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0 pensamento moral do mundo ocidental foi moldado, em geral, pelos parimetros 
estabelecidos por Arist6teles em sua busca do bern supremo e pelos principios cristios contidos nas 
Sagradas Escrituras. A busca do bern supremo na conduta humana e urn caminho em desenvolvimento, 
s6 que o racionalismo, o relativismo e o liberalismo desalojaram a influencia das Sagradas Escrituras 
como primeiro plano. Nosso estudo propoe analisar o papel da Biblia no ensino dos valores morais 
hoje. 

A TITUDES ANTE OS V ALORES ETICOS 

Diferentes autores sustentam que a epoca em que os valores eticos eram ensinados (porque 
existiam, definidos por urn consenso geral), deram Iugar a urn tempo em que os valores devem ser 
descobertos pela propria pessoa. 0 estudante estara livre para decidir 0 que e etico e moral, pelo 
menos para si mesmo. Neste contexto a educa~o crista e os ensinos da Biblia tern uma fun~ao 
particulannente importante numa epoca quando os valores sao considerados relativos e existem 
grandes questionamentos na mente dos jovens. 

Os educadores que diminuiram seus esfor~s no ensino de regras, para criar habitos que 
contnouem para a forma~io do carater de seus alunos, possivelmente estio influenciados pela ideia de 
que as regras e o conhecimente do bern nio transformam ninguem. E cremos que tern razio. 0 excesso 
de regras ou a defini~o de detalhes do que se deve ou nio fazer, atenta contra urn verdadeiro 
desenvolvimento da personalidade. 

Porem, o extremo de permitir que os jovens decidam por si mesmos o que e correto ou 
incorreto, pode leva-los a concluir que em etica tudo e indefinido ou controverso. Nesta situa~o, 
muitos deles acabario desorientados, pensando que nada e born ou mau em si mesmo e que tudo 
depende das circunstincias e do raciocinio das pessoas envolvidas. Este enfoque ajudara os estudantes 
na pratica da etica situacional com resultados negativos na forma~o do carater. 

E aqui onde as ideias cristas bern compreendidas constituem uma base valiosa no 
desenvolvimento do cariter. Deus criou o homem livre, com a capacidade de escolher seu caminho e 
sua conduta. Para orienta-to, Deus entregou-lhe o Decillogo e outras regras fundamentais em numero 
reduzido. E o homem, no desejo de ser obediente, quem amiude elabora regras numerosas e detalhadas 
procurado levar, especialmente ao jovem, a comportar-se da melhor maneira. A edu~ crista mal 
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compreendida e a que procurara formar jovens obedientes a regras e normas impostas a partir do 
exterior, muitas vezes sem ser compreendidas. 

0 educador cristao valoriza plenamente a liberdade e a individualidade de cada estudante e 
sabe que unicamente uma conduta resultante de convi~es produzira urn carater s61ido no presente e 
no futuro. Portanto, os valores morais devem ser intemalizados antes que impostos ou ensinados 
dogmaticamente. A autoridade moral de cada aluno necessita da base fume de luibitos cristios que 
formam urn carater equilibrado, s6lido e ao mesmo tempo atrativo para os que entram em contato com 
eles. E essa atitude que confere a educa~ao crista e a Biblia uma tremenda importincia na forma~o 
moral e na intemaliza~o de valores eticos desde a mais tenra idade ( por intemaliza~io signi:ficamos o 
objetivo educacional de ajudar o aluno a conhecer, a amar e a praticar os valores cristios). 

A EDUCA<;AO CRISTA 

Como ponto de referencia para nossas considera~es, recordamos as caracteristicas basicas da 
educ~io crista adventista apresentadas por George Akers mais de uma vez. 

1. Nosso modelo e Jesus Cristo. Ele e o modelo apropriado para definir a base e a forma do 
desenvolvimento do estudante. A cosmovisio crista impregnara todo o conteildo e 
orientani todo educador verdadeiramente cristio. 

2. A Biblia est! presente em todos os cursos e atividades. A revela~io divina cujo centro e 
Jesus Cristo govema soberanamente em todo o esfor~ educativo cristao. . 

3. Esta educacio produz profetas. U samos a palavra profeta em seu senti do mais amplo para 
significar que a edu~o crista produz lideres para a igreja e a comunidade, jovens, 
rapazes e mo~, capazes de olhar o futuro com uma visio orientada pelo Espirito de Deus. 

4. A edificacio do carilter e o objetivo final desta educacio. Urn caniter cristio ou a 
intemaliza9io dos valores cristios na vida de urn estudante nao e urn produto acabado. E 
urn processo no qual o professor esta crescendo enquanto conduz estudantes que crescem e 
avan~ ate a restaura~o da imagem de Deus em suas vidas. Sao cidadios em 
desenvolvimento para viver servindo nesta terra, enquanto se preparam para serem 
cidadios do mundo vindouro. . 

Neste processo educativo, o uso e o estudo da Biblia ocupam urn Iugar prioritario. 
Primeiramente porque e a base de nosso conhecimento de Jesus Cristo e do retorno a Deus. Depois, 
porque nos Iibera dos relativismos humanos em nossa busca do bern supremo. 

PERFIL E SELE<;AO DO PROFESSOR DE BiBLIA 

Nossa introdu~o jil sugere urn perfil definido para o professor de Biblia: 
a. Antes de mais nada, precisa ser urn cristio que mostre o carater de Jesus Cristo eni sua vida 

para que possa ensinar por preceito e por exemplo. 
b. Conhece sua Biblia e esta disposto a continuar aprendendo para aplicar esse conhecimento 

de uma maneira atualizada ao contexto de seus alunos. 
c. Tern uma prep~o pedag6gica que Ihe permite usar urna metodologia apropriada ao nivel 

de conhecimento, a idade e aos interesses de seus alunos. 
Este perfil basico nio define se deve ser urn pastor-professor ou urn professor com alma de 

pastor. A decisio pode ser diferente no nivel primArio ou secundilrio. Temos visto urn exito notavel no 
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nivel superior, tanto por professores da area teol6gica, como por professores de diferentes disciplinas 
que conheciam sua Biblia, mas que acima de tudo amavam profundamente Cristo e seus jovens. 

Em todo caso, nao pode ser escolhido como professor de Biblia urn profissional que nio esteja 
preocupado com a salva~ao dos jovens, mas que esteja neste cargo apenas porque lhe sobra tempo em 
sua carga docente. Tampouco pode ser urn pastor que nio tern exito em seu trabalho evagelistico
pastoral, e que portanto se deseje emprega-lo onde fa~ menos dano. Cremos que fara muito dano ao 
negligenciar a salva~o das crian~ e dos jovens alunos. 

0 ENSINO E 0 USO DA BIBLIA NAS AULAS 

1. Objetivo 

0 homem necessita encontrar-se coin Deus. 0 conteudo biblico toma possivel esse encontro 
que pode ter caracteristicas de confront~o: Deus fala por meio de Sua Palavra eo homem escuta. 
Deus anuncia as boas-novas da salva~o e o homem responde positiva ou negativamente ao 
oferecimento de vida plena e etema. 

0 educador cristao toma possivel o encontro do aluno com seu Criador na aula de Biblia, em 
qualquer outra aula ou mesmo numa conversa fora da sala de aula. A consciencia desta 
responsabilidade faz do professor ou membro do pessoal de uma institui~ao crista urn enviado ou 
mensageiro com uma tarefa impar. Esta tarefa nao se realiza numa institui~ao secular, nem por meio 
de urn professor que nio haja experimentado ele mesmo esse encontro. 

Esta tarefa inclui mais que o ensino de hist6rias biblicas, a transmissao de dogmas 
estabelecidos ou outros enfoques parciais. 

2. Enfogues a serem evitados 

0 ensino de religiao ou o uso da Biblia em outras disciplinas pode ser eficiente e, entretanto, 
nio alcan~ seu verdadeiro objetivo. Discutiremos de forma breve tres enfoques tipicos que se deve 
evitar. 

a. Enfogue erudito: o professor se esfor~ atraves de uma prepara~io bastante cuidadosa para 
que o marco hist6rico, os antecedentes filol6gicos e os contextos filos6fico e teo16gico 
sejam dominados pelo estudante antes de entrar no estudo do texto biblico. Note-se que 
estamos falando de ferramentas a servi~ dos estudos teol6gicos com enfoque serio e ate 
cientifico. Estas tern o seu Iugar, mas nio podem ser o centro dos estudos da Biblia para 
auxiliar no desenvolvimento de urn carater cristio. Urn professor ateu poderia dar algumas 
das aulas vazias sobre Cristo que sao ocasionalmente dadas em algumas institui~oes. 

b. Enfogue dogmiltico: e possivel, consciente ou inconscientemente, que tenhamos o objetivo 
de transmitir a nossos alunos os antigos valores tradicionais da igreja, usando urn enfoque 
que nio convida a reflexao. 0 professor trata de transmitir os valores derivados do ensino 
biblico da mesma maneira como ele os recebeu vinte ou trinta anos antes, quando a 
juventude estava rodeada por urn ambiente muito diferente do atual. Tudo o que apar~ 
opondo-se ou questionando esse enfoque e catalogado como "liberal". Esse enfoque 
contraria diretamente o conhecido conselho de Ellen G. White, pois o educador esta 
preparando alunos refletores dos pensamentos de outros homens, antes que fortes 
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pensadores guiados pelo Espirito de Deus. Esta metodologia pode ajudar durante urn 
tempo, mas nio permitira a esse educando enfrentar a realidade do mundo secularizado e 
r~cionalista com respostas pre-fabricadas para problemas que nio conhece. 

c. Enfogue devocional: podem haver momentos devocionais em uma aula de Biblia (como 
pode haver urn moderado uso das ciencias auxiliares dos estudos teol6gicos, como tambem 
momentos nos quais se sublinhe o "assim diz o Senhor"). Mas quando o professor se toma 
urn constante pregador e a aula e desenvolvida na forma de uma sucessio de sennonetes 
sobre t6picos devocionais, doutrinas e moral, pode ser evidente uma superficialidade, fiuto 
da falta de preparo. Este enfoque acaba sendo uma das piores recomenda~oes para as aulas 
de Biblia por parte dos que a consideram somente urn retoque cristio no curricula. 

3. 0 enfogue cristocentrico 

Comentamos aqui o enfoque do ensino da Biblia que consideramos indispensavel para que os 
valores cristios sejam internalizados pelo estudantes. 0 enfoque cristocentrico nio pretende dar aos 
Evangelhos urn Iugar mais preponderante que aos Profetas. Nio pretende dar mais importincia ao 
Novo Testamento que ao Antigo. Nio eo que pretende encontrar a Jesus Cristo em toda a Escritura 
como tipo e antitipo, como promessa ou cumprimento. A aula de Biblia ou de Religiio gue e 
cristocentrica procurani estabelecer em cada aluno uma relacio pessoal com o Cristo gue vive hoie. 

0 encontro do estudante com o seu Salvador nio pode acontecer sob a orienta~io de urn 
professor que nio tenha passado, ele mesmo, por essa experiencia. A investig~o do professor no 
preparo dos temas e conteitdos sera muito ittil; a prepara~o de bans esbo~s com adequadas 
ilustra~es fara da aula urn momenta agradavel e atrativo; uma bibliografia apropriada e finalmente 
provas que permitam uma avalia~o justa, sao indispensilveis. Mas tudo isto deve girar ao redor da 
pessoa de Jesus Cristo. Se o professor 0 conhece atraves de uma experiencia pessoal, os alunos o 
notario e o caminho estara aberto para que cheguem a encontrar-se com o Mestre. 

0 exito de urn Professor de Biblia nio depende de seus titulos academicos ou do nome da 
universidade onde os obteve. Sua prepara~o previa e seu estudo durante o desenvolvimento da 
materia podem ser uma base s6lida sabre a qual construir urn trabalho eficiente em aulas 
cristocentricas. Enquanto se esfor~ por manter esse enfoque em suas aulas, deve ter em mente a 
promessa de que o Espirito Santo "vos ensinara todas as cousas e vos fad lembrar de tudo o que vos 
tenho dito" (S. Joio 14:26). Uma aula de Biblia sob o enfoque cristocentrico e a adequada combina~o 
da melhor prepara~o possivel por parte de urn professor colocado a servi~o do Espirito de Deus para 
realizar a transforma~o do estudante. Esta experiencia conduzira a uma natural intemaliza~o dos 
valores cristios. 

4. Diferentes educandos 

E necessaria reconhecer que entre os alunos que assistem a aula de Biblia havera diferentes 
atitudes que deverilo ser levadas em conta. Usamos o gratico de Brian V. Hill (Journal of Christian 
Education, julho 1987, pp. 24- 34) para tra~ generalidades que podem ser analisadas com maior 
detalhe em cada situa~o especifica do Iugar onde ensinamos. 
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Magi co 

Hosti I C~tico 

Se a Biblia nio e uma serie de hist6rias morais para motivar estudantes nem tampouco urn 
exposi~io de dogmas para sujeitar crentes, e pretendemos na aula de religiio provocar urn encontro 
decisive entre o aluno e Jesus· Cristo, devemos cuidadosamente levar em conta de onde provem nossos 
alunos e a atitude com que participam da aula. 

0 aluno que possui uma atitude devocional pode estar em busca de algo legitime que podeni 
receber em forma ocasional no curso, mas que corresponde mais a mementos de adora~o que de 
estudo. E conveniente nio mistuni-los indiscriminadamente. Urn enfoque devocional excessive pode 
conduzir certo tipo de estudante a uma atitude mistica em busca do magico. Este estudante pode ter 
experiencias agradaveis enquanto se mantem protegido no colegio ou isolado da realidade da vida 
atual, mas chegado o momento sera obrigado a despertar e nio tera os recursos cristios apropriados 
para manter sua estabilidade. . 

0 estudante analitico deve ser considerado de modo relevante. Vern munido de numerosas 
perguntas e analisara todas as respostas que .lhe forem oferecidas, mas nio e necessariamente 
descrente. 0 professor necessitara de paciencia e devera preparar-se conscienciosamente para dar-lhe 
as respostas que urn estudo serio da Biblia pode oferecer. Maiores dificuldades pode tomar o aluno 
cetico. Traz uma carga de dtividas e dificuldades que podem ter uma explica~o devido ao ambiente de 
onde vern ou as intluencias as quais foram submetidos. 0 educador cuidadoso lutara para ajuda-lo a 
passar. para uma atitude analitica, abrindo assim uma porta para urn eventual encontro com Jesus. 

0 aluno hostil ao estudo da Biblia tambem pode ter uma carga que muitos desconhecem ou 
uma experiencia anterior negativa. Pode mostrar-se ate desafiador diante do professor, mas tambem 
necessita de uma ajuda crista paciente, que primeiro aceite sua hostilidade, para depois convida-lo a 
suspender sua posi~io durante o curso para dar a Deus uma oportunidade de falar-lhe ao cora~io. 
Possivelmente, uma atitude compreensiva por parte do professor ajudara mais que uma volumosa 
quantidade de informa~o erudita. 
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H8. ocasioes nas quais o professor de Biblia prefere urn aluno neutro em suas aulas do que 
alguns outros dos ja mencionados. Entretanto, a experiencia indica que frequentemente esta atitude, 
revelada juntamente com certa cortesia para com o professor, pode ser muito dificil de ser modificada. 
See neutro, nio sera curioso ou interessado em encontrar-se com Cristo. Ocorre mais de uma vez que 
urn estudante hostil esta pronto a lutar com Deus e com o Espirito Santo e finalmente recebe o 
beneficia da revela~o, enquanto que o neutro se mantem em uma apatia inamovivel. 

5. Metodologia sugestiva 

Ha diversos enfoques uteis na prepara~o das aulas de Biblia e diferentes metodos de trabalho 
para serem usados com os estudantes. Explicamos de forma breve quatro passos que temos usado com 
born exito em diferentes niveis de ensino: 

1. Descobrir o gue a menSagem biblica guer dizer para os ouvintes ou destinatarios originais. 
E importante conhecer algo do autor, seu marco hist6rico e cultural e as circunstincias que 
o levaram a escrever sua mensagem sob a orienta~o do Espirito Santo. Essas 
circunstincias nos Ievario a conhecer tambem os destinatarios que em urn determinado 
tempo e Iugar necessitaram do conselho e revel~o divinos. 

2. Extrair OS valores e principios de carater plenamente contidos no texto. Sempre OS 

encontraremos e devem ser diferenciados daquelas declar~oes que tern que ver com a 
maneira de apresentar os principios etemos para urn determinado tempo e Iugar. 

3. Emressar esses principios em termos e fonna contemporinea. A linguagem e urn veiculo 
de comunica~o que se adapta ao tempo e a cultura. Os valores permanentes necessitam 
hoje ser apresentados de maneira que sejam claramente compreensiveis a nossos jovens 
educandos. A adap~io do professor sera muito importante neste ponto. 

4. t\plicar esses val ores e principios a vida pratica pessoal dos alunos. Existem muitos 
professores que, havendo chegado ao item 3, consideram que sua responsabilidade como 
professor cristio estA cumprida. Entretanto, cremos que os tres primeiros passos foram 
simplesmente a apro~ ao objetivo especifico do ensino da Biblia. 0 encontro do 
professor com o Cristo que vive hoje, ocorre especificamente quando os valores cristios 
sio uma op~io atual e viva para cada urn. 0 professor cristio se preparara, orara e lutara 
para que esse encontro ocorra. A decisio pessoal, por conseguinte, e responsabilidade do 
aluno. · 

Na metodologia por nos sugerida e importante tanto o estudo pessoal do professor como sua 
maneira de apresentar a materia aos alunos. Consideramos, entretanto, de vital importincia a 
comunica~o professor-aluno durante todo o curso de Biblia. E indispensavel urn diatogo permanente 
dentro e fora da aula. Nas apresenta~ das aulas, haveni frequentemente momentos de reflexio. Em 
seu diillogo com o aluno, o professor estara acompanhando e tornando possivel o dialogo do Espirito 
Santo com o aluno. 

6. Curricula e conteildo 

H8 diversos enfoques usados para determinar o curriculo de urn curso (secundllrio ou superior) 
de estudos biblicos em uma escola crista. Possivelmente os dois mais utilizados sio: I) o que estuda 
todos os livros da Biblia em uma ordem ou outra, para conhecer seu conteudo e extrair li~oes morais e 
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espirituais, e 2) o que segue a ordem das cren~as ou doutrinas sustentadas pela igreja, para conhecer a 
revela~o biblica. Existem programas derivados desses dois enfoques. 

Nao nos ocuparemos aqui em definir ou sugerir urn curricula. Ha varios que podem cumprir 
com os objetivos propostos, dependendo dos lugares e circunstancias especificas. Mas queremos 
insistir no carater salvifico do estudo da Biblia, a revela~o divina nao tern como prop6sito suprir 
nossa inteligencia com o conhecimento que satisfa~ nossa curiosidade intelectual. A revela~ao de 
Deus por meio de Jesus Cristo pretende dar a conhecer o plano para salvar a todo ser humano e 
convida a aceita-Lo pela fe. 

Portanto sera urn objetivo especifico de todo o curricula mostrar a Jesus Cristo eo plano da 
reden~o. com diferentes enfoques e de diferentes angulos, sempre com o prop6sito de convidar o 
aluno a aceita-Lo. Todo elemento presente em urn curricula que ponha em perigo a implementa~o 
desse objetivo deve ser considerado alheio a urn programa cristio. 

7. Exigencias academicas no estudo da Biblia 

Os esfor~s para dar ao estudo da Biblia urn born nivel academico, para prestigia-lo em meio a 
outros requisitos de estudo, podem levar a aula a ser outro esfor~o intelectual entre muitos. 0 extrema 
oposto, o toma-la tio informal e sem requisitos que requeiram o esfor~o do aluno, pode priva-la da 
considera~o dos estudantes. 

0 estudo da Biblia pode e deve ser ao mesmo tempo academico e experiencial. Todo esfor~ 
do professor e seus alunos por aprofundarem-se em suas investiga~oes e estudo, produzini resultados 
com beneficios no presente e etemidade. Mas o conteudo academico nao deveria nunca impedir o 
encontro do estudante com Jesus Cristo. Nesse sentido, a aula de Biblia e em primeiro Iugar uma 
experiencia presente, com resultados imediatos e tambem etemos. A base intelectual seria desses 
estudos nio necessita estar em oposi~ao a obten~io de ben~os espirituais e morais significativas. Uma 
aula biblica cristocentrica pode ser intelectualmente seria e espiritual ao mesmo tempo. 

8. 0 conceito de laborat6rios de Biblia 

Outros o chamam tambem de curricula do servi~ cristio para falar de uma interessante 
iniciativa que tern dado excelentes resultados em diferentes lugares. 

A partir da missio da educa~o adventista, que e em resumo, salvar e servir, se organizam 
atividades paralelas (laborat6rios) para as aulas formais de BibliaJReligiio. Geralmente, sao requisitos 
para aprova~ e sao tao variados como os variados dons existentes nos alunos. Podem ser organizadas 
pelo professor ou pode-se oferecer aos alunos a liberdade de propor atividades e projetos, os quais 
podem ser atividades de grupos e tambem uma experiencia individual. 

A base filos6fica parte do encontro do aluno com Deus e da nova rela~o que se estabelece. 
Esta rela~o de amor e de servi~ leva a uma rel~ao semelhante a do aluno com seu proximo. Opoe
se a natureza humana que e egocentrica, para converter-se num servi~ de amor em favor de outros, de 
todas as maneiras possiveis. 0 aluno e convidado a praticar aquila que aprendeu teoricamente nas 
aulas, de maneira que sua vida de servi~o comece cedo e nio depois que tenha terminado seus estudos. 

Apenas para ilustrar, enumeraremos doze atividades e projetos ja provados: 

Jovens adventistas em prol de uma vida melhor 
Seminarios de vida melhor 
Aulas de cozinha vegetariana 
Cruzada contra as drogas 

7 



448 

Distribui~io de literatura crista 
Seminaries de sa.Ude e preven~ao 
Adotar uma crianya ou uma familia 
Aulas progressivas 
lrmao mais velho 
Coleta e distribui~ao de roupas 
Atividades ao ar livre 
Limpeza de uma rua ou pra~ etc. 

OS V ALORES SUPREMOS 

Na aula cristocentrica todos o·s valores humanos sao julgados a luz dos valores de Cristo. Nosso 
amor pelas coisas materiais, nossas ambi~oes, nosso desejo de ser importantes, nossa luta por urn Iugar 
de destaque na vida, sio julgados a luz da humildade e altruismo presentes na vida de Jesus Cristo. A 
maneira como tratamos os demais, a maneira como aproveitamos as oportunidades em detrimento de 
nosso proximo, a maneira como obtemos vantagens sobre aqueles que sabem menos ou sio mais 
frilgeis do que nos, nossa falta de cortesia, sio avaliados a luz do caniter de Cristo. As declara~es de 
amor a Deus desprovidas do devido amor ao proximo, confrontam o professor cristae enquanto se 
prepara para comunicar a pessoa de Jesus Cristo a seus alunos sob a orient~o do Espirito Santo. 

Nesse sentido, a aula cristocentrica enfoca o objetivo da educa~ao e se toma, ao mesmo tempo, 
uma aula centrada no estudante. Os valores cristios sio conhecidos no encontro do estudante com seu 
Salvador e sio intemalizados naturalmente pois h8 urn docente cristae que e capaz de criar urn 
ambiente para esta intemaliza~o, sendo ele urn mestre eficiente que coloca em primeiro plano a Jesus 
Cristo e a sua frente o estudante que necessita de urn carater que passe pela prova de fogo. Este 
educador nio tera seus olhos cravados em suas notas ou trabalhos, mas os fixara nas necessidades de 
seus alunos para mostrar-lhes, com habilidade, os valores claramente apresentados na vida de Jesus. 

Os V alores para hoje 

Na apresenta~o dos valores cristaos na aula de Biblia pode ocorrer que se ensine valores 
permanentes mas nio necessariamente os que sio de primeira necessidade para os alunos. Podem 
lanyar luz sobre a vida em outro tempO e Iugar e nio estar iluminando a vida difuia do aluno que esta 
diante de nos. 0 ensino deve estar permanentemente conectado com as situ~es reais do campus, da 
vida presente e dos interesses especfficos · dos alunos e dos problemas diaries que devem enfrentar. 
Nesse sentido, o professor mantera uma atitude de di8logo constante com os alunos fora da aula e com 
a comunidade em que vivem. 0 Cristo que vive hoje se interessa pela vida presente de cada estudante, 
e os valores cristaos tern vigencia nio somente no tempo, mas tambem no Iugar especifico em que o 
aluno se encontra com o Salvador. 

CONCLUSAO 

0 ensino da Biblia tern como objetivo tomar possivel o encontro do estudante com Jesus 
Cristo. Nesse encontro, o aluno conheceri, aceitara e internalizara os valores cristios a medida que 
permitir a a~o do Espirito de Deus no trabalho que realiza o educador cristae. 
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Portanto, e dever do professor exercer cuidado na prepara~io e apresenta~io de suas aulas, a 
fim de permitir que a Palavra de Deus fale, e ajudar o estudante a escutar com uma atitude aberta e 
positiva. 

0 enfoque cristocentrico no ensino da Biblia e o Unico que pode, de maneira real, oferecer 
valores cristios atrativos ao estudante. Esses valores permanentes aparecerao atualizados e aplicados a 
sua realidade pessoal porque provem do Cristo que vive hoje. Uma aula de Biblia com este enfoque, 
em urn ambiente de freqiiente reflexao, cumpriril cabalmente seu objetivo no desenvolvimento 
espiritual do aluno. 
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