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Comentário lição 13

A Escola Dominical existe para que a Bíblia fale ao coração de todo o corpo de Cristo. O
ensino da Bíblia é a sua base, a razão de ser da Escola Dominical. Por isso aprendemos a Bíblia
nesse espaço educacional com o objetivo de que o nosso coração seja permeado com a Palavra
de Deus .1

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

A BÍBLIA É O LIVRO TEXTO DA ESCOLA DOMINICAL

A grande maioria das famílias recebe pouca ou nenhuma instrução na Palavra de Deus no lar,
sob a liderança do seu chefe. Em função de a Bíblia perder seu lugar no seio da família, a igreja
�cou com a grande responsabilidade de providenciar a educação religiosa .3

É nesse aspecto que entendemos a importância da Escola Dominical na vida de cada crente,
pois nela todos, indistintamente, tem acesso a um conteúdo rico que transmite e explica a
Palavra de Deus. Ao lermos cada revista, ao sentarmos em nossas classes a cada domingo, ao
estudarmos a nossa lição; temos em mãos o esclarecimento do texto bíblico, iluminando
assuntos que molda o caráter do cristão.

Para isso cada docente deve ter o seu coração voltado à dedicação ao ensino (Rm 12.7). O
professor precisa entender que a sua missão é transformar mentes na Escola Dominical, pois
tem a responsabilidade de ensinar o conteúdo escrito na revista, que nada mais é do que a
Bíblia sendo explicada a cada coração. A missão do professor e da ED é formar discípulos
através do ensino bíblico cristão.
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O professor precisa continuamente se aperfeiçoar, pois a cada trimestre, ele se depara com
uma nova temática que o acompanhará por 13 semanas, e nessas temáticas, temas
doutrinários, bíblicos e de vida cristã se alternam, pois os alunos precisam ter acesso a
conhecimentos variados .3

Destaque

[…] um bom currículo é o resultado de um trabalho organizado e meticulosamente
planejado. Na elaboração do currículo da ED, observa-se sua conformidade com as doutrinas
bíblicas, um programa completo e abrangente de ensino das Escrituras e atividades de
aprendizagem com aplicação das verdades bíblicas […] Nesse aspecto, convém ressaltar a
importância e o papel preponderante do professor da ED. A performance do corpo docente é
fundamental para conquistar a atenção, manter a frequência e assiduidade dos alunos. Um
professor despreparado ou desmotivado servirá de pedra de tropeço no processo ensino-
aprendizagem. Portanto, é da competência da gestão da ED a responsabilidade da escolha e o
compromisso da capacitação dos professores .2

A EDUCAÇÃO CRISTÃ E A FORMAÇÃO DE LEITORES DA BÍBLIA

Em termos gerais, a educação é um processo contínuo de desenvolvimento e aperfeiçoamento
do ser humano. No sentido formal, ela designa o ensino como um sistema que compreende
tanto a teoria quanto a prática .3

A missão de educar em caráter cristão está sob a responsabilidade da igreja, que deve ser a
transmissora das verdades bíblicas para a humanidade. Através da ação dinâmica do Espírito
Santo, a igreja avança com o papel de agente evangelizador e educador da fé cristã, este último
através do grande papel da Escola Dominical.
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A Escola Dominical ainda motiva e trabalha na formação de novos leitores da Palavra de
Deus. Ou seja, aquilo que perdeu a importância nos lares, que é a transmissão, de pais para
�lhos, da necessidade da leitura e estudo bíblico contínuo, a Escola Dominical continua a
denotar a relevância dessa prática na vida de cada cristão.

Ainda podemos acrescentar que a educação cristã molda e prepara novos pregadores e mestres
com a responsabilidade de transmitir, com sinceridade, a Palavra de Deus. Aquele que
despreza o ensino bíblico transmitido na Escola Dominical, está sujeito a continuar a rejeitar o
amor pela transmissão das verdades bíblicas em sua essência, a �m de massagear egos com uma
mensagem manipulada.

Destaque

[…] a educação é um processo contínuo de desenvolvimento e aperfeiçoamento do ser
humano. No sentido formal, designa o ensino como um sistema que compreende tanto a
teoria quanto a prática. No aspecto da Educação Cristã, entendemos que ela começa por
Deus: “É Ele quem prescreve o que deseja que saibamos e nos ensina por meio de sua Palavra,
a �m de vivermos, por graça, à altura do privilégio de nossa �liação” […] o ensino-
aprendizagem da Educação Cristã se fundamenta na revelação divina, cujo livro texto é a
Palavra de Deus. No âmbito eclesiástico, especial na ED e no culto de doutrina, sua ocupação
é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas (Mt 28.20; At 15.35; Cl 1.28; 2 Tm
2.2) .2

É PRECISO LER A BÍBLIA DIARIAMENTE

A Bíblia é a voz de Deus para o coração do homem. A prática da leitura bíblica diária consiste
na dedicação do crente em ter intimidade contínua com o Senhor. Ler a Bíblia é ser ensinado
e corrigido por Deus todos os dias.
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[…] nem sempre o dia a dia do crente re�ete a prática do devocional e da adoração devida. A
falta de tempo, em virtude da agenda cheia e os mais variados compromissos são o pretexto
mais comuns apresentados por boa parte dos evangélicos. No entanto, nenhuma atividade,
seja eclesiástica, seja secular, pode ser mais importante que nosso devocional com Deus. Não é
salvo aquele que conhece e até ensina a Bíblia, mas não mantém comunhão com o seu autor.
É preciso ter em mente a mesma preocupação paulina: “Antes, subjugo o meu corpo e o
reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a
�car reprovado” (1 Co 9.27) .2

Ler a Palavra de Deus é ter intimidade com o Pai. Desprezar a leitura cotidiana é desprezar a
voz divina falando aos corações. Meditar na Bíblia é crescer em conhecimento espiritual, e ter
o caráter moldado para ser idêntico ao de Cristo diuturnamente. Desprezar a Bíblia é deixar
de lado a oportunidade de crescimento.

Destaque

A plena comunhão com Deus é o aspecto mais importante para uma vida cristã
espiritualmente frutífera e bem-sucedida. Em vista disso, reforçamos que a leitura e o estudo
sistemático das Escrituras Sagradas nos auxiliam a manter a necessária intimidade com Deus e
a sua Palavra. Como a�rmou o salmista, é possível guardar a Palavra no coração e, dessa
forma, não pecar contra Deus (Sl 119.11) .2

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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2 – BAPTISTA, Douglas. . Rio de Janeiro: CPAD, 2021.A Supremacia das Escrituras

3 – . Rio de Janeiro: CPAD, Ano 45, nº 95.Revista Obreiro Aprovado

1 – . Rio de Janeiro: CPAD, Ano 23, nº 88.Revista o Ensinador Cristão
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EBD em Foco

EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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