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LIÇÃO 9 
O Método do Ensino 

 
     Nas nossas primeiras lições desta unidade sobre o Ministério do Ensino, considerámos O 
Significado do Ensino e A Essência do Ensino. Agora, voltamo-nos para O Método do Ensino. Esta 
lição ajudá-lo-á a avaliar as necessidades das pessoas, a planear para satisfazer essas necessidades, e, 
finalmente, a preparar e dar lições bíblicas. O que aprender nesta lição será de ajuda prática no seu 
ministério de ensino. Aprenderá como recolher e pôr em ordem materiais para preparar lições bíblicas, 
e como utilizar as técnicas do ensino para realçar as experiências de aprendizagem das pessoas. 
     À medida que ensina a Bíblia, tem o Espírito Santo como o seu auxílio. Ele inspirou a Palavra que 
ensina e Ele é o seu Mestre. Jesus disse que o Espírito Santo o ensinaria, o guiaria em toda a verdade, e 
o faria lembrar de tudo quanto Ele disse (João 14:26; 15:26; 16:13). Pode reclamar estas provisões 
para si mesmo quando ensina. Pode esperar e verá resultados enquanto Ele tornar a verdade real, 
pessoal e apropriada nas vidas das pessoas a quem ministra. 
 
Sumário da Lição 
DETERMINAR OBJECTIVOS  
RECOLHER O MATERIAL 
     O Que é que a Bíblia Ensina? 
     O Que é que Aprendi? 
PÔR EM ORDEM O MATERIAL  
     Planear uma Série 
     Pôr de Forma Ordenada 
COMUNICAR A MENSAGEM  
      Siga o Plano 
     Seja Claro e Relevante 
     Informe e Interaja 
     Ensine Visando o Objectivo 
JESUS, O SEU EXEMPLO 
  
Objectivos da Lição – Quando completar esta lição deverá saber: 
1. Justificar a definição de objectivos para as lições, séries de lições, e a totalidade do seu  
    ministério de ensino. 
2. Descrever a natureza e o propósito de um plano de lições. 
3. Discutir o relacionamento entre o método de ensino e a aprendizagem eficaz. 
4. Apreciar o ministério de Jesus e os métodos de ensino que Ele empregava. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Estude os primeiros parágrafos, o sumário, e os objectivos. Depois, faça todo o desenvolvimento 
    da lição de acordo com o seu procedimento habitual. Depois de ter completado a lição, faça o  
    auto-teste e verifique as suas respostas. 
2. Aprenda o significado de quaisquer palavras-chave que são novas para si. 
 
Palavras-Chaves 
abstracto           metáfora           
alegorias  modalidade           
divagar           subjectivo 
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DETERMINAR OS OBJECTIVOS 
Objectivo 1. Seleccionar afirmações que dão razões para a definação de objectivos na preparaçãoo e 
na apresentação de lições bíblicas. 
 
     Talvez já tenha ouvido falar do líder de quem se disse: “Começou a viagem sem saber para onde ia. 
Não sabia onde estava enquanto viajava. E, finalmente, chegou sem saber onde tinha ido.” 
Naturalmente, ficamos impressionados com o humor de semelhante afirmação; mesmo assim, por 
detrás do humor vemos a revelação de uma pessoa que é tristemente destituída de organização, de 
visão e de objectivos. E, sem objectivos para o nosso serviço ao Senhor, muito certamente 
fracassaremos na realização das tarefas que Ele nos atribuiu. Deixaremos de atingir o objectivo e 
ganhar o prémio para o qual Deus nos chamou para o céu (Filipenses 3:14). 
     O que é um objectivo? Um objectivo é aquilo que espera realizar através do seu esforço. Em termos 
do seu ministério aos outros, objectivos claramente definidos são essenciais para um ensino eficaz. Um 
bom objectivo é caracterizado por três coisas: (1) breve, o bastante para ser lembrado; (2) claro, o 
bastante para ser escrito; (3) específico, o bastante para ser alcançado. Sem objectivos claros para o 
ensino, tende a vaguear e a tratar de assuntos não essenciais. 
     Considere estas coisas quando estiver a fixar objectivos: (1) a matéria bíblica para ser ensinada, e 
(2) as necessidades dos alunos. Pode haver correlação entre estes dois aspectos. Procure combinar a 
matéria bíblica com as necessidades dos alunos. A maior parte da matéria pode ser apresentada para 
satisfazer as necessidades gerais e de longo prazo de uma aula bíblica. 
     Há três tipos de objectivos a serem levados em conta no ensino. Note quão importantes são para o 
seu propósito global. 
 
     1. Objectivos gerais, de longo prazo. Dois objectivos gerais dos professores cristãos são: (1) ajudar 
os alunos a tornarem-se cristãos maduros; (2) treiná-los para ganhar para o Senhor os não-cristãos. 
Ensinar os seus alunos a estudar a Bíblia e levá-los para alguma fase de serviço cristão também são 
objectivos dignos, de natureza geral. Vai querer atingir estes objectivos amplos no decurso de um 
período de alguns meses ou mais. Para atingir estes objectivos, poderá incluir um estudo de doutrinas 
principais, o estudo de um livro da Bíblia, ou da vida de alguma personagem bíblica. Poderá dedicar 
um mês (uma sessão por semana) a um grande capítulo da Bíblia (Hebreus 11; 1 Coríntios 13; 
Romanos 8). Poderá conceder alguns meses para o estudo de um livro da Bíblia, tal como o Evangelho 
segundo Mateus. Os meios que escolher ajudarão a informar as pessoas em relação às 
responsabilidades da maturidade cristã: a vida cristã consistente, o serviço altruísta, e o desejo de 
testemunhar. 
 
1. Certa congregação está a actuar numa pequena cidade há alguns anos. Tem um grupo aproximado 
de cinquenta congregados. Reúnem-se regularmente e realizam cultos. Há um mínimo de contacto com 
o povo da comunidade, nenhum programa de evangelismo e portanto nenhum crescimento da igreja. O 
programa continua de modo muito semelhante de  ano a ano. As pessoas na cidade compreendem que 
esta congregação “não consegue fazer nada”. Qual pensa que é o problema (ou problemas) nesta 
igreja? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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     2. Objectivos para indivíduos e aulas. Deve determinar objectivos para indivíduos e aulas com 
pensamentos cuidadosos e oração. Considere as necessidades da aula e as necessidades individuais 
conforme as conhece. Satisfazer cada uma destas necessidades é um objectivo. Talvez haja 
necessidade para uma formação bíblica básica. Talvez a maior necessidade seja a compreensão dos 
princípios bíblicos que dizem respeito ao viver cristão. Muito frequentemente, verdades já conhecidas 
precisam de ser aplicadas e praticadas no dia a dia da vida. Pode determinar objectivos, tendo em vista 
estas necessidades. E pode preparar e dar aulas para ajudar os seus alunos da maneira que eles mais 
precisam. 
 
2. Os objectivos para indivíduos e para aulas são de tal natureza que o professor: 
a) simplesmente ajustará o seu objectivo a longo prazo para satisfazer essas necessidades. 
b) deve ser perceptivo e ter uma vida de oração em relação a essas necessidades e como ele poderá  
    tornar a lição relevante para o seu grupo. 
c) nunca pode esperar que personalize as suas lições de tal maneira que satisfaça necessidades      
    específicas, e deve contentar-se com o bem geral que se seguirá no seu ensino. 
 
     3. Objectivos para as lições individuais. Cada lição deve ter um só objectivo principal: informar, 
explicar, ou alterar atitudes e comportamento. Pode dar informações, explicar e aplicar a verdade, tudo 
numa só lição. No entanto, todas essas coisas devem contribuir para atingir o objectivo principal que 
predeterminou para a lição. É melhor ter um só objectivo e o atingi-lo do que ter dois objectivos e 
falhar os dois. É difícil atingir mais do que um só objectivo em cada lição. À medida que o objectivo 
de cada lição é atingido, os objectivos a longo prazo e gerais serão atingidos. Determine os seus 
objectivos; depois, atinja-os no seu ensino. 
 
3. Baseado no conselho do parágrafo anterior. Determine os seus objectivos; depois, atinja-os no seu  
ensino – concluímos que: 
a) os objectivos são simplesmente um ideal que lutamos para atingir; não são um cenário prático para  
    sustentar a nossa estrutura de ensino. 
b) é melhor ter muitos objectivos para uma determinada lição, porque assim fica mais fácil encontrar  
    um conteúdo para a lição. 
c) objectivos claramente definidos determinam o conteúdo e a ênfase do seu ensino. 
 
4. Circule a letra antes de cada afirmação VERDADEIRA que dá uma razão para estabelecer 
objectivos na preparação e na apresentação das lições bíblicas. 
a) Sem objectivos, uma pessoa tende a divagar de assunto para assunto e tratar de muitas questões que    
    frequentemente são secundárias na sua importância. 
b) Quando um mestre estabelece os seus objectivos de ensino, ele demonstra que compreende o padrão     
    bíblico acerca daquilo que é importante que os seus alunos devem conhecer, sentir, fazer e como ele  
    pretende realizar o seu trabalho de ensino. 
c) Estabelecer objectivos subentende que o professor precisa de conhecer só as verdades bíblicas e as  
    técnicas de ensino; não precisa de conhecer as pessoas nem as suas necessidades individuais. 
d)  É mais fácil atingir um só objectivo por lição do que ter muitos objectivos diferentes por lição. Esse  
    objectivo dá orientação à totalidade da preparação e da apresentação da lição. 
 
RECOLHER O MATERIAL 
 
O Que a Bíblia Ensina? 
Objectivo 2. Explicar a relevância da Bíblia como fonte de conteúdo do ensino para o cristão. 
 
     Tendo determinado os seus objectivos, é essencial que confira a Palavra de Deus para ver o que as 
Escrituras dizem em relação ao conteúdo que escolheu para satisfazer as necessidades das pessoas. A 
Bíblia é o manual do professor cristão. É o alicerce de todo o ensino cristão, e deve ser a base e a 
substância de todas as lições. Outras matérias são apenas suplementares. Mesmo assim, quando há 
disponibilidade de boas séries de lições bíblicas bem planeadas, poderá usá-las com confiança como 
matéria de recurso adicional. Estas matérias geralmente darão largura, profundidade e orientação aos 
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seus estudos e podem reduzir de modo significativo o tempo que passa na preparação da lição. 
     As verdades bíblicas podem ser ditas com plena autoridade porque são a Palavra de Deus. Por essa 
razão, a primeira pergunta a ser feita em qualquer questão de fé e de prática é: O que diz a Bíblia? 
     Digamos, por exemplo, que detecta nas pessoas uma atitude de incerteza em relação à 
responsabilidade dos cristãos pelo tempo, talentos e posição que Deus lhes deu. Deseja esclarecer as 
pessoas em relação a essa responsabilidade. Entre um bom número de textos excelentes das Escrituras 
que tratam deste tema, consideramos as palavras de Jesus em relação à mordomia fiel em     Lucas 
12:35-48 (note especialmente v. 48). Paulo também trata da responsabilidade cristã nas suas cartas aos 
Coríntios (1 Coríntios 3:10-15; 2 Coríntios 5:10) e aos Romanos (Romanos 14:9-12). Além disso, os 
comentários de Tiago em relação à fé que se expressa em acções deixam-nos saber que a experiência 
cristã vital é o transbordar do amor prático a Deus e ao nosso próximo, que realiza o que precisa de ser 
feito (Tiago 2:14-26). 
     Aqui compreendemos o valor das palavras de Paulo a Timóteo: “Toda a Escritura, divinamente 
inspirada, é 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). O 
conteúdo da Bíblia é importante porque torna clara a vontade de Deus para as pessoas. Comece nela a 
sua procura: edifique nela a sua lição; e aplique as suas verdades a si mesmo e aos seus ouvintes. Ao 
fazer isto, estará a esclarecer as pessoas, a deixá-las preparadas para que o Espírito Santo possa agir 
nas suas vidas. 
 
5. Explique a relevância da Bíblia como fonte do conteúdo do ensino.  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
O Que Aprendi? 
Objectivo 3. Escolher uma afirmação que explica como as experiências de aprendizagem do passado 
podem ser úteis para recolher material para a preparação de lições. 
 
     Parte do processo de recolha de material para ensinar é pensar até não ter mais reservas guardadas. 
Isto significa que relembra toda e qualquer coisa que já leu, ouviu, ou viu que se relaciona com a lição 
em mãos. Lembre-se daquilo que lhe foi ensinado. Evoque experiências pessoais que possam ajudar a 
explicar ou aplicar a lição. Pense nos eventos da actualidade: reportagens do rádio; de revistas, e dos 
jornais que podem ser úteis. Ao meditar, tome nota por escrito. Em resumo: considere tudo quanto já 
aprendeu que se aplica à lição. Reúna e utilize só a matéria melhor e mais apropriada tirada de todas 
estas fontes. Conforme dissemos antes, a sua compreensão, as suas descobertas e as suas experiências, 
bem como as histórias e as ilustrações dos outros, têm uma maneira de personalizar o conteúdo da 
lição. E se usar com discrição estes elementos humanos, valorizará a experiência de aprendizagem dos 
seus ouvintes. Naturalmente, incluirá também as matérias apropriadas que já recolheu e arquivou. 
 
6. As experiências de aprendizagem do passado fornecem matéria útil para o conteúdo da lição porque: 
a) as lições baseadas nas experiências subjectivas são a matéria mais prática para ser usada ao aplicar  
    às pessoas a verdade bíblica. 
b) estas experiências ajudam-no a explicar as verdades da lição e sugerem modos de aplicar estas  
    verdades ao viver cristão. 
c) fornecem entretenimento e dão vida a uma apresentação na aula. 
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PÔR EM ORDEM O MATERIAL 
 
Planear Uma Série 
Objectivo 4. Enumerar alguns dos benefícios de usar uma série de lições para ensino. 
 
     Uma série consiste em certo número de lições seguidas que contêm um assunto semelhante. Por 
exemplo, uma série de aulas é recomendável para ensinar sobre a doutrina, os livros da Bíblia, os 
temas da vida cristã, ou seja: coisas que requerem mais do que uma ou duas aulas para o seu 
desenvolvimento. Uma série de aulas pode estender-se por várias semanas, ou vários meses, com 
sucesso. Alguns dos que ministram levaram vários anos para ensinar e pregar sistematicamente do 
princípio ao fim da Bíblia. A chave para este tipo de ensino, no entanto, é o planeamento eficaz, 
estabelecimento de objectivos realistas, e a preparação adequada. Havendo estes elementos, os crentes, 
sem dúvida alguma, crescerão e desenvolver-se-ão na fé e darão provas de maturidade espiritual. 
     Uma série de lições dará oportunidade para um estudo em profundidade. Com essa abordagem, 
pode dar tarefas para o estudo e envolver os alunos de modo mais eficaz. À medida que se envolvem 
no processo de aprendizagem, os seus alunos obterão discernimento da verdade espiritual que os 
levará a alcançar desenvolvimento espiritual. Estas respostas deixá-lo-ão emocionado, levando-o a 
reconhecer que à medida que o Espírito Santo ilumina os corações e as mentes das pessoas, e torna 
real a verdade, ficarão progressivamente conformes à imagem de Cristo. 
     Quando estiver a planear uma série de lições, determine de antemão quais matérias abrangerão e 
por quanto tempo as aulas continuarão. Anuncie estes planos, trabalhe para os cumprir, e respeite-os. 
As pessoas não se cansarão com os ensinos em série se forem bem planeados, relevantes para elas, e 
tiverem um ponto final específico. 
 
7. Enumere, tantos quantos puder, os benefícios de uma série de ensino. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Pôr de Forma Ordenada 
Objectivo 5. Identificar as partes principais de um plano de aula. 
 
     Consideremos um plano apropriado para uma aula bíblica simples. Este plano ajudá-lo-á a 
transmitir factos, dar explicações, e aplicar as verdades bíblicas que apresenta. 
     As partes preliminares de um plano de aula incluem: o tópico da lição, a passagem das Escrituras, a 
verdade central, e o objectivo da lição. O tópico da lição é o título da lição, o assunto a ser ensinado. 
Seleccione a passagem bíblica. Deve ter um pensamento completo, tirado de um ou mais parágrafos, 
que expressa o conteúdo da lição. Lembre-se: a passagem bíblica é o alicerce da aula. Todas as outras 
matérias devem ser baseadas nela, e usadas para explicar, ilustrar, e aplicar a sua verdade. 
     A verdade central é a verdade principal da passagem das Escrituras. Deve reduzi-la a uma ou duas 
frases e escrevê-la como parte do plano da lição. Depois, escreva o objectivo da lição e mantenha-o à 
sua frente enquanto prepara e ensina a lição. Isso ajudá-lo-á a atingir o objectivo da lição enquanto 
ensina. Mais tarde, poderá usá-lo para ver se atingiu o objectivo para a lição. 
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8. As partes preliminares do plano da lição ocupam-se primordialmente com: 
a) estabelecer o ponto central e estrutura da lição. 
b) desenvolvimento da lição. 
c) estabelecer a atmosfera da lição. 
 
     Depois das partes preliminares do plano da lição, há três divisões principais: a introdução, o corpo, 
e a conclusão. 
 
     1. A Introdução. O propósito da introdução da lição é obter a atenção da classe, criar uma 
disposição para aprender, e apresentar o assunto da lição. A introdução pode consistir numa revisão, 
numa pergunta a ser respondida pela lição, numa ilustração, ou no contexto. A coisa importante a ser 
lembrada é que o que usar deve relacionar-se estreitamente com o corpo da lição. 
 
     2. O Corpo. O corpo da lição consiste nos factos, nas explicações e na aplicação da passagem 
bíblica. A passagem das Escrituras deve ser planeada. Este plano fornece as divisões principais do 
corpo da lição. Ilustrações, notas sobre a interacção, métodos de ensino e ajudas visuais são incluídos 
no corpo do plano da aula. Todas estas coisas devem contribuir para o objectivo global da aula e 
ajudar a atingir o seu fim. 
 
     3. A Conclusão. A conclusão geralmente consiste numa aplicação da verdade central da lição. “E 
agora?” é a pergunta a ser respondida na conclusão. A aula pode terminar com uma aplicação prática 
que se desenvolve da própria aula, uma previsão da próxima aula, ou uma tarefa a ser realizada para a 
próxima reunião. 
 
9. Combine as partes de um plano de aula (à direita) com as suas descrições apropriadas (à  esquerda). 
 
_____ a) O alicerce da aula     1. A conclusão 
  
_____ b) O propósito que quer que a aula cumpra   2. O tópico da aula 
  
_____ c) Os factos, explicações e aplicações da aula   3. O corpo 
  
_____ d) O expediente que consegue a atenção da aula   4. O objectivo da aula 
  
_____ e) A verdade principal da passagem bíblica   5. A introdução 
  
_____ f) O forte apelo à acção      6. A verdade central 
  
_____ g) O titulo da lição      7. A passagem bíblica 
 

COMUNICAR A MENSAGEM 
 
Siga o Plano 
Objectivo 6. Enumerar várias razões porque é importante seguir um plano da aula. 
 
     Siga o seu plano de aula quando ensinar. Quando segue o plano da aula, o seu ensino não fica 
abandonado à inspiração do momento. Apesar disto, um bom plano de aula não prenderá nem limitará 
a criatividade legítima que é compatível com o objectivo da aula. Na realidade, um bom plano inclui a 
liberdade para liderar, explicar e envolver a classe na aprendizagem quando o professor alerta o 
considera apropriado. Além disso, o plano da aula ajuda-vos a avançar com confiança em direcção ao 
objectivo da aula. (Existem certas pessoas que se opõem à preparação do plano de aula. Porém, tal 
planeamento abre mais espaço para o Espírito Santo operar no coração do mestre.) 
     Siga a introdução já planeada para aula. Entre imediatamente no rumo certo. Estabeleça contacto 
com a aula, consiga a atenção, estimule interesse e avance para o corpo principal da matéria. Faça tudo 
isso de acordo com o plano predeterminado para a sua introdução. 
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     Use os métodos de ensino, as ajudas e as interacções que o plano da aula requer. Encoraje a 
participação. Tome a dianteira na aprendizagem, envolvendo activamente os seus ouvintes. Transmita 
factos; ajude a aula a chegar a conclusões e fazer aplicações da aula. Conserve em mente o objectivo 
da aula e trabalhe para o alcançar. Lembre-se: o plano é para a aula aquilo que as margens são para o 
rio. É um canal através do qual a matéria da aula passa no seu caminho para o objectivo. O canal 
oferece uma estrutura que ajuda a conservar a aula “no rumo certo” de modo que o objectivo da aula 
seja atingido. Não deve ser interpretado como uma represa que bloqueia o fluxo da inspiração, 
conforme já vimos. 
     É importante para si terminar cada aula e levar tudo a uma conclusão. Se não tiver tempo para 
apresentar tudo quanto preparou, omita parte do corpo da aula. Não omita nem abrevie a conclusão. 
Use o tempo que o seu plano de aula exige para ela. Ao concluir, faça uma aplicação da lição e apele 
para a acção. Lembre-se: o Espírito Santo está presente para o ajudar. Ele capacita os crentes a 
desejarem e a realizarem o propósito de Deus para as suas vidas (Filipenses 2:13). Dependa totalmente 
d’Ele! 
 
10. Enumere várias razões porque é importante seguir um plano de aula. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
           
Seja Claro e Relevante 
Objectivo 7. Reconhecer a importância da visualização ao apresentar aulas. 
 
     Os cinco sentidos são portas para a mente. Estes sentidos (a audição, a visão, o tacto, o paladar e o 
olfacto) são as cinco maneiras separadas de transmitir impressões à consciência humana. É através 
destes sentidos que comunicamos as coisas. Além disso, os especialistas no ensino descobriram que 
onde a matéria é apresentada de mais de uma maneira, mais dela é retida. É por isso que as ajudas 
visuais podem ajudar a tornar o conteúdo abstracto de uma lição mais concreta e passível de ser 
aprendida. A visualização e a ilustração, quer em quadros, quer em palavras, ajudarão o aprendiz a 
reter por muito mais tempo as coisas que está a ensinar. 
     Já considerou o método do ensino de Jesus? Ele falava em relação a coisas que as pessoas podiam 
ver: um semeador, um casamento, um templo, uma criança, uma moeda, as aves, os lírios, o vento, a 
moeda da viúva, uvas, pescadores, bois, portões e a ceifa. Cada situação de ensino sugere alguma coisa 
que pode usar para ilustrar a verdade. Planeie o uso de quadros, de gráficos, de mapas, de modelos, do 
quadro, de “posters” e de objectos de todos os tipos para realçar a sua apresentação. Deve usar 
materiais audiovisuais, se estiverem disponíveis. Pode imaginar quão eficaz uma lição fica quando o 
aluno pode ouvir, ver e tocar coisas que ensinam uma única verdade? 
 
11. Na base daquilo que vimos nos parágrafos anteriores em relação à mecânica da  aprendizagem, 
concluímos que: 
a) as pessoas aprendem melhor através de olhar e ver, porque dissimulamos a tarefa da aprendizagem e  
    assim gostam da experiência. 
b) o modo mais eficaz de promover a aprendizagem é envolver tanto os sentidos do aprendiz quanto  
    possível no processo da aprendizagem. 
c) a razão por que os manuais não produzem resultados melhores é porque não contêm quadros em  
    número suficiente. 
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     Use linguagem que é fácil de ser aprendida. A linguagem é a ponte entre o seu conhecimento e a 
necessidade do estudante. Use palavras simples. Reduza as ideias complexas e difíceis a uma 
explicação simples. Descreva novas palavras com a ajuda de ilustrações. Comece com coisas que são 
conhecidas e familiares e avance para coisas desconhecidas e não familiares. Considere como a água 
pura cintila e reflecte, quando a luz brilha através dela. Às vezes, no entanto, a água é turvada com 
partículas suspensas de modo que perde a sua limpidez. Quando isso ocorre, a água deve ser passada 
por um filtro. De modo semelhante, precisa de filtrar ideias e conceitos através da sua mente até que se 
tornem claros como cristal no seu pensar e no seu falar. Então, a sua linguagem fica clara e comunica-
se de modo eficaz: “deixando entrar a luz”. 
     A linguagem de Jesus era clara, simples e directa. A Regra de Ouro é um exemplo. “Portanto, tudo 
o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-Iho também vós, porque esta é a lei e os profetas” 
(Mateus 7:12). Quando Lhe perguntaram: “Quem é o meu próximo?” Jesus contou uma história que 
ilustrou claramente a resposta (Lucas 10:25-37). Jesus falava com pessoas ao nível da compreensão 
delas. Usava o nascimento humano para ensinar em relação ao nascimento espiritual. Pediu de beber 
no poço de Jacob, e falava em relação à água viva. Aves e lírios falavam dos cuidados providenciais de 
Deus. Um campo branco para a ceifa retratava as pessoas necessitadas, esperando as boas-novas   
(João 4:35). Fazia livre uso de linguagem ilustrada: parábolas (Mateus 13:34), símiles (Mateus 23:37), 
metáforas (Lucas 13:32) e alegorias (João 15:1-10). A sua linguagem não era vaga nem geral. Pelo 
contrário, ia directamente ao assunto, fazendo perguntas específicas (Mateus 22:41-46) e dando 
respostas exactas (Mateus 22:34-40). Fazia promessas exactas (Mateus 24:2) e exigências claras 
(Mateus 10:37-39). 
 
12. Circule a letra antes do exemplo em baixo em que o estudante teria a probabilidade de aprender  
mais. 
a) O professor explica a estratégia missionária de Paulo, esboça no quadro o roteiro das viagens do  
    apóstolo, e mostra quadros das cidades onde ele fundou igrejas. 
b) O professor fala em relação às viagens de Paulo, dando muitos factos e números. Não usa  
    ilustrações pitorescas na sua prelecção. 
c) Um professor passa rapidamente por um mapa das viagens de Paulo, mas dá pouca explicação dos  
    pormenores das viagens. 
 
13. Explique porque o exemplo a) na pergunta 12 é o método mais eficaz para apresentar aulas. 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
  
Informe e Interaja 
Objectivo 8. Identificar vários métodos de ensino. 
 
     Talvez tenha sido aluno de um professor magistral. No decurso do seu ensino, ficou impressionado, 
sem dúvida alguma, pelos vários meios que ele usou para comunicar a sua lição e pelo modo das 
pessoas corresponderem aos seus métodos. Fique encorajado, porque também você, pode usar uma 
variedade de métodos de ensino que realçarão a sua capacidade de ensinar com eficácia. Consideremos 
alguns destes métodos de ensino. 
 
     1. O método da prelecção. O professor que usa o método da prelecção simplesmente fala, explica e 
aplica a lição, e os seus alunos escutam. Este método tem amplo uso. É uma maneira eficaz de 
apresentar novas informações e de abranger muita matéria num período breve. Exige, no entanto, 
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preparação diligente e muita capacidade para preleccionar longamente e manter uma situação de 
aprendizagem. Para os melhores resultados, o método da prelecção deve ser usado em conjunto com 
uma variedade de outros métodos. Com boas ajudas visuais como apoio e tempos ocasionais de 
interacção com os alunos, este método pode dar bons resultados. 
 
     2. Contar histórias. O que lhe acontece quando alguém diz: “Isso faz-me lembrar uma história?” 
Contar histórias é um método eficaz de comunicação. As histórias atraem a atenção, despertam a 
curiosidade, e apelam às emoções. As histórias podem ser usadas para a introdução, a ilustração ou a 
aplicação da verdade. Quando contar uma história, certifique-se de que a conhece bem, a vê com 
clareza, e a sente de forma íntima. Usada correctamente, esta técnica pode ser um método muito eficaz 
de comunicação. 
 
     3. O método da pergunta e da resposta. Jesus frequentemente usava o método de ensino da 
pergunta e da resposta. “Quem dizeis que eu sou?” “O que quereis?” “O que pensais?” eram algumas 
das perguntas que Ele fazia. As perguntas devem ser claras e específicas. Normalmente serão feitas 
pelo professor. A aula deve compreender as perguntas que ele faz e saber responder a elas. Este 
método envolve os membros da aula na interacção com as verdades apresentadas. Torna a sessão da 
aula mais significativa para os alunos quando os desafiar a tirar as suas próprias conclusões. 
 
     4. Um grupo de discussão. Uma discussão é uma troca de informações, ideias, e opiniões por um 
grupo. O professor dirige a discussão, ajuda a envolver tantos membros da aula quanto possível, e 
dirige a aula para uma decisão ou conclusão definida. As discussões em aula são proveitosas porque 
convidam à livre expressão, permitem o intercâmbio entre os membros, despertando-os a procurar e 
expressar a verdade por si mesmos. No entanto, para ter sucesso para alcançar estes objectivos, o 
número de participantes não deve ser mais do que dez ou doze. Este método é usado com grande 
sucesso por um número considerável de professores. 
 
     5. Grupos de estudo. Para aulas que são grandes demais para uma discussão geral (mais do que 
doze), pode dividir a mesma em grupos de estudo. Cada grupo não deve conter mais de dez pessoas. 
Peça que uma pessoa em cada grupo dirija a discussão. Dê-lhe a pergunta ou o problema a ser 
discutido pelo seu grupo. Depois, passe de um grupo para outro enquanto cada um discute a pergunta 
ou o problema que lhe foi atribuído. Num tempo determinado, reajuste os grupos e faça com que cada 
líder faça um relatório à classe reunida, sobre as descobertas do seu grupo. Muito frequentemente a 
discussão sobre as conclusões dos grupos é muito útil e gera interesse adicional. Deve, depois, resumir 
as descobertas e guiar a aula a alguma conclusão. 
 
     Há, naturalmente, outros métodos de ensino, incluíndo projectos, viagens ao campo, recitação, 
trabalhos manuais e trabalhos escritos. Limitamos esta discussão a alguns dos métodos principais de 
ensino que têm sido usados com sucesso, e continuam a ser. Pode usá-los para variar a sua abordagem 
e empregar as melhores técnicas comprovadas para a comunicação bem sucedida no seu ministério de 
ensino. 
     Aqui há uma mensagem importante em relação ao ensino: Lembre-se que uma sessão de aula é para 
o ensino, não para a pregação. O papel principal de um professor é dirigir a aula numa experiência de 
aprendizagem. Considere-se uma pessoa que facilita a aprendizagem. Está na aula para ajudar na 
procura do conhecimento. Assim como uma equipa de exploração precisa de um guia quando se 
aventura num ambiente desconhecido, assim também os membros da sua aula precisam de um guia na 
sua procura de compreensão. O professor, portanto, não é tanto um informador como é um 
investigador, não é tanto um prelector como é um aprendiz, e não é tanto quem dá as respostas como é 
quem as procura. À medida que ensina, conduza os seus alunos a tornarem-se aprendizes 
independentes. Como professor, é a maior dádiva que pode oferecer. Nas palavras de um velho ditado: 
“Dê a uma pessoa um peixe, e ela come por um dia; ensine-a a pescar, e ela comerá durante a vida 
inteira”. 
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Lembre-se de que uma sessão de aula 
 é para o ensino, não para a pregação. 

 
 
 

 
14.  Escreva o número de cada método de ensino antes do parágrafo que o descreve. 
 
_____ a) João fala na sua aula sobre Jonas, explica as circunstâncias, e aplica a verdade em relação à  
               responsabilidade da pessoa de obedecer à chamada de Deus na sua vida.     
_____ b) Mário apresenta um princípio bíblico importante e conduz as pessoas (cerca de dez) na  
               consideração de várias questões importantes. De modo cuidadoso, porém seguro, dirige os  
               presentes numa participação, e encoraja a livre expressão e interacção, enquanto os alunos  
               procuram e expressam a verdade por si mesmos. 
_____ c) André começa a sua aula enumerando algumas perguntas no quadro. Avança de uma  
               pergunta para outra, e pede aos membros da aula soluções, respostas e conclusões.  
_____ d) “Isto faz-me lembrar o relato de certo rico que se vestia de púrpura e linho fino, que vivia  
               com luxo todos os dias”, diz o professor. 
_____ e) Maria aborda a sua lição com a base bíblica e depois relata uma experiência com ela  
               relacionada para introduzir, explicar e aplicar uma verdade bíblica. 
_____ f) Francisco divide a sua aula em grupos de estudo, dando-lhes uma pergunta para discutir, e vai  
               de grupo em grupo encorajando a participação dos membros. 

 
 1. Grupos de estudo 
 2. Contar histórias 
 3. Grupos de discussão 
 4. Perguntas e respostas 
 5. Prelecção 

 
Ensine Visando o Objectivo 
Objectivo 9. Explicar a importância de combinar a verdade da lição com o viver pratico de todos os 
dias. 
 
     Deve chegar à conclusão de cada lição e apelar à acção determinada pelo objectivo da lição. Tanto 
os objectivos de longo alcance como os objectivos para as aulas individuais formam um pano de fundo 
para cada aula. O mesmo se diz da preparação da aula e da sua apresentação. A conclusão de cada aula 
deve levá-lo ao cumprimento do objectivo da lição, fazendo-o aproximar-se mais perto dos objectivos 
gerais do longo prazo. Reveja a sua sessão de aula logo depois dela acabar, para ver se atingiu o 
objectivo da aula. 
     Seja prático com a aplicação da verdade da aula. Relacione-a com as situações da vida que a classe 
enfrenta todos os dias. A verdade que ensina liberta, ilumina as mentes, produz o crescimento 
espiritual, desafia a uma decisão mais profunda, e desenvolve a semelhança com Cristo. Mas, acima de 
tudo, lembre-se que a verdade que ensina deve ser aplicada para que seja eficaz. Jesus aplicou a 
verdade aos Seus ouvintes quando disse que aqueles que ouviram as Suas palavras e a praticaram eram 
como o sábio que edificou a sua casa na rocha. Aqueles que não aplicavam a verdade à vida, disse Ele, 
eram como o néscio que edificou a sua casa na areia. Logo, não leve os Seus alunos até ao ponto de 
acção e depois concluir a aula. Pelo contrário, leve-os a agirem à altura da verdade recebida de modo 
que se tornem praticantes da Palavra e não só ouvintes (Tiago 1:22). 
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15. Explique porque é importante combinar a verdade da aula com o viver prático de todos os  dias. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

JESUS, O SEU EXEMPLO 
Objectivo 10. Escolher afirmações que demonstrem porque Jesus era um mestre tão eficaz. 
 
     Jesus era o Mestre dos mestres. Nenhuma pessoa com conhecimento negará este facto. Parte da Sua 
grandeza como Mestre encontrava-se nas palavras que Ele dizia. Eram palavras da Lei e dos profetas. 
Ele falava as palavras que ouvira da parte do Seu Pai. As Suas palavras tinham autoridade que 
deixavam atónitas as multidões (Mateus 7:28). 
     Outra parte da Sua grandeza como Mestre encontra-se no Seu método. Ele usava todos os meios e 
métodos possíveis para ensinar em linguagem clara a verdade que o povo tanto carecia. Era um Mestre 
a contar histórias. As Suas histórias do Samaritano e do Filho Pródigo não têm paralelo na sua beleza, 
simplicidade e veracidade. A lição em cada uma das Suas histórias era tão clara que só os que eram 
deliberadamente cegos a não poderiam compreender. 
     Concluímos que a Sua capacidade como Mestre é ainda maior quando consideramos aqueles que 
Ele ensinava. Parece que escolhia propositadamente como discípulos aqueles que tinham menos 
probabilidade de serem bons aprendizes. Nenhum dos doze tinha mais do que a capacidade e a 
preparação medianas. Eram insignificantes, fracos e muito humanos. Mas Ele ensinava-os, e aquilo 
que eles aprendiam, ensinavam aos outros. E a centelha que Ele acendeu nesses vasos fracos e 
mesquinhos cresceu até se tornar em chama poderosa que se espalhou ao ponto de transformar para 
sempre o mundo, pelo calor e pela luz do amor eterno. 
     Cada uma dessas razões para a grandeza de Jesus como Mestre oferece-nos um exemplo. A Palavra 
de Deus é a nossa fonte de verdade e autoridade. A eficácia do nosso ensino encontra-se na nossa 
disposição de usar linguagem simples, pitoresca e carregada de verdades. E o sucesso do nosso ensino 
encontra-se na nossa capacidade de ensinar outra pessoa, que por sua vez ensinará outra. 
     À medida que determina objectivos, recolhe, dispõe em ordem e prepara matérias, e comunica a 
mensagem com decisão e convicção, verá resultados específicos. Mas, no decurso da sua preparação, 
lembre-se: é o Espírito Santo quem porta a verdade e a ilumina nos corações humanos. Pode ter um 
método maravilhosamente concebido, mas até que ele seja infundido com vida espiritual pelo Espírito 
Santo, ele representa apenas o melhor que pode fazer. Acima de tudo, ore pedindo o Espírito de Deus 
para o ungir no seu ministério e para o ajudar a ministrar às necessidades das pessoas. Cheio do Seu 
Espírito, irá na força, na sabedoria e na compaixão do Senhor. E as pessoas corresponderão, crescerão 
na fé e ganharão outros à medida que a obra do Senhor avança. 
 
16. Circule a letra antes de cada afirmação VERDADEIRA que exemplifica porque Jesus era um 
Mestre professor tão eficaz. 
a) Jesus baseava os Seus ensinos em tradições de longa data, com que todos concordavam. 
b) O Mestre professor tinha a capacidade de motivar os Seus seguidores com tal visão e         
    dedicação que eles, também, se tornavam incentivadores. 
c) As lições de Jesus, que eram caracterizadas pela autoridade, baseavam-se na Palavra de Deus. 
d) O método de ensino que Jesus usava envolvia parábolas, que eram de difícil compreensão, e este  
    facto desafiava até os grandes pensadores a meditarem nas Suas verdades profundas e procurar  
    descobrir o que Ele tencionava dizer.  
e) Jesus usava linguagem simples e pitoresca para transmitir a verdade aos Seus ouvintes. 
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Auto-Teste 
 
ESCOLHA MÚLTIPLA – Circule a letra antes da melhor resposta. 
 
1. Uma das razões principais para se estabelecerem objectivos realistas e específicos é: 
a) dar ao estudante alguma ideia da natureza da matéria que estudará. 
b) fixar o plano ou limites dentro dos quais o professor se deve manter rigorosamente.  
c) capacitar o professor a satisfazer as necessidades das pessoas através de ensino baseado na Bíblia. 
 
2. Um exemplo de um objectivo geral e de longo alcance no ensino cristão seria: 
a) ver as pessoas tornarem-se ganhadoras de almas e profundamente dedicadas ao serviço cristão. 
b) o desejo de ver como um princípio bíblico se relaciona com o viver cristão. 
c) os estudantes poderem dedicar-se a Cristo como resultado desta lição. 
d) todas as respostas são certas. 
 
3. O professor solícito será mais provavelmente aquele que procura satisfazer: 
a) os objectivos da instituição da qual faz parte. 
b) as necessidades dos indivíduos bem como das pessoas em geral. 
c) os requisitos da profissão magisterial: ensinar uma aula bem equilibrada e cuidadosamente  
    estruturada. 
 
4. Para nós, é muito importante termos objectivos baseados na Bíblia porque: 
a) a Bíblia é reverenciada por todos os povos como o Livro autorizado e sagrado que deve ser o padrão  
    para as suas vidas;  
b) objectivos deste tipo dão aos estudantes a motivação da qual precisam para serem estudantes bem 
    sucedidos; 
c) a simplicidade das matérias na Bíblia é tal que ajuda a aprendizagem; 
d) tais objectivos têm a autoridade da Palavra de Deus por detrás deles; são, assim, consistentes  
    com aquilo que Deus deseja de nós. 
 
5. Quando planeamos cuidadosamente uma série de aulas, subentendemos que: 
a) pretendemos apresentar um estudo de um assunto em profundidade. 
b) temos planos que trabalhamos para cumprir e honrar. 
c) planeámos, organizámos e dispusemos a matéria para satisfazer as necessidades espirituais dos  
    nossos alunos. 
d) temos em mente todos os factores em a), b) e c). 
e) estamos preocupados só com os factores citados em a) e b). 
 
6. A importância do plano da aula encontra-se na capacidade do professor o usar como: 
a) a estrutura didáctica que evita que seja demasiado criativo enquanto ensina a sua aula; mantém-no  
    bem em linha.  
b) O plano de ataque ou estratégia para atingir o objectivo da aula. 
c) o instrumento que lhe deixa saber como gerir o seu trabalho de preparação para a semana. 
 
7. A parte do plano da aula que é engrenado especificamente para produzir uma resposta nos ouvintes     
é: 
a) a verdade central. 
b) o objectivo da aula. 
c) a conclusão. 
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8. O plano da lição tem grande valor além do seu propósito principal de alcançar o objectivo porque: 
a) ajuda a coordenar os métodos de ensino, as ajudas e a interacção de modo que todos contribuam  
    para atingir o objectivo. 
b) serve como caminho em que corre a aula, e isto capacita o professor a ir passo a passo edificando  
    experiências relevantes de ensino para os alunos. 
c) com este tipo de estrutura útil, ficamos no caminho certo ao ensinarmos e depois recebemos ajuda  
    ao avaliarmos o que fizemos. 
d) são válidas todas as respostas: a), b) e c). 
e) são válidas as respostas a) e b). 
 
9. O professor deve lembrar-se que o ensino não é pregação; 
a) portanto, o professor deve ver o seu papel como o de uma autoridade que distribui as    
    informações e mantém os seus alunos sempre dependentes dos seus conhecimentos especializados. 
b) portanto, deve ver-se como coordenador das experiências de aprendizagem enquanto ensina os  
    alunos a pensarem por si mesmos. 
c) mesmo assim, tem uma aula para ensinar. Logo, deve insistir em dar a aula e controlar os  
    pensamentos dos estudantes de modo que todos os seus pensamentos concordem com o seu ponto  
    de vista. 
 
10. Combine os vários métodos de ensino (em baixo) com as suas descrições apropriadas (em cima). 
 
_____ a) Caracterizado por livre expressão e intercâmbio quando os alunos procuram a verdade para si  
               mesmos.                                                               
_____ b) Compartilhar uma história ou experiência visando a introdução, a ilustração, ou a aplicação       
               da verdade. 
_____ c) Método que emprega perguntas feitas aos alunos para encorajar a sua participação. 
 
_____ d) Método que procura dividir um número grande de estudantes em unidades menores,  
                tendo cada uma um líder que encoraja a discussão e relata as conclusões à unidade maior. 
_____ e) Este método é usado para apresentar grandes quantidades de informação num tempo        
                curto. O professor narra, explica, e aplica a matéria da lição. 
 
 1. Método de pergunta e resposta 
 2. Grupos de estudo  
 3. Método da prelecção  
 4. Discussão 
 5. Contar histórias 
 
 
 
Respostas às Perguntas do Estudo 
 
9. a) 7. A passagem das Escrituras     e) 6. A verdade central 
    b) 4. O objectivo da aula      f) 1. A conclusão 
    c) 3. O corpo     g) 2. O tópico da aula 
    d) 5. A introdução     
 
1. A sua resposta. Creio que sofre duma falta óbvia de propósito ou razão de ser. Sem uma visão, e  
objectivos realistas, esta igreja simplesmente “realiza” cultos. Poderíamos dizer que tem realizado  
cultos como passatempo, até que o passatempo se tornou um propósito. A tragédia é que, sem  
objectivos, qualquer igreja pode degenerar até este nível, e as estatísticas provam que muitas delas 
assim têm feito. 
10. Compare a sua resposta com a discussão no texto. 
 
2. b) deve ser perceptivo e ter uma vida de oração em realção a essas necessidades... 
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11. b) o modo mais eficaz de promover a aprendizagem é envolver tantos os sentidos do aprendiz  
          quanto possível no processo da aprendizagem. 
 
3. c) objectivos claramente definidos determinam o conteúdo e a ênfase do seu ensino. 
 
12.  a) O professor explica a estratégia missionária de Paulo... 
 
4. a) V     b) V     c) F      d) V 
 
13. A sua resposta deve referir que o exemplo a) deve ser o método mais eficaz porque apresenta a  
matéria tanto oral como visualmente, ao passo que os outros se concentram numa só modalidade dos  
sentidos. 
 
5.  A sua resposta. A Bíblia é relevante como fonte de conteúdo didáctico porque revela a vontade de 
Deus para o Seu povo. É a nossa regra de vida e de conduta. Conta-nos o que podemos saber de Deus, 
do homem, do pecado, do universo, da vida e dos eventos futuros.  Em nenhuma outra fonte temos tão 
grande riqueza de verdades reveladas. Na Bíblia, Deus fala-nos de modo que podemos compreender e 
obedecer. E só o caminho d’Ele leva à vida eterna. 
 
14. a) 5. Prelecção 
      b) 3. Grupos de discussão 
      c) 4. Perguntas e respostas 
      d) 2. Contar histórias 
      e) 2. Contar histórias 
      f) 1. Grupos de estudo 
 
6. b) estas experiências ajudam-no a explicar as verdades da lição. 
 
15. A sua resposta. Só à medida que a verdade bíblica é aplicada é que se torna realmente relevante e 
eficaz. Somos fortalecidos contra o ataque de Satanás, encorajados no nosso andar cristão, motivados 
pelos exemplos dos outros, e desafiados a sermos superiores na nossa vida cristã quando vemos os 
resultados da verdade aplicada. Se a verdade não for aplicada, as pessoas  tendem a vê-la como mera 
teoria. Não negligencie o aspecto da aplicação da sua aula. Aplique a verdade e cumpra as metas que 
estabeleceu para elas, e verá os seus alunos crescerem, desenvolverem-se e amadurecerem no Espírito. 
 
7. Podia ter enumerado: (em qualquer ordem) 
    a) Permite um estudo em profundidade do assunto. 
    b) Presta-se às tarefas dos estudantes. 
    c)Torna mais fácil o envolvimento dos estudantes. 
    d) Concentra a atenção nos objectivos espirituais do seu grupo. 
    e) Cria interesse por antecipação. 
    f) Ajuda a fomentar o desenvolvimento consistente no conhecimento, nos valores, e no  
        comportamento espiritual. 
 
16. a) F     b) V     c) V     d) F     e)V 
       
8. a) estabelecer o ponto central e estrutura da lição. 

 
 
 
 
 
 
 


