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PARTE I



A EDUCAÇÃO é a prática social que acontece nas diferentes instâncias das sociedades, seu objetivo é proporcionar aos
seres humanos uma participação nas invenções da civilização, que buscam garantir a sua sobrevivência, enquanto
resultado do seu trabalho, bem como, na sua construção e desenvolvimento.

A PEDAGOGIA é a ciência que busca conhecer e explicitar as diversas configurações que a educação se manifesta,
enquanto prática social, bem como, a contribuição que ela pode dar, visando definir rumos para a sociedade

Didática é a parte da pedagogia que, enquanto ciência, que tem como objeto de estudo o ensino e a aprendizagem. O
foco da Didática incide no estudo do conhecimento, dos processos de ensino e aprendizagem, na investigação de
possibilidades, de estruturação e funcionamento das diferentes dimensões dos conhecimentos, com objetivo de criar
probabilidades de ensinar e aprender. A Didática pode ser dividida em:

Didática Geral - que trata dos princípios gerais da prática em sala de aula, tais como: processo de ensino e de
aprendizagem, avaliação, métodos, prática de ensino, formulação de objetivos, etc.
Didática Especial - envolve os mesmos princípios, mencionados acima, porém, voltados para áreas
específicas. Por exemplo, a didática aplicada nas ciências biológicas, exatas, humanas, etc. Tem como pré-
requisito a Didática Geral

É com a obra “Didática Magna” do checo João Amós Comênio que surge a Didática, como uma incipiente área de
conhecimento. A partir daqui, a Didática sempre foi vista como uma disciplina da Pedagogia, não obstante, o termo já
tivesse sido utilizado anteriormente por outros estudiosos. Comênio era um pastor protestante e educador cristão, que
contribuiu grandemente para sistematização de métodos de ensino.

DEFINIÇÕES



✓ A Escola Dominical está voltada para uma área específica: O ENSINO DA PALAVRA DE DEUS!
Portanto, pode ser vista como pertencente ao campo da Didática Especial.

✓ Logo é mister que o professor se dedique a conhecer os princípios básicos da Didática Geral,
visando aplicá-los e adaptá-los as especificidades do ensino regular da Escola Dominical



ALGUNS PENSADORES DA EDUCAÇÃO



✓ É necessário conhecer os principais expoentes que pensam a Educação, pois é de suas ideias que
nascem os conceitos, as ideologias e as práticas consideradas na Didática.

✓ Qualquer processo de ensino, inclusive aqueles empregados nas escolas bíblicas, irão trazer de
alguma forma essas ideias.

✓ Portanto, deter esse conhecimento vai possibilitar ao professor da Escola Dominical fazer um
filtro adequado nos materiais e métodos usados na sala de aula, aproveitando aquilo que é bom e
desconsiderando aquilo que não condiz com os princípios bíblicos.

Julgai todas as coisas, retende o que é bom 
I Tessalonicenses 5.21



TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA





Por intermédio do conhecimento das tendências pedagógicas e dos seus pressupostos de aprendizagem, o docente terá a
oportunidade de avaliar os fundamentos teóricos utilizados na sua prática em sala de aula.

A educação, o professor e o educando apresentam-se com diferentes papéis, em cada uma das tendências pedagógicas.



Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos
para ganhar ainda mais.

E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus;
para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo
da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei.

Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei (não
estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de
Cristo), para ganhar os que estão sem lei.

Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos.

Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a
salvar alguns.

E eu faço isto por causa do evangelho, para ser também
participante dele.

1 Coríntios 9:19-23

✓ Na escola dominical temos alunos que podem
aprender melhor se estivermos dispostos a aceitar
incorporar em nossas aulas algumas tendências
pedagógicas em colaboração com outras.

✓ Por exemplo, é possível trabalhar com uma visão
tradicional em alguns momentos e, em outros,
dependendo da turma, ou de um aluno em particular,
procurar desenvolver os conteúdos numa visão
critico-social, ou outra que julgue mais adequada
para aquele momento.

✓ O importante é que a fidelidade ao CONTEÚDO
BÍBLICO seja sempre preservada.



Os métodos de ensino são as ações do professor por intermédio das suas atividades de ensino e dos estudantes
procurando atingir os objetivos do trabalho docente considerando um conteúdo específico.

MÉTODOS DE ENSINO





É sempre importante contar com um lugar para fazer anotações em sala de aula,
porém, a dupla giz e quadro negro como recurso pedagógico central está cada vez mais
ultrapassada. É o que garante um estudo realizado pela organização americana NTL
especializada em estudos sobre o comportamento humano. Segundo o trabalho, a
retenção das informações pelos alunos varia conforme o método utilizado pelo
educador: aulas meramente expositivas são menos eficazes do que as enriquecidas com
exemplos práticos, atividades lúdicas e discussões em grupo. “Aprendemos mais
quando somos levados a refletir e a estabelecer relações”.



Dramatizações



Mostra de cartazes, artes, etc

Trabalhos em grupos

Seminários de discussão, debates, mesas redondas..

Painéis



Grupos diferentes sendo trabalhados no
mesmo espaço, diferentes faixas etárias, etc.

Projeto Resgate





✓ Há diversidade de métodos, mas o importante é: cumprir os objetivos
propostos para aquela lição atividade e ensinar fielmente a PALAVRA DE DEUS!

✓ O método não pode suplantar o conteúdo e nem fazer o professor se perder
pelo caminho!

✓ Em geral, as escolas bíblicas das igrejas evangélicas têm um trabalho muito bom com as crianças. No entanto,
adolescentes, jovens e adultos tem ficado a mercê do METODO EXPOSITVO como o principal método de
aprendizagem. SERIA REALMENTE O MAIS ADEQUADO EM TODAS AS SITUAÇÕES? NÃO SERIA INTERESSANTE,
NO MÍNIMO, O USO DE OUTROS MÉTODOS ALÉM DESTE, PARA DINAMIZAR MAIS AS AULAS?



PLANEJAMENTO
Na educação, pode-se falar que o planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação de ações, que
permitam a concretização de objetivos que envolvam e articulem a atividade escolar e a problematização do contexto
social. O plano de ensino é um guia organizado em unidades didáticas para um período de tempo e utilizado para o registro
de decisões: o que se pensa fazer? Como se vai fazer? Quando? Com o quê? Com quem se vai fazer? (LIBÂNEO, 1994).

Características de um bom plano de ensino:

✓ Apresentar os objetivos passíveis de serem executados;

✓ Utilizar recursos que favorecem a sua execução;

✓ Propor conteúdos que permitam alcançar os objetivos
propostos;

✓ Atribuir às atividades, tempo que permita o
desenvolvimento e aprendizagem dos conteúdos, em
seus diversos níveis de complexidade.



✓ O professor não deve jamais se dirigir à
sala de aula sem um roteiro muito bem
estabelecido do que ele vai fazer lá!
Caso contrário, ficará perdido e seus
alunos logo notarão sua falta de
preparo.



Ao longo dos anos a Escola Dominical tem se
tornado mais especializada. Várias denominações
têm investido em literatura própria (revistas), que
podem ser produzidas por uma editora vinculada à
própria denominação, o que dá mais segurança
doutrinária aqueles que dela se utilizam.
Geralmente as lições que giram em torno de um
tema central. O fato de haver uma revista pode
absolver o professor de preparar um formulário
(preenchimento de um plano de aula), mas não o
exime o de planejar a aula.

Recomendações:

✓ Dedique-se em se preparar com bastante antecedência
para ter tempo de reunir o máximo de material para que
sua aula seja o mais dinâmica e interessante possível,
usando métodos e recursos didáticos variados.

✓ Estude os objetivos propostos na lição e a melhor maneira
de alcança-los tendo em vista as particularidades da sua
turma.

✓ Leia todas as seções e sublinhe os pontos que você
considera mais importantes de acordo com os objetivos.

✓ Leia os textos bíblicos!

✓ Procure fazer a aplicação dos conceitos estudados em
situações práticas da vida dos seus alunos.

✓ Faça um roteiro de aula! Um passo a passo se achar melhor.

✓ Busque a participação do aluno na aula, mas de tal forma
que não se percam os objetivos propostos.



OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO
O Professor deve prever desde o princípio o que o estudante será capaz de realizar ao final do processo de ensino e
aprendizagem. Se não definir os objetivos, não poderá avaliar de maneira coerente os frutos de sua atividade de ensino.

Principais categoriais do domínio cognitivo da classificação de objetivos educacionais (Taxonomia de Bloom)



A avaliação deve estar de acordo com os objetivos da aprendizagem (Taxonomia
de Bloom).

O ato de avaliar não é neutro, pois está alicerçado em opções filosóficas-políticas
determinantes de uma ação, nesse sentido, destacamos o ser humano como um
individuo que avalia em todos os instantes da vida.

A avaliação trabalha com desempenhos provisórios ou processuais, na medida em
que ela subsidia o processo de busca dos resultados os melhores possíveis.
Debruça-se sobre o que estava acontecendo com o estudante antes, o que está
acontecendo agora e o que acontecerá após, pois a avaliação da aprendizagem
está a serviço de um projeto pedagógico construtivo, que visualiza o ser humano
em desenvolvimento permanente.

Um verdadeiro processo de avaliação, não atribui atenção à aprovação ou à
reprovação do estudante, mas sim à sua aprendizagem, possibilitando um convite
para a sua melhoria. Consequentemente, ela se apresenta como inclusiva,
enquanto não descarta, mas inclui.



✓ Na escola dominical é possível avaliar se os alunos absorveram os conteúdos
trabalhados na lição de uma maneira mais informal, onde o professor pode fazer
algumas perguntas chaves ao final da aula para medir o nível de aprendizado, ou
solicitar aos alunos que emitam opinião sobre algum caso prático.

✓ Muitas revistas trazem um pequeno questionário ao final da lições. O professor
não deve responder a essas questões e sim estimular a turma a fazê-lo. Dessa
forma poderá, além de avaliar o aprendizado, terá a oportunidade de fazer
correções de conceitos que porventura não tenham sido bem aprendidos.

✓ Também é possível pensar em algum tipo de avaliação formal, desde que seja
criativa e inclusiva, caso contrário, criamos na escola dominical um instrumento
de “desconforto” em detrimento da “alegria de aprender”.



✓ Não só o aluno deve ser
avaliado, mas o professor deve
sempre a fazer uma auto
avaliação de sua atuação.

RESULTADOS
Cada resposta "SIM", vale 1 ponto, "NÃO", zero ponto.
Se você conseguiu:
- 19 a 21 pontos - Parabéns! Continue esmerando-se no ensino e
sendo um modelo para seus alunos e demais colegas de ministério.
- 16 a 18 pontos - Você é um bom professor, mas precisa de
aperfeiçoamento. Não desanime!
- 13 a 15 pontos - Você precisa reanimar-se no ensino. Verifique os
pontos falhos e decida melhorar rapidamente!
- Menos de 13 pontos - Examine-se diante do Senhor. Você tem que
aprender para ensinar. Então, esforce-se e supere suas dificuldades!



✓ Deixe o aluno avaliar você também
professor.

✓ Saiba receber críticas. Reflita, avalie
se realmente tem fundamento e
mude, se for o caso.



PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

A Psicologia da Educação é o ramo da psicologia que se propõe a estudar o processo de ensino e aprendizagem em suas
diversas vertentes: os mecanismos de aprendizagem nas crianças e nos adultos; a eficiência e eficácia das estratégias
educacionais; bem como o estudo do funcionamento da própria instituição educacional enquanto organização
buscando compreender os processos de desenvolvimento e aprendizagem humana, bem como compreender e explicar
os fenômenos de ordem psicológica que ocorrem em contextos de educação formal e não formal.

Os psicólogos escolares desenvolvem o seu trabalho em conjunto com os educadores e as famílias na tentativa de
alcançar um processo de aprendizagem mais efetivo, principalmente no que diz respeito à motivação e às dificuldades
de aprendizagem.

Didaticamente, diz-se que a Psicologia Educacional visa a pesquisa acadêmica e a geração de conhecimento na área da
Educação, enquanto a Psicologia Escolar trabalha os conhecimentos de forma aplicada, isto é, nas situações do
cotidiano escolar. Ambas se complementam e se apoiam.



A Psicologia Escolar tem como referência conhecimentos científicos
sobre o desenvolvimento emocional, cognitivo e social, utilizando-os
para compreender os processos e estilos de aprendizagem, para poder
direcionar a equipe educativa na busca de um constante
aperfeiçoamento do processo de ensino e aprendizagem.

O papel do Psicólogo na Escola é de elaborar diagnóstico, prover
soluções e encaminhamento para casos específicos de alunos com
dificuldades de aprendizagem, bem como, trabalhar com professores,
alunos e funcionários da escola, aplicando os conhecimentos
pertinentes da área de psicologia na melhoria da qualidade do ensino
como um todo.
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Período da Primeira Infância: A primeira infância começa com o nascimento e vai até os 3 anos de idade. Nos primeiros meses, os cinco sentidos começam a se desenvolver. Na parte cognitiva, “as
capacidades de aprender e lembrar estão presentes mesmo nas primeiras semanas. O uso de símbolos e a capacidade de resolver problemas se desenvolvem por volta do final do segundo ano de vida”.









Ensinar ao adolescente tem sido um dos grandes desafios para muitos professores,
tornando apreciável.

Alguns querem tratá-los como crianças, esquecendo que um adolescente pensa muito
diferente dos pequenos. Essa diferença é consequência das transformações corporais,
dos novos estímulos ambientais, também de uma mudança quantitativa na sua atividade
cognitiva (pensamento, inteligência). O adolescente desenvolve a capacidade de
especular, obstruir, analisar, criticar. É uma verdadeira transformação na inteligência que
afeta todos os aspectos da sua vida.

Outros professores cobram do adolescente como se ele fosse um adulto, ignorando que,
nesse momento da vida, o adolescente geralmente ainda desconhece a si mesmo e as
suas aptidões, desconhece o significado e a realidade da vida. E é exatamente nesse
momento que ele se vê pressionado pela família, pela escola e pela sociedade a agir de
forma madura. Como adolescente se sente inseguro, toma decisões muitas vezes sem
reflexão (inclusive porque não há base para refletir), em meio a angustia e a tensão.
Decisões, nessas condições fatalmente gerarão erros, às vezes bastante graves e com
consequências negativas duradouras.

UM ALUNO MENOS 
APRECIÁVEL



Período Início da Vida Adulta
Os cientistas do desenvolvimento demarcam o início da vida adulta a partir dos 20 anos e indo até os 40. “A
condição física atinge o auge, depois declina ligeiramente. O pensamento e os julgamentos morais tornam-se mais
complexos. São feitas escolhas educacionais e vocacionais, após um período exploratório. Traços e estilos de
personalidade tornam-se relativamente estáveis, mas as mudanças na personalidade podem ser influenciadas pelas
fases e acontecimentos da vida. São tomadas decisões sobre relacionamentos íntimos e estilos de vida pessoais,
mas podem não ser duradouros. A maioria das pessoas casa-se e tem filhos”

Período da Vida Adulta Intermediária
Esta fase vai dos 40 aos 65 anos de idade. Há mudanças significativas nas condições físicas (saúde, vigor), porém,
com grandes diferenças de uma pessoa para outra. “As mulheres entram na menopausa. As capacidades mentais
atingem o auge, a especialização e as habilidades relativas à solução de problemas práticos são acentuadas. A
produção criativa pode declinar, mas melhor em qualidade. Para alguns, o sucesso na carreira e o sucesso financeiro
atingem seu máximo, para outros, poderá ocorrer esgotamento ou mudança de carreira. A dupla responsabilidade
pelo cuidado dos filhos e dos pais idosos pode causar estresse. A saída dos filhos deixa o ninho vazio”

Período da Vida Adulta Tardia
Este período começa a partir dos 65 anos. “A maioria da pessoas é saudável e ativa, embora geralmente haja um
declínio da saúde e das capacidades físicas. O tempo de reação mais lento afeta alguns aspectos funcionais. A
maioria das pessoas está mentalmente alerta. Embora inteligência e memória possam se deteriorar em algumas
áreas, a maioria das pessoas encontra meios de compensação”

Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2006). Desenvolvimento humano (8. ed., D. Bueno, Trad.). Porto 
Alegre, RS: Artmed



✓ Não há aprendizagem efetiva se o ensino não estiver de acordo com a faixa etária do desenvolvimento humano na
qual se encontra o aluno.

✓ O ideal é que na Escola Dominical haja uma sala para cada faixa etária, entretanto, nem sempre isso é possível.
Nesse caso, o professor deve buscar desenvolver o tema geral da sua aula usando métodos que contemplem as
características comuns das diversas faixas. Também, dentro da mesma sala, deve buscar soluções que possam ser
mais adequadas a cada idade, como por exemplo, dividir a turma em grupos semelhantes, sendo que cada grupo
trabalha com um método mais adequado a sua idade, porém, todos focados no tema principal desenvolvido
inicialmente na aula.

✓ REPETINDO: Em geral, as escolas bíblicas das igrejas evangélicas têm um trabalho muito bom com as crianças. No
entanto, adolescentes, jovens e adultos tem ficado a mercê do METODO EXPOSITVO como o principal método de
aprendizagem. SERIA REALMENTE O MAIS ADEQUADO EM TODAS AS SITUAÇÕES? NÃO SERIA INTERESSANTE, NO
MÍNIMO, O USO DE OUTROS MÉTODOS ALÉM DESTE, PARA DINAMIZAR MAIS AS AULAS?



PARTE II



✓ Moisés promoveu o ensino nacional e
congregacional de Israel, institui a instrução
doméstica da Palavra, exortando os pais a
ensinarem seus filhos e incentivou as reuniões
públicas. O lar, então, era de fato uma escola onde
os filhos aprendiam a temer e amar a Deus

✓ Os reis de Judá, quando piedosos, aliavam-se aos
sacerdotes na promoção do ensino bíblico. Temos
disto um exemplo no rei Josafá que enviou líderes
levitas e sacerdotes por toda a terra de Judá para
ensinarem ao povo a Lei do Senhor

O ENSINO DA PALAVRA DE DEUS NOS TEMPOS BÍBLICOS
E as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa,
e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te.

Deuteronômio 6:7

Ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos e os
estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e
aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de
fazer todas as palavras desta lei;
E que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a
temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a
terra a qual ides, passando o Jordão, para a possuir.

Deuteronômio 31:12,13

E no terceiro ano do seu reinado enviou ele os seus príncipes, a
Bene-Hail, a Obadias, a Zacarias, a Natanael e a Micaías, para
ensinarem nas cidades de Judá.
E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Asael,
Semiramote, Jônatas, Adonias, Tobias e Tobe-Adonias e, com
estes levitas, os sacerdotes, Elisama e Jeorão.
E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor; e
foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo.

2 Crônicas 17:7-9



✓ Os judeus no exílio, privados do seu grandioso templo em
Jerusalém, instituíram as sinagogas tão mencionadas no
Novo Testamento. A sinagoga era usada como escola
bíblica, casa de cultos e escola pública. O filósofo judeu,
Philo, de Alexandria, falecido em 50 d.C., afirma que “as
sinagogas eram casas de ensino, tanto para crianças como
para adultos”. Na sinagoga a criança recebia instrução
religiosa dos 5 aos 10 anos de idade; dos 10 aos 15 anos,
continuava a instrução religiosa, agora com o auxílio dos
comentários e tradições dos rabinos. Aos sábados, a
principal reunião era a matutina, incluindo jovens e
adultos.

✓ Em Esdras e Neemias percebe-se claramente que todo
processo de reconstrução e restauração ali empreendidos
está atrelado a INSTRUÇÃO DO POVO NA PALAVRA DE
DEUS, AO ENSINO!

(*) E certo que aí há um problema linguístico envolvido (o povo falando o aramaico ao
retornar do exílio) mas o foco principal é o ENSINO!

Este Esdras subiu de babilônia; e era escriba hábil na lei de Moisés,
que o SENHOR Deus de Israel tinha dado; e, segundo a mão do
SENHOR seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe
pedira.

Esdras 7:6
Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do
Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e
os seus juízos.

Esdras 7:10
E chegado o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas
cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça,
diante da porta das águas; e disseram a Esdras, o escriba, que
trouxesse o livro da lei de Moisés, que o SENHOR tinha ordenado a
Israel.

Neemias 8:1
E leram no livro, na lei de Deus; e declarando, e explicando o sentido
(*), faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o
governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que
ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao
Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis, nem choreis. Porque
todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei.

Neemias 8:8,9
E, levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu
Deus uma quarta parte do dia; e na outra quarta parte fizeram
confissão, e adoraram ao Senhor seu Deus.

Neemias 9:3
E deste o teu bom espírito, para os ensinar; e o teu maná não
retiraste da sua boca; e água lhes deste na sua sede.

Neemias 9:20



✓ Jesus foi o Mestre por excelência, Ele era a própria
sabedoria, n’Ele residia todos os tesouros do conhecimento

✓ Das 90 vezes que alguém se dirigiu a Cristo nos Evangelhos,
60 vezes Ele é chamado de “Mestre”. Grande parte do
ministério de nosso Senhor foi ocupado com o ensino. Ele
ensinava nas sinagogas, nas casas, nas aldeias distantes, à
beira do mar, no monte e até no Santo Templo de Jerusalém.

✓ E antes de subir aos céus cuidou para que esse trabalho
continuasse, comissionado seus discípulos.

Para que os seus corações sejam consolados, e
estejam unidos em amor, e enriquecidos da
plenitude da inteligência, para conhecimento do
mistério de Deus e Pai, e de Cristo, Em quem estão
escondidos todos os tesouros da sabedoria e da
ciência.

Colossenses 2:2,3

Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo; Ensinando-os a guardar todas as
coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu
estou convosco todos os dias, até a consumação dos
séculos. Amém.

Mateus 28:19,20



O EXEMPLO DE JESUS COMO MESTRE

1. Conhecia a matéria que ensinava (Lc 24.27)

2. Conhecia seus alunos (Mt 13; Lc 15.8)

3. Reconhecia qualidades em seus alunos (Jo 1.47)

4. Ensinava verdades bíblicas de modo simples e claro (Lc 5.17)

5. Variava o método de ensino conforme a ocasião e o tipo de ouvintes:
a) Lições práticas (Jo 4.1-42)
b) Solução de problemas (Mt 22.15). Na multiplicação dos pães, Ele disse: "Dai-lhes vós de comer..." (Lc 9.13a).
c) Técnica de perguntas. Jesus fez mais de cem perguntas para levar as pessoas a entender sua mensagem.
d) Parábolas. O Mestre utilizou grandemente o recurso das parábolas para evidenciar as verdades eternas.
e) Aproveitou as Oportunidades (Mt 26.17-30; Jo 13.1)
f) Trabalho em grupo (Mt 5 a 7; Jo 14 a 17). Tanto pregava a grandes grupos (as multidões) como a pequenos

grupos (os discípulos); na casa de Lázaro, Marta e Maria, etc. Ele não trabalhava só. Valorizava o GRUPO.
Formou um grupo de 12 discípulos para fazer o trabalho com Ele. Incentivava os discípulos a praticar o
aprendizado. Enviou 12, de dois em dois; depois, enviou 70, de dois em dois



✓ Na Igreja Primitiva os discípulos seguiram
rigorosamente as ordens do Senhor Jesus Cristo.
Ensinaram Jerusalém, doutrinaram toda a Judéia,
evangelizaram Samaria, percorreram as regiões
vizinhas à Terra Santa.

Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de
ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo.

Atos 5:42

Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e
começaram a falar mal do Caminho diante da multidão.
Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os
discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano.

Atos 19:9

Ao servo do Senhor não convém brigar mas, sim, ser amável
para com todos, apto para ensinar, paciente.

2 Timóteo 2:24



Passados o primeiro séculos da era cristã, vemos que a marcha do ensino bíblico na Igreja sofreu uma
descontinuidade. Muitas heresias e males começaram a se infiltrar na igreja. Houve calmaria. A Igreja ficou
estacionária. Ganhou fama mas perdeu poder.

Abandonou o método prescrito por Jesus: o de pregar e ensinar.

Sobrevieram as seguir as densas trevas espirituais da Idade Média. Nesse período aparecem as Escolas Monásticas, A
Escolástica e de forma muito incipiente, o que se poderia chamar de Universidade. Entretanto, não havia nenhuma
preocupação em “ensinar o povo”, pois nessa época Educação e Religião não se desvinculavam, sendo a educação
reservada e restrita a alguns. A Igreja de hoje nunca devera esquecer a amarga e desastrosa decorrência do descuido
e abandono do ensino nos tempos que precederam a tenebrosa Idade Media.

Veio, posteriormente, a Reforma Religiosa e com ela a imperiosa necessidade de ensino bíblico para instruir os
crentes, consolidar o movimento e garantir sua continuidade

Os líderes da Reforma dedicaram especial atenção ao preparo de livros de instrução religiosa, bem como reuniões
destinadas a esse mister. Eles sabiam que o trabalho não consistia somente em pregar, mas também em instruir
espiritualmente.

O ENSINO DA PALAVRA DE DEUS DOS PRIMEIROS 
SÉCULOS DA ERA CRISTÃ ATÉ A REFORMA 



O movimento religioso que nos deu a Escola Dominical como a temos hoje,
começou em 1780, na cidade de Gloucester, no sul da Inglaterra. O fundador foi
o jornalista evangélico Robert Raikes, de 44 anos, redator do Gloucester Journal.

Raikes foi inspirado a fundar a Escola Dominical ao sentir compaixão pelas
crianças de sua cidade, perambulando pelas ruas, entregues à delinquência,
pilhagem, ociosidade e ao vício, sem qualquer orientação espiritual. Ele, que já
há quinze anos trabalhava entre os detentos das prisões da cidade, pensou no
futuro daquelas crianças e decidiu fazer algo em seu favor, a fim de que mais
tarde elas também não fossem para a cadeia. Procurava as crianças em plena
rua e em casa dos pais e as conduzia ao local da reunião, fazendo-lhes apelos
para que todos os domingos estivessem ali reunidas.

A ESCOCOLA DOMINICAL



O início do trabalho não foi fácil. Outro grande promotor da Escola
Dominical foi William Fox, trabalhando harmonicamente com Raikes. De
acordo com as diretrizes de Raikes, nas reuniões dominicais, além do
ensino das Escrituras, era também ministrado às crianças rudimentos de
linguagem, aritmética e instrução moral e cívica. O ensino das Escrituras
consistia quase sempre de leitura e recitação. Em seguida, teve início a
prática de comentar
os versículos lidos. Muito depois é que surgiu a revista da Escola
Dominical, com lições seguidas e apropriadas.

Raikes enfrentou oposição. As igrejas da época encararam o surgimento
da Escola Dominical como uma inovação e coisa desnecessária. Os mais
zelosos (?) acusavam Raikes de “profanador do domingo” (Anders).
Diziam os seus oponentes que reuniões de crianças mal comportadas,
no templo, era uma profanação. Raikes não tomava conhecimento disso
e a obra tomava vulto. O jornal do qual ele era redator foi uma coluna
forte na defesa e apoio da nova instituição, publicando extensa série de
artigos sob o título “A Escola Dominical”, reproduzidos nos jornais
londrinos.

Foi assim o começo da Escola Dominical — o começo de um dos mais
poderosos movimentos da história da Igreja.

A Escola Dominical de Robert Raikes



PARA PENSAR...

Qual seria a reação da igreja de hoje se novamente enchêssemos as
salas da escola dominical de “delinquentes” para ensinar-lhes a
Palavra de Deus, usando para tanto o artifício de chama-los para aulas
de reforço escolar (matemática, física, química, português, etc..),
acompanhamento psicopedagógico e tantas outras ideias que
poderiam surgir ?

O Brasil defronta-se hoje com problemas espirituais, sociais e morais idênticos aos que precederam a fundação
da Escola Dominical na Inglaterra, mormente no que tange a delinquência juvenil e desagregação da família.

A solução cabal para esses males que tanto preocupam o governo e as autoridades em geral, esta na
regeneração espiritual preconizada na Palavra de Deus, através da Escola Dominical.

Talvez a Igreja de Deus precise voltar a explorar todo o potencial da Escola Dominical, como agencia de ensino
da Palavra de Deus e Evangelização, repensando a internalização que ocorreu com a mesma.



No Brasil, a Escola Dominical teve seu início em 19 de agosto de 1855,
na cidade de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro. O fundador foi o
missionário Robert Kalley e sua esposa, Sarah Poulton Kalley.

Eram escoceses. Ele fora um médico ateu. Depois foi salvo sob
circunstâncias especiais e, chamado por Deus, entregou-se à obra
missionária.

Na primeira reunião da Escola Dominical brasileira, a frequência foi de
cinco crianças.



A Escola Dominical é a escola de ensino bíblico da Igreja, que evangeliza enquanto ensina, conjugando assim os
dois lados da comissão de Jesus à Igreja, conforme Mateus 28.20 e Marcos 16.15.

Ela não é uma parte da Igreja; é a própria Igreja ministrando ensino bíblico metódico.

A Escola Dominical é um ministério pessoal para alcançar crianças, jovens, adultos, a família, a comunidade inteira
que rodeia (interna e externa), tal como fazia a Igreja dos dias apostólicos.

E ela a única escola de educação religiosa popular mais importante que a Igreja dispõe.

A Escola Dominical, devidamente funcionando, é o povo do Senhor, no dia do Senhor, estudando a Palavra do
Senhor, na casa do Senhor.

Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para
redarguir, para corrigir, para instruir em justiça; Para que o homem de
Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda a boa obra.

2 Timóteo 3:16,17



A ausência e a evasão na escola dominical muitas vezes pode estar ligada a: 

✓ Mesmice Pedagógica

✓ Superficialidade Teológica

✓ Acomodação

✓ Falta de Vocação

E Jesus lhe disse: Ninguém, que lança mão do arado e 
olha para trás, é apto para o reino de Deus.

Lucas 9:62



Os dons naturais, a personalidade atraente, a eloquência, a boa dicção, a cultura erudita,
entre podem ajudar muito e podem influenciar profundamente o aluno com resultados
muito positivos.

Porém, nada disso terá qualquer valor se não houver a ação do ESPIRITO SANTO DE DEUS.

Portanto, a eficiência e o sucesso da Escola Dominical está ligada a humildade e submissão
de seus organizadores, professores e alunos à direção do Espirito Santo.

Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito procedente
de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado
gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela
sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando
verdades espirituais para os que são espirituais.

1 Coríntios 2:12-13



A difícil questão de como transformar voluntários como a costureira, o operador de
máquina, o construtor civil, o médico ou a cozinheira, o próprio professor secular, em
educadores aos domingos sempre foi um dos maiores desafios da Educação Cristã.
Porém, perfeitamente possível de ser resolvido à luz da escrituras.

Os dons são distribuídos soberanamente pelo Espírito Santo (1Co 12. 11, 18). O crente
pode pedir um dom (1 Co 12. 31; 14. 39), mas o Espírito é soberano para dar “ a
cada um como quer”. Cada crente recebe pelo menos um dom ( Rm 12. 6 -1; 1Co 12.7;
1Pe 4.10). Nenhum crente possui todos os dons (1 CO 12.29, 30). Logo, é latente a
necessidade de ajuda mútua entre os membros da igreja para a realização da sua
missão, glorificar a Deus através do serviço, da comunhão, do cumprimento da
Grande Comissão (Mt 28. 16-20). O crente não deve negligenciar o dom que recebe de
Deus e sim DESENVOLVÊ-LO (1 Timóteo 4:14). Se necessita de sabedoria para
desenvolver o seu dom, “peça a Deus , que a todos dá liberalmente” (Tiago 1: 5,5).

"Aquele que ensina esmere-se no fazê-lo.” 
Romanos 12:7 



Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o
fulgor do firmamento; e os que a muitos ensinam a
justiça, como as estrelas sempre e eternamente.

Daniel 12:3



ONDE POSSO ENCONTRAR MATERIAIS A RESPEITO DO ASSUNTO?
Didática:
http://md.intaead.com.br/geral/didatica/#/capa
https://tvcultura.com.br/busca/?q=did%C3%A1tica+geral

Pensadores da Educação:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbpYNWp-qYqwqMydX29jOv7SJjXTpnqT1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbpYNWp-qYqxVtErHQRZe8mxQz0IMsOzq

A pedagogia de Jesus; o mestre por excelência
http://www.intaead.com.br/ebooks1/livros/pedagogia/15.A%20pedagogia%20de%20jesus.pdf

Ensinando para Transformar vidas
http://www.atuacaovoluntaria.org.br/upload/howard-hendricks-ensinando-para-transformar-vidas.pdf

Manual da Escola Dominical das Assembleias de Deus
https://pt.slideshare.net/anapinacio/manual-da-escola-dominical-antonio-gilberto

Como trabalhar cada faixa etária na EBD:
http://ibdtkids.blogspot.com/p/divisao-por-faixa-etaria.html

http://md.intaead.com.br/geral/didatica/#/capa
https://tvcultura.com.br/busca/?q=did%C3%A1tica+geral
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbpYNWp-qYqwqMydX29jOv7SJjXTpnqT1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbpYNWp-qYqxVtErHQRZe8mxQz0IMsOzq
http://www.intaead.com.br/ebooks1/livros/pedagogia/15.A%20pedagogia%20de%20jesus.pdf
http://www.atuacaovoluntaria.org.br/upload/howard-hendricks-ensinando-para-transformar-vidas.pdf
https://pt.slideshare.net/anapinacio/manual-da-escola-dominical-antonio-gilberto
http://ibdtkids.blogspot.com/p/divisao-por-faixa-etaria.html

