
ducar é desenvolver as faculdades físicas, mentais e espirituais do ser humano. Por esse mesmo
caminho, vai a redenção. As duas têm como objetivo a restauração do ser humano ao plano
originalmente estabelecido por Deus: a semelhança com Ele. Portanto, não se pode isolar a

educação da redenção. As Escrituras têm normas que ajudam a orientar a busca e aquisição da
educação verdadeira, cujos benefícios são eternos.

Por que é importante seguir os conselhos de Deus a respeito da educação de nossos filhos?
Jó 36:22

PORQUE ELE É O MESTRE DOS MESTRES.

A verdadeira educação está empenhada no desenvolvimento integral do ser humano. Para alcançar esse
objetivo as orientações divinas precisam ser seguidas. Se colocada em prática, a filosofia de educação
bíblica conduzirá à prosperidade e se negligenciada levará à adversidade.

Qual foi o método original de ensino utilizado por Deus? Gênesis 2:15-17; 3:8-10 (marque V ou F)

( ) Deus transmitia Seus ensinos face a face. ( ) Deus ensinava através da natureza.V V

Desde o princípio o método de ensino bíblico está baseado na família. Antes da entrada do pecado
Deus instruía Adão no final de cada tarde. Nos dias dos patriarcas a educação familiar ainda prevalecia.
Os pais aprendiam de Deus na natureza, na tradição oral (ensino bíblico passado oralmente de geração
em geração) e transmitiam esse conhecimento aos seus filhos.

Qual foi o antecedente bíblico para as modernas escolas cristãs? 2 Reis 6:1-7

ESCOLA DOS PROFETAS.

A Escola dos Profetas foi um dos protótipos daquilo que conhecemos como os internatos cristãos. Ali
eles aprendiam música, liam as Escrituras, trabalhavam e viviam em comunidade. Eliseu, profeta de
Deus, era o professor.

De que modo funcionava a escola que Cristo dirigiu durante Seu ministério terrestre?
Mateus 4:18-25

ENSINAMENTOS ATRAVÉS DA OBSERVAÇÃO E CONVIVÊNCIA COM O MESTRE.

Cristo chamou discípulos e os levou consigo, ministrando-lhes ensinamentos, enquanto eles O
observavam curar, pregar, ensinar e relacionar-Se com as pessoas. Jesus é considerado o maior Mestre
(professor e sábio) pois conseguiu, através de Seus alunos, revolucionar o mundo. Seus conselhos
foram e ainda são totalmente atuais.
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Que diferença existe entre a educação cristã e a educação secular? 1 Coríntios 2:12; 3:19

A sabedoria deste mundo é diante de Deus.LOUCURA

De maneira simples e objetiva, a educação secular forma cidadãos produtivos para a sociedade. A
educação cristã forma cidadãos para o céu, e, entre seus objetivos estão o desenvolvimento integral do
ser humano (físico, mental, social, espiritual, intelectual) e moldar o estudante à semelhança com Cristo.

Quais são os perigos enfrentados por estudantes cristãos em instituições seculares?
Colossenses 2:8; 1 Timóteo 6:20, 21

Filosofias e , conforme a dos homens, conforme osVÃS SUTILEZAS TRADIÇÃO RUDIMENTOS
DO MUNDO. E tu, ó Timóteo, guarda, o que te foi confiado, evitando os FALATÓRIOS INÚTEIS
E PROFANOS e as do saber.CONTRADIÇÕES

Confronto com filosofias não bíblicas, ridicularização de crenças bíblicas, enfraquecimento de valores
morais. Estão inseridos num contexto relativista onde os valores bíblicos são considerados obsoletos.
Os cristãos precisam agir com sabedoria e dar razões definidas de sua fé (1Pd 3:15).

Qual é o conselho que a Bíblia dá aos pais com respeito à educação dos filhos? Deuteronômio
6:5-9; Efésios 6:4

ENSINAR A PALAVRA DE DEUS AOS FILHOS A TODO INSTANTE, AO SE LEVANTAR,
AO DEITAR E AO ANDAR. CRIAR OS FILHOS NA DISCIPLINA E ADMOESTAÇÃO DO
SENHOR.

A educação deve ser contínua, visando a formação de um caráter semelhante ao de Cristo, enquanto
desenvolve as habilidades físicas, intelectuais, emocionais, sociais e espirituais.

Quais são os objetivos que o Senhor tem para nossas crianças e nossos jovens? Isaías 54:13;
49:25

TODOS OS FILHOS SEREM ENSINADOS A RESPEITO DO SENHOR; SALVAR OS FILHOS.

Que a Palavra de Deus seja implantada no coração e que tenham paz, ou seja, um bem-estar completo
- de coração, mente, corpo e relacionamento social. Deus espera que cresçam no temor do Senhor e
que estejam disponíveis para representá-lo neste mundo.

Qual é o resultado da educação ministrada aos filhos, segundo os caminhos do Senhor?
Provérbios 22:6

Ensina a no caminho em que deve e, ainda quando for velho não seCRIANÇA ANDAR DESVIARÁ
dele.

A Igreja Adventista do Sétimo Dia mantém uma rede educacional, desde o ensino fundamental ao
superior. Buscamos a excelência na formação acadêmica; porém, sobretudo primamos pela formação
moral, ética e espiritual dos alunos. Formamos cidadãos para este mundo e a pátria superior. Caráter
inabalável, pessoas pensantes, altruístas, que utilizam seus dons em benefício da causa de Deus e para
auxiliar o próximo. Os pais devem dirigir, educar e ajudar no desenvolvimento dos filhos, para tanto,
devem eles mesmos compreender o caminho por onde devem andar os filhos.
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Recapitulação: A Bíblia oferece orientações sobre como podemos obter e possibilitar verdadeira
educação, para nós e nossos filhos. A educação cristã e a redenção andam de mãos dadas, com o
mesmo objetivo de restaurar o ser humano à imagem de Deus. Por isso, devemos descartar os ensinos
materialistas, humanistas e liberais que nos são oferecidos. Eles nos afastam de Deus, que é o centro e
a razão de tudo. Nenhum modelo de educação que não esteja centralizado nEle e em Sua Palavra deve
ser adotado.

Reflexão: Educação cristã é proporcionar as ferramentas necessárias para o desenvolvimento
harmônico do ser humano. Sobretudo o grande objetivo da educação cristã é a redenção.

Compromisso de fé:
(      ) Decido seguir a orientação bíblica com respeito à aquisição da verdadeira educação para mim e

para meus filhos.
(      ) Preciso da ajuda de Deus para viver esses princípios.
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