
  



  

““... haja... haja dedicação dedicação ao ensino ao ensino””
((Romanos 12.7Romanos 12.7).).



  

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO



  

INTRODUÇÃO

Fundada na Inglaterra pelo jornalista evangélico 
Robert Raikes, em 1780, a Escola Bíblica 
Dominical foi uma criação que deu certo.

Local da primeira 
Escola Dominical Robert Raikes



  

INTRODUÇÃO
Tão certo que os primeiros 

missionários que aqui chegaram 
procuraram organizá-la 
imediatamente.

O casal Robert e Sarah P. Kalley 
fundou a primeira Escola Bíblica 
Dominical no Brasil em 19 de 
agosto de 1855.

E a Escola Bíblica Dominical existe 
até hoje! Robert e Sarah Kalley



  

INTRODUÇÃO

Não é por acaso que a Escola Bíblica 
Dominical existe até hoje.

Ela é parte integrante da Igreja do Senhor Jesus 
Cristo, de quem temos a promessa de que “as 
portas do inferno não prevalecerão contra ela”

(Mateus 16.18).



  

INTRODUÇÃO

CONTUDO, MUITAS PESSOAS CONTUDO, MUITAS PESSOAS 
PREFEREM ESTAR AUSENTES NA PREFEREM ESTAR AUSENTES NA 

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL.ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL.

POR QUAL MOTIVO?POR QUAL MOTIVO?



  

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

Ausentando-se da Ausentando-se da 
Escola Bíblica Dominical Escola Bíblica Dominical 
quem perde as bênçãos quem perde as bênçãos 

de Deus é você!de Deus é você!



  

BUSCANDOBUSCANDO
O PADRÃO DE O PADRÃO DE 
EXCELÊNCIAEXCELÊNCIA



  

BUSCANDO O PADRÃO 
DE EXCELÊNCIA

Um dos motivos da desistência de muitos Um dos motivos da desistência de muitos 
cristãos em participar da Escola Bíblica cristãos em participar da Escola Bíblica 
Dominical é a ausência de excelência Dominical é a ausência de excelência 
no ensino cristão.no ensino cristão.

De quem é a responsabilidade?De quem é a responsabilidade?



  

A RESPONSABILIDADE ÉA RESPONSABILIDADE É
DO ALUNODO ALUNO



  

Qual o perfil do aluno ideal?Qual o perfil do aluno ideal?

NÃO ÉNÃO É: brilhante, gênio ou super-intelectual.: brilhante, gênio ou super-intelectual.

É:É: dedicado, assíduo, pontual, responsável. dedicado, assíduo, pontual, responsável.

A RESPONSABILIDADE É
DO ALUNO



  

Ele faz a lição de casa;Ele faz a lição de casa;

Lê a Bíblia e a revista;Lê a Bíblia e a revista;

Anota suas dúvidas;Anota suas dúvidas;

Vem disposto a colaborar seriamente na Vem disposto a colaborar seriamente na 
sala de aula.sala de aula.

A RESPONSABILIDADE É
DO ALUNO



  

50% ou mais do bom 50% ou mais do bom 
desempenho do desempenho do 
professor numa professor numa 

sala de aula sala de aula 
depende de seus depende de seus 

alunos.alunos.

A RESPONSABILIDADE É
DO ALUNO



  

Quando o aluno não se prepara em casa, ele Quando o aluno não se prepara em casa, ele 
perde a oportunidade de contribuir.perde a oportunidade de contribuir.

Muitos dos alunos que Muitos dos alunos que 
ficam calados durante a ficam calados durante a 
exposição do professor exposição do professor 

cometem o erro (para não cometem o erro (para não 
dizer “pecado”) da dizer “pecado”) da 

negligência semanal.negligência semanal.

A RESPONSABILIDADE É
DO ALUNO



  

A RESPONSABILIDADE ÉA RESPONSABILIDADE É
DO PROFESSORDO PROFESSOR



  

O bom O bom 
professor é professor é 
aquele que aquele que 
almeja a almeja a 
excelência do excelência do 
ensino e se ensino e se 
empenha em empenha em 
alcançá-la.alcançá-la.

A RESPONSABILIDADE É
DO PROFESSOR



  

Em Romanos 12.7, Paulo Em Romanos 12.7, Paulo 
recomenda àquele que recomenda àquele que 
ensina dedicação total aensina dedicação total a
esse ministério.esse ministério.

Dedicação que resultará num progresso Dedicação que resultará num progresso 
constante do professor, quer seja em constante do professor, quer seja em 
relação à habilidade no ensino e relação à habilidade no ensino e 
crescimento espiritual de seus alunos; crescimento espiritual de seus alunos; 
quer seja em relação à sua própria vida quer seja em relação à sua própria vida 
cristã.cristã.

A RESPONSABILIDADE É
DO PROFESSOR



  

A) O professor deve ser o primeiro a viver o que A) O professor deve ser o primeiro a viver o que 
ensina.ensina.

A classe nunca deve ser subestimada. Ela saberá se o A classe nunca deve ser subestimada. Ela saberá se o 
professor está sendo sincero no que diz. Como professor está sendo sincero no que diz. Como 
também saberá se o professor se preparou também saberá se o professor se preparou 
adequadamente para a aula.adequadamente para a aula.

Fazer pesquisas de última hora e preparar a aula às Fazer pesquisas de última hora e preparar a aula às 
pressas nunca dá certo. Quando o professor não se pressas nunca dá certo. Quando o professor não se 
esforça para fazer o melhor, ele não apenas esforça para fazer o melhor, ele não apenas 
desrespeita seus alunos como peca contra Deus.desrespeita seus alunos como peca contra Deus.

A RESPONSABILIDADE É
DO PROFESSOR



  

B) O bom professor conhece seus alunos.B) O bom professor conhece seus alunos.

Ele nunca deve acreditar que basta, por exemplo, pegar Ele nunca deve acreditar que basta, por exemplo, pegar 
a revista e ensinar o que está ali, por melhor que seja a revista e ensinar o que está ali, por melhor que seja 
o seu trabalho de pesquisa.o seu trabalho de pesquisa.

O professor deve conhecer a sua classe, cada um de O professor deve conhecer a sua classe, cada um de 
seus alunos. É importante que o professor conheça seus alunos. É importante que o professor conheça 
seus alunos, até mesmo para uma transmissão mais seus alunos, até mesmo para uma transmissão mais 
natural e eficaz de sua aula.natural e eficaz de sua aula.

A RESPONSABILIDADE É
DO PROFESSOR



  

C) O professor deve:C) O professor deve:

  Utilizar sempre a Bíblia como referencial absoluto.Utilizar sempre a Bíblia como referencial absoluto.
  Elaborar pesquisas e anotações, buscando noutras fontes subsídios para a Elaborar pesquisas e anotações, buscando noutras fontes subsídios para a 
complementação das lições.complementação das lições.
  Planejar a ministração das aulas, relacionando-as entre si para que haja Planejar a ministração das aulas, relacionando-as entre si para que haja 
coerência e se evite a antecipação da matéria.coerência e se evite a antecipação da matéria.
  Evitar o distanciamento do assunto proposto na lição.Evitar o distanciamento do assunto proposto na lição.
  Dinamizar a aula sem monopolizar a palavra oferecendo respostas prontas.Dinamizar a aula sem monopolizar a palavra oferecendo respostas prontas.
  Relacionar as mensagens ao cotidiano dos alunos, desafiando-os a praticar Relacionar as mensagens ao cotidiano dos alunos, desafiando-os a praticar 
as verdades aprendidas.as verdades aprendidas.
  No final da aula, despertar os alunos quanto ao próximo assunto a ser No final da aula, despertar os alunos quanto ao próximo assunto a ser 
estudado, mostrando-lhes a possibilidade de aprenderem coisas novas e estudado, mostrando-lhes a possibilidade de aprenderem coisas novas e 
incentivando-os a estudar durante a semana.incentivando-os a estudar durante a semana.
  Depender sempre da iluminação do Espírito Santo, orando, estudando e Depender sempre da iluminação do Espírito Santo, orando, estudando e 
colocando-se diante de Deus como instrumento para a instrução de outros.colocando-se diante de Deus como instrumento para a instrução de outros.
  Verificar a transformação na vida dos alunos, a fim de avaliar o êxito de seu Verificar a transformação na vida dos alunos, a fim de avaliar o êxito de seu 
trabalho.trabalho.

A RESPONSABILIDADE É
DO PROFESSOR



  

Duas falhas têm levado muita gente a Duas falhas têm levado muita gente a 
perder o interesse pela Escola Bíblicaperder o interesse pela Escola Bíblica
Dominical:Dominical:

  A falta de criatividade do professor;A falta de criatividade do professor;
  A falta de dinâmica nas aulas.A falta de dinâmica nas aulas.

Professor:Professor: Faça de sua aula algo interessante; seja  Faça de sua aula algo interessante; seja 
criativo, gaste tempo nisso. Criatividade e dinamismo são, criativo, gaste tempo nisso. Criatividade e dinamismo são, 
em boa parte, o segredo do sucesso do professor eficaz.em boa parte, o segredo do sucesso do professor eficaz.

A RESPONSABILIDADE É
DO PROFESSOR



  

A RESPONSABILIDADE ÉA RESPONSABILIDADE É
DOS PAISDOS PAIS



  

A responsabilidade dos pais crentes é dupla:A responsabilidade dos pais crentes é dupla:

1) Os pais precisam ser 1) Os pais precisam ser 
assíduos e frequentes na assíduos e frequentes na 
Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical. 

A presença dos pais é A presença dos pais é 
imprescindível, pois são imprescindível, pois são 
modelos para os filhos.modelos para os filhos.

A RESPONSABILIDADE É
DOS PAIS



  

2) Os pais precisam levar seus filhos2) Os pais precisam levar seus filhos
à Escola Bíblica Dominical.à Escola Bíblica Dominical.

Os filhos desejam e precisam ver nos pais a seriedade Os filhos desejam e precisam ver nos pais a seriedade 
no trato com as coisas de Deus.no trato com as coisas de Deus.

Os pais precisam, pela vida e pela palavra, mostrar aos Os pais precisam, pela vida e pela palavra, mostrar aos 
filhos que a Escola Bíblica Dominical é um filhos que a Escola Bíblica Dominical é um 
importante veículo de crescimento espiritual.importante veículo de crescimento espiritual.

A RESPONSABILIDADE É
DOS PAIS



  

Erra o pai ou a mãe que acha que não deve levar sua Erra o pai ou a mãe que acha que não deve levar sua 
criança à Escola Bíblica Dominical, apenas porque criança à Escola Bíblica Dominical, apenas porque 
ela está cansada por estudar durante a semana, ou ela está cansada por estudar durante a semana, ou 
porque brincou demais no sábado ou foi dormir tarde porque brincou demais no sábado ou foi dormir tarde 
por causa daquela festa na igreja.por causa daquela festa na igreja.

Esse é um tipo de compaixão que não procede. É Esse é um tipo de compaixão que não procede. É 
nessa hora que os pais, amigavelmente, devem nessa hora que os pais, amigavelmente, devem 
mostrar aos filhos que a Escola Bíblica Dominical é mostrar aos filhos que a Escola Bíblica Dominical é 
especial para toda a família.especial para toda a família.

A RESPONSABILIDADE É
DOS PAIS



  

A RESPONSABILIDADE ÉA RESPONSABILIDADE É
DO SUPERINTENDENTEDO SUPERINTENDENTE



  

O superintendente da Escola Bíblica Dominical é muito O superintendente da Escola Bíblica Dominical é muito 
mais que uma simples pessoa que faz a abertura e mais que uma simples pessoa que faz a abertura e 
encerramento e promove a comemoração de algumas encerramento e promove a comemoração de algumas 
datas importantes e eventos especiais.datas importantes e eventos especiais.

O superintendente ou diretor é o irmão ou irmã em Cristo O superintendente ou diretor é o irmão ou irmã em Cristo 
designado pela igreja para administrar a Escola Bíblica designado pela igreja para administrar a Escola Bíblica 
Dominical com competência e seriedade, visando à Dominical com competência e seriedade, visando à 
edificação e a maturidade do corpo de Cristo.edificação e a maturidade do corpo de Cristo.

A RESPONSABILIDADE É
DO SUPERINTENDENTE



  

Antes de tudo, o superintendente deve ser Antes de tudo, o superintendente deve ser 
alguém verdadeiramente comprometido alguém verdadeiramente comprometido 
com Deus e com a igreja.com Deus e com a igreja.

Deve ser exemplo dos fiéis, não neófito, Deve ser exemplo dos fiéis, não neófito, 
mas pessoa qualificadapara a liderança. mas pessoa qualificadapara a liderança. 
Deve ser assíduo e pontual no Deve ser assíduo e pontual no 
cumprimento de seus deveres, cumprimento de seus deveres, 
irrepreensível na moral, são na fé,irrepreensível na moral, são na fé,

  prudente no agir, discreto no falar prudente no agir, discreto no falar 
e exemplo de santidade de vida.e exemplo de santidade de vida.

A RESPONSABILIDADE É
DO SUPERINTENDENTE



  

Além disso, o superintendente deve ser Além disso, o superintendente deve ser 
uma pessoa preparada uma pessoa preparada 

academicamente.academicamente.

O superintendente não precisa O superintendente não precisa 
necessariamente ser um necessariamente ser um expertexpert em  em 

educação cristã, mas precisa ter educação cristã, mas precisa ter 
noção do que ela significa e noção do que ela significa e 

representa.representa.
Afinal de contas, é com professores Afinal de contas, é com professores 

que o superintendente está lidando e que o superintendente está lidando e 
é a qualidade do bom ensino que ele é a qualidade do bom ensino que ele 

estará supervisionando.estará supervisionando.

A RESPONSABILIDADE É
DO SUPERINTENDENTE



  

Se o superintendente pensar administrativa e Se o superintendente pensar administrativa e 
pedagogicamente, o que é ideal, ele não apenas pedagogicamente, o que é ideal, ele não apenas 
saberá conduzir bem a Escola Bíblica Dominical, saberá conduzir bem a Escola Bíblica Dominical, 
no sentido de unidade de propósitos, mas no sentido de unidade de propósitos, mas 
também zelará pelo aperfeiçoamento de também zelará pelo aperfeiçoamento de 

seus professores.seus professores.

Promoverá encontros, congressosPromoverá encontros, congressos
e uma série de eventos que e uma série de eventos que 
ajudarão na formação e noajudarão na formação e no
  aprimoramento dos educadores.aprimoramento dos educadores.

A RESPONSABILIDADE É
DO SUPERINTENDENTE



  

Finalmente, mas não menos Finalmente, mas não menos 
importante, o superintendente precisaimportante, o superintendente precisa
ser dinâmico a fim de dinamizar suaser dinâmico a fim de dinamizar sua
Escola Bíblica Dominical.Escola Bíblica Dominical.

Para isso precisa se atualizar e se Para isso precisa se atualizar e se 
inteirar do trabalho de outros inteirar do trabalho de outros 
superintendentes. Deve ser uma pessoa superintendentes. Deve ser uma pessoa 

inovadora, com ideias saudáveis que revigorem inovadora, com ideias saudáveis que revigorem 
a Escola Bíblica Dominical.a Escola Bíblica Dominical.

A RESPONSABILIDADE É
DO SUPERINTENDENTE



  

A RESPONSABILIDADE ÉA RESPONSABILIDADE É
DO PASTORDO PASTOR



  

““E ele mesmo (Jesus) concedeu uns para apóstolos, outros E ele mesmo (Jesus) concedeu uns para apóstolos, outros 
para profetas, outros para evangelistas, e outros para para profetas, outros para evangelistas, e outros para 
pastores e mestrespastores e mestres, com vistas ao , com vistas ao aperfeiçoamento dos aperfeiçoamento dos 
santos para o desempenho do seu serviço, para a santos para o desempenho do seu serviço, para a 
edificação do corpo de Cristoedificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à , até que todos cheguemos à 
unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à 
perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de 
Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados 
de um lado para outro, e levados ao redor por todo vento de de um lado para outro, e levados ao redor por todo vento de 
doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que 
induzem ao erro”induzem ao erro”

((Efésios 4.11-15Efésios 4.11-15).).

A RESPONSABILIDADE É
DO PASTOR



  

Das atribuições e vocação do pastor, Das atribuições e vocação do pastor, 
o ensino (no mais amplo sentido o ensino (no mais amplo sentido 

do termo) é a característica do termo) é a característica 
prioritária do ministério pastoral.prioritária do ministério pastoral.

O zelo e a responsabilidade O zelo e a responsabilidade 
doutrinária do pastor o tornam doutrinária do pastor o tornam 

necessariamente ligado à Escola necessariamente ligado à Escola 
Bíblica Dominical.Bíblica Dominical.

Portanto, ele é o superintendente Portanto, ele é o superintendente 
ex-officioex-officio da Escola Bíblica  da Escola Bíblica 

Dominical.Dominical.

A RESPONSABILIDADE É
DO PASTOR



  

Por isso mesmo, ao pastor nunca jamais deve faltar a Por isso mesmo, ao pastor nunca jamais deve faltar a 
informação necessária acerca do que está sendo ensinado informação necessária acerca do que está sendo ensinado 
na Escola Bíblica Dominical. Para isso, o superintendente na Escola Bíblica Dominical. Para isso, o superintendente 
deve ser seu maior aliado. Um verdadeiro braço direito na deve ser seu maior aliado. Um verdadeiro braço direito na 
condução da igreja.condução da igreja.

O superintendente que não estiver disposto a andar com o O superintendente que não estiver disposto a andar com o 
seu pastor não conseguirá promover a paz e a unidade no seu pastor não conseguirá promover a paz e a unidade no 
corpo de Cristo.corpo de Cristo.

Enfim, o pastor precisa saber o que os professores ensinam Enfim, o pastor precisa saber o que os professores ensinam 
ao seu rebanho, quem ensina e como se ensina. Esta ao seu rebanho, quem ensina e como se ensina. Esta 
informação ele adquirirá primeiramente com o informação ele adquirirá primeiramente com o 
superintendente e através das constantes reuniões com o superintendente e através das constantes reuniões com o 
conselho de ensino.conselho de ensino.

A RESPONSABILIDADE É
DO PASTOR



  

O pastor deve ser um verdadeiro O pastor deve ser um verdadeiro 
conselheiro no meio de seus conselheiro no meio de seus 
auxiliadores.auxiliadores.

Diálogo é fundamental. É Diálogo é fundamental. É 
imprescindível que o pastor e a imprescindível que o pastor e a 
liderança da Escola Bíblica liderança da Escola Bíblica 
Dominical falem uma só língua Dominical falem uma só língua 
e se ajudem mutuamente, e se ajudem mutuamente, 
conforme recomenda Paulo:conforme recomenda Paulo:

A RESPONSABILIDADE É
DO PASTOR



  

““Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, 
que faleis todos a mesma cousa, e que não haja entre vós que faleis todos a mesma cousa, e que não haja entre vós 

divisões; antes sejais inteiramente unidos, na mesma divisões; antes sejais inteiramente unidos, na mesma 
disposição mental e no parecer”disposição mental e no parecer”

((1 Coríntios 1.101 Coríntios 1.10).).

A RESPONSABILIDADE É
DO PASTOR



  

Pela experiência e formação pastoral que possui, o Pela experiência e formação pastoral que possui, o 
pastor precisa estar atento às carências de seus pastor precisa estar atento às carências de seus 

professores e superintendente.professores e superintendente.

Ele deve zelar pelo aprimoramento de sua Escola Ele deve zelar pelo aprimoramento de sua Escola 
Bíblica Dominical, investindo pesado em sua Bíblica Dominical, investindo pesado em sua 

liderança.liderança.

  Precisa indicar e sugerir bons livros, mostrando a Precisa indicar e sugerir bons livros, mostrando a 
importância e valor da leitura. Também, é importância e valor da leitura. Também, é 

necessário que o pastor incentive a sua liderança a necessário que o pastor incentive a sua liderança a 
participar de e a promover eventos educacionais.participar de e a promover eventos educacionais.

A RESPONSABILIDADE É
DO PASTOR



  

O pastor é a chave que abre a porta O pastor é a chave que abre a porta 
do sucesso da Escola Bíblica do sucesso da Escola Bíblica 
Dominical.Dominical.

Se você, pastor, tiver visão Se você, pastor, tiver visão 
pedagógica, além da pedagógica, além da 
administrativa, ninguém segurará administrativa, ninguém segurará 
sua igreja.sua igreja.

Portanto, é necessário que o pastor Portanto, é necessário que o pastor 
tenha propósitos permanentes e tenha propósitos permanentes e 
bem definidos para a Escola bem definidos para a Escola 
Bíblica Dominical.Bíblica Dominical.

A RESPONSABILIDADE É
DO PASTOR



  

Quais devem ser os objetivos do pastor Quais devem ser os objetivos do pastor 
para a Escola Bíblica Dominical?para a Escola Bíblica Dominical?

São basicamente estes:São basicamente estes:

1) Promover a edificação da igreja na Palavra 1) Promover a edificação da igreja na Palavra 
para o serviço;para o serviço;

2) Ganhar vidas para Cristo e discipulá-las;2) Ganhar vidas para Cristo e discipulá-las;
3) Formar líderes capacitadores.3) Formar líderes capacitadores.

A RESPONSABILIDADE É
DO PASTOR



  

CONCLUSÃOCONCLUSÃO



  

Finalmente, se desejamos conquistar um padrão de Finalmente, se desejamos conquistar um padrão de 
excelência na Escola Bíblica Dominical, precisamos excelência na Escola Bíblica Dominical, precisamos 
colocar colocar no lugar certo a pessoa certano lugar certo a pessoa certa..

Precisamos de pessoas com evidências de um verdadeiro Precisamos de pessoas com evidências de um verdadeiro 
adorador (adorador (João 4.19-23João 4.19-23), nascidas de novo (), nascidas de novo (Romanos Romanos 
6.5-106.5-10), submissas, ou seja, que se sujeitem aos outros ), submissas, ou seja, que se sujeitem aos outros 
no temor de Cristo como consequência de uma vida no temor de Cristo como consequência de uma vida 
cheia do Espírito Santo (cheia do Espírito Santo (Efésios 5.18-21Efésios 5.18-21) e que ) e que 
possuam um coração de servo, transformado e limpo possuam um coração de servo, transformado e limpo 
((Mateus 5.8Mateus 5.8), sempre prontas a servir.), sempre prontas a servir.

CONCLUSÃO



  

““Examinais as Escrituras, porque vós Examinais as Escrituras, porque vós 
cuidais ter nelas a vida eterna, e são cuidais ter nelas a vida eterna, e são 

elas que de mim testificam”elas que de mim testificam”
((João 5.39João 5.39).).

CONCLUSÃO
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