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“O que ensina esmere-se no fazê-lo”  

Rm 12.7 

 

I. Entendendo o Conceito Ensino-Aprendizagem  
 

Nosso estudo agora tem como objetivo a reflexão sobre o que é aprender e o 

que é ensinar. Como o próprio nome sugere “ensino-aprendizagem”, trata-se 

de um binômio inseparável. Estes dois termos “aprender” e “ensinar” não 

podem se separar. Eles estão intimamente relacionados e um depende do 

outro para existir. 

 

Em Dt 4:1 vemos o termo “ensinar” em 5:1 o termo “aprender”.  Na língua 

Hebraica tirando o sufixo e o prefixo das duas palavras vamos notar que se 

trata da mesma raiz. Isto mostra que se trata de dois vocábulos que são 

dependentes. Não existe ensino sem aprendizagem e também não existe 

aprendizagem sem ensino. O que o professor faz e o que aluno faz estão 

ligados entre si1.  
 

1.1.  O QUE É ENSINAR? 

 

Ensinar é a tarefa do professor. É o processo de facilitar que outras pessoas 

aprendam e cresçam.  Ensinar é todo o nosso esforço de levar alguém a 

aprender. Não se trata de passar informações de uma mente para outra 

como objetos de uma gaveta para outra. O mero derramar diante do aluno o 

conteúdo do seu conhecimento, não significa que o professor está ensinando. 

 

Na pedagogia tradicional, a proposta da educação é centrada no professor 

cuja função define-se por vigiar os alunos, ensinar a matéria e corrigi-la.  A 

metodologia decorrente desta concepção tem como princípio a transmissão 

de conhecimento através da aula do professor. O professor fala, o aluno ouve 

e aprende. O professor não dá espaço para o aluno participar de seu 

aprendizado. O aluno é passivo neste processo, pois é o professor que detém 

o saber. 

 
“Ensinar, entretanto, não é somente transmitir, não é somente 
transferir conhecimentos de uma cabeça a outra, não é somente 

comunicar. Ensinar é fazer pensar, é estimular para a identificação e 
resolução de problemas; é ajudar a criar novos hábitos de 

pensamento e ação” 2 

 
1 Bruce Wilkinson, As 7 Leis do Aprendizado. Venda Nova: Ed. Betânia , 1998, p. 21 
2 Juan Diaz Bordenave e Adair Martins Pereira, Estratégias de Ensino-Aprendizagem 
(Petrópolis: Ed. Vozes – 1977), 185 
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Na pedagogia moderna, chamada de Escolanovista3, o professor é visto como 

facilitador no processo de busca do conhecimento que deve partir do aluno. 

Cabe ao professor organizar e coordenar as situações de aprendizagem, 

adaptando suas ações às características individuais dos alunos, para 

desenvolver suas capacidades e habilidades intelectuais.   

 

Professores cristãos são instrumentos usados por Deus para ensinar os 

alunos. Pazminõ diz que na Escritura Sagrada, os papéis para o mestre 

incluem o seguinte:  

 
(1) ser crente em Cristo (1Co 12.27,28); (2) ser chamado por Deus e 

dotado para o ministério do ensino (Rm 12.7; 1Co 12.28; Ef 4.11,12); 
(3) ser fiel à sã doutrina (1Tm 1.3-7; 2Tm 2.2); (4r) ser servo, 

autoridade e discípulo de Cristo maduro que continua amadurecendo 
(1Tm 3.1-7; Tg 3.1) e (5) ser responsável perante Deus por sua vida e 

seu ensino (MT 23.10; 1Tm 4.12-16; Tg 3.1).4 

 

O professor. Wilbert J. McKeachie sugere que os professores assumam seis 

papéis, cada qual possuindo alvos correspondentes. Esses papéis e alvos são 

expandidos numa perspectiva reformadora: 

 
1. Especialista/neófito. Como especialista, o professor deve transmitir 
informação – os conceitos e perspectivas do campo ou assunto –, ao 

mesmo tempo em que reconhece áreas em que não possui especialização 
adequada. 

 
2. Autoridade formal/sujeito. Como autoridade formal, o mestre deve 

colocar alvos e procedimentos para alcançar esses alvos; como sujeito, 
deverá estar aberto às sugestões dos alunos quando isso é 

apropriado. 
 

3. Agente socializador/socializado. Como agente socializador, o professor 
deve esclarecer os alvos e as opções além da classe ou do curso e 

preparar os estudantes para esses alvos. Como agente socializado, o 
professor deverá estar aberto às sugestões e influências dos alunos e de 

ouros dentro e além do ambiente de ensino. 
 

4. Facilitador. Como facilitador, o professor deve promover a criatividade 

e o crescimento nos termos dos próprios estudantes e ajudá-los a vencer 
os obstáculos ao aprendizado. O mestre deve 

ser sensível à sua própria criatividade e seu crescimento. 
 

5. Ideal de ego em processo. Como ideal de ego, o professor deve 
transmitir a empolgação e o valor da indagação educativa em 

determinadas áreas e reconhecer as áreas em que falta ideal e prática. 
 

 
3 Maria Lúcia de A. Aranha, Filosofia da Educação (São Paulo: Ed. Moderna, 1989), 
167-171 
4 Pazminõ. Temas Fundamentais. P. 110 
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6. Pessoa. Como pessoa, o professor deve transmitir toda a gama de 

necessidades e habilidades humanas relevantes e sustentadas pela sua 
atividade educativa, ser validado como ser humano, e validar os alunos 

como pessoas.5 

 
  1.2. O QUE É APRENDER? 

 

Assim como o papel do médico é levar o paciente a se curar, o papel do 

professor é levar o aluno a prender.  Aprender é adquirir domínio sobre o 

conteúdo ensinado, mas é mais que isto; é traduzir na prática o que foi e está 

sendo ensinado. A aprendizagem acontece dentro do indivíduo, mas seus 

efeitos são comprovados exteriormente em comportamentos externos. Em 

outras palavras, a mudança de vida é evidência de que houve aprendizagem. 

 

É bom que se diga que não se trata de uma mudança mecânica ou 

condicionada. Ser treinada a fazer determinadas coisas não caracteriza 

aprendizado. Uma coisa é saber que não se deve tirar a vida da outra 

pessoa. Outra coisa é saber por que não se deve fazer isso. 

 

Quanto ao papel daquele que aprende, pode-se desenvolver os papéis de 

McKeachie em termos do aluno, seguindo a sugestão de Pazminõ: 
 

1. Neófito/especialista. Como neófito, o aluno deve receber informação –

os conceitos e perspectivas do professor e oferecer suas idéias em áreas 
em que tem conhecimento. 

 
2. Sujeito formal. Como sujeito à autoridade do mestre, o estudante deve 

aceitar os alvos e procedimentos determinados pelo professor e/ou 
sugerir a e negociar com o professor, alternativas. 

 
3. Agente socializado/socializador. Como agente socializado, o estudante 

deve participar ativamente da tarefa de esclarecer alvos e as opções além 
da classe ou do curso em colaboração com o professor. 

Ele pode ser também agente socializador, sugerindo alvos e opções para 

a transferência do aprendizado. 
 

4. Co-facilitador. Como co-facilitador, o aluno deve identificar áreas de 
criatividade e crescimento e se esforçar para vencer os obstáculos ao 

aprendizado, em cooperação com o professor. 
 

5. Ideal de ego em processo. Como ideal de ego, o estudante deve 
compartilhar a empolgação e o valor da indagação educativa, 

reconhecendo as áreas onde faltam ideais. 
 

6. Pessoa. Como pessoa, o estudante deve transmitir toda a gama de 
necessidades e habilidades humanas relevantes e sustentadas pela sua 

atividade educadora, ser validado como ser humano, e validar como 
pessoa outros alunos bem como seus professores.6 

 
5 PAZMINO, Temas Fundamentais, p. 109-110 
6 PAZMINO, Temas Fundamentais. P. 112-113 
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Edeker em sua obra “A Philosophy of Christian Education”, sugere as 

seguintes idéias para entender o aluno a partir de uma perspectiva bíblica: 
 

A visão do estudante dentro de uma filosofia cristã da educação sugere 

diversos pontos. 1) O aluno é criado por Deus à sua imagem e 
semelhança. Portanto, ele tem valor aos olhos de Deus. Ele mesmo e os 

outros devem valorizar e respeitar o estudante. Não é um cidadão de 
segunda categoria, mas uma pessoa de grande potencial. 2) Como toda 

a humanidade, o estudante está caído. Assim, ele tem limitações, 
falhas e comportamentos destrutivos que afetam seu desenvolvimento 

e sua interação com o próximo. 3) Todo ser humano é, em potencial ou 
de fato, filho de Deus. Esse potencial se realiza em Cristo. 4) O 

estudante é capaz de mudar e desenvolver. A visão cristã sugere que 
pela obra do Espírito Santo, as tendências e os comportamentos 

destrutivos do estudante podem ser corrigidos ou anulados pela 
santificação diária. 5) O aluno é responsável diante de Deus por seus 

atos, pecados e por sua resposta diante de Deus.7 

 
 Essa visão do estudante reflete seu potencial tanto quanto suas responsabilidades. 

Os seguintes papéis sugerem a possível resposta do estudante de Cristo. Sua 
capacidade de desempenhar esses papéis pode variar, dependendo da idade e da 

maturidade em Cristo do aluno. 
 

1. O aluno deve procurar crescer à semelhança de Cristo. 
2. O aluno cristão deverá adorar e glorificar a Deus por meio de seu 

aprendizado e da aplicação desse aprendizado. 
3. O aluno deve ser bom mordomo de seus talentos. 

4. O aluno deve ser diligente em tudo que suas mãos encontram a fazer. 
5. O aluno deve testar todo conhecimento com a Escritura, provar os 

espíritos e o professor. 
6. O aluno deverá aplicar seu conhecimento, não sendo apenas ouvinte, 

mas praticante da Palavra (Tg 1.22-25). 
7. Deverá permanecer aberto à obra do Espírito Santo. 

8. Deverá valorizar toda a criação. 
9. O aluno deverá estar em comunidade e encorajar o próximo (Hb 

10.24,25)8 
 
 

II. Princípios do Processo Ensino-Aprendizagem 
 

A aprendizagem contém sete princípios básicos:  

 
1) A aprendizagem será mais eficaz quando partir de onde o 

aluno se encontra. 

 

Caso pretendamos ensinar algo a alguém, faz-se necessário partir do ponto 

de conhecimento que o aluno já possui.  “Ensinar é explicar o novo baseando-

se no antigo; o desconhecido, partindo do conhecido e o difícil em relação ao 

 
7 PAZMINO, Temas Fundamentais. p113-114 
8 Idem, p. 114 
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fácil.” 9 Precisamos como professores entender que o estudo a ser ministrado 

precisa ter relação com o conhecimento já adquirido pelo aluno. Nosso 

grande desafio como professor não é sobrecarregar os nossos ouvintes com 

informações; ao contrário, é conduzi-los domingo após domingo, a um 

crescimento simétrico.  
 

2) A aprendizagem será eficaz se levar em consideração os 

interesses do aluno. (João 4.10) 

 

Temos que despertar o interesse daqueles a quem queremos ministrar. O 

aluno precisa sentir que vale a pena ouvir o que você tem a dizer.  

 

 “Os corações também têm orelhas - e estai certos de que cada um 
ouve, não conforme tem os ouvidos, senão conforme tem o coração e a 

inclinação”   
Sermão do 5º Domingo de Quaresma - (Padre Vieira)7 

 

John Stott nos lembra que Jesus conhecia os corações de seus ouvintes e 

lhes falava ao coração (Jo. 2:25). Jesus é o grande  

(Kardiognostes) - Atos 1:24, aquele que conhece os corações.10  

 

3)  A aprendizagem será mais eficaz se levar em conta a 

necessidade do aluno. (Jo. 4:5-30)  

 

Muitos professores ficam embaraçados em sala de aula quando não 

conseguem prender a atenção de seus alunos. O aprendizado ocorre quando 

os alunos estão motivados a aprender, e para que haja motivação, 

precisamos levar em conta suas necessidades. Mas para isso, o professor 

precisa conhecer seus alunos. Precisa olhar e tratar seus alunos como 

ovelhas e aplicar11 o conteúdo da lição às diferenças individuais, visando a 

uma aprendizagem mais satisfatória 

 

É nosso trabalho como professor conhecer nossos alunos, suas lutas e 

fraquezas, suas tentações e alegrias. Você conhece seus alunos? Sabe quem 

são seus pais, onde eles estudam, onde trabalham, quais são seus sonhos?  

etc.. 

 

O modelo de Abrahan Maslow nos mostra quão importante e eficaz se torna 

o ensino e a aprendizagem se nós como professores considerarmos as 

necessidades dos nossos alunos.12 Ele apresentou uma teoria da motivação, 

segundo a qual as necessidades humanas estão organizadas e dispostas em 

níveis, numa hierarquia de importância e de influência, numa pirâmide, em 

 
9 PEARMAN, Myer. Ensinando com Êxito na Escola Dominical. São Paulo, SP: Editora 
Vida. 1996 p.13 
10 John Stott, O Perfil do Pregador, Ed. Sepal (São Paulo, 1986) p, 117 
11 Posteriormente voltaremos ao assunto da aplicação. 
12 PISANDELLI, G. M. A Teoria de Maslow, e sua relação com a educação de adultos 
Psicopedagogia On line, São Paulo. Disponível em:  
www.psicopedagogia.com.br/artigos , 0utubro 2003 

http://www.psicopedagogia.com.br/artigos
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cuja base estão as necessidades mais baixas (necessidades fisiológicas) e no 

topo, as necessidades mais elevadas (as necessidades de auto realização) 

 

 
 

NECESSIDADE SIGNIFICADO 

 

Necessidades de auto 

realização 

são as mais elevadas, de cada pessoa realizar o seu 

próprio potencial e de auto desenvolver-se 

continuamente. 

 

Necessidade de status 

e estima 

envolvem a auto apreciação, a autoconfiança, a 

necessidade de aprovação social e de respeito, de 

status, prestígio e consideração, além de desejo de 

força e de adequação, de confiança perante o mundo, 

independência e autonomia 

 

Necessidades sociais 

(afeto) 

incluem a necessidade de associação, de participação, 

de aceitação por parte dos companheiros, de troca de 

amizade, de afeto e amor 

 

Necessidades de 

segurança 

constituem a busca de proteção contra a ameaça ou 

privação, a fuga e o perigo 

 

Necessidades 

fisiológicas 

 

constituem a sobrevivência do indivíduo e a 

preservação da espécie: alimentação, sono, repouso, 

abrigo, etc. 

 

 

Jesus não pregava sermões enlatados. Ele os pregava na casa, na sinagoga, 

nos montes ou a beira-mar sempre muito naturalmente e partindo do 

interesse e das necessidades de seus ouvintes e de suas necessidades. (Lc 

10:25, 26; Jo 4:10; Lc 4:16-30). Observe como Jesus se aproximou de Zaqueu, 

da mulher samaritana, etc. 

 

O conteúdo pode ser bíblico e correto, mas precisa também ser relevante e se 

não atender as necessidades do aluno não conseguirá motivá-lo a aprender. 

É como dar água e não pão para quem tem fome. Nós como professores 

precisamos manter uma relação mais pessoal e íntima com nossos alunos. 
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Jesus era relacional. Ele se interessava pelas pessoas e não só pelas idéias. 

Ele estava mais preocupado com as pessoas do que com o trabalho a ser 

realizado. Jesus era um mestre que criava pontes e não muros entre as 

pessoas. (Jo 5:1-15) 

 
4) A aprendizagem baseada em atividades será mais eficaz.  

 

Este princípio é aquilo que vemos na frase: “Aprender a fazer, fazendo” 13 

Nossos alunos aprendem quando ouvem, vêem e fazem. Existe o prazer puro 

do conhecimento, mas o aprendizado deve produzir mudanças em nossas 

vidas. Que resultados teríamos se, após uma aula sobre evangelização, os 

alunos recebessem como tarefa o desafio de falar de Cristo a pelo menos dois 

amigos durante a semana? Ou senão, ir a um orfanato, após a aula em que o 

tema foi “amor ao próximo e ação social”? (Lc 6.47; 8.21) 

 
5) A aprendizagem ocorre quando se observa o professor como 

modelo. 

 

Poucas coisas tocam tão de perto o coração de um aluno quando este 
verifica que o professor pratica aquilo que ensina.  A aula não pode ser 

um mero discurso, mas o compartilhar de experiências reais. Veja o 

exemplo de Jesus. O que ele pregava e fazia eram a mesma coisa. Nele 
não havia contradições. (Mt 7:29; Lc 4:32; At 7:22) 

 
Após a última ceia, Jesus deu uma grande lição sobre a importância do 

exemplo: 

 
Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à 
mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz?  Vós me 
chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem; porque eu o sou. Ora, se 
eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis 
lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, 
como eu vos fiz, façais vós também. João 13.12-15 

 

Paulo é um modelo para nós. Em várias passagens ele nos convida a 
imitar o seu exemplo. Em Filipenses 3.17 ele escreveu: “Irmãos, sede 

imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes 
em nós” E em 4.9 disse novamente, “O que também aprendestes, e 

recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai; e o Deus da paz 

será convosco”. Este mesmo pedido é visto ainda em I Co 11.1: “Sede 
meus imitadores como eu sou de Cristo”.  

 

Perry Downs escrevendo sobre o que ele chama de Aprendizado pela 

observação diz que “a vida do professor pode ter um impacto poderoso 
nos estudantes”.14 Ele conta que com regularidade faz uma pesquisa 

entre alunos para identificar quais fatores tiveram maior impacto em 
suas vidas. A resposta diz ele:  

 
13 Famosa frase do pedagogo Moraviano, João Amós Comênio (1592-1670).  
14 PERRY Downs. Op Cit. P. 195 
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Quase sempre algumas pessoas citarão um professor, um pastor, 
um líder de jovens, ou algum outro líder que teve uma poderosa 
influencia neles. Quando eu examino mais profundamente eu 
descubro que não é o conteúdo das lições que é lembrado, mas a 
força da personalidade. É de fato o caráter e a personalidade do 

professor que é identificado. Eu creio que a combinação de um bom 
caráter cristão e a Escritura é a chave da influencia de um 
professor. O caráter somente, sem a Palavra de Deus, não produzirá 
justiça. Por outro lado, a Palavra de Deus, se não foi comunicada 
por um professor justo, será menos provável de Ter uma influencia 
poderosa no aluno.15 

 

6) O professor precisa se preparar e conhecer aquilo que vai 

ensinar. (Rm 12.2; I Pedro 3.15)  

 
Conhecimento imperfeito gera aprendizado imperfeito. John Milton 

Gregory diz que: 

 
Um conhecimento claro e pronto da parte do professor ajuda o aluno 
a confiar no seu mestre. Na verdade seguimos com prazer e 
expectação o guia que conhece bem o campo que desejamos 
explorar, e sempre seguimos sem interesses e com relutância o líder 

incompetente e ignorante.16 
 

Gregory nos é útil em nos apresentar os graus ou os diferentes estágios 

deste conhecimento por parte do educador cristão: 
 

Em diferentes estágios, a experiência da raça, como adquirimos, 
caracteriza-se em quatro fases, (1) por débil reconhecimento; (2) pela 

habilidade de relembrar, ou descrever de modo geral, para os outros, 
aquilo que aprendemos; (3) pelo poder de prontamente explicar, 
provar ilustrar e aplicar o que aprendemos; e (4) por esse 
conhecimento e apreciação da verdade em sua mais profunda 
significação e mais largas relações, por cuja força e importância 
atuamos, sendo por ela modificada a nossa conduta.17 

 

Considerando a importância do exposto, deve o professor dedicar-
se na preparação de suas aulas com esmero (Rm 12.7), a fim de 

alcançar bom êxito no ensino. Seguem, portanto, algumas regras 
básicas18 para atender a este princípio: 

 
1ª. Preparar cada lição com estudo renovado. O conhecimento 
adquirido no ano que se foi, necessariamente, já se diluiu um tanto. 
Somente novos conceitos nos inspiram para melhores esforços. 

 
15 PERRY Downs, Op Cit., p. 195 
16  GREGORY, J. M. As Sete Leis do Ensino.  Rio de Janeiro: JUERP, 1977. p. (Este 
livro do Dr. Gregory foi publicado primeiramente em 1884. As Sete leis do ensino é 
uma obra voltada a todos aqueles que pretendem ser bem sucedidos na arte de 
ensinar. Seu público alvo constitui-se, portanto, de mestres e educadores). 
17 Gregory, Op Cit., p 
18 Gregory, Op Cit., p 
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2ª. Estudar a lição até que ela tome a forma da linguagem familiar. O 
que resulta do pensamento claro é o discurso claro, o falar claramente. 
 
3ª. Consagrar tempo certo ao estudo de cada lição, antes de lecionar. 
Todas as coisas ajudam o dever feito a tempo. Persistir em aprender a 
lição antes da aula, e obter novo interesse e ilustrações. 

 
4ª. Fazer um plano de estudo, e não hesitar, quando necessário, em 
estudar além do plano. 
 
5ª.  Não deixar de buscar a ajuda de bons livros que tratem do assunto 
de suas lições. 

 

Antes de concluir este ponto, informo que, enquanto o professor prepara sua 

lição, deve ele fazer a si mesmo três perguntas:19 

 

 1ª. “QUAIS são os princípios nesta lição?” Ele precisa decidir quais são 

os fatos e princípios que contribuirão para o aluno possuir uma vida tal 

como Cristo.  

 

2ª. “POR QUE é importante ensinar estes princípios para os meus 

alunos?” O professor precisa decidir quais os fatos e princípios que podem 

ajudar seus alunos a se tornarem mais como Cristo neste momento de 

suas vidas. Um manual do professor é bom para idéias, mas não pode 

fazer este tipo de decisão. O manual pode lhe dar uma idéia geral sobre 

as necessidades a serem ensinadas, mas o professor precisa fazer as 

decisões que especificamente ajudarão os seus alunos mais 

eficientemente. 

 

3ª. “COMO posso ensinar estes princípios de maneira que possam ter um 

grande impacto na vida dos meus alunos para que sejam mais 

semelhantes a Cristo?” Isto dependerá da maturidade mental e espiritual 

dos seus alunos.  

 
7) O Professor precisa saber aplicar o conteúdo ministrado.  

 

A aplicação é um dos instrumentos mais importantes da lição. De 
maneira simples, podemos dizer que aplicação é a resposta a duas 

perguntas: E daí? e E agora?20.  
 

A primeira formula a pergunta: “O que Deus está dizendo para mim?” e 

a segunda formula a pergunta: “O que eu vou fazer com base nisso?” A 
aplicação tem por objetivo levar as pessoas a agirem com base naquilo 

que ouviram.21 
Alguns tipos de aplicação:  

 
19 Perry Downs. Introdução à Educação Cristã. P. 
20 CHAPELL, Bryan. Pregação Cristocêntrica. São Paulo, SP: 2003. p.218  
21 CHAPELL, Bryan. Pregação Cristocêntrica. P. 218 



Secretaria de Educação Cristã do Sínodo de São Paulo 
 

 
A aplicação é um dos instrumentos mais importantes da lição. De 

maneira simples, podemos dizer que aplicação é a resposta a duas 
perguntas: E daí? e E agora?22.  

 

A primeira formula a pergunta: “O que Deus está dizendo para mim?” e 
a segunda formula a pergunta: “O que eu vou fazer com base nisso?” A 

aplicação tem por objetivo levar as pessoas a agirem com base naquilo 
que ouviram.23 

 

Tipos de aplicação24  
 
(1º.) Aplicação da Informação. Explicar para que a verdade seja conhecida. 
 

(2º.) O segundo tipo de aplicação é exortação, que consiste em exortar o povo a 
obedecer ou cumprir os deveres requeridos em uma passagem. Rm 15.30-33; I 
Co 6.9-11. 
 
(3º.) O terceiro tipo é conforto ou consolação. E o propósito dessa aplicação é 
reanimar aqueles que estão abatidos com tristeza através da verdade da 
Escritura. I Co 6.11; I Tess 4.13. 

 
Métodos para o processo de aplicação  
 
(1º.) A aplicação tem de ser direta. O professor não pode deixar a sua 
aplicação simplesmente em termos gerais, ele precisa ser específico, direto.  
 
(2º.) Você precisa usar o contato com os olhos; você não pode ficar preso a um 

esboço da aula. 
 
(3º.) Devemos ser objetivos e dizer como aplicar o ensino. “Não somente 
dizemos para eles que devem orar, mas dizemos como eles podem adquirir o 
hábito da oração. Não somente dizer que deixem de praticar tal pecado, mas 
devemos mostrar como fazê-lo”. 

 

Conclusão  

 

(1ª.) De que maneira este estudo pode contribuir para tornar-lhe um 

professor melhor? 

(2ª.) Você se considera um professor que prepara bem suas aulas? 

(3ª.) Qual ou quais dos seis princípios do processo ensino-aprendizagem 

precisam de uma atenção maior na sua ação como professor? 

(4ª.) Tendo em mente a lição que você vai ministrar na próxima 

oportunidade, que aplicação poderia ser feita? 

 
22 CHAPELL, Bryan. Pregação Cristocêntrica. São Paulo, SP: 2003. p.218  
23 CHAPELL, Bryan. Pregação Cristocêntrica. P. 218 
24 Os tipos e métodos de aplicação aqui expostos foram adaptados do manual de culto 
de Westminster. Mas é possível ter acesso ao seu conteúdo na íntegra acessando o site 
WWW. monergismo.com/textos/pregacao/sermaopuritano3.htm.  


