio
evangélico. De fato, a internet tem sido
amplamente utilizada para a propagaçS de mal
teriais de conferido pornográfico, para a prática de
crimes cibernéticos, para a divulgação do ateísmoj
para a apologia ao uso de drogas etc. Existem
pessoas que se viciam pela internet e deixam de
viver uma vida normal,;deixam de conviver com
a sua família, deixam de contemplar a natureza e
se fecham no mundo cibernético.
Mas, por outro lado, também existe muito
conteúdo na Internet de boa qualidade, inclusive
informações que edificam a vida cristã, como
textos doutrinários, informações históricas que
ajudam a contextualizar a leitura bíblica, mapas,
vídeos etc. Utilizando-se um mecanismo de busca
como o Google, uma gigantesca base de informações pode ser acessada em poucos segundos, de
qualquer parte do mundo.

A

pr-

O uso das redes sociais para ajudar o
estudo bíblico desenvolvido na ED está
entre um dos exemplos de utilização
espiritualmente edificante utilizando
a internet.
Ao longo dos anos, a ED passou
por várias transformações. No início a
ED era um culto de ensino e doutrina.
Com o tempo, as classes foram criadas,
separando as crianças, adolescentes e
adultos. A revista da ED acompanhou
essa evolução. Hoje, a CPAD apresenta
um rico material, com suas revistas de
Escola Dominical destinadas a todas
as idades.
Entretanto, muitas vezes o tempo disponível para abordar todo o
assunto de uma Lição Bíblica não é
suficiente. Cientes dessa limitação de
tempo, os alunos muitas vezes ficam
inibidos para interromperem o instrutor e perguntarem.
Esse problema pode ser resolvido com o uso da internet, por meio
das redes sociais. O uso da internet,
associado à ED deve ser mais um
passo nessa evolução da ED. As redes
sociais ajudam ao educador e ao aluno
abordarem temas específicos que não
puderam ser desenvolvidos durante
a aula.
Numa rede social, todo tipo de
inibição desaparece e qualquer pergunta pode ser postada na rede, sob
qualquer assunto. O professor terá o
tempo que precisar para responder,
podendo consultar bibliografia, perguntar para outras pessoas e a resposta não precisa sair de improviso.
No caso do assunto ser complexo, o
instrutor poderá apontar outras respostas existentes na própria internet e se o
aluno não estiver satisfeito, o assunto
poderá se estender até que todas as suas
dúvidas sejam respondidas.
Havendo necessidade, o professor
poderá utilizar as perguntas mais
freqüentes e reforçar o ensino na aula
seguinte. Ou seja, com o tempo, a rede
social ajudará o educador a melhorar a
qualidade da sua exposição.
E muito importante que todas as
respostas sejam dadas, pois o não

conhecimento das escrituras induz ao
erro (Mt 22.29).
Assim como Jesus, que era seguido
por grandes multidões (Mt4.25), as
personalidades do mundo moderno
são seguidas não apenas no mundo
real, mas também no mundo virtual.
A rede social mais utilizada para seguir
pessoas é ofTwiter,, Assim, pastores,
teólogos, missionários, preletores,
cantores e quaisquer personalidades
do mundo evangélico poderão ser
seguidos nessa rede social. Nessa
rede social, é possível saber dos fatos
mais importantes da vida da pessoa
que está sendo seguida. Por exemplo,
se alguém se interessar pela vida e
obra de um teólogo, é possível saber
quando esse teólogo participará de um
congresso próximo de sua localidade

O uso das redes
sociais para ajudar
o estudo
bíblico desenvolvido
na ED está
entre um dos
exemplos
de utilização
espiritualmente
edificante
da internet
e assim, um possível encontro pessoal
ficaria facilitado. Em outras palavras,
seguir virtualmente ajuda a seguir
fisicamente uma pessoa.
Algumas personalidades levam
tão a sério o Twiter que possuem pessoas contratadas para atualizarem as
informações sobre as suas vidas.
O Orkut é uma rede social filiada
ao Google que faz grande sucesso no
Brasil. Muitos pastores possuem perfis cadastrados no Orkut e é possível

procurá-los pesquisando-os pelos seus
nomes. Nele é possível formar grupos
de pessoas que possuem interesses em
comum. Esses grupos são chamados
de comunidades e o objetivo é compartilhar informações a fèspejjj desse
assunto. Então, por exemplo, se uma
comunidade for aberta com o título
"Sou Criacionista", todas as pessoas
que tenham afinidade a essa comunidade podem se filiar a ela, tendo então
o direito de interagir com a comunidade, postando os seus argumentos
sobre o assunto,
O Facebook é outra rede social
que foi lançada em 2004, com adesão
inicialmente restrita aos alunos da
universidade de Harvard, mas depois essa adesão se estendeu a outras
universidades, colégios e empresas.
Hoje, qualquer pessoa pode aderir
ao Facebook, bastando para isso fazer um perfil, ou seja, preencher um
cadastro no site do Facebook. Depois
disso, é possível utilizar os diversos
recursos do Facebook, adaptando-os
para o contexto evangélico, como o
Mural, por exemplo, que pode ser
utilizado para avisos em geral, mas
num contexto evangélico. O Mural
pode ser utilizado para apresentar pedidos de oração ou contar as bênçãos
recebidas para os outros usuários do
Facebook.
Existem diversas outras redes
sociais e muitos dos seus recursos
podem ser empregados no contexto
evangélico e como ferramenta de
auxílio à ED.
Entre os idosos, existeni aqueles
que são absolutamente tecnofóbicos,
ou seja, possuem aversão da tecnologia moderna. Esses tendem a desistir
antes mesmo de tentar aprender alguma coisa sobre informática. Mas,
muitos dos que aprendem a ligar um
computador, apertar algumas teclas
e navegar na internet, costumam ser
bem sucedidos na utilização das redes
sociais.
O sucesso acontece pelo fato de
muitos deles se livrarem do preconceito que sofrem no mundo real, onde

as pessoas tendem cada vez mais
a cultuar a beleza e perfeição física
de seus corpos, rejeitando aqueles
indivíduos que não se encaixam em
seus padrões. Idosos muitas vezes são
esquecidos até mesmo pelos seus próprios familiares e sentem-se solitários.
Numa rede social, idosos e jovens falam
de Igual para igual. Isso significa que a
rede social ajuda o idoso na melhoria
da sua qualidade de vida. Além disso,
trabalhar com o computador e interagir
com outras pessoas numa rede social,
estimula os seus neurônios, reduzindo
a probabilidade da doença de Alzheimer, uma doença degenerativa.
Portanto, estimular o idoso a utilizar as redes sociais pode ser muito
saudável e se esse estímulo puder ser
associado às questões evangelísticas,
será ainda melhor. Os professores de
ED podem orientar os alunos da que
contenha idosos a conversarem entre
si, alunos entre alunos e alunos com
o professor. Estimulando os alunos a
utilizarem as redes sociais e também
os estimulando a pesquisarem e debaterem os assuntos estudados nas
aulas da ED.
Se os alunos e professores preferirem conversar "online", ou seja,
perguntando e obtendo respostas
imediatamente após a pergunta, será
necessário utilizar uma "sala de batepapo", que no mundo cibernético nada
mais é do que uma pequena janela que
se abre na tela do computador, onde
as pessoas escrevem o que quiserem e
leem o que outras pessoas estão escrevendo nessa mesma janela. A sensação
é de que as pessoas estão conversando, mas ao invés de pronunciarem as
palavras, elas as escrevem. Nos dias
atuais, um dos programas mais utilizados para as pessoas conversarem
pela internet é o MSN Messenger da
Microsoft.
Outra possível utilização das redes
sociais no meio evangélico são as listas
de discussões sobre os mais diversos
assuntos doutrinários que resultam
das diferentes interpretações da Bíblia
Sagrada. Esse é um campo infindável,

onde muitos estabelecem ligações
entre as redes sociais e páginas pessoais, onde textos mais estáticos são
disponibilizados por todo o mundo,
por meio da internet.
A rede. social também pode e deve
ser utilizada como um instrumento
para o evangelismo. A penetração e
abrangência global da internet fazem
com que ela alcance pessoas que não
poderiam ser atingidas por nenhum
outro meio de comunicação. Nunca foi
tão fácil ir por todo o mundo e pregar o
Evangelho a toda criatura (Mcl6.15).
É possível desenvolver um grande
trabalho missionário pela internet sem
a necessidade de se sair de casa, sentado numa cadeira. Muita gente vive em
países onde as pessoas não conhecem
a Cristo, ou vivem em países onde o
cristianismo está envolvido com muita
idolatria, paganismo, feitiçaria etc.
Muitas vezes o país até possui liberdade religiosa, mas o povo é dominantemente ateísta ou humanista e aqueles
que querem buscar os ensinamentos
de Deus, não encontram espaços em
seus países. Essas pessoas podem
ser evangelizadas remotamente sem
muitos custos, mas é preciso que haja
muito amor por essas almas, muita
dedicação, conhecimento do idioma e
da cultura daquele país,

Não devemos imaginar que apenas
um cadastro numa rede social seja o
suficiente para atrair a atenção de uma
multidão de internautas. Produzir
algo útil e atrativo dá trabalho e custa
tempo e dinheiro. O grande segredo do
sucesso na internet é produzir algo que
resplandeça em termos de conteúdo,
como uma bela flor que nasça num
pântano, pois a internet possui muito
"lixo virtual" e a geração de textos sem
um bom conteúdo irá apenas aumentar esse lixo.
A utilização das redes sociais para
ajudar o aluno a tirar o melhor proveito
da ED depende muito de um trabalho
árduo de produção de conteúdo inspirado no texto bíblico, com a unção do
Espírito Santo de Deus, acompanhado
de muita disposição, disponibilidade,
atenção, muito trabalho e oração.
Uma vez que esse conteúdo exista, a
utilização da rede social é muito fácil
e intuitiva. —•:-

Antonio Ferrão Neto é Engenheiro
Eletrônico, especializado em Análise
de Sistemas, trabalhou com Oracle em
várias empresas no Brasil, Austrália
e EUA. Hoje atua como Gerente de TI
da CPAD.

Por Eduardo Araújo
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divulgação no programa de rádio Crescendo com Cristo, que há mais de dois
anos anuncia a mensagem bíblica.
O programa é formado pelos quadros Cantinho Missionário, quando
a obra missionária é enfatizada, bem
como as três formas de se realizar
missões e a divulgação de notícias de
missi onários por todo o planeta. A fa mília não foi esquecida e por isso existe o
quadro Momento em Família, que enfatiza o culto doméstico e o diálogo entre
pais e filhos, que é o fator fundamental
para estruturar o relacionamento.
Os cultos no templo-sede ocorrem
todas as terças e quintas-feiras e são
nesses dias que o Departamento Infanta Juvenil reúne as crianças entre 5
e 10 anos para adorar a Deus. Após a
celebração, as crianças são liberadas e
saem com vontade de aprender mais
do amor de Deus.
"A melhor maneira de alcançarmos
bons resultados na ED é investir nas
crianças, adolescentes, jovens e adultos
e apoiar os Departamentos e, principalmente, a reciclagem dos professores",
destaca o pastor Dimarcy Borges.

Crianças participaram do 3 B seminário de
aperfeiçoamento para professores e evangeiísmo para adolescente e crianças
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"A educação cristã
é a razão maior da

PA D"

R

onaldo Rodrigues de Souza,
52 anos, diretor-executivo
da Casa Publicadora das
Assembleias de Deus (CPAD), é
um cristão apaixonado pela Escola
Dominical, a qual aprendeu a amar
ainda em sua infância e adolescência
em São Paulo. Há 19 anos na direção
da CPAD, uma das grandes marcas
de sua gestão tem sido a valorização
da educação cristã. De 1996 até hoje,
já foram sete Congressos Nacionais
de Escola Dominical e 13 Conferênde ED, dezenas de Cursos de
de Professores de

ED (Caped) em todas as regiões do
país, o lançamento de dois novos
currículos de revistas de Escola Dominical, além de uma série de outras
iniciativas relacionadas à promoção
do ensino bíblico nas igrejas.
Nesta entrevista, Ronaldo Rodrigues de Souza fala sobre a importância desses eventos promovidos pela
Casa, da sua paixão pela Escola Dominical, da campanha "Em Primeiro
Lugar, Leia a Bíblia" e do que se pode
esperar do próximo Congresso Nacional de ED, que está marcado para
os dias 10 a 13 de outubro, no Rio de
Janeiro (RJ).

• Como surgiu a paixão do irmão pela Escola Dominical?
Freqüentando.
Primeiro,
sendo
levado para a Escola Dominical
e,
nma vez tendo provado desde criança
o sabor do ensino da Palavra de Deus
em um ambiente descontraído,
mas
sem deixar de ser espiritual,
com
liberdade para perguntar e também
estimulado a participar, não há como
não gostar!

Dentre tantos empreendimentos
da Casa na área de educação cristã nos últimos 15 anos, quais o
irmão ressaltaria?
Em 1996, lançamos o Biênio da
Escola Dominical
e, desde
então,
colhemos muitos frutos dessa iniciativa, sendo que o
fundamental
de tudo isso é a importância que a
Escola Dominical
tem tido dentro
das igrejas. Hoje, ao se planejar a
construção de um templo, o espaço
para a Escola Dominical é pensado
com muito cuidado. O
crescimento

"A Escola
Dominical,
quando levada
a sério, é onde
a igreja realiza

• Como o irmão vê a importância da Escola Dominical para a
vida da Igreja?

o seu chamado

A Escola Dominical, quando levada a sério, é onde a igreja realiza
o seu chamado com maior
eficiência.
É onde alunos, crianças e adultos,
se convertem; os convertidos se firmam; os crentes crescem no conhecimento e no poder de Deus;
recebem
o chamado de Deus para as suas
vidas e são capacitados
a realizar
a obra do Senhor com excelência e
com frutos, pois a Escola
Dominical
continua
sendo um
instrumento
para uma vida alicerçada na rocha.
A cada aula, nma pedra é colocada
até que nossa vida espiritual se torne
um edifício.

eficiência."

• A CPAD é reconhecida como
"A Editora da Escola Dominical".

com maior

didático e intelectual dos professores de Escola Dominical - e, volto a
afirmar, com espiritualidade - é outro
fato marcante que temos
observado. Como resultado, e o que é mais
importante
e fundamental,
temos
o fortalecimento
da fé cristã apesar
do momento de incredulidade
que
vivemos no mundo e dos modismos
que diariamente se multiplicam
nas
igrejas que não têm uma base forte de
ensino. Acredito que o maior ganho

vem da realização dos Congressos e
Conferências
de Escola
Dominical,
que têm criado uma onda de ensino
em todo o país, que é tão importante
para estes tempos
difíceis.

• Que projetos da Casa para
os próximos anos, na área de
educação cristã, o irmão destacaria?
A CPAD mantém a chama do
ensino bastante acesa! Em tudo que
a CPAD planeja e realiza, a educação
cristã é a maior razão de sua existência. Podemos fazer muitos livros, mas
manter um currículo
biblicamente
fundamentado,
didático e contextualizado é uma tarefa árdua que a
CPAD tem conseguido realizar com
a graça de Deus.
I Recentemente, a CPAD lançou a
campanha "Em primeiro lugar, leia
a Palavra de Deus". O que motivou
essa campanha?
Este foi um pensamento que acreditamos ter sido direcionado por Deus para
promover a leitura da Bíblia Sagrada. E
não se trata de nenhuma campanha comercial. Na Escola Dominical, aprendi que a
leitura dos livros não deve ser maior que a
leitura da Palavra de Deus. Nosso objetivo
é também mostrar que todo o material que a
CPAD publica tem obviamente a chancela
das Escrituras, nossa única regra de fé e
prática.
I Neste ano, será realizado mais um
Congresso Nacional de Escola Dominical. Que temas desta edição do
Congresso o irmão destacaria? Qual
o diferencial da edição deste ano em
relação às demais?
Podemos dizer que, a cada Congresso
Nacional
de Escola
Dominical, apresentamos
uma nova
proposta, idéias e pensamentos
que
depois serão ministrados
em todo
o território
nacional
através
das
Conferências
de Escola
Dominical,
e com este próximo Congresso
não
será diferente.
Além disso, há o
ambiente espiritual
contagiante,
a

presença da elite de ensino de nossa
denominação
e o conhecimento
que
circula nas plenárias,
nas salas e
nos corredores, que é único. Temos
também os preletores
internacionais,
homens
e mulheres
com
grande
conhecimento
bíblico,
ensinadores
e referenciais
no ensino em muitos
países. O Congresso é
simplesmente
imperdívell
• Por que o Rio de Janeiro foi
escolhido para a edição deste
ano?

cuida de nós como tem feito por todos
estes anos.
• Que experiência mais marcante o senhor pode compart i l h a r n e s s e s m u i t o s a n o s de
realização de Congressos e Conferências de E s c o l a D o m i n i c a l
pelo Brasil?
Posso afirmar que foi durante o
segundo Congresso de Escola Dominical no Rio de Janeiro,
quando,
na manhã de um dos dias do evento,
estava meditando que o melhor seria

O Rio de Janeiro é a capital cultural de nosso país e possui
uma
localização
estratégica.
Os investimentos na cidade por ocasião da
Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos estão transformando
a cidade,
as medidas de segurança
continuam
sendo implantadas e é aqui onde está
a sede da CGADB e da CPAD, e contamos ainda com o melhor
Centro
de Convenções
da America
Latina.
A CPAD estará, como sempre, proporcionando a melhor recepção para
os professores de todo o país.

• C o m o a C P A D vai c o o p e r a r
c o m o p r o j e t o de e v a n g e l i s m o
durante a C o p a de 2014?
Como órgão de nossa CGADB, a
CPAD apóia todas as iniciativas de
nossa igreja. Em se tratando de um
trabalho evangelístico
deste
porte,
envolvendo a evangelização de povos
de todo o mundo, é uma
oportunidade
singular e será abraçada com muita
dedicação e temor de Deus; e cremos
que não somente teremos a salvação
de muitas almas como também pessoas que vivem em países fechados ao
Evangelho podem ser pessoas chaves
em levar o Evangelho aos seus respectivos
povos.
• Que mensagem o senhor
deixa para os e d u c a d o r e s cristãos de todo o Brasil que lêem a
revista?

• C o m o o s e n h o r d e f i n i r i a as
r a z õ e s da e x c e l ê n c i a dos p r o d u t o s da C P A D , ao p o n t o de
o u v i r m o s m u i t o s p a s t o r e s diz e n d o q u e c o m p r a r i a m os liv r o s da e d i t o r a " c o m os o l h o s
fechados"?
Mesmo
tendo uma
qualidade
gráfica que não deixa nada a desejar diante do que é produzido
por
outras editoras, a maior
qualidade
dos produtos CPAD, sem
dúvida,
está no seu conteúdo. Está no que
se lê e no que se guarda. A escolha
das obras é feita com muito critério
e os autores também são escolhidos a
dedo. A mensagem deve ser acima de
tudo bíblica. Muitas obras que são comercialmente interessantes a CPAD
tem descartado por considerar que a
sua missão é promover a Palavra de
Deus. Quando fazemos isso, o Senhor

essa orientação, entendemos que os
dois eventos deveriam continuar e
o tempo mostrou que foi de Deus,
pois já realizamos sete Congressos e
21 Conferências.
As duas
sementes
são boas.

realizar conferências
ao invés dos
Congressos,
por estes serem
mais
caros. Na primeira plenária, o pastor
Antonio Gilberto, antes de iniciar a
sua ministração,
leu em
Eclesiastes
11.6, que diz: "Pela manhã,
semeia
a tua semente e, à tarde, não retires
a sua mão, porque tu não sabes qual
prosperará, se esta, se aquela ou se
ambas igualmente serão boas". Com

A g r a d e c e m o s as o r a ç õ e s e o
apoio que temos recebido por
parte de nossos queridos professores. T i v e m o s a o p o r t u n i d a d e
de desfrutarmos juntos de muitos
m o m e n t o s na presença do Senhor
nas igrejas ou Congressos. Contin u e m orando por nós para que a
C P A D possa cumprir da melhor
maneira possível o seu papel
dentro de nossa igreja e no Reino
de Deus. Que os professores continuem firmes neste ministério,
não cedam às pressões e lembrem
que, m e s m o n e m sempre p o d e n do receber a r e c o m p e n s a que
queremos, com certeza podem
aguardá-la da parte de Deus, que
é fiel e recompensador. --e^38

Pastor Claudionor de Andrade

D

O sol despontava gentil no horizonte, quando me pus a percorrer a Ilha
de Patmos. Observando-lhe a paisagem que emergia da última vigília, concluí
que pouca coisa deve ter mudado desde que
Roma ali encerrara o apóstolo João. Embora
sonolento, não me demorei a cruzar essa fatiazinha de terra inculta e erma que o Egeu,
diplomática e jeitosamente, apartara das
costas da Turquia. As casas não eram muitas e
os edifícios ainda podiam ser contados. Umas
rodovias, sinuosas e orvalhadas, riscavam o
chão cinzento e melancólico da ilha.
Em que recanto de Patmos os romanos
mantiveram recluso o discípulo do amor?
Isso pouco importa. A ilha toda é uma
reclusão.

Embora a vista aérea do terreno não
fosse nítida, notei que os seus contornos lembravam um dos navios que o
cruel Diocleciano emperrara no mar de
Ulisses. Lá estava um barco sem partida
e sem chegada. Um barco sem vela e
sem leme. No céu, nenhuma estrela a
orientá-lo.
A ilha não carece de muros, nem de
grades para apenar seus prisioneiros. Sua
paisagem já é uma penitência. Mas João não
se queixa nem se intimida. Abandonado aí
por desafiar os deuses do império, prossegue a apregoar um valor mais alto do que
César. Um valor infinito e soberano que,
revelando-se no Oriente, desabria-se agora
no Ocidente.

A geografia da
penitência
A Patmos que vejo acha-se atualmente
sob o controle da Grécia e dista 55 quilômetros da Turquia. Sua prefeitura localiza-se
num lugarejo denominado Hora. Acomodada no arquipélago do Dodecaneso, ocupa
uma área de 34,6 km2, e abriga uma população de cerca de três mil habitantes.
Patmos divide-se em duas partes quase
iguais: uma no lado norte e outra na banda
do sul, ligadas por um istmo acentuadamente estreito. De vegetação modesta,
relevam-se nela montes não muito altos.
O mais elevado é o Profitis Ilias com 269
metros. Em 1522, Patmos passou a ser controlada pelos turcos otomanos até que, em
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1912, os italianos apoderaram-se da ilha.
Terminada a Segunda Guerra Mundial, ela
foi entregue á Grécia.

Uma ilha estranhamente
foeia
Esforcei-me por divisar com mais
clareza o relevo da ilha. Não consegui.
O Google-Maps deixou-se cobrir por
umas nuvens escuras e tristes. O que vi,
porém, foi o bastante. Patmos continua
desértica e sem cor. Não possui a beleza
que, adormecida nos antigos poemas,
ainda estonteia e seduz os argonautas.
Apesar de sua plangência, três continentes
avizinham-se aqui: a Europa, a África e
a Ásia. Nas águas que a cercam, muitas

civilizações se esbateram até que vieram
a desaparecer.
Patmos não é bela. Sua fealdade, entretanto, embeleza-se nas páginas do Apocalipse. Foi desse chão sem cores e quase
desnudo, que o Evangelista viu a Cidade
do Senhor. Dos céus, a Jerusalém Celeste
descerá qual noiva que se orna e plena de
júbilo vai ao encontro do amado.

A importância profética
de Patmos
Buscando conciliar o sono, transportome novamente a Patmos. Sob as asas da
profecia de João, viajo no tempo para conhecer a eternidade. Vejo cair os impérios.
Desde Babel até à Babilônia do Anticristo,

os reinos deste mundo põem-se a ruir com
grande estrondo, um após outro, sob o impacto daquela pedra que Nabucodonosor
vira dar nos pés da gigantesca e formidável
estátua.
Acádia, Suméria e Egito já não são
impérios. São pó e cinza que os arqueólogos, com paciência e cuidado,
removem em suas escavações. Aqui, um
tablete acádio descreve as proezas de
Ninrode. Ali, os cacos de um vaso sumério cantam as loucuras de Ur-Nungal.
Mais ao ocidente, já nas imediações do
Cairo, um acadêmico, manejando as
ferramentas da paleontologia, esforçase por reconstruir o Egito que um dia
Menés edificou.

Pastor Claudionor de Andrade é gerente de
Publicações da CPAD, comentarista de Lições
Bíblicas da Casa, escritor e membro da Casa de
Letras Emílio Conde
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ma das histórias mais belas
dos primeiros séculos da Era
Cristã é a de Patrício (386493), um celta britânico que foi usado
por Deus, no século V, para levar os
irlandeses a Cristo. Nascido em uma
região que viria a se tornar Gales, ele
foi levado aos 16 anos para a Irlanda
como escravo. Seis anos depois, conseguiu fugir para sua terra natal. Porém,
nesse período, encontrou a Cristo e,
então, agora como um crente em Jesus,
resolveu voltar para a Irlanda para
pregar Cristo aos seus antigos algozes.
O resultado foram centenas de vidas
a Cristo, que, por sua vez, ganharam
muitas outras, levando a maioria esmagadora dos irlandeses a Cristo.

U

Aos pagãos irlandeses convertidos,
Patrício ensinou as doutrinas fundamentais da fé cristã usando, muitas vezes,
elementos do dia-a-dia para ilustrar essas verdades, como no caso da Doutrina
da Trindade. O exemplo clássico é o seu
uso do trevo para ilustrar a Doutrina da
Trindade, isto é, como Deus é três e um
ao mesmo tempo, daí a razão pela qual
o trevo se tomou um símbolo da cultura
irlandesa até hoje.
Apesar de Patrício nunca ter tido
contato com a Igreja Católica Romana,
esta acabou usurpando o seu nome muitos anos depois da sua morte. Patrício e
seu trabalho evangelístico nunca tiveram apoio de Roma ou mesmo contato
com ela. A Igreja Católica só chegou à
Irlanda muitíssimo depois da morte de
Patrício. Além disso, os primeiros cris-
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tãos na cidade natal de Patrício, na costa
oeste da Grã-Bretanha, haviam recebido
a Cristo como fruto da pregação da fé
cristã de seus pais e avós que, muitos
anos antes, haviam sido alcançados pela
evangelização da Igreja Primitiva.
Ao chegar à Irlanda, a igreja romana
canonizou Patrício e começou a ensinar
aos cristãos irlandeses que a doutrina
de seu antigo mestre era, em tudo, a
mesma da igreja romana, quando, na
verdade, a maior parte da doutrina de
Patrício se assemelhava mais com o
cristianismo primitivo e a doutrina de
grupos pré-reformadores, como os valdenses. Tornado por Roma padroeiro
da Irlanda, Patrício é até hoje celebrado
pelos irlandeses de todo mundo em
paradas no dia 17 de março, o chamado
"Dia de São Patrício".
Um dos poucos escritos de Patrício
que ficou para a posteridade traz o seguinte testemunho do "Apóstolo da Irlanda": "Eu sou Patrício, um pecador, o
mais inculto, o menor de todos os fiéis, e
supremamente desprezado por muitos.
Meu pai foi Calpornius, filho de Potitus,
um pastor da vila Bannavem Taburni.
Ele tinha uma pequena propriedade
rural nos arredores da vila, e de lá eu
fui levado cativo. Na ocasião, eu tinha
cerca de 16 anos de idade. Não conhecia o verdadeiro Deus. Fui levado em
cativeiro para a Irlanda, com muitos
milhares de pessoas - e isto merecidamente, porque nós tínhamos virado as
costas e nos afastado de Deus, e não
guardávamos Seus mandamentos, e
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não obedecíamos nossos pregadores,
que costumavam nos falar a respeito da
nossa salvação. E o Senhor trouxe sobre
nós o furor da Sua ira e nos espalhou
entre muitas nações, mesmo até as
mais longínquas partes da terra, onde
agora minha pequenez está colocada
entre estrangeiros. E ali o Senhor abriu
o senso da minha descrença para que
eu pudesse finalmente lembrar meus
pecados e ser convertido com todo
meu coração ao Senhor meu Deus, o
qual tinha atentado para minha abjeção, e teve misericórdia da minha
juventude e ignorância, e olhou por
mim, guardando-me antes que eu O
conhecesse, e antes que eu fosse capaz
de diferenciar entre bem e mal, e me
guardou, e me confortou como o faria
um pai ao seu filho. Portanto, eu não
posso ser silente - nem, na verdade, isto
é expediente - a respeito dos grandes
benefícios e da grande graça a qual o
Senhor tem se dignado conceder-me
na terra do meu cativeiro; por isso nós
podemos dar a Deus em retribuição,
depois de ter sido castigados por Ele,
o exaltar e louvar Suas maravilhas,
ante toda nação que existe em qualquer
parte sob o céu". A m é m ! ^ ^
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ma estratégia muito usada hoje
em empresas para melhorar o
relacionamento entre os empregados é a reflexão sobre os diversos assuntos
de interesse e a boa articulação entre as equipes de trabalho. Reunir, discutir, conversar
amigavelmente e encontrar soluções em
equipe proporcionam também ao educador
uma oportunidade de melhorar o seu fazer,
o seu ensinar a Palavra de Deus, como verdadeiro ensinador cristão que é.
Vale a pena os educadores cristãos
tomarem consciência de que precisam investir em todos os recursos possíveis para
continuar conduzindo os seus alunos da ED
na aprendizagem da Palavra de Deus. Os
professores das classes de adolescentes, às
vezes, passam por dificuldades maiores, por
conta das diversas mudanças que acontecem nessa faixa etária. Portanto, basearemos
esta reflexão sobre o relacionamento entre
pais/família e professores de
daED.

Quando a família não vai bem, a aprendizagem dos adolescentes também não,
encontra-se prejudicada, por certo. Quando
o professor diagnostica dificuldades na
família do aluno adolescente deverá providenciar um tratamento para a situação, porque ele foi capacitado para isso, pois deve
ser um especialista em educação. Os pais
devem ser orientados por estes educadores
ou por uma equipe gestora da escola.
Será que os pais podem ajudar seus
filhos adolescentes a terem mais prazer em
aprender a Palavra de Deus, assim como no
ensino secular? Sem dúvida. Por outro lado,
como educadores, não podemos deixar de
conhecer a família do aluno e buscar manter
um diálogo freqüente com seus pais, que,
na maioria das vezes, enfrentam diversos
obstáculos na vida educacional de seus
filhos. Precisamos descobrir a preciosidade
existente nesse detalhe importantíssimo da
Educação Cristã.

Abordaremos alguns pontos interessantes dentro
desse tema:
1. Uma relação de parceria
Como a escola secular, a ED também
pode estabelecer encontros com os pais
das crianças e adolescentes. Em plena fase
de crescimento e formação que esse ser
humano passa, necessita de todo empenho
na área de educação, de forma que aconteça
uma preparação adequada para que nossas
crianças e adolescentes possam enfrentar a
sociedade tendo uma fé inabalável e vida
espiritual bem estruturada.
A ED deve criar situações onde os pais
tenham a oportunidade de refletir, analisando experiências vividas pela família que
possam conscientizá-los da educação cristã
de seus filhos.

Por sua vez, os professores de adolescente precisam conhecer a família de seus
alunos e reservar momentos para reflexão
sobre a importância dessa relação para o
crescimento da vida cristã das famílias da
igreja.
Mesmo quando os pais dos alunos não
são cristãos essa, relação também precisa
ser estabelecida. Quantas crianças e adolescentes têm levado suas famílias ao Senhor
através da ED!
Embora seja um direito constante do
ECA, que toda criança e adolescente tem
direito à criação e educação em família, é
comum hoje os pais ou responsáveis transferirem os seus deveres de educar para a
escola, e a ED não fica isenta dessa situação.
E como é sabido por todos que a família vive
uma crise de desestruturação, os professores

e equipe gestora de cada escola devem se
empenhar ao máximo para desenvolver
projetos que envolvam a educação de sua
clientela, levando sempre em conta a relação
pais/professores.
Estabelecer deveres na educação dos
adolescentes, na situação atual da sociedade em que vivemos, é um tanto complexo
para todos. Daí a prioridade urgente de se
cultivar um relacionamento saudável entre
professores e pais, educando num consenso
onde escola e lar se empenhem e juntos
possam preparar melhor os adolescentes
para uma vida adulta equilibrada.
Para muitos professores, essa é uma
tarefa mais difícil. Eles estão sempre preocupados e sobrecarregados procurando
exercer a função de pais e educadores e
acabam por falharem porque não foram
preparados para isso e muitos ainda não
são pais nem adquiriram experiência nesse
aspecto da vida.
O relacionamento entre professores da
ED e pais deverá ser cultivado, não para
vigiar, acusar ou apontar erros dos adolescentes, mas para conversar e auxiliar no
processo da educação cristã entre escola e
família. O correto é que entrem em acordo
e se conscientizem de que as responsabilidades precisam ser compartilhadas entre
pais e professores e que família e escola
precisam caminhar juntas para construir
uma educação de qualidade para nossas
crianças e adolescentes, sem esquecer que
a primeira responsabilidade da educação
de crianças e adolescentes recairá sempre
sobre os pais.

2. Como os pais podem
ajudar?
2.1. Na freqüência à ED
A dificuldade maior está em fazer o pai
entender que seu filho adolescente precisa

de uma atenção maior e que o pai deve ter
um tempo específico para o filho. Ir com o
filho todas as manhãs de domingo para a
Escola Dominical precisa ser prioridade e
responsabilidade dos pais, o que não é tão
fácil assim pelo fato de que, como estudante, acorda cedo a semana inteira para ir à
escola, no caso dos que estudam pela parte
da manhã.
Por outro lado, o professor precisa
estimular o aluno de tal forma que ele
fique ansioso e interessado para voltar no
próximo domingo, querendo aprender algo
novo. Como bons educadores da Escola
Dominical, devemos investir em todos os
recursos possíveis para atrair a presença
dos nossos alunos. A freqüência de todos é
muito importante, tanto para o acompanhamento do currículo que a Lição traz quanto à
participação nas atividades e aprendizagem
de cada tema proposto.
2.2. No comportamento
social do
adolescente
Muitos pedagogos que estudam e
escrevem sobre esses temas concordam que
crianças e adolescentes se espelham nos pais
ou responsáveis para agir na maioria de suas
atitudes. Observando seus pais, eles tendem
a copiar o comportamento que mais presenciam neles, pela sua convivência, ainda que
às vezes de maneira inconsciente. Durante
muitos anos de magistério com classes de
adolescentes, na rede pública de ensino e na
ED, tenho refletido constantemente sobre
"comportamento", e não consigo imaginar
que na família é possível aprender atitudes
tão desagradáveis e reprováveis praticadas
por alguns dos nossos alunos. Aí teríamos
de pensar numa estratégia de reeducar os
pais antes de tentar solucionar a problemática de seus filhos.
Ainda temos alguns alunos atenciosos
e colaboradores nesse aspecto. Isso mostra
que suas famílias são mais eficazes em sua
educação e mais presentes em suas vidas
escolares. A verdade é que, na família onde
há um bom relacionamento entre todos, os

pais
educadores

adolescentes têm um comportamento que
faz a diferença nos meios sociais.
Uma boa conversa resolve muitos
problemas. Em contrapartida, disciplinas
ríspidas e intolerâncias sempre piorarão o
problema, pois geralmente tornam o adolescente mais rebelde e sem vontade de aprender. Por isso, professores e pais precisam
buscar sabedoria para agir da melhor forma
possível na educação de adolescentes.
2.3 Na participação
e interação
com a classe
A timidez é característica comum a
essa faixa etária. No entanto, às vezes, pode
revelar uma série de problemas adquiridos
na infância e que precisam ser trabalhados
neste momento da vida do adolescente.
Aqueles que têm medo de falar, ler ou
escrever precisam de uma atenção maior
e também do contato com a família para
se descobrir como resolver com mais facilidade a situação. Os pais devem procurar
saber das tarefas escolares de seus filhos e
procurar se envolver para ajudar no desenvolvimento de seus filhos. Por estas razões é
que, como bons educadores, não podemos
desconhecer ou ignorar a família do nosso
querido aluno adolescente.
Há questões que devemos tratar com os
próprios adolescentes, pois eles são capazes
de compreender e melhorar suas atitudes,

facilita o trabalho do educador no processo
educacional e resulta sempre em bons dividendos na aprendizagem.

3. Como ajudar na educação cristã dos adolescentes?
A receptividade de um professor simpático e amoroso tem um valor fundamental
na vida dos adolescentes, que na maioria
das vezes, chegam à classe abalados e sofrendo crises próprias de sua idade, dadas as
mudanças que naturalmente lhes ocorrem
no decorrer desses poucos anos. Tais problemas devem ser observados, compartilhados
e tratados por pais e educadores.
Precisamos buscar alternativas que
resultem em maior desempenho do nosso
trabalho refletido na mudança de caráter e
nas atitudes dos nossos adolescentes, sob
pena de não estarmos fazendo o mínimo
desejável como educadores cujo enfoque é
a transformação de vidas para esse mundo
e para a eternidade.
Pelo tamanho dos desafios e da responsabilidade que temos nesta árdua e importante missão, não podemos cruzar os braços
e nos conformar com situações que é nosso
dever procurar solucioná-las.
Quando envolvemos os pais dos adolescentes no processo da educação cristã
de seus filhos, eles procuram nos ajudar

te, colhendo melhores resultados em seus
relacionamentos e aprendizagem.
Não podemos perder as oportunidades,
o nosso tempo é agora. Fazemos parte da
igreja desta geração, e como ensinadores
cristãos, precisamos fazer agora para o
Senhor. Será que temos demonstrado disposição para contribuir com um assunto
de tão grande importância? Dependemos
do Senhor, com certeza, mas a nossa parte
precisa ser executada agora, já!
A ED é a maior escola que educa para
a vida, uma equipe que prima por integrar
e educar seus alunos nos fundamentos da
Palavra de Deus, contudo não é isenta de
também enfrentar sérios problemas na educação de crianças e adolescentes. Por isso,
precisa ser a melhor Escola, onde os líderes
da Igreja priorizem maior investimento
numa melhor educação para todos. Querido
professor, se você está contribuindo para
a transformação de seus alunos, amém!
Prossiga assim e Deus seja louvado para
sempre em sua vida!

Alderi Ribeiro de Moura Cruz é professora licenciada em Letras, pós-graduada em
Gestão e Coordenação Pedagógica e coordenadora-geral de Educação Cristã da AD em
Rio Branco (AC).
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ranspor os muros da igreja sempre foi um dos objetivos da Escola Dominical.
No mundo afetado por intensa crise de valores morais, a ED lança luz nas
trevas por meio do estudo sistemático da Bíblia. Sensibilizados pelo poder
da mensagem da Palavra Deus, diretores de instituições de ensino regular em todo
o Brasil abrem a porta da escola laica para a ED. O intuito das superintendências
educação cristã é de levar aos estudantes princípios morais baseados no texto bíblico
e nas Lições Bíblicas.
Por mais d igno e necessário que seja o trabalho da igreja nas escolas, ele nem sempre
é bem-vindo. Apolêmica sobre qualquer tipo de ensino de cunho religioso nas Escolas,
principalmente públicas, gera intenso debate social. Há quem diga que as aulas ferem
o princípio de laicidade do Estado (a separação entre Igreja e Estado). Para outros, a
religião deve ser ensinada aos alunos, por se tratar de um fenômeno da alma humana,
além a difusão desse saber estar amparada pela Constituição Federal brasileira.
Existem grupos resistentes à presença do ensino cristão acusando-a de um proselitismo, ataque injustificável, pois toda a orientação nesse sentido na escola é formativa.
O trabalho da ED é ensinar valores da Bíblia, livro de tradição moral amplamente
aceita e enraizada no ocidente, e que recebe reconhecimento constitucional do povo
brasileiro. O artigo 210, § I o da Constituição diz: "O ensino religioso, de matrícula
facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino
fundamental".
A Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei 9.394/1996) praticamente
repetiu o texto constitucional, no seu artigo 33, apenas fixando que as referidas aulas
não seriam custeadas com dinheiro público. Estas se dariam tanto de forma confessional, a partir de orientadores religiosos preparados e credenciados pelas próprias
organizações religiosas, ou interconfessional, dentro de um programa que fosse feito
por conjuntos de entidades religiosas. A Lei 9.475/1997, porém, alterou o artigo 33,
proibindo o "proselitismo" nas escolas e criando uma lacuna subjetiva na lei.

Para o escritor Felipe Aquino, sob o
disfarce de "laicidade" o governo promove
na verdade o "laicismo". "O Estado hoje
tenta impedir a vivência religiosa do povo,
especialmente o Cristianismo, com uma ação
hostil ao fenômeno religioso e à tentativa de
encerrá-lo unicamente na esfera privada. O
laicismo que hoje vemos é o do Estado que
caminha para se tornar um Estado com religião oficial e não um Estado laico: um Estado
totalitário ateu, que quer eliminar Deus e a
religião e que investe fortemente contra a
liberdade religiosa. Um Estado cujo 'deus'
é o individualismo, o hedonismo, o prazer
material e a 'liberdade' para aprovar tudo
que desejar, sem restrições morais", escreve
Aquino no ensaio Estado Laico ou Laicista.
A subjetividade da lei 9.475/1997 de
diretrizes da educação facilita a resistência
de muito governantes. Em fato recente, o
Conselho de Educação do município do Rio
de Janeiro emitiu parecer negando a implantação da disciplina de 'religião' nas escolas
públicas desta cidade. O ato foi publicado
em Diário Oficial no dia 24 de fevereiro
2011, gerando intenso debate político. Para
contornar o caso, o poder executivo municipal propôs a criação da lei n° 862/2011,
criando quadro permanente de professores
de ensino religioso. A medida foi aprovada
no dia 29 de setembro 2011, com 28 votos
favoráveis. Serão contratados 600 professores designados, segundo o projeto, para
ensinar "valores morais e éticos".
Apesar da oposição, as aulas de religião
contemplam nacionalmente mais da metade dos estudantes da escola pública (88%
do total dos estudantes do ciclo básico). O
número começou a ser levantado em 2009,
no censo da educação básica feito pelo Inep
(instituto ligado ao MEC).

Há propostas políticas de formalização
de ações religiosas nas escolas tramitando
por todo o país. Uma delas, de autoria de
um deputado federal da bancada evangélica, pretende atingir todas as pesso^p que se
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ESCOLA ESTADUAL JOÁO GODEIRO
ENSINO FUNIMMKNTOt. I *I1

Escola Jõao Godeiro, primeiro projeto de Cláudio Rosa foi autorizado pela direção da instituição

preocupam com a formação básica da primeira infância e se chama "Papai do Céu na
Escola". Se aprovada, estados, municípios
e o governo federal terão que se adaptar
e contratar professores qualificados para
ensino desta natureza.
Na câmara dos vereadores da cidade de
Maringá, no Paraná, tramitam dois projetos
de leis para incluir estudos bíblicos nas escolas. O primeiro projeto, apresentado pelo
vereador Belino Bravin Filho (PP), visa instituir a "Semana Interdisciplinar de Estudos
Bíblicos". Nesse PL, as escolas municipais
deverão distribuir cópias da Bíblia para os
alunos, promovendo estudo e debate dos textos. Por se tratar de tema religioso, quem não
quiser que o filho participe deverá informar
a escola no momento da matrícula.
O segundo projeto, concebido pelo vereador Flávio Vicente (PSDB) há alguns meses,
ainda não foi votado. Ele institui o programa
"Capelania Escolar", onde os estudantes
discutiriam, após o horário das aulas, temas
como sexo, aborto e drogas tendo a Bíblia
como base para fundamentar os debates.

Pastor Rogélio Luiz é ministro assembleiano no município acreano de
Feijó, distante 360 km da capital Rio
Branco. Depois de obter permissão
das autoridades competentes, a

igreja liderada por ele realiza visitas à escola
pública, ocasião em que compartilham o
Evangelho, distribui Bíblias e convida os
ouvintes, especialmente crianças, para
participarem da ED. Segundo o pastor, os
resultados são animadores.
No Nordeste, integrantes da ED na
AD em Bom Parto, na capital Maceió (AL),
acompanharam a redução da violência no
bairro do Farol, sede do maior complexo
educacional público de Alagoas. A igreja desenvolve trabalho de conscientização social
por meio da Bíblia nas escolas do Estado.
No Rio Grande do Norte, a iniciativa do
pedagogo pela Universidade Estadual Rio
Grande do Norte (UERN) e professor de ED
na AD em Patu, Cláudio Rosa, reúne semanalmente dezenas de pessoas, entre alunos e
professores, na Escola Estadual João Godeiro. O projeto intitulado "Buscando a Deus
nas Escolas", foi autorizado pela direção da
instituição e ocupa seletivamente o horário

dos intervalos. A participação nos encontros
é facultativa e neles acontecem pequenos
cultos de louvor e pregação da Palavra.
"Pretendemos alcançar o máximo de
pessoas possível, para que estejam cada
vez mais perto de Deus, independente da
religião a que pertençam. Cremos na cura
não só para a violência, mas tambcm para
todos os males através do reconhecimento
do amor de Deus para com todos nós", reza
o texto de apresentação do projeto, citando
o Evangelho de João 3.16.
O educador potiguar começou a planejar
o "Buscando" durante o curso de pedagogia
na Universidade Estadual do Rio Grande do
Norte. Ainda calouro ele assumiu tradicional núcleo de evangelização acadêmico, logo
pensou que a idéia teria eficácia para frear
comportamentos irascíveis de alunos do ensino fundamental e médio. "Comecei a orar
e a crer que trabalhos como aquele deveriam
ser real izados nas escolas devido à 'onda' de
violência que se espalhava", explica.
Pouco depois da implantação, já se
podem mensurar os efeitos práticos do trabalho no estado nordestino. "Recebo muitos
testemunhos de professores relatando que a
participação dos alunos nas aulas tem melhorado bastante depois dos encontros, que
é bastante assistido por eles, pelos professores e funcionários", completa o professor
Cláudio. Segundo ele a ED foi fundamental
tanto na elaboração como na aplicabilidade
da "empreitada espiritual".
Em São Paulo a violência do tráfico de
drogas motivou a diretora da Escola Estadual João Álvares à solicitar colaboração da AD
na cidade de Guarulhos, liderada pelo pas-

tor José Wellington Costa
Júnior. A intervenção foi
dirigida pelo professor
universitário e de ED Jesus Roque de Freitas, com
apoio da classe de jovens
da ED e do Departamento
de Evangelismo.
Com uma equipe de
15 jovens, o professor
Jesus se apresenta às
classes. "Vocês querem
ouvir uma música diferente da que estão
acostumados?", pergunta despertando a
curiosidade de acanhados meninos e meninas. Após a execução de alguns louvores, os
próprios alunos passaram a solicitar hinos
de louvor a Deus. O trabalho se repetiu em
15 salas, onde também foi ministrada uma
palavra de reflexão e distribuídos folhetos.
Posteriormente, o grupo foi convidado para
realizar culto no pátio da escola.
"Fomos devidamente alertados pela
diretoria da rebeldia dos alunos, alguns
usuários de drogas. Chegamos a pensar
que não respeitariam a nossa presença, mas
o impacto foi tão grande, que eles ficaram
estagnados, não se mobilizaram, pelo contrário; começaram a participar", lembra
professor Jesus. Agora, as visitas são feitas
quinzenalmente.
Passados poucos dias, uma segunda
escola estadual entrou em contato com os
crentes de Guarulhos para a realização do
mesmo tipo de trabalho, com foco no combate à rebeldia dos estudantes. A diretora da
EE Ari Gomes ouviu testemunhos sobre o
efeito do trabalho na escola vizinha.

"Ela reuniu os alunos no Anfiteatro da
escola e entramos com o grupo de louvor e
os jovens que fazem, parte do evangelismo, e
foi uma bênção. Pessoas choravam, vinham
conversar conosco após os louvores, pediam
para nós cantamos outros hinos. Era para
ser um trabalho de 30 minutos e ficamos
na escola por uma hora e meia. Eles não
queriam que o nosso pessoal se retirasse",
testemunha o educador paulista. "Converso
com a direção do colégio, apresento o nosso
projeto que são musicas evangélicos, o que
pode levar a uma reflexão. É gratificante
quando pessoas que encontram os jovens
da ED na rua dizem: 'Vocês precisam voltar
lá", finaliza professor Jesus.

O principal compromisso da ED continua sendo com a educação cristã bíblica,
dentro da igreja. O desejo de compartilhar
tais lições com os nossos semelhantes é o
que motiva os projetos de intercâmbio no
campo da educação formal.
Como já citado no início desta matéria, a
ação da igreja evangélica na escola de educação regular, pública ou particular, não é uma
intromissão, mas um exercício do direito
constitucional. Como brasileiros, temos
compromisso primeiro com a Constituição
Federal, e enquanto cristãos nossa primeira
obrigação é com os princípios bíblicos.
Uma lição importante poderia ser extraída
do discurso de posse do deputado federa] Ronaldo Fonseca, no Plenário da Câmara, em Brasília, em fevereiro 2011. O líder político disse:
"Meu mandato será pautado na Constituição
Federal e na Bíblia Sagrada". Que tal pautár as
nossas ações da mesma forma? ^es31
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Por Lindinalva Silva Almeida

nalisando o papel do professor no contexto da Escola Dominical, podemos observar
o quão relevante é seu trabalho na
formação e condução da vida cristã.
Só é professor de ED aquele verdadeiramente vocacionado. Tendo em
vista não haver remuneração, esse
servo de Deus tem consciência de
que sua chamada é ministerial e não
profissional. Ele tem absoluta certeza
de que foi chamado para servir à
causa do Mestre não esperando assim
recompensa terrestre. Sem dúvida,
esse servo é um semeador anônimo
da Palavra, mas com certeza terá
uma gloriosa surpresa na eternidade
(Dnl2.3)
Neste artigo, abordaremos alguns
aspectos que julgamos importantes
na prática em nossas salas de aula da
Escola Bíblica.

A

Uma classe dois
professores

"E depois disso, designou o Senhor
ainda a outros setenta e mandou-os
adiante da sua face, de dois em dois;
a todas as cidades e lugares aonde Ele
havia de ir" (Lc 10.1).
Baseado na citação acima, embasamos nossa reflexão quanto à
necessidade de dispormos de professores substitutos ou suplentes
em nossas classes de Escolas Dominicais. O próprio Senhor instruiu

I

T i

que os discípulos fossem de dois
em dois.
Ao longo da história da humanidade encontramos Deus instruindo
o homem em toda sua maneira de
agir para que seu objetivo fosse
alcançado. Somos conscientes de
que ensinar é uma tarefa árdua,
requer disponibilidade, dedicação
e busca constante de conhecimento
tanto bíblico quanto secular e, acima
de tudo, amor pela obra de Deus:
"Se é ensinar que haja dedicação"
(Rm.12.7).
O que observamos muitas vezes
é que nosso quadro de professores
é formado por pessoas que trazem
consigo uma sobrecarga de trabalhos,
mas devido ao seu amor pela obra de
Deus, se dispõem a atender o chamado
do Mestre e executar a tarefa que lhe
foi confiada.
Lamentavelmente, há uma necessidade muito grande de material
humano. Sabemos que a "Seara é
grande, mas poucos são os ceifeiros".
Costumo dizer que há uma vasta
geração de pregadores, mas, em se
tratando de ensinadores cristãos,
a situação se agrava. E se não
atentarmos urgente para essa
situação corremos o risco de
que aconteça nesta geração
o que aconteceu nos dias
de Oséias "O meu povo foi
destruído por falta de conhecimento. (Os 4.6). Roguemos, pois,
ao Dono da Seara que levante mais

ensinadores, não podemos esquecer
da célebre frase: "A pregação é a força
que levanta o ensino é o poder que
sustenta" .Não há nenhuma dúvida
de que a pregação do Evangelho é
a marca do Movimento Pentecostal;
homens de Deus cheios do Espírito
Santo anunciam, ousadamente as
Boas Novas e muitos experimentam
o milagre do novo nascimento e isso
é louvável, agradecemos a Deus pelos
movimentos evangelísticos, mas nunca
podemos esquecer que o mesmo Senhor que disse "Ide e pregai" também
disse "Ide e ensinai" (Mt 28.19-20).

Não é comigo

Esta é uma estória sobre quatro
pessoas:"Todo Mundo", "Alguém",
"Qualquer um" e"Ninguém".Contase que havia um importante trabalho
a ser feito."Todo Mundo"tinha certeza
que "Alguém" o faria. "Qualquer Um,
poderia tê-lo feito, mas,"Ninguém não
o fez"."Alguém"zangou-se porque era
um trabalho de "Todo Mundo"."Todo
mundo" pensou que "Qualquer Um"
poderia tê-lo feito.Mas, "Ninguém"
imaginou que "Todo Mundo" deixasse de fazê-lo. Ao final, "Todo mundo"
culpou "Alguém" quando "Ninguém"
fez o que "Qualquer Um" poderia ter
feito.

classe e, quando isso acontece acarreta
uma série de problemas para o superintendente, que na maioria das vezes
não dispõe de outro professor para
preencher a vacância, não restando
outra alternativa senão "juntar" duas
classes formando uma só ou convidar
alguém de improviso para assumir a
classe do professor ausente. Isso é fato
em algumas igrejas e acreditamos que
causa desconforto tanto para a classe
como para o professor que não teve
um contato prévio com a turma, pois
um dos requisitos para o bom rendimento na sala é a boa relação aluno
x professor.

Essa pequena estória
retrata uma realidade.

Ao observarmos a Escola Dominical, nos deparamos com algumas
situações que causam perplexidade.
Ao chegar o final do ano, é comum
acontecer o Culto Administrativo
onde são feitas as apresentações do
quadro de auxiliares da igreja, inclusive dos professores da Escola Dominical. É nesse momento que surgem
questões como: Quem se disponibiliza
a preencher os cargos de professor de
ED? Dificilmente alguém se manifesta,
causando assim uma grande preocupação para aqueles que amam essa Escola. Surge ainda uma outra pergunta:
Estamos cumprindo a ordem de Jesus,
que disse" Ide e fazei discípulos que
podem ser ensinadores.
Urge uma necessidade de investimento na capacitação e qualificação
de pessoal para preenchimento do
quadro de docentes. Fazendo assim,
nãofaltará"mão- de- obra"qualificada
para o serviço do Reino.

Professor titular e
professor substituto

Não resta nenhuma dúvida que
é de suma importância e de grande
necessidade dois professores em
nossas classes de EBD. Como todo ser
humano, o professor também tem suas
limitações e uma vez ou outra, por
algum motivo, precisa se ausentar da

O professor titular tem maior
intimidade com sua classe, domina
melhor, devido Seu contato mais constante com a mesma e normalmente é
ele quem ministra as aulas. Enquanto
isso, o professor substituto pode se
sentir subestimado e sem nenhuma
motivação para assumir, caso haja
necessidade. É cabível, nesse momento, pensarmos na possibilidade
de a cada lição alternarem-se entre
o professor titular e o substituto ,
agindo assim acreditamos estar contribuindo para o melhor desempenho
da classe.Interação continua sendo
um requisito indispensável para o
bom funcionamento de uma classe
com dois professores.
"Andarão dois juntos, se não tiverem
de acordo?" (Am3.3).
Lembremos-nos de que foi Deus
que nos confiou esse ministério, que
tem como principal objetivo formar
cidadãos cristãos e conduzi-los ao
Reino de Deus. --sá»

Lindinalva Silva Souza de Almeida é
licenciada em História professora e coordenadora pedagógica da ED em Esperantinópolis. (MA)

Vantagens e desvantagens

Não podemos descartar a idéia de
que em toda situação há vantagens e
desvantagens, não é diferente no caso
ora apresentado.

Sala,

de
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A EXCELENCIA DO MINISTÉRIO
STAN TOLER
O pastor Stan Toler é superintendente-geral da Igreja
do Nazareno nos Estados Unidos e considerado um
dos maiores pastores de pastores da atualidade. Com
base em seus 40 anos de experiência pastoral à frente
de igrejas saudáveis e crescentes, Toler oferece nesta
obra conselhos práticos sobre 75 temas ministeriais,
abrangendo seis categorias: crescimento pessoal, vida
familiar, ministério, liderança, treinamento e comunicação. É uma obra que, com certeza, vai enriquecer sua
vida e ministério. Indicada tanto a jovens obreiros como
a obreiros experientes.

"Uma coisa é ler as Escrituras, e afirmar
a sua verdade. Mas ate que vocc esteja
nas trincheiras da tentação, até que você
se depare com circunstâncias

da vida que

põem à prova a sua fé, até que você
seja pressionado até o limite absoluto da
sua capacidade física e emocional, até que
você enfrente a tensão implacável de um
trauma constante, você nunca saberá
realmente como reagirá ao que pode
ser aceitado tão facilmente durante um
estudo confortável da Bíblia".
Trecho d o l i v r o
O Menino que Voltou do Céu

(CPAD), página 72.
stevbusanpagc
F. LERON SHUtTS

FACES DO PERDÃO
STEVEN J. SANDAGE & F. LERON SHULTS
Esta obra foi publicada no Brasil no final de 2011 pela
CPAD após o seu sucesso nos Estados Unidos, onde foi
lançada em 2003. Trata-se de uma excelente obra que
analisa teológica e psicologicamente o perdão. Como bem
define o professor Donald Brozvning, da Universidade
de Chicago, "Faces do Perdão é uma síntese impressiva
do melhor da teologia e do melhor da psicologia moderna
sobre a natureza do perdão". Não por acaso, os autores
são um teólogo, F. Leron Shults, e um psicólogo, Steven
J. Sandage. Imperdível para quem deseja se aprofundar
nesse tema.

"Na comunhão com Deus, nós (como
Cristo) podemos manifestar a graça divina faceando

os outros de modo a chamá-

los à comunhão e também

proporciouar-

llws tempo e espaço para facear a própria
ansiedade".
Trecho d o l i v r o
Faces do Perdão
buscando cura e salvação, página 230.

"O lar é a primeira igreja, o primeiro
culto e a primeira escola. A família foi o
primeiro grupo social a existir e foi cons-

ALERTA GERAL
Arnaldo Senna
O que leva uma criança, criada em um lar rodeado de
carinho dos pais, a envolver-se no mundo das drogas e
do crime? Esta obra objetiva responder a essa pergunta,
apontando os meios usados pelo maligno para desviar as
crianças e adolescentes dos valores do Evangelho. Alguns
dos temas abordados são a hipocrisia social e a sua influência sobre as crianças, as drogas - como falar abertamente
aos seus filhos sobre elas -, a influência da escola secular,
bullying, Internet, os programas e jogos que influenciam as
crianças hoje e os três pilares para um lar estruturado.

tituída pela soberana vontade de Deus,
portanto ela é uma 'instituição

divina'.

Ela foi e sempre será a base da sociedade.
A família vem pelas bases de uma união
matrimonial entre um Iwmetn e uma
mulher: 'Por isso, deixará o homem seu
pai e sua mãe e se unirá à sua mulher; e
serão dois numa carne' (Ef5.31).

Este é o

modelo de Deus para o homem".
Trecho d o l i v r o
A lerta Geral - seu filho pode estar brincando com perigo, página 193.
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\reparar uma boa aula
"é um desafio, e quando
se
s trata de aulas para um
público tão importante como os nossos
pequeninos, a qualidade é fundamental
e engloba oração, estudo, dedicação e
criatividade.
Quando o professor enriquece sua
aula com materiais didáticos diversificados, o resultado positivo na aprendizagem de seus alunos é garantido.
A falta de recursos financeiros e de
um tempo maior para a preparação de
visuais auxiliares tem se tornado um
obstáculo relevante segundo alguns
professores e, consequentemente, muitas
aulas são ministradas de maneira incompleta, não atendendo às necessidades
espirituais dos nossos alunos. Mas, esse
é um problema que pode ser facilmente
resolvido através da reciclagem, do rea3 SMátad&tf
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proveitamento de materiais que temos
em nossos departamentos infantis e
que muitas vezes são descartados pelo
professor após seu uso.
Estamos falando dos inúmeros
visuais da ED que se acumulam, que
são desprezados ou se perdem por
não acreditarmos que podem se tornar
ricos recursos para a evangelização
infantil. E isso mesmo! Aquelas figuras coloridas utilizadas durante um
ciclo nas salas de maternal, jardim de
infância, primários e juniores podem
enriquecer aulas e atividades dentro e
fora do ambiente da ED.
Seja na hora do louvor, da oração ou
da lição bíblica, os visuais ganham uma
nova utilidade, ganham vida novamente
com a criatividade e tornam-se ótimas
ferramentas para trabalhos missionários,
campanhas evangelísticas, ensino bíbli-

co em escolas públicas e tantas outras
atividades.
O kit inteiro poderá ser utilizado nos
cultos infantis em faixas etárias diferentes a de ED. Algumas igrejas ministram
o culto infantil para várias faixas etárias
todos os domingos e cada coordenadora
sabe a dificuldade que é preparar materiais para tantas aulas durante o ano e a
utilização das pastas da ED pode auxiliar
nesse trabalho.
Por exemplo, uma história como a
do Tesoureiro Etíope (Jardim de Infância
7/8 - lição: 11/2) poderá ser utilizada
em um culto missionário. As figuras
poderão ser xerocadas em transparências
coloridas para o retroprojetor, escaneadas e preparadas para data show ou
coladas em papel cartão colorido como
uma moldura.
Desenhos poderão ser utilizados em
cartazes com textos bíblicos para o período
de memorização de versículos, para ilustrar histórias objetivas ou de fundo moral
e durante o período missionário, para
ensinar, por exemplo, sobre a oferta.
Figuras de crianças em diversas situações podem ser usadas para ensinar
sobre atitudes cristãs e comportamentos
não cristãos, e desenhos de Jesus, Sua
morte e ressurreição podem ser utilizadas para apresentar a mensagem da
salvação à criança não salva.
Alguns desenhos poderão ser utilizados também para a realização de painéis
para eventos. As figuras poderão ser
xerocadas em transparências, ampliadas
em tecido como algodão cru ou TNT e
coloridas com tintas para tecido, ou então
ampliadas como estão embaners. aula!-«"^S^
Departamento Infantil da Assembleia
de Deus em Jundiaí (SP)

Por Luciana

Ideitui

Gaby e Telma

Bueno

Sete Cartas do
Apocalipse

Os professores irão explicar para os alunos o
que a Bíblia diz sobre a mensagem final
da classe de\ primários
As
bem
Os
meninos e as meninas gostam de brincar juntos e quase não há
atritos ou disputas entre eles. Aproveite essa característica para
explorar bem o tema geral do trimestre. Procure mostrar que
os amigos são como presentes de Deus. E bom ter amigos, mas
existe alguém que nos ama muito e deseja ser o nosso maior e
melhor amigo: Jesus.
Justificativa: Mostrar às crianças que embora Jesus seja o nosso
Salvador, Ele também deseja ser o nosso melhor amigo.
Objetivo: Conscientizar seus alunos de que Jesus é o maior e
melhor amigo que podemos ter.
Material: caixas de papelão (de preferência quadrada), folhas
de papel ofício, lápis de cor, canetinha hidrocor, papei silhueta
lustroso ou papel pardo e cola.
Atividade: Que tal preparar com a ajuda dos alunos um mural
para enfeitar a classe durante o trimestre? Providencie as caixas de
Dapelão já encapadas com papel pardo ou papel silhueta lustroso.

r

HERÓI
DE VERDADE

lü

Basta dar uma olhada na mídia para encontrarmos
vários tipos de "heróis" e "heroínas" que foram
fabricados para impressionar nossas crianças. Em
geral, esses pseudosheróis lutam muito bem, têm
armas "poderosas" e "poderes" mágicos. Mas, não
queremos que nossas crianças se iludam com esses
falsos heróis e heroínas, por isso, estude com afinco
cada lição, pois você terá a oportunidade ímpar de
mostrar aos seus alunos que para ser um herói nem
sempre é preciso estar com uma espada na mão ou lutar
com vários inimigos, como ocorre nos filmes ou desenhos
animados. Jesus, o maior herói de todos os tempos não lutou
com ninguém e nem pegou em armas, porém Ele fez o que ninguém
jamais faria — dar a sua vida em favor de pessoas malvadas que não
mereciam ser amadas ou perdoadas.
Justificativa: É importante imprimir na mente e no coração de nossos alunos valores cristãos, como por, exemplo, fé, amor, obediência e
fidelidade.
Objetivo: Compreender que a fé em Deus nos faz heróis de
verdade.
Material: Caixa de papelão e figuras representando os personagens da lição, por exemplo: um cestinho (a figura estará
representando Joquebede); um cordão de fio vermelho (Raabe)
(você poderá confeccionar de lã); (Josafá); um muro (Neemias);

Sente-se com as crianças no chão da classe.
Distribua a nova revista. Junto com os
alunos, observe a capa e as ilustrações.
Depois, pergunte: "Quem é o seu melhor amigo?"', Ouça os alunos e explique que é bom ter amigos, mas Jesus
é sempre o melhor e maior amigo que
podemos ter. Em seguida, leia os títulos
das lições. Depois, de acordo com o
número de alunos, divida a turma em
grupos. Distribua folhas de papel ofício,
cola, lápis de cor e canetinha hidrocor para
os alunos. Cada grupo deverá ilustrar,
com desenhos, o título de uma lição
(de acordo com o tamanho da turma).
Depois, cole os desenhos nos lados
da caixa. Está pronto o seu mural.
Coloque o mural sobre uma cadeira
ou mesa. Procure utilizar caixas quadradas, pois assim você poderá utilizar
os quatro lados. Observe a foto.

um pergaminho Atividade: Sente-se com os alunos em
círculo no chão da classe. Faça as seguintes perguntas?
Você tem um super-herói favorito?" ;"Qual o nome
dele?";"Cite algumas características do seu superherói favorito." Incentive a participação e ouça
com atenção as respostas dos alunos. Explique
que esses super-heróis foram todos criados
pelo homem. Esses não são heróis de verdade.
Porém, na Bíblia encontramos muitos heróis
e heroínas de verdade, mas isso não significa
que esses homens e mulheres tinham "superpoderes. Eles se tornaram heróis porque tinham
fé em Deus. A confiança no Senhor fez com que eles
tivessem coragem para obedecer a Deus e fazer a coisa
certa, vencendo os inimigos. Em seguida, explique aos alunos
que uma caixa deverá ser passada de mão em mão e, quando
você disser a frase: "Meu herói favorito," eles devem parar. O
aluno que ficou segurando a caixa deverá abri-la, retirar uma
figura e dizer o nome do herói que essa figura representa. Se
não conseguir acertar a figura volta para caixa e continua a
brincadeira até que todas as figuras tenham sido retiradas e
todos tenham acertado. Você também poderá dar algumas
pistas, como por exemplo: "Quem teve a idéia de fazer esse
cesto foi uma mãe muito corajosa que confiava em Deus. Ela
queria salvar o seu filho da morte, por isso, colocou-o num
Jj^cesto^ejjJ^vou-o até um rio. Seu nome é...".
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PRE-ADOLESCENTES
PARABOLAS
UTILIZANDO COLAGEM
Professor, neste trimestre, os pré-adolescentes vão
estudar a respeito das "parábolas de Jesus". Quem não
gosta de ouvir uma boa história? Jesus, como ninguém,
utilizou esse método tão criativo em Seu ministério de
ensino para instruir acerca das verdades fundamentais
do Reino de Deus. Apesar da forma criativa, as parábolas têm ensinos preciosos que contribuem para o nosso
crescimento espiritual.
Justificativa: É importante mostrar aos pré-adolescentes que nas parábolas de Jesus encontramos ensinos
preciosos que nos ajudam a crescer na graça e no conhecimento.
Objetivo: Compreender o que é uma parábola e que
para elaborar uma é preciso sabedoria e criatividade.
Material: Folha de papel pardo, revistas antigas, cola,
canetinha hidrocor e tesoura.
Atividade: Sente-se com os seus alunos em círculo.
Para apresentar o tema do trimestre à turma, faça a seguinte pergunta: "O que é uma parábola?" ; "Você tem
alguma parábola favorita?". Explique que uma parábola,
segundo Lawrence Richards, "é uma história, ou objeto
colocado ao lado de uma verdade espiritual para esclarecer seu significado ou importância". Em seguida, divida
os alunos em grupos e distribua os materiais entre eles.
Peça que os alunos, utilizando as figuras de revistas e as
canetinhas, ilustrem uma parábola que será estudada no
trimestre. Eles deverão fazer um trabalho de colagem.
Depois, se reúna com os alunos em círculo e peça que cada
grupo mostre o seu trabalho e diga o porquê da escolha.
Ouça com atenção os alunos e faça as considerações que
achar necessárias. Explique que as parábolas de Jesus têm
ensinos preciosos para nossas vidas.
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VOCE TEM UMA MISSÃO:
ILUMINAR E SALGAR
Não fomos salvos por Jesus para somente usufruirmos
dos benefícios da salvação. Temos uma missão neste mundo:
testemunhar a toda criatura que só Jesus Cristo salva, cura,
liberta e batiza com o Espírito Santo (At 1.8). O crente, não
importa a idade que tenha, é sal da terra e luz do mundo, logo
é nossa responsabilidade iluminar, dar sabor e preservar o
mundo da corrupção do pecado.
Justificativa: Os adolescentes precisam estar conscientes
de que temos uma missão, dada por Jesus, para cumprir neste
mundo (Mt 28.19,20).
Objetivo: Conscientizar de que os filhos de Deus precisam
agir como "sal" e "luz" do mundo.
Material: cartolina preta, cotonete, um pouco de cloro e
um punhado de sal.
Atividade: Para introduzir a primeira lição, sente-se com
seus alunos em círculo. Leia, juntamente com eles, os títulos
das lições e faça um comentário geral a respeito do trimestre.
Depois, escreva no quadro de giz: "sal da terra" e "luz do
mundo". Em seguida, leia o texto bíblico de Mateus 5.13-16.
Mostre o punhado de sal para a turma e peça que os alunos
citem algumas características e utilidades do sal. Na sequencia,
explique que o sal tem várias propriedades, ele serve como
um antibactericida natural impedindo que os alimentos se
deteriorem, também serve para realçar o sabor dos alimentos.
O sal é símbolo de equilíbrio, pois em excesso faz mal à saúde,
porém a ausência dele deixa os alimentos sem sabor. O crente
traz equilíbrio e impede que o mundo se deteriore no pecado.
Em seguida, pegue a cartolina preta, umedeça o cotonete
no cloro e faça alguns pontinhos na cartolina. Explique que
a cartolina preta representa o mundo sem Deus nas trevas
do pecado. Esses pontinhos brancos, embora pequenos, se
destacam. Assim somos nós. Embora estejamos no mundo,
chamamos a atenção, pois a luz de Cristo brilha em nós. Não
pertencemos a este mundo. Somos de Jesus e estamos aqui
para brilhar Sua luz, preservar da corrupção do pecado, trazer
equilíbrio e dar sabor. Essa é a nossa missão!

Neste trimestre, o tema da revista de Juvenis é "O sentido da
vocação cristã". O tema é bem relevante e vai contribuir para a
formação ministerial e profissional de seus alunos

QUAL A SUA VOCAÇAO

Justificativa: Os jovens, em breve, terão que escolher uma
carreira profissional, porém essa escolha nem sempre é fácil,
mas podemos contar com a ajuda do Senhor.
Objetivo: Conscientizar os jovens de que Deus se preocupa
conosco e deseja nos ajudar na escolha da carreira a seguir.
Material: folhas de papel ofício, caneta e giz.
Atividade: Escreva no quadro de giz algumas profissões.
Divida a turma em duplas. As duplas devem relacionar cinco

LIÇÃO 3

características do colega. Depois,
baseados nessas características,
vão escolher uma das profissões
em que acreditam que o colega
melhor se enquadra. Depois que
todos terminarem, reúna a classe
em círculo e cada dupla deverá
relatar as características, qual curso
escolheria para o colega e o porquê.
Conclua mostrando que, às vezes, as
pessoas conseguem ver habilidades
e características em nós que não
percebemos. Todavia, Deus nos conhece muito bem, por isso podemos
orar e pedir a Sua ajuda na hora de
escolhermos uma carreira a seguir,
seja ela ministerial ou profissional.
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A igreja de Éfeso era conhecida pela sua ortodoxia
bíblica, o preparo teológico era sólido. Mas, havia algo
de errado com a igreja, ela havia abandonado o primeiro
amor (Ap 2.4).
Objetivo: Fazer uma auto-avaliação acerca do amor
pelo Senhor
Material: Folha de papel ofício, caneta hidrográfica.
Procedimento: Distribua as folhas e as canetas aos
alunos. Converse e explique que voltar ao primeiro amor é
amar a Cristo da mesma maneira que O amávamos no inicio
da nossa caminhada de fé. Regressar ao primeiro amor não
é voltar às meninices comuns do início da vida com Cristo,
visto que éramos imaturos e inexperientes quanto à vida
espiritual. Crescemos e amadurecemos espiritualmente,
mas, infelizmente, muitos de nós temos deixado a chama do
amor por Cristo se apagar, agimos como a igreja de Éfeso:
Somos ortodoxos teologicamente e biblicamente, mas realizamos a obra do Senhor sem amor. E o que poderemos
fazer para reascendermos essa chama? O próprio Salvador

fo/ncu/Juuca.
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nos ensina: "Lembra-te da onde caíste, e arrepende-te, e
pratica as primeiras obras..." (Ap 2.5 a ). Professor, solicite aos
alunos que escrevam na folha de papel o que eles deixaram
de realizar para o Senhor e o que eles têm realizado por
obrigação. Convide-os a refletirem sobre o que escreveram e
depois peça para que listem como poderiam mudar o modo
de trabalhar para o Senhor. Finalize a atividade orando junto
com os alunos,.
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PERGAMO, A IGREJA CASADA
COM O MUNDO

Senhor Jesus não pode fazer aliança com o mundo e muito
menos casar-se com ele. A Noiva de Cristo deve ser santa
e imaculada.

Aigreja casada com o mundo é aquela que mantém alianças
com o mesmo. Quantas vezes permitimos que o pecado adentre
as nossas casas e faça nela moradia? Aigreja de Cristo, os servos
de Deus, deve romper com qualquer aliança com o mundo. Na
mistura da igreja com o mundo, quem perde é a igreja, pois é
ela quem suja as suas vestes. A igreja de Pérgamo, infelizmente,
permitiu que o Diabo fosse entronizado em suas vidas.
Objetivo: Reconhecer que a igreja jamais deve dar-se em
casamento com o mundo.
Material: Clara de ovo e limão
Procedimento: Converse com os alunos acerca das brechas
(cobiça, mentira, engrandecimento, fofoca etc) que eventualmente deixamos em nossas vidas e como Satanás aproveita
para entrar em nossa casa através dessas brechas. Mostre aos
alunos a clara de ovo, peça-os que descrevam o aspecto dela.
Explique que a clara neste momento representa a Igreja de
Cristo. Esprema o limão (enquanto espreme, comente que neste momento o limão representa o mundo) e deposite o caldo
em cima da clara. Apresente novamente a clara aos alunos
pedindo que descrevam o novo aspecto da clara. Após eles
descreverem comente que na mistura da igreja com o mundo
a igreja perde, como a clara perdeu seu aspecto. A Igreja do

SARDES A IGREJA MORTA
A igreja de Sardes vivia de aparência. Aos olhos humanos, estava viva, bela e exuberante, mas o Senhor Deus que
tudo vê, que esquadrinha o coração, declarou: "Eu sei as
tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto" (Ap
3.1). Não podemos enganar ao Todo-Poderoso, Ele conhece
o nosso intimo. Não vivamos de aparência. Se estamos nos
sentindo mortos espiritualmente, devemos clamar ao Senhor
e Ele virá até nós e nos reavivará.
Objetivo: Reconhecer que o crente não pode viver de
aparências.
Material: Notas de dinheiro (R$ 2,00 / 10,00 / 20,00).
Procedimento: Professor, comente com os alunos que viver
de aparências não é e nunca será a maneira correta de se viver.
Não é raro encontrar pessoas que dentro das igrejas aparentam ter uma vida em santidade. Sobem ao púlpito, pregam,
cantam, ensinam e exortam a igreja, mas fora do templo têm
suas vestes sujas, são mentirosos, fofoqueiros fornicadores e
adúlteros. O Senhor Deus verdadeiramente os conhece.
Converse com os alunos acerca do grande volume de
notas falsificadas que circulam pelo Brasil. Apresente a eles
as notas que você trouxe e solicite que descubram qual das
três notas é a falsificada. Permita que todos façam os testes
e dêem seus palpites. Depois que todos falarem, explique
que todas as notas são verdadeiras e que realmente é muito
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difícil de identificá-las. Os falsificadores estão a cada dia
aprimorando a técnica. Agora, um especialista do Banco
Central descobriria facilmente a veracidade das notas. Assim é
o nosso Senhor, especialista em sondar o coração. Não adianta
ter aparência de crente verdadeiro, Deus nos conhece. Devemos ter uma vida reta e santa diante de Deus e dos homens
para que possamos um dia alcançar a Vida Eterna.

LAODICEIA, UMA IGREJA
MISERAVELMENTE PRÓSPERA
A igreja de Laodiceia não buscava o Reino de
Deus, não tinha uma vida de comunhão com o
Criador. Essa igreja achava-se autossuficiente, pois
era rica financeiramente, mostrava-se garbosa e elegante. Esquecia-se ele que as riquezas terrenas são
temporais, ou seja, passageiras. A Palavra de Deus
nos adverte: "Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem
a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões
não minam nem roubam" (Mt 6.20).
Objetivo: Reconhecer o que é uma igreja realmente prospera.
Material: Tiras de papel, canetas hidrográficas,
folha de papel pardo ou quadro de giz
Procedimento: Professor, distribua as canetas
hidrográficas e as tiras de papel entre os alunos.
Depois, peça que escrevam uma palavra que represente o que eles acreditam ser uma igreja realmente
próspera. Recolha as tiras e apresente uma a uma à
classe, fixiando-as no quadro ou na folha de papel
pardo. Converse com os alunos acerca do que escreveram, não é necessário que o autor da palavra se

apresente. Explique que uma igreja próspera para a visão terrena é aquela
rica e exuberante. Mas, para o Senhor Jesus, uma igreja realmente próspera
é aquela que é fervorosa no Espírito e que cumpre fielmente a sua Palavra.
A Igreja de Laodiceia era rica em bens materiais, sentia-se confortável, mas
era morna, perdera a presença gloriosa do Santo Espírito. Não adianta a
igreja ser prospera financeiramente se for falida espiritualmente. Riqueza
e luxo não adentram os portões celestiais, mas um vida santa e reta diante
de Deus ganhará a Vida Eterna ao lado do Pai.

LIÇÃO 11
O EVANGELHO DO REINO
NO IMPÉRIO DO MAL
Durante a Grande Tribulação, o Anticristo não conseguirá
extinguir a Palavra de Deus. Haverá homens e mulheres que
não foram arrebatados com a Igreja de Cristo, mas que se
arrependerão de seus pecados, não adorarão a Besta e não
aceitarão receber o seu código. Mesmo sabendo que sofrerão
nas mãos do governo do mal, eles não abaixarão a guarda e
permanecerão falando do Evangelho que salva. Atualmente,
temos nós pregado a Palavra do Senhor com ousadia?
Objetivo: Reconhecer que devemos trabalhar mais em prol
do Ide de Cristo.
Material: quadro de giz e folhetos evangelísticos.
Procedimento:
Professor, explique aos alunos que na aula de hoje aprenderemos que durante a Grande Tribulação a Palavra de Deus não
será extinguida da Terra, que haverá mártires, pessoas que não
foram arrebatadas, mas que se arrependeram dos seus pecados.
Será um período difícil para anunciar a Cristo e não negar a
fé. Atualmente, no Brasil, não sofremos uma perseguição acirrada, podemos sair às ruas e anunciar a Palavra de Deus, sem
sermos abordados pelas autoridades policiais. Faça a seguinte
pergunta à classe: O que tem nos impedido de anunciar com
afinco as Boas Novas de Salvação? Anote no quadro de giz as
respostas. Se achar necessário, faça considerações. Explique a

eles que não podemos nos acovardar, o Ide de Cristo
precisa ser realizado, vidas preciosas estão se perdendo
neste mundo de horror. Convide os alunos para realizarem um evangelismo após a Escola Dominical (converse previamente com o pastor e o superintendente).
Oriente-os como deve ser a abordagens e o que devem
falar, explique que a sabedoria é necessária no momento
de apresentar o plano da Salvação.

Lição 1

, a revelação de
Jesus Cristo
Neste trimestre, estudaremos o livro do Apocalipse. Para
muitos cristãos, ele guarda grandes mistérios, e por isso,
não deve ser lido sob o risco de não ser entendido. Outros
cristãos prendem suas leituras nas cenas chocantes de catástrofes naturais e julgamentos divinos. Deus mostra "um caos
internacional, do povo de Deus martirizado, de catástrofes
que despedaçarão o mundo e de revoltas cósmicas" (Manual
Bíblico Entendendo a Bíblia, CPAD, pg. 552). Essas cenas
são verdadeiras, mas igualmente limitadas se olharmos o
livro como um todo. Outros cristãos fixam seu olhar nas sete
igrejas e nos sete pastores dessas mesmas igrejas, para quem
realmente as cartas de Jesus foram enviadas, observando as
i formas com que Ele fala com o pastor e a igreja, e como Ele
[ os trata por causa de suas práticas.
Para entendermos o Apocalipse, é preciso ter em mente
algumas informações:
Apocalipse é um livro que apresenta a revelação de Jesus
a João, para que ele a transmitisse às igrejas da Ásia. Os
crentes estavam sendo duramente perseguidos por sua fé,
e precisavam ser não apenas confortados, mas igualmente
exortados a que permanecessem firmes na fé, sabendo
que suas lutas eram temporárias. "O propósito principal
era confortar e encorajar os cristãos nas suas perseguições
presentes e nas futuras ao assegurar-lhes o triunfo final de
Cristo e seus seguidores. Também era necessário advertir
as igrejas contra falhas na doutrina ou na prática cristã"
(Comentário Bíblico Beacon, CPAD, pg. 389).
Os dois personagens mais apontados neste livro são primeiramente Jesus, e depois João, o preso do Senhor, por amor ao
testemunho de Cristo.
Essa revelação ocorreu quando João esteve na ilha de
Patmos, como um prisioneiro por causa da palavra de Deus
e do testemunho de Jesus. A expressão apocalipse é originária
da língua grega, e significa literalmente "revelação". E os
primeiros leitores de apocalipse eram cristãos que estavam
sendo perseguidos por sua fé. Mesmo perseguidos, tinham
a confiança de que Deus não estava desatento às coisas pelas
quais passavam e o que faziam. Em suas Cartas, o Senhor
fala sobre as coisas que as igrejas faziam. Em outras palavras,
apocalipse nos indica que "o fim é apenas o começo".
Nenhum livro das Sagradas Escrituras foi escrito sem um
ou mais objetivos. Este tem, de forma bem ampla, quatro objetivos principais: falar de forma específica com os pastores das
igrejas daÁsia Menor, que careciam de uma palavra específica
de Deus, e na maioria dos casos, sérias advertências a que
se corrigissem; trazer uma palavra de ânimo aos crentes que
eram perseguidos; falar sobre o que haveria de acontecer no
futuro, mostrando o poder de Deus; e tornar mais vivida a
mensagem do Retorno de nosso Senhor. ®

Lição 2
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A visão do Cristo Glorificado

Êfeso, a Igreja do amor

João teve uma visão do Cristo glorificado. Ele descreve
que estava em Patmos, uma ilha rochosa "a 80 quilômetros
a oeste da Turquia, e que tem cerca de 16 quilômetros de extensão e 8 de largura" (Manual Bíblico Entendendo a Bíblia,
CPAD, pg. 553) como um prisioneiro por causa da palavra
de Deus e do testemunho de Jesus. Ele se identifica como
sendo um "irmão e companheiro na aflição, e no Reino, e
na paciência de Jesus Cristo" (Ap 1.9). Ele não se achava
melhor ou mais espiritual que qualquer outra pessoa, mas
identificou-se como um daqueles que sofria as aflições por
amor do Senhor.
A revelação que seria transmitida a João era de grande
importância, mas era necessário que, antes de receber tal
revelação, ele visse o próprio Cristo. E o assunto da visão
era o próprio Jesus, parado no meio de sua igreja. E para
que possamos entender o Cristo glorificado, é prudente
analisar o que o apóstolo Paulo fala sobre o fato da encarnação, humilhação e exaltação do Senhor. Podemos
encontrar essas informações no Capítulo 2 da Carta de
Paulo aos Filipenses.
O Cristo Encarnado. Por ocasião de sua vinda para
manifestar o evangelho, Jesus não pareceu glorificado.
Teve uma vida semelhante à nossa, e esteve sujeito ao
cansaço, à fome, à sede e demais limitações de um corpo não-glorificado. Precisou comer, dormir, andar, falar
com as pessoas e tocá-las. Mas essa era a primeira parte
da obra de Jesus. Por meio de sua encarnação, Ele pode
falar aos judeus sobre o plano da salvação. Paulo comenta
que Jesus "aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de
servo, fazendo-se semelhante aos homens" (Fp 2.7). Nesse
momento, Jesus experimentou a humanidade.
O Cristo Humilhado. Para levar a cabo o Plano da Salvação, Jesus foi humilhado até o momento de sua morte.
Apresentar o Evangelho, com sua necessidade de arrependimento, busca pelo perdão divino e mudança de vida para
se ter acesso ao Reino de Deus foi uma parte da missão de
Jesus. Era preciso também morrer pelos pecadores, para que
eles tivessem acesso a Deus, por meio de um sacrifício perfeito. Paulo descreve que esse momento foi o ápice de sua
humilhação: "e, achado na forma de homem, humilhou-se
a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz"
(Fp 2.8). Reforçamos que a morte de Jesus foi humilhante,
pois morreu entre mal-feitores.
O Cristo Exaltado. Deus não deixou Jesus na sepultura.
Ele o exaltou de tal forma que não há, em lugar algum, uma
pessoa que deva ser reverenciada e adorada como Jesus
o é e será. Paulo deixa claro que o nome dEle, por tudo o
que Ele se submeteu pela realização da salvação, será tão
honrado que "...ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos
que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua
confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus
pai" (Fp 2.12,11).»

esquecido

O que podemos falar da igreja de Éfeso? Como nas demais
Cartas enviadas pelo Senhor, esta é dirigida ao pastor da
igreja: "Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso...". Como
as demais cartas que Jesus ordenou a João que escrevesse, a
de Éfeso tinha um remetente: o responsável por pastorear o
rebanho do Senhor naquele local.
Éfeso "era uma próspera metrópole, a mais proeminente
da Ásia Menor. Localizada no Rio Caster, a três milhas do
mar Egeu, Éfeso era o maior centro comercial da Ásia. Ali,
embarcavam-se todas as mercadorias através do Mediterrâneo, subindo o Caster, onde eram distribuídas ao mundo todo.
Éfeso ficava na encruzilhada do mundo. Aqui entrelaçavam-se
quatro grandes estradas, trazendo negociantes e mercadores
das mais importantes províncias romanas... Éfeso era uma
cidade livre. Por sua lealdade a Roma, estava autorizada a ter
governo próprio. Nela não havia guarnição romana. Nenhuma
opressão pairava sobre a cidade... Éfeso era também o centro
do paganismo. Uma das sete maravilhas do velho mundo
estava ali - o templo de Diana. Lugar de imensa idolatria, era
tão extenso quanto dois campos de futebol. Nele, floresciam
a prostituição, as bebedeiras e as orgias... Mas no meio dessa
cidade, Deus plantou uma próspera igreja. É melhor desempenhar uma missão nas portas do inferno do que pregar a um
coral de anjos" (Alerta Final, CPAD, pp. 77 e 78).
O Senhor começa Sua carta com um elogio aos crentes
efésios. Eles eram pacientes e trabalhadores. Provaram os
apóstolos, para ver se eram realmente verdadeiros (isso nos
mostra que Éfeso era uma igreja que possuía um grau avançado de conhecimento bíblico, e não temia utilizá-lo em sua
administração). Ou seja, podemos entender que era uma igreja
que não tolerava o pecado. Seus crentes eram incansáveis em
seus trabalhos em prol do Reino de Deus. Mas, de alguma
forma, eles esqueceram-se do seu primeiro amor: Jesus. É
provável que quanto mais se ocupassem em seus trabalhos,
mais se esquecessem de para quem estavam trabalhando e
da comunhão que deveriam ter com Ele. Isso o Senhor não
iria permitir. Ele quer o nosso amor, mais do que as muitas
ocupações que podemos ter em nossas igrejas.
A solução é nos lembrarmos de onde começamos a nos afastar do Senhor. Deus não nos manda aprender nada novo, apenas
lembrar-nos de onde caímos e nos arrepender: "lembra-te de
onde caístes" (Ap 2.5). Esses passos são de suma importância
para os que se esqueceram de que a comunhão com o Senhor é
mais importante do que as coisas que fazemos para Ele.
Eles deveriam, além disso, tornar a praticar as primeiras
obras. O amor envolve-se com a prática, e isso é bíblico. As
nossas obras, feitas de forma que não nos esqueçamos do
Senhor, podem fazer a diferença para que não sejamos repreendidos como eles foram. »
SuAiuadai^ I ^ J
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Esmirna, a igreja confessan

e mártir

O Senhor contemplou também a comunidade de santos
que morava em Esmirna. Esses crentes eram duramente
perseguidos por sua fé. Não foi à toa que o Senhor disse que
conhecia suas obras e a tribulação pela qual a igreja passava!
Além das perseguições imperiais, tinham de enfrentar as
oposições constantes da população judaica, cujas atitudes são
descritas pelo Senhor nestes termos:"... e a blasfêmia dos que
se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás".
Os crentes de Esmirna lutavam, portanto, com a população
gentia, fiel aos preceitos de adoração romana, e com os judeus,
que se esquecendo de sua vocação messiânica, blasfemavam
contra o Senhor.
"Esmirna era a mais bela cidade da Ásia menor. A coroa do continente. Próspero centro portuário possuía um
pitoresco cenário natural. Fazia fronteira com o mar Egeu,
sendo ladeada por uma montanha circular chamada Pagos,
que era contornada pela Rua de Ouro. Nela, havia templos
pagãos e edifícios públicos que lhe davam a aparência de uma
coroa. As ruas bem pavimentadas e delineadas por arvoredos acentuavam-lhe a beleza... Séculos antes, Alexandre. O
grande, determinara fazer de Esmirna a cidade-modelo da
Grécia. Sua vida cultural florescia. Ela ostentava magnífica
e um monumento ao seu filho mais ilustre - Homero. Aqui,
achava-se também o maior teatro da Ásia. Seu orgulho e beleza estavam gravados em suas moedas.... Todos os deuses
eram abertamente adorados em Esmirna. Mas, nesta perversa
cidade, havia um pequeno rebanho de Cristo... Em Esmirna
não era fácil ser cristão. Muitos eram perseguidos e mortos por
sua fé. Ser chamado cristão, aqui, era sobremodo perigoso"
(Alerta Final, CPAD, pp. 95 e 96).
Esmirna é uma igreja que não recebe repreensão do Senhor.
Sabemos que não há igreja local isenta de imperfeições. Todas
elas carecem com suas próprias limitações, mas as limitações
de Esmirna não foram apresentadas pelo Senhor na Carta.
Isso deve nos servir de lição: uma igreja pobre e perseguida
não recebeu repreensões do Senhor, não porque era pobre e
perseguida, e sim porque era fiel a Jesus.
Jesus reconhece que aquela era uma igreja que passava
por tribulações, e que seus recursos eram parcos. Ele conhece
sua igreja, e sabe o que há de acontecer com ela: "Nada temas
das coisas que hás de padecer". Jesus fala que a igreja continuaria sendo atingida pela perseguição (Satanás lançaria não
todos os membros na prisão, mas alguns, para que fossem
tentados, mas ordena que eles sejam fiéis até a morte. Ele, o
Senhor, havia morrido, mas reviveu, como fala no início da
carta, mostrando que a morte não é o fim para aqueles que
professam o nome do Senhor. •

Lição 5

'
a igreja casada
com o mundo

A carta do Senhor a Pérgamo nos mostra o perigo que
a igreja corre caso aproxime-se do mundo e esqueça-se de
sua missão como agência do Reino de Deus.
Conforme diz Steven Lawson, "A dificuldade para os
crentes residia no fato de eles não poderem servir a dois senhores. Se proclamassem 'César é o senhor!' trairiam ao seu
Senhor. Caso contrário, seriam mortos por amor a Cristo. A
montanha que se elevava a mil metros acima da cidade estava recoberta de templos pagãos, santuários e altares. Zeus,
Atena, Dionísio e Asclépio. Cada um possuía seu próprio
templo... A cidade estava tão profundamente envolvida com
a idolatria que possuía seu próprio deus: Asclépio, o deus
da cura. Adoradores vinham a este templo para encontrar
o alívio de suas enfermidades. Cobras arrastavam-se pelo
templo. Os adoradores eram encorajados a deitar-se ao
chão para que as serpentes lhes pelos corpos. Criam que o
toque das víboras tinha poder curador. De fato, o símbolo da
medicina - uma serpente enrolada - representa Asclépio. A
cidade destacava-se por sua biblioteca. Pergaminho - novo
material para a escrita feito com pele de animais - foi usado primeiramente aqui. Pergaminho vem de Pérgamo. A
biblioteca aumentou. Já tinha 200 mil volumes quando de
sua transferência para o Egito" (Alerta Final, CPAD, p. 111).
Por essa descrição, podemos ver que era uma cidade voltada
para o misticismo e a cultura. E foi nesse lugar, denominado
na carta de "trono de Satanás", que o Senhor plantou uma
igreja para fazer a diferença naquela sociedade.
A carta cita Balaão, uma figura conhecida no Antigo
Testamento. Ele foi pago para lançar maldições sobre o povo
de Israel, mas Deus o impediu de fazê-lo. Balaão estava interessado em receber muito dinheiro para realizar sua tarefa
de praguejar contra o povo santo, e como não obteve ajuda
divina para tal intento, orientou a Balaque, rei dos moabitas, a que enviasse mulheres sem pudor para seduzirem os
homens do povo de Deus. Como Deus não tolera a prática
sexual imoral, puniu os filhos de Israel pela sua incontinência, matando 24 mil homens, mas não esqueceu de depois
punir da mesma forma a Balaão. A carta cita a prática dele, e
podemos entender que na igreja existiam pessoas que ensinavam as mesmas coisas que ele: ensinando o povo a pecar
contra Deus por meio da prostituição e idolatria. Isso nos
mostra que perigos externos e internos podem corroer uma
igreja. O conselho do Senhor é o retorno ao arrependimento,
e uma tomada de posição da própria igreja, no sentido de
disciplinar as pessoas que propagavam esses ensinos que
pervertiam a vida da congregação, antes que o próprio Jesus
exerça seu julgamento: "Arrepende-te, pois; quando não,
em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada de
minha boca" (Ap 2.16). •
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latira, a igreja tolerante

Sardes, a igreja morta

A carta a Tiatira nos mostra que essa igreja tinha um problema diferente do enfrentado pela igreja em Éfeso. Esta fora
bem sucedida no tocante a lidar com os falsos mestres, mas
esqueceu-se de seu amor primordial, enquanto Tiatira possuía
amor em abundância, mas tinha tolerância com falsos profetas
e com uma mulher denominada por Jezabel. Essa tolerância
fazia com que a igreja não percebesse o perigo que corria ao
permitir não só os falsos ensinos, mas também as concessões
para com as coisas do mundo.
"Tiatira era a menor cidade da Ásia Menor. Localizava-se
a 30 milhas a sudoeste de Pérgamo. Era um pequeno centro
industrial estabelecido na estrada principal entre Pérgamo
e Laodicéia. Cidade afastada, obscura e sem importância.
Tiatira era operária; tinha numerosas associações comerciais. Carpinteiros, tintureiros, comerciantes, fabricantes
de tecidos e outros profissionais organizaram, aqui, suas
associações fraternais, parecidas com nossos sindicatos. Era
praticamente impossível viver em Tiatira sem pertencer a
uma dessas organizações. Cada uma tinha seu próprio deus.
Após o expediente, os membros participavam dos festivais
patrocinados pelas respectivas associações. Tais celebrações
incluíam banquetes oferecidos aos ídolos e orgias sexuais. Ao
contrário das outras cidades, Tiatira não era centro de qualquer adoração... Tiatira era uma sentinela, ou seja, um posto
militar. Fora fundada para interceptar qualquer exército que
se aproximasse de Pérgamo. (127)

Parece estranho falar sobre uma igreja que não está mais
viva. Entendemos ser a igreja um organismo vivo, e por
isso mesmo, falar de uma igreja morta parece contraditório.
Entretanto, uma das cartas enviadas por ordem do Senhor
era para o pastor da igreja de Sardes.
"Fundada em 700 a.C., Sardes foi uma das maiores cidades do velho mundo. Teve longa e copiosa história. Capital do
reino de Lídia e possuía uma legendária riqueza. Era sinônimo de opulência, prosperidade e sucesso. Localizando-se a 50
milhas de Éfeso, Sardes ficava numa junção de cinco estradas
principais, formando um grande centro comercial. Era conhecida pela confecção de lã. Sua padroeira era Ártemis, com
um culto natural fundado na reencarnação. A cidade ficava
num inacessível platô. Sua acrópole localizava-se a 1500 pés
acima do vale. Era uma fortaleza inabalável. Tal segurança
produzia uma presunçosa auto-sufuciência. Eles pensavam
ser invencíveis. Por isso, não mais vigiavam suas torres.
Aproveitando-se desta distração, Ciro, rei dos medo-persas,
conquistou-a escalando uma pequena trilha. Conquistada, a
cidade cai em profundo declínio, e nunca mais se recuperou.
No fim do primeiro século, Sardes era apenas uma sombra
de sua antiga glória. A igreja de Sardes era aparentemente
ativa. Tinha todas as características de um ministério dinâmico. Mas estava morta. Vivia de espiritualidade passada. A
vitalidade se fora. Sua pulsação espiritual cessara. A Maldade
e a formalidade se haviam instalado em seu organismo. O
Dr. Vance Havner disse certa vez que ministérios espirituais
A figura de Jezabel nessa carta é trazida pelo próprio Jesus.
passam por quatro estágios. No primeiro, há um homem. No
Na época do reino dividido, Acabe, rei de Israel, casou-se
segundo, um movimento. Depois uma máquina, e por fim,
com uma mulher siro-fenícia responsável por promover a
há um monumento. Sardes estava no quarto estágio" (Alerta
prostituição e a feitiçaria em Israel, seu nome era Jezabel. Ela
Final, CPAD, 141.142,144).
é destacada por Cristo como uma pessoa que ensina e, mais,
uma pessoa que alegava ser profetisa, mas que ensina douSardes nos mostra que é preciso ter comunhão constante
trinas que desviam o povo. Para quem pensa que uma vida com Deus, a fim de que não vivamos do passado. Essa igreja
sexual desregrada não atrapalha sua espiritualidade, Jesus tinha o nome de quem estava viva e em plena atividade, mas
mostra: "Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher Jesus considerou-a uma igreja sem vida. É possível que anos
que se diz profetisa, ensine e engane os meus servos, para que atrás, Sardes fosse uma igreja atuante, mas no momento da
se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe Carta enviada por Jesus, era uma igreja apagada.
Deus não espera que Seus filhos vivam de glórias passadas.
tempo para que se arrependesse da sua prostituição; e não
se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que No tocante à comunhão, cada geração precisa ter sua própria
adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrepen- experiência com Ele, e os crentes sempre devem zelar para que
derem das suas obras" (Ap 2.20-22). Ela não apenas ensinava, suas vidas estejam em uma dinâmica e constante demonstramas levava as pessoas a se prostituírem. Porém, seus dias de ção de vida e comunhão para com Deus.
A solução para Sardes foi apontada pelo Senhor: "Lempecado estavam contados, pois o Senhor iria puni-la e aos que
com ela praticavam a prostituição. Ele dera tempo para que bra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e
essa mulher se arrependesse, mas como isso não ocorreu, o arrepende-te..." (Ap 3.3). Sardes havia recebido a Palavra
julgamento estava ordenado contra ela. Que isso não ocorra do Senhor, mas deveria lembrar-se dela e guardá-la, além
em nossos templos: abrigarmos pessoas auto-proclamadas de arrepender-se de suas obras. Em todos os momentos, é
profetas, sem que tenhamos o discernimento necessário para necessário trazer à memória o que aprendemos com Deus,
e não ficar esperando ser repreendidos por Ele para depois
julgar não os títulos, mas as práticas de cada um. •
nos arrependermos de nossos pecados. •
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Filadélfia, a Igreja do amor
perfeito
Dentre as sete cartas que João escreveu, por ordem do Senhor, às igrejas que estavam na Ásia, apenas os pastores das
igrejas de Esmirna e Filadélfia não recebem reprovações do
Senhor. A igreja de Filadélfia não era uma igreja opulenta, mas
chamou a atenção do Senhor pelas seguintes características:
Era uma igreja que guardava a Palavra. Por duas vezes,
Jesus fala que aquela igreja conseguira reter a Palavra do
Senhor: "...tendo pouca força, guardaste a minha palavra..."
(Ap 3.8) e "...como guardaste a palavra da minha paciência..."
(Ap 3.10). Ocorre que essa "guarda" não se restringiu à mera
observação contemplativa das Escrituras, mas redundou em
ação: "...e não negaste o meu nome" (Ap 3.8) e também resultou em uma promessa: "...também eu te guardarei da hora
da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os
que habitam na terra". Portanto, guardar a Palavra de Deus e
vivê-la nos motiva a honrar o nome do Senhor, e da parte dEle,
a promessa de nos guardar de tentações futuras.
"Filadélfia era pequena se comparada a Éfeso e Esmirna.
Menor em prosperidade, indústria e prestígio. Não obstante,
achava-se estrategicamente posicionada para causar grandes
impactos às outras. Há três importantes coisas a considerar:
localização, localização e localização. Filadélfia possuía todas
as três... Por sua localização, era o maior eixo de comunicação,
propagando informação a todas as partes do mundo conhecido. Pequena em estrutura, mas influente. Esta era Filadélfia.
Viajantes passavam por ela a caminho dos mais variados
destinos. Era conhecida como 'o portão do leste'... os exércitos
de César marchavam por Filadélfia de regresso a Roma... Filadélfia fora construída sobre uma elevada montanha. Era uma
fortaleza natural. Entretanto, achava-se vulnerável aos vulcões
e terremotos. Em 17 a.C, um terremoto devastou-a, causando
a perda de muitas vidas e bens materiais. No ano seguinte,
continuaram os temores, levando milhares de seus moradores
a abandonarem-na" (Alerta Geral, CPAD, pg. 157).
Outras duas observações precisam ser feitas ainda sobre
essa congregação: Por guardarem a Palavra do Senhor, aqueles crentes obtiveram uma oportunidade que ninguém lhes
poderia tirar: "Eu sei as tuas obras; eis que diante de ti pus
uma porta aberta, a ninguém a pode fechar" (Ap 3.8). Mais
que isso, seus inimigos seriam humilhados, e tal humilhação
seria como uma demonstração do amor do Senhor pela igreja:
"Eis que farei aos da sinagoga de Satanás (aos que se dizem
judeus e não são, mas mentem), eis que eu farei que venham, e
adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo" (Ap
3.9). O amor do Senhor é demonstrado de forma clara também quando ele impõe a justiça contra os nossos adversários,
julgando as ofensas que lançam contra nós. •
Utpaetflf'

Laodie , uma igreja morna

A igreja de Laodicéia é muito conhecida pelas repreensões
que recebeu do Senhor. Para que possamos entender um
pouco mais acerca dela, precisamos observar como fizemos
nas lições anteriores, questões relativas à história, localidade e contexto social em que os crentes viviam. A cidade de
Laodicéia estava a 60 quilômetros de Filadélfia. Ficava a 10
quilômetros de Hierápolis e 16 de Colossos, e foi fundada
por Antíoco II, rei que homenageou sua esposa, Laodice,
atribuindo-lhe o nome da cidade.
De acordo com Steve Lawson, "o maior problema
em Laodicéia era o suprimento de água. A água potável
tinha de ser trazida de Hierápolis e Colossos. A água
de Colossos, que chegava por um aqueduto de seis
ou sete milhas, era muito fria e boa para ser ingerida.
Mas Hierápolis era famosa por suas águas quentes. Era
parecida com a cidade mineira de São Lourenço. Eram
águas medicinais; traziam a cura de muitas enfermidades. Mas havia um problema. As águas de Hierápolis,
quando chegavam a Laodicéia, já estavam mornas. Já
haviam perdido suas aplicações terapêuticas. O mesmo
acontecia com as águas de Colossos: também chegavam
mornas" (Alerta Geral, CPAD, pág. 176,177). Aqui reside
o problema da cidade de Laodicéia: o abastecimento
de água e a temperatura dela. Água quente ou fria são
tragáveis. Água morna, não.
Não havia palavras de elogios para essa igreja. Ela não era
apenas morna, mas também orgulhosa. Dizia de si mesma:
"de nada tenho falta" (Ap 3.17 ). Aos seus próprios olhos,
era uma igreja rica e abastada, mas aos olhos de Deus, foi
qualificada como desgraçada, miserável, pobre, cega e nua.
Eram péssimos adjetivos para uma igreja que se achava
auto-suficiente. E essas características foram apontadas
pelo próprio Jesus. Não é incomum que uma igreja veja a
si mesma como poderosa e influente na sociedade em que
está inserida.
Outras duas coisas precisam ser levadas em conta em
nosso estudo da igreja de Laodicéia: a) Deus amava aquela
igreja. Apesar das falhas apresentadas por ela, o Senhor
enviou-lhe uma carta a fim de que ela reparasse suas
falhas e se tornasse uma igreja melhor. "Eu repreendo e
castigo aqueles que amo; sê, pois, zeloso e arrepende-te"
(Ap 3.19). As repreensões do Senhor são uma prova de
amor, tanto quanto o seu perdão, e o arrependimento não
é apenas para quem não tem Jesus, mas também para os
servos dEle; b) A essa igreja, o Senhor trouxe uma mensagem que nossos pregadores anunciam por ocasião do
apelo aos pecadores, e que serve para todos os que lêem
a Palavra de Deus (Ap 3.20). Havia, portanto, jeito para
aquela congregação, desde que ela ouvisse a voz de Deus
e mudasse seu comportamento.»

Lição 10

} Lição 11

0 governo do Anticristo

A figura do Anticristo é apontada na Bíblia como um
homem real, usado pelo poder de Satanás para causar uma
grande e positiva impressão à humanidade. Para que não
interpretemos de forma errada esse assunto, precisamos
entender que quando ele se manifestar, o mundo estará em
um estágio em que a humanidade sentirá a necessidade
de ter um único líder, forte e com capacidade de trazer
soluções reais a um mundo em colapso. Nesse momento,
a humanidade verá no anticristo a pessoa certa para ser
o governador capaz de unir a raça humana, mas para realizar os desígnios de Satanás: a contínua rebelião contra
Deus. Após o Arrebatamento da Igreja, o Anticristo estará
livre para enganar o mundo com seus sinais, reunindo a
humanidade econômica, política e religiosamente.
O seu reinado de paz durará três anos e meio, e nesse
período, ele impressionará até mesmo Israel, que o receberá com as honras devidas a um grande líder. Entretanto, após esse período, ele mostrará suas verdadeiras
intenções: governar o mundo em prol do Diabo, destruir
os escolhidos de Jesus e ser adorado como Deus. Ele
mostrará, por meio de seus atos, seu ódio a Deus e ao
seu povo. Por ocasião de sua aparição, a besta que subiu
do mar (o Anticristo) tem uma de suas cabeças feridas
mortalmente, mas é curada, trazendo admiração de toda
a humanidade, que se põe a adorá-la e adorar ao dragão,
que lhe devi poder.
Conforme o Comentário Beacon, "João viu subir do
mar uma besta. Swete escreve: 'O mar é um símbolo
apropriado da superfície agitada da humanidade não
regenerada (Cf Is 57.20), e especialmente do caldeirão fervente da vida nacional e social, da qual surgiram grandes
movimentos históricos do mundo'".
O poder do Anticristo será tão grande que não apenas
pronunciará blasfêmias contra o Senhor, mas também
perseguirá aqueles que são chamados santos (Ap 13.6-8).
Portanto, não é de admirar que as pessoas estejam sedentas de ser enganadas, pois não aceitaram o senhorio de
Jesus, e se submeterão às mentiras da besta.
Apocalipse 13 fala também de uma besta que subiu
da terra, que interpretamos como sendo o falso profeta.
Este faz grandes sinais (a humanidade será seduzida
pelos "milagres" que verá sendo executados por essa tríade satânica), inclusive ordenando a morte dos que não
prestarem culto à Satanás e ordenando a colocação de um
sinal na mão direita ou na testa das pessoas que pretendem
comprar ou vender. É isso que aguarda a humanidade
decaída por ocasião do governo de Satanás. •
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0 Evangelho do Reino n
império tio Mal
Após a Bíblia falar do reinado do Anticristo, e de como
Satanás se manifestará na terra, não poderíamos crer que
Deus não agirá de forma sobrenatural a fim de manifestar
Seu poder diante das mentiras apresentadas pelo inimigo.
Ao longo da história bíblica, Ele manifestou Sua vontade
e poder independente das situações ou dos governantes
ímpios que muitas vezes figuraram como opositores da
vontade divina, mostrando a Israel que Ele é que está no
comando de todas as coisas. Apocalipse deixa claro que
Deus manifestará Seu poder nessa época de trevas.
• Citando a história bíblica, na época do Êxodo e de
Faraó, Deus teve um Moisés. Na conquista da terra, cheia
de povos hostis, Deus tinha um Josué. Quando Acabe
reinou, Deus tinha um Elias, e na época de Herodes, Deus
tinha um João Batista. E o testemunho de Deus não será
calado no período do Anticristo. Haverá duas testemunhas
que trarão o testemunho divino para a humanidade. João
fala que elas profetizarão por 1.266 dias, e terão tal poder
dado por Deus que um fogo saído de suas bocas devorará
seus inimigos. João fala que lhes foi dado poder também
para fechar o céu, de forma que durante o período em que
profetizarem, não choverá, e diversas pragas poderão ser
invocadas pelas testemunhas. Ocorre que há um tempo
determinado para tal ministério, que será encerrado quando o Anticristo as vencerá e matará.
9 Apesar de as duas bestas e seus seguidores possuírem um aparente domínio da situação após a morte das
duas testemunhas, é preciso lembrar que sua vitória será
transitória, e que a imagem do Cordeiro com Sua Igreja
traz a tranqüilidade para que entendamos que o mal não
prosperará, que Satanás não é deus e que seu destino está
traçado a fim de que pague por suas maldades.
• Os habitantes são enganados, ao passo que aqueles
que estão com Cristo não falarão mentiras. A verdade
daqueles que amam a Deus é apresentada como um fator
para que sejam irrepreensíveis.
• A besta que saiu do mar foi ferida de morte, mas não
morreu. As duas testemunhas serão mortas, mas serão ressuscitadas por Deus. Enquanto as duas testemunhas serão
arrebatadas, o Anticristo e o falso profeta serão lançadas
vivos no lago de fogo.
• Por sua vez, os 144 mil em Apocalipse são descritos
por Ralph Earle; como "Os mesmos que os 144 mil em
7.5-8, isto é, o Israel espiritual, toda a comunidade cristã,
os judeus e gentios que foram selados para protegeremse das aflições demoníacas que devem vir em seguida e
rapidamente" (Comentário Beacon, CPAD, pg 469)
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Lição 13

0 Juízo Final

A Formosa Jerusalém

Muito já se falou acerca do Juízo Final em nossas igrejas.
Sempre que lemos o Apocalipse, não podemos fugir desse
assunto, visto que sua realidade não nos pode ser distante.
Jesus, sabendo da necessidade de tratar do assunto, expressou a realidade do juízo vindouro quando falou das cidades
de Sodoma e Gomorra e sobre o cuidado que devemos ter
com as coisas que falamos (Mt 10.15; 12.36). Paulo também
tratou do juízo final quando falou aos gregos, em Atenas:
"Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância,
anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se
arrependam, porquanto tem determinado um dia em que
com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que
destinou; e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos
mortos." (At 17.30,31). Hebreus 6.2 fala também do juízo
eterno. (Hb 6.2). Portanto, nenhum cristão que se dedique
ao estudo da Palavra de forma séria negará a realidade do
juízo final.
Lembremo-nos de que Deus enviou outros juízos ao
longo da história, e por meio deles, trouxe punição ao
pecado e recompensou a fidelidade de seus servos, como
o julgamento por meio do dilúvio, em que Deus preservou
a Noé e sua família, e os juízos de Deus, por meio de Moisés, contra faraó e o Egito. Portanto, ao longo da história,
Deus manifestou prévias do que será o julgamento final
da humanidade, tornando claro que não deixará impune a
maldade e o pecado.
Há muitas pessoas que desprezam a idéia de um julgamento final. Apesar desse descaso para com a realidade
apresentada nas Escrituras, "Não tem como escapar do
julgamento. Lemos que cada um foi julgado de acordo com
suas obras. Hebreus 9.27 afirma: 'E, como aos homens está
ordenado morrerem uma vez, vindo, depois disso, o juízo/
(Hb 9.27). Nesta vida não há nada mais certo do que a morte. Cada pessoa deve morrer em dado momento. Mas, tão
certo quanto a morte é o julgamento" (Comentário Bíblico
Beacon, CPAD, pg. 493).
O resultado desse julgamento é descrito por João: "E
aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado
no lago de fogo". Como em um tribunal, a sentença precisa
ser de condenação ou de absolvição. O significado dessa
advertência séria dificilmente pode passar despercebido.
O visto de entrada para o céu é indicado claramente: ter o
nosso nome escrito no livro da vida. Isso significa aceitar
a Jesus como Salvador e Senhor. Em última análise, essa é
a tônica coisa que realmente importa. Viver de forma que
agrademos a Deus é, sem dúvida alguma, uma motivação
para que não sejamos surpreendidos de forma negativa
nessa ocasião. .
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Após falar do último julgamento a João, Jesus mostra ao
seu servo a nova Jerusalém. Não poderia ser diferente, visto
que João apresenta o destino final dos ímpios na eternidade,
e Deus entendeu ser necessário mostrar ao seu servo onde
os salvos vão passar a eternidade também. Os lugares são
extremamente distintos, pois apenas gozarão da eternidade
com Deus aqueles que nesta vida viveram com Ele também.
Da mesma forma, aqueles que rejeitaram ao Senhor, passarão
a eternidade sem Ele. Como disse o pensador cristão C. S.
Lewis, "Só existem dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que dizem a Deus: Seja feita a Tua vontade. E aquelas a
quem Deus diz: seja feita a sua vontade. Todas as que estão
no inferno escolheram a segunda".
João, dentre as muitas visões que teve no Apocalipse, viu a
Nova Jerusalém "adereçada como uma esposa ataviada para
o seu marido (2). A nova Jerusalém toma o lugar da 'antiga
Babilônia' (Cap 17-18) como a grande metrópole. Jerusalém já
tinha sido mencionada como uma cidade 'que desce do céu,
do meu Deus' (3.12). Para o povo do oriente, não havia nada
mais bonito do que uma esposa ataviada para o seu marido.
Anteriormente João tinha escrito que a esposa do Cordeiro
havia se aprontado (19.7). Agora, ele vai vê-la em toda a sua
glória... uma das características do livro do Apocalipse é a
menção por antecipação daquilo que mais tarde é descrita em
detalhes" (Comentário Beacon, CPAD, pg. 494).
Para que possamos entender a grandiosidade da cidade
dos santos, vejamos o que poderemos considerar as dimensões dela: "A cidade estava situada em um quadrado; na
verdade, seu comprimento, largura e altura eram iguais (16).
Essa cidade estava no formato de um cubo perfeito, como era
o Santo dos Santos no antigo tabernáculo. Isso talvez sugira a
perfeição e a santidade da igreja. Amedida era de doze mil estádios (stadia), que eqüivale a aproximadamente 2.260 km...
o muro media cento e quarenta e quatro côvados, conforme
a medida de um homem, que; e a de um anjo... um côvado
representava meio braço, cerca de 45 centímetros. Assim, essa
medida seria cerca de 65 metros. Uma vez que a altura já foi
apresentada, é possível que essa medida se refira a espessura
do muro" (Comentário Beacon, CPAD, pg. 497).
A cidade dos santos não precisa de luminares para marcar as
estações e os dias (o sol e a lua), pois o Senhor será o seu luminar,
tornando todas as coisas visíveis com a sua glória. E seu acesso
só será permitido aos que têm seus nomes no livro da vida.
O destino final dos santos é esplêndido, guardado por Deus
para o tempo devido de presentear seus filhos. Sem dúvida,
apesar das muitas lutas com que temos de lidar nesta vida, o
melhor está por vir. Atentemos, portanto, para as palavras de
Jesus: (Ap 22.12). •
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SIGA AS MARCAS DO
Rastros de Fogo
José Gonçalves

O que diferencia o Pentecostes bíblico do
neopentecostaiismo?
Neste livro, José Gonçalves faz um passeio,
através de experiências com o Espírito
Santo, desde os apóstolos, passando pelos
patriarcas, ao período medieval, até chegar
aos nossos dias.
Leia Rastros de Fogo. Ao seguir as marcas
deixadas pelo verdadeiro Pentecostes,
deixe-se ser tocado pelo Espírito Santo
como no tempo de nossos pioneiros.
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1 Poder da Ince

"O professor medíocre
fala. O bom
professor
ilustra. O professor superior demonstra. O grande
professor inspira".

O que é%icêntivar

I

ncentivar é estimular com o objetivo de levar o indivíduo a agir em
determinada direção. Na situação
docente, dizemos que a incentivação
consiste em oferecer condições que
despertem no aluno o desejo de aprender. Segundo o professor Luiz Alves
de Mattos, incentivação é a atuação
externa, intencional e bem calculada
do professor para, mediante meios
auxiliares, recursos e procedimentos
adequados, intensificar em seus alunos
a motivação interior, necessária para
uma autêntica aprendizagem.
Porém, a simples existência de tais
condições não garante sua eficácia.
Somente quando há correspondência
entre os incentivos e os motivos do
aluno é que se pode afirmar a eficácia
dos incentivos. Portanto, a incentivação
para ser produtiva, terá de se transformar em motivação.

Incentivar ou motivar

É inadequado dizer que se vai motivar alguém. O que se faz, realmente,

é criar a necessidade, como na propaganda. Em se tratando da situação
ensino-aprendizagem, não é correto
afirmar que o professor motiva o aluno. O professor só pode incentivar o
aluno.
Incentivação e motivação são conceitos
correlatas, mas não são iguais. A incentivação é de ordem externa, isto é, parte de
alguém, enquanto que a motivação é de
ordem interna, pertence a alguém.
No ensino participativo, o professor
desperta a motivação no aluno median• te vários incentivos. O incentivo dado
i ao aluno está voltado para a manipulação do saber em si mesmo. O conhecimento não deve ser apenas arquivado,
depositado, digerido conforme vem à
boca. Só existe saber na busca inquieta,
impaciente e constante. O conhecimento somente existe quando, de alguma
forma, o conteúdo é manipulado,
vivenciado, experimentado, deixando
alguma impressão no aluno. Quando
os saberes são transmitidos com esta
finalidade, os alunos sentem-se motivados e entusiasmados para dar sua
cooperação nas possíveis mudanças
que ocorrerão.
Os alunos só se mostrarão motivados quando, ao invés de apenas arquivarem os depósitos que lhes fazem,
passarem a desenvolver sua própria
consciência crítica.

Fontes de incentivação
Material didático
Os recursos didáticos, visuais e audiovisuais são excelentes elementos para
garantir a continuidade do interesse
dos alunos pela aula. São eles, segundo
o pedagogo Leslie Briggs, os responsáveis pela constante estimulação dos
educandos. Jesus usou vários recursos
didáticos em seu ministério de ensino
com a finalidade de estimular o interesse
de seus discípulos por sua mensagem:
referiu-se aos lírios, aos campos, à luz, ao
sal, ao caminho, à porta, à rocha, à areia,
à água, às redes, ao jugo etc. Do modo
mais natural possível, o Mestre usava o
que estivesse ao seu alcance para ensinar
aravilhosas liç

Ambiente da Escola
Dominical
adequado
O ambiente adequado faz parte dos
fatores que condicionam a aprendizagem. Os estímulos do professor, as
condições da sala de aula, os recursos
gerais da escola convergem para um
excelente trabalho educativo. Cuidar
do ambiente da escola significa propiciar aos alunos um clima favorável,
agradável e conveniente ao processo de
ensino-aprendizagem.
No ensino moderno a função precípua do educador é a de criar as
condições psicológicas e ambientais
necessárias para que a motivação se
concretize no espírito dos alunos,
possibilitando-lhes uma aprendizagem
autêntica e eficaz.
A personalidade do professor
O modo de ser do professor, seu
entusiasmo, dedicação, simpatia, empatia, amor pelo ensino, dinamismo,
tolerância, paciência e compreensão
podem despertar a motivação e o interesse dos alunos pelas aulas.
A necessidade de conhecimento
O desejo de conhecer, a inquietação
científica e a curiosidade são inerentes
ao espírito humano. O professor deverá
estar atento a qualquer oportunidade
de provocar no aluno o desejo de obter
conhecimento. A ausência do orgulho
diante da realidade de "não saber" facilita e promove mais aprendizagens.
Aspiração vocacional do aluno
Descobrir a futura vocação ministerial é algo marcante para o aluno da
Escola Dominical. Por isso, cada professor deverá sondar seus alunos a fim de
conhecer seu ideal de trabalho na igreja.
Conhecendo sua aspiração vocacional,
o mestre terá condições de relacioná-la
aos conteúdos das disciplinas bíblicas
de acordo com cada faixa etária.
Tendência à experimentação
O aluno, quando levado a fazer
alguma coisa, pode tornar-se mais
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ntivação no Ensino
interessado. John Dewey disse que a
educação é um processo de vida e não
uma preparação para a vida futura. Os
alunos precisam fazer alguma coisa agora, imediatamente. Todo conhecimento
aprendido deverá ser levado a efeito,
praticado, experimentado. Isso nos
remete ao que disse o apóstolo Paulo:
"Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto as
minhas palavras como as minhas ações
(Fp 4.9 - Bíblia na Linguagem de Hoje)

d) Exija disciplina dentro da liberdade do jogo: fazer respeitar as regras,
exigir honestidade, ser justo e ter o
equilíbrio das equipes.
e) Conheça bem a atividade para
poder explicá-la claramente.
f) Tenha o material à mão. Cuidado
para não haver improviso!
g) Envolva todos os participantes
do grupo nas brincadeiras, mantenha
o bom humor, a alegria e a simpatia
para com todos.

Ludiciãaãe
Todo estudante, independente
da idade, escolarização, ou nível de
conhecimento, sente-se estimulado a
aprender diante do divertimento, do
prazer, da brincadeira, da curiosidade,
ou da fantasia. Às vezes, um obstáculo
à realização de uma atividade, tarefa,
ou trabalho educativo, constitui-se
num excelente elemento motivador, daí
o uso dos jogos educativos na aprendizagem tais como: palavras cruzadas,
quebra-cabeças, enigmas, jogos da memória, jogos de armar, dramatizações,
simulações, estudo de casos etc.
Há alguns pontos que devem ser
observados na preparação e execução
das "brincadeiras bíblicas":
a) Reconheça que este recurso é importante e deve ser levado a sério. Não
basta escolher uma lista de brincadeiras
e jogá-las em cima do grupo.
b) Conheça as necessidades do
grupo, idade, quantidade de alunos,
contexto, aptidões etc.
c) Defina bem o objetivo que deseja
alcançar na aula. Saber o momento exato
de terminar a atividade. A competição
nunca deve assumir importância suficiente para estragar o relacionamento
e a comunhão entre os participantes.
Quando perceber que os integrantes estão exaltados, querendo apenas ganhar
os pontos, é hora de encerrar, mudar
os grupos e acalmar os ânimos. Esta é
uma boa oportunidade para ensinar
princípios bíblicos de vitória, fé, derrota,
contentamento e consideração mútua
(Fp 2.3,4; Rm 12.10).

Aprovação social
Todos nós sentimos necessidade
do reconhecimento do nosso trabalho.
O elogio honesto é poderosa força de
incentivação. Há mestres que nunca
elogiam o trabalho ou os esforços de
seus alunos. Entretanto, quando estes
erram, estão ávidos para reprová-los.
Desejo de distinguir-se
O estímulo à competição, quando
não exagerado, torna-se um excelente
incentivo. Entretanto, é preciso ter
cuidado com a competição individual,
tendo em vista seus aspectos deseducativos. O ideal é que se dê mais ênfase à
competição entre grupos de alunos.

Conselhos práticos para incentivar
seus alunos
1. Os alunos não aprendem mediante o que os professores fazem, mas com
o resultado do que estes os estimulam a
fazer. E imprescindível que tanto alunos
quanto professores reconheçam essa
verdade. Educandos não aprendem
apenas ouvindo os educadores falarem.
Em contrapartida, os educadores não
devem apenas falar aos educandos e
supor que eles estejam realmente ouvindo. Um conhecimento que não seja
utilizado pelo aluno não subsiste por
muito tempo. Aprender é evoluir.
2. Não existem duas pessoas que
aprendem exatamente com a mesma
rapidez. Cada aluno tem seu tempo de
aprender. E importante que o professor
conheça seus alunos individualmente
para que possa planejar suas atividades
tendo em vista o interesse de toda a
turma. Muitos alunos que no começo
têm dificuldades, mais tarde conseguem recuperar-se. Nunca subestime
um estudante realmente interessado.
Desperte a curiosidade nos alunos e incentive-os a fazerem perguntas; depois,
os ajude a encontrar as respostas.
Marcos Tuler é pastor, pedagogo,
escritor e reitor da Faculdade Evangélica
de Ciência e Tecnologia das
Assembléias de Deus(Faecad)
www.prmarcostuler.blogspot.com
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ED da AD em Baía Formosa (RN} completa

50 anos com festa

Culto de encerramento

cias festividades

foi marcado

Foi realizada no final do ano passado
a festividade do Jubileu de Ouro da Escola Dominical na AD em Baía Formosa
(RN), igreja liderada pelo pastor João
Maria. A comemoração ocorreu durante
todo o dia, e foi repleta de atividades
com foco na educação cristã.
Logo pela manhã, todas as classes
estudaram um resumo das Lições do
trimestre, uma aula especial do cinqüentenário. Durante essa atividade, a direção da ED e os professores receberam
reconhecimento de méritos por meio de
placas comemorativas.
Um culto de celebração foi realizado à noite, quando o poder e o mover
do Espírito Santo foi testemunhado
pelos presentes. A pregação ficou a
cargo do pastor, educador e escritor Altair Germano, da AD em Abreu e Lima
(PE). "Glorifico a Deus pelo privilégio
de poder ministrar em tão significativa
festividade. Que o Senhor continue
abençoando o pastor João Maria, sua
família e todos os componentes da
ED, docentes e discentes", agradece
pastor Altair.

pela presença

do Espírito

Santo

A ED na AD em Baía Formosa conta
com pedagogos e professores especializados, que oferecem suporte à administração e à prática pedagógica. Todas as
faixas etárias estão divididas em classes.
Outro diferencial é o comprometimento
do pastor-presidente da igreja com o projeto, apoio fundamental para o sucesso da
ED como agência promotora do genuíno
ensino bíblico.
"Estamos juntos celebrando os 50 anos
de ensino cristão, mais uma conquista para
nós assembleianos. Passadas essas cinco
décadas, temos hoje uma ED consolidada,
isso graças ao esforço e à visão de nossos
irmãos pioneiros aqui em Baía Formosa",
destaca pastor João Maria.
Como tudo começou
No ano de 1961, a AD era uma igreja
que experimentava notório crescimento.
Nessa época, contudo, a maioria das
comunidades da AD não praticava a
sistematização do ensino bíblico e poucas
promoviam a ED.
O benemérito José Cruz foi o responsável pela instalação da ED em Baía Formosa. Em visita à cidade do leste potiguar,

Pioneiros cia Escola
durante
jubileu

Dominical

são

homenageados

ele incentivou os irmãos e ensinou como
proceder para organizar uma ED. O
trabalho prosseguiu, tendo como professores/ dirigentes os irmãos Francisco
Bezerril e Severino Cavalcante.
E digno de nota o esforço do irmão
Cavalcante, dirigente da Escola por 35
dos 50 anos de existência. Depois dele,
ocuparam a superintendência Jorge
Fransciso do Nascimento, Jairo Jerônimo
do Nascimento e atualmente, Hglio Filho
Cardoso do Nascimento. - i t S ^
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No último ano, com o intuito de celebrar e divulgar o
Centenário da Assembleia de Deus no Brasil, o Departamento
de Educação Cristã em Serrinha (DECS), localizado na AD em
Serrinha (BA) liderada pelo pastor Nataniel Oliveira, promoveu
mobilizações e outras atividades para que a sociedade conhecesse a história da denominação. Durante o ano de 2011, os alunos
pesquisaram todo um trimestre e organizaram apresentações.
A equipe de coordenação responsável foi formada pelas
pedagogas Ana Paula Bittencourt Santana, Eliane Souza dos
Santos Moreira, Nadia Kelly Tavares de Souza, Poliana Nunes
e Raquel Souza.
Segundo Eliane Moreira, foram prestados serviços à comunidade, como "corte de cabelo, prancha, escovação, hidratação, aferição
de pressão arterial e aplicação de flúor". Ainda de acordo com Eliane,
aproximadamente mil pessoas participaram do evento. Ela completa
dizendo que a ED já conta com novos alunos.
Os objetivos do projeto eram buscar a Deus em oração pelo
Centenário agradecendo as bênçãos participação dos cultos
evangelísticos e disponibilização com prestação de serviços à
comunidade. Parece que esses objetivos foram alcançados, a
começar pela freqüência de um modo geral. "Essa questão pode
ser melhor relacionada ao fundamento da equipe pedagógica
que traxe mudança s, na organização das classes por faixa etária,
no trabalho de projetos anuais paralelo aos assuntos tratados
nas lições, na mobilização de várias congregações integradas
à sede em feiras literárias, exposições missionárias, e na busca
pela melhoria da ED.
Quanto à estrutura física também houve mudanças, além da
visão que os alunos tinham da Escola Dominical.

A Assembleia de Deus em
Sousa (PB), liderada pelo pastor
Alexandre Duarte da Costa, registra desde junho de 2010,um crescimento vertiginoso desde que
foi implantado o projeto "Toda a Família na ED". Preocupado com
a baixa freqüência, dos membros da igreja nesta cidade de mais
de 65 mil habitantes, localizada no alto sertão da Paraíba, o pastor
Alexandre resolveu valorizar a presença do aluno no ambiente da
ED e sua atitude contribuiu, na ED para aumentar a freqüência
dos membros na salas de aula.
O pastor Alexandre se define como um amante do ensino bíblico e acredita que este é um excelente instrumento da educação
cristã; ele mesmo passou a incentivar seus ouvintes a participar
dos estudos ministrados no templo-sede e nas nove congregações
durante os domingos. Amedida também valoriza o aluno assíduo,
que é presenteado com a Lição do semestre seguinte.
Entre outras novidades decorrentes do novo perfil da ED em
Sousa, o pastor Alexandre promove um rodízio de professores
nas salas de aula ao longo do ano. A sala dos novos convertidos j á
é uma realidade e os discípulos são incentivados a comparecerem
às aulas. Diante dessas mudanças, os resultados não tardaram
a chegar. Nos domingos subseqüentes, novos alunos têm sido
catalogados pelos coordenadores. O número de Lições Bíblicas
adquiridas em 2008 era de 120 exemplares e hoje são 290. Quando
encerram as atividades da ED, a liderança convida um aluno de
cada sala a dizer aos demais o conteúdo aprendido durante esse
período. O pastor Alexandre e seus auxiliares perceberam que a
nova dinâmica não somente valorizou como também deu ao corpo discente a chance de se pronunciar sobre as informações que
foram ministradas. E isto trouxe satisfação aos alunos. Além disso,
a participação das famílias teve um papel fundamental no sucesso
do empreendimento, uma vez que transformaram as congregações
e o templo-sede em verdadeiros santuários do saber.
"O incentivo à ED gera um crescimento espiritual em todas
as áreas da igreja. Hoje, temos vivenciado muitas conversões,
batismos no Espírito Santo e mais dinâmica na evangelização",
jubila o pastor Alexandre Duarte.
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o capítulo 19 do livro de
Levítico, são recapituladas
diversas ordens relacionadas
às leis estabelecidas por Deus para o
Seu Povo, como uma forma de lembrálo dos temas básicos dos Dez Mandamentos, que se traduzem nos dois
maiores: amar a Deus acima de todas
as coisas e ao próximo como a si mesmo. Inserido nessa ordenança, há no
versículo 32 uma ordem clara, direta
e atual: "Levantem-se na presença dos
idosos, e honrem os anciãos, temam o
seu Deus. Eu sou o Senhor."
O quanto se faz necessário o cumprimento dessa ordem hoje não é o
foco a discorrer aqui. A mídia, em todas as suas formas, tem continuamente
mostrado as conseqüências brutas dessa desobediência: idosos violados nos
seus direitos mais básicos - respeito,
consideração, honra. Não importa em
que nível o relacionamento é gerado:
pai, avô, sogro, tio. Os cabelos brancos, as rugas, não imprimem mais na
geração presente a percepção de que,
diante dessas características físicas, há
um mandamento, uma advertência: levantem-se, honrem os anciãos, temam
o Senhor, porque Ele é Deus. Não há o
temor divino necessário quanto a essa
ordem explícita, e a falta dessa percepção espiritual tem levado muitos a se
distanciarem de Deus. Isso tem trazido
maldições, destruição de famílias, de
relacionamentos e autodestruição.
Quando não se honra o idoso, não se
teme a Deus. Isso é fato!
Na maioria das vezes, o idoso é
apenas apontado e percebido como
alguém que já viveu a sua história e
não desperta mais sentimentos que os
mais jovens costumam despertar: expectativa de futuro, sonhos, vitalidade.
É deixado à margem do caminho, causando muitas vezes solidão, depressão,
morte prematura. E, mais uma vez,
Deus, que não exclui ninguém como
sendo o "próximo", vem por meio da
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Sua Palavra e determina: "levante-se,
honre o idoso".
Levantar-se é pôr-se de pé em uma
atitude de respeito, conferindo-lhe a
dignidade merecida. Honrar é pôr em
lugar de destaque, é considerar as virtudes concebidas pelas experiências de
vida conquistadas ao longo dos anos.
A Igreja, como Corpo de Cristo,
precisa encarar essas questões, combatendo toda forma de desonra contra
o idoso como um comportamento
antibíblico, já que o Evangelho não
exclui, ao contrário, confere dignidade
e traz novas perspectivas a todos os homens. Há de se considerar ainda que,
pelo próprio estilo de vida do cristão,
o número crescente de idosos - fato
recorrente em todo o mundo - será
uma realidade cada vez mais presente
no seu meio.
É assim que a Escola Dominical
torna-se um espaço propício para
despertar o povo de Deus a reconhecer que os idosos trazem para o seu
seio a sabedoria e experiência de toda
uma vida, tornando-se necessária,
dentro da realidade de cada igreja, a
abertura de espaços que valorizem as
necessidades e desafios dos que estão
na terceira idade.
Os professores da ED podem
desenvolver um trabalho amplo e
participativo, de forma a envolver a
igreja com as suas mais diversas faixas etárias, quebrando preconceitos e
barreiras, mostrando que os que estão
na terceira idade podem - e devem
- ser muito úteis na casa do Senhor,
glorificando o Seu nome com as suas
ações maduras e sábias, sendo assim
tremendamente abençoados e abençoando a muitos!
Ao ser tratado com respeito e dignidade, o aluno maduro percebe que
ainda há muito a fazer no Reino de
Deus. Logo, os sentimentos de inutilidade e de vazio são substituídos pela

certeza de que, como vaso, cada um
deve deixar-se moldar pela vontade
do Oleiro até o dia que Ele desejar, independente da idade e das limitações
que lhe são impostas.
Nas atividades de classe, é preciso
apontar, sempre que necessário, que
a questão do envelhecimento em
nosso país encontra-se cercada de
preconceitos e marginalização por
parte da sociedade, fazendo com que
o idoso sinta-se, muitas vezes, excluído e abandonado, mas que, a igreja
é o lugar onde esse conceito deve ser
mudado.
O idoso deve ser honrado, tendo
os seus dons e talentos reconhecidos,
a sua capacidade e experiência adquiridas ao longo da vida valorizadas. E
preciso que o Corpo de Cristo invista
mais tempo e atenção às pessoas que
se encontram nessa fase e, como retorno, será uma igreja muito mais forte
e abençoada, através das atividades
ricas, interessantes e ungidas produzidas por aqueles que estão na fase
"da sabedoria e do entendimento" (Jó
12:12). E possível mobilizar agentes
multiplicadores a favor das causas
do idoso, dentro das classes de Escola
Dominical.
É papel do educador não só se
posicionar, como também contagiar
pessoas de todas as faixas etárias da
sua igreja quanto a essa questão. Desde
o berçário até a idade madura, é possível desenvolver ações que resgatem a
honra dos idosos, tanto em atividades
em classe quanto extraclasse.
A Escola Dominical pode ser um
espaço favorável para promover
elos entre as gerações da sua igreja,
quebrando barreiras e propiciando a
comunhão, ao estimular, por exemplo,
que o idoso torne-se um contador de
histórias bíblicas no Departamento
Infantil; ao incentivar intercâmbios
entre as classes dos adolescentes e a

dos idosos e ao levantar, na classe da
melhor idade, intercessores e conselheiros em prol dos jovens.
Nas atividades extraclasses, podese mobilizar a classe dos idosos para
torna-se um grupo de convivência,
com reuniões semanais. Nelas poderão
ocorrer palestras, oficinas, passeios,
atividades lúdicas, atividades que
proporcionem a aproximação entre os
idosos e os seus familiares para que
participem do processo de valorização
e autonomia dos idosos, entre outras.
Como nos tempos bíblicos, a terceira idade deve ter lugar de destaque.
Longe de estimular o preconceito e a
indiferença contra os mais idosos, a
igreja deve abrir espaços para que a
valorização do idoso seja resgatada
na família e na sociedade em geral,
através do reconhecimento das suas
potencialidades. Isso é feito dando ao
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