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Educar 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.

1.  Por que é importante seguir os conselhos de Deus a respeito da educação de 
nossos fi lhos? Jó 36:22 
 
 .

2.  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.

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

4.  De que modo funcionava a escola que Cristo dirigiu durante Seu ministério 
terrestre? Mateus 4:18-25 
 
 .
Cristo chamou discípulos e os levou consigo, ministrando-lhes ensinamentos, 
enquanto eles O observavam curar, pregar, ensinar e relacionar-Se com as 
pessoas.

5.  Que diferença existe entre a educação cristã e a educação secular? 
1Coríntios 2:12; 3:19  
A sabedoria deste mundo é   diante de Deus.
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6.  Quais são os perigos enfrentados por estudantes cristãos em instituições 
seculares? Colossenses 2:8; 1Timóteo 6:20, 21
Filosofias e    , conforme a       dos 
homens, conforme os     . E tu, ó Timóteo, guarda 
o que te foi confiado, evitando os       e as  
      do saber.

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

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

9.  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 se      dele.
A Igreja Adventista do Sétimo Dia mantém uma rede educacional, que vai do 
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. 

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.

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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