




INTRODUÇÃO

Ler e estudar a Palavra de 

Deus para compreender e 

por em prática na nossa vida

Devemos compreender que independente do tempo 

de crente que temos em Cristo, devemos sempre 

ler e estudar a Bíblia, pois somos discípulos de 

Cristo, e o discípulo está continuamente a aprender



Texto ÁUREO

“Persiste em ler, exortar e ensinar, 
até que eu vá.” (1 Tm 4.13)



Verdade Prática

A leitura e o estudo da 

Bíblia fortalecem a fé e 

a comunhão com Deus.



LEITURA BÍBLICA EM CLASSE 

1 Timóteo 4.6-16

6 - Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom 

ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras 

da fé e da boa doutrina que tens seguido.

7 - Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e 

exercita-te a ti mesmo em piedade.

8 - Porque o exercício corporal para pouco 

aproveita, mas a piedade para tudo é 

proveitosa, tendo a promessa da vida presente 

e da que há de vir.



9 - Esta palavra é fiel e digna de toda a 

aceitação.

10 - Porque para isto trabalhamos e lutamos, 

pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador 

de todos os homens, principalmente dos fiéis.

11 - Manda estas coisas e ensina-as.

12 - Ninguém despreze a tua mocidade; mas sê 

o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no 

amor, no espírito, na fé, na pureza.



13 - Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu

Vá.

14 - Não desprezes o dom que há em ti, o qual 

te foi dado por profecia, com a imposição das 

mãos do presbitério.

15 - Medita estas coisas; ocupa-te nelas, para 

que o teu aproveitamento seja manifesto a 

todos.

16 - Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. 

Persevera nestas coisas; porque, fazendo isto, te 

salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te 

ouvem.



INTRODUÇÃO



A Educação Cristã tem como finalidade a formação 

espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. 

A Escola Dominical, dentre outros, é uma agência 

educadora no contexto da Igreja. 

A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, 

autoridade suprema de fé e prática para o salvo em 

Cristo.



I – A BÍBLIA É O LIVRO TEXTO 

DA ESCOLA DOMINICAL



Examinais as Escrituras, porque vós 

cuidais ter nelas a vida eterna, e são 

elas que de mim testificam; João 5:39



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



Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e 

luz para o meu caminho. Salmos 119:105



Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e 

luz para o meu caminho. Salmos 119:105



(Efésios4.22,23).   1ª Coríntios 6:10-12



II – A EDUCAÇÃO CRISTÃ E A 

FORMAÇÃO DE LEITORES DA 

BÍBLIA



A palavra “Educação” vem do Latim “educare”, 
que significa literalmente “guiar”, “instruir”, 

“conduzir” para fora.

➢ Educação Cristã se fundamenta na 

revelação divina, 

➢ Seu livro texto é a Bíblia 

➢ Ela é o ensino sistemático e contínuo 

das doutrinas bíblicas

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 28:20

1. Conceito de Educação Cristã.



No grego, a palavra “paideia” 

tem o sentido de instrução

A instrução aplicada às crianças 

tem o sentido de treinar e corrigir

A instrução aplicada aos adultos 

desenvolve a alma ao corrigir os 

erros e controlar as paixões

E já vos esquecestes da exortação que argumenta 

convosco como filhos: Filho meu, não desprezes a 

correção do Senhor, E não desmaies quando por ele 

fores repreendido; Hb 12:5



O Senhor Jesus confiou à Igreja a 

tarefa da Grande Comissão

2. Objetivos da Educação Cristã.

Trata-se de uma 

ordenança 

proclamadora e de 

um mandato 

educacional.

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

Mateus 28:19,20



Escola Dominical desempenha 

seu papel de agência 

educadora, ao enfatizar 3 

principais objetivos

2. Objetivos da Educação Cristã.

A Igreja Evangeliza Enquanto Ensina

(a) Ganhar almas para Jesus (2 Co 12.15);

(b) Desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão 

(Gl 5.22); 

(c) Treinar o cristão no serviço do Mestre (2 Tm 2.15).



Capacitar significa “tornar capaz”, 

“preparar” e “qualificar”.

3. A capacitação dos alunos.

Na educação cristã o cristão é 

preparado e qualificado por meio 

do Estudo Acurado da Bíblia

E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Beréia; 

e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus.

Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em 

Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, 

examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram 

assim. Atos 17:10,11



3. A capacitação dos alunos.

A capacitação dos alunos é atingida por 

meio de metas

❑ Leitura diária e estudo frequente 

das escrituras sagradas sob a 

iluminação do Espírito Santo 

(Sl.1:1,2

❑ aplicação dos princípios 

hermenêuticos, tais como, as 

regras gramaticais e o contexto 

histórico e literário (1 Ts 5.21).



III – É PRECISO LER A BÍBLIA 

DIARIAMENTE



A disciplina tem relação com “castigo” e 

“punição”, mas também significa “ordem” 

e “obediência às regras”.

1. A leitura e a disciplina cristã.

❑Todo discípulo é discipulado

❑O zelo espiritual de um discípulo de 

Cristo está na prática das disciplinas 

cristãs (orar, ler a Bíblia e jejuar)



A disciplina não é um meio de salvação, 

mas por meio dela conhecemos a perfeita 

vontade de Deus (Rm 12.1,2).

Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, 

que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, 

santo e agradável a Deus, que é o vosso culto 

racional.

E não sede conformados com este mundo, mas 

sede transformados pela renovação do vosso 

entendimento, para que experimenteis qual seja a 

boa, agradável, e perfeita vontade de Deus.

Romanos 12:1,2



Oh! quanto amo a tua lei! É a 

minha meditação em todo o dia.

Salmos 119:97

A disciplina cristã requer 

regularidade e prioridade na busca da 

santificação

Porque esta é a vontade de Deus, a vossa 

santificação;  1 Tess 4:3



2. A leitura e o aprendizado.

O aprendizado é parte intrínseca de um 

discípulo. Isso porque “discípulo” significa 

literalmente “aprendiz”.

➢ Uma máxima pedagógica afirma que “ler é aprender”. 

➢ A Bíblia ensina acerca de Deus e de seu plano de 

salvação (Rm 1.2-4). 

➢ O aprendizado bíblico orienta o discípulo a ser 

cristão(Ef 4.13). 

➢ Esse aprendizado deve ultrapassar da teoria à prática

Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao 

conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, 

à medida da estatura completa de Cristo, Ef 4:13



Paulo repreende os “que aprendem 

sempre e nunca podem chegar ao 

conhecimento da verdade” (2 Tm 3.7).

E aconselha Timóteo 

Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e 

de que foste inteirado, sabendo de quem o tens 

aprendido,

E que desde a tua meninice sabes as sagradas 

Escrituras, que podem fazer-te sábio para a 

salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Tim 3:14,15



3. A leitura e o devocional.

Não se trata da 

adoração no 

templo

Não se trata da 

adoração em 

família De tarde e de manhã e ao 

meio-dia orarei; e clamarei, 

e ele ouvirá a minha voz.

Salmos 55:17

ADORAÇÃO 

DEVOCIONAL



CONCLUSÃO

A Educação Cristã fundamenta o seu 

currículo na inspirada, inerrante e infalível 

Palavra de Deus, a Bíblia. 

Seus principais objetivos são ganhar almas, 

desenvolver o caráter e preparar o salvo 

para o serviço cristão. 

Nesse propósito, seus alunos são instruídos 

à leitura e ao estudo da Bíblia e, sobretudo, 

a pautar suas vidas na autoridade suprema 

das Escrituras Sagradas. Aleluia!





Qual é o livro base da 

Escola Dominical?

A Bíblia Sagrada.



O que é importante no 

contexto da Escola 

Dominical?

Observar a metodologia, bem como o 

objetivo a ser alcançado em cada 

lição. Desse modo, torna-se 

indispensável que o texto bíblico seja o 

referencial permanente da prática 

pedagógica.



Em que a Educação Cristã 

se fundamenta?

A Educação Cristã se fundamenta 

na revelação divina, seu livro texto 

é a Bíblia e a sua ocupação é o 

ensino sistemático e contínuo das 

doutrinas bíblicas.



Quais os objetivos da 

Educação Cristã?

Três principais objetivos da Educação Cristã 

são: Ganhar almas para Jesus (2 Co 12.15); 

Desenvolver a espiritualidade e o caráter 

cristão (Gl 5.22); 

Treinar o cristão para o serviço do Mestre 

(2 Tm 2.15).



Como o aprendizado deve 

ultrapassar a teoria?

O aprendizado deve ultrapassar a 

teoria ao ser aplicado na vida 

diária, nos tornando mais 

parecidos com Cristo.


