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Quem foi o 

professor que mais 

marcou sua vida e 

por quê? 
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PRINCÍPIOS 

DO ENSINO 

DE JESUS 

 

 



Jesus – exemplo de mestre 

Ensinava com autoridade – Mc 1.21,22 

O ensino de Jesus estimulava as pessoas a pensar – Jo 8.4-7; 
Mt 18.21-35 

Jesus vivia o que ensinava -  Jo 13.12-17, Jo 15.12,13 

Falava a linguagem do povo – Lc 15.1-7 

O ensino de Jesus era relacional e altamente interativo - Jo 4:1-
26 e 13:1-17 



Jesus – exemplo de mestre 

Jesus usava métodos criativos em seu ensino, sem estar preso a 
nenhum deles - MT 13.3; Lc 5.3; Mc 2.13 

O ensino de Jesus era singular e adaptado à realidade do 
indivíduo – Lc 18.18-22; Jo 4.5-7 

Jesus não fazia discriminação, Sua prioridade era sua 
responsabilidade e não sua reputação - Mc 2:15-17; Jo 4.9 

Seu relacionamento com seus discípulos era baseado no amor 
- Jo 13:1 



O ensino que  realmente 

causa impacto  não é o que 

passa de uma mente para 

outra, mas de um coração 

para  outro.  

 



Tipos de 

professores 



Conteúdo Métodos Pessoas 
  

É o professor que vibra com o 

assunto. 

Tem fascínio por aquilo que 

ocorre durante o processo de 

ensino e aprendizagem. 

  

O professor curte os seus 

alunos. 

Geralmente o conteúdo 

preparado é duas a três vezes 

maior que o necessário. 

  

Gosta de ver a eletricidade e o 

envolvimento da classe. 

Sente que eles são mais seus 

amigos do que alunos. 

Com freqüência, ao final da 

aula, tem que correr para 

terminar tudo o que preparou 

  

Gosta de usar a criatividade na 

sala de aula. 

Interessa-se por cada um 

deles, sabe o seu nome e 

muito do seu contexto de 

vida. 

  

Gosto muito de explicar as 

coisas e deseja que a classe 

tenha uma compreensão 

perfeita e minuciosa do assunto. 

  

Sempre tem um recurso visual 

diferente. 

  

Gosta de estar junto dos seus 

alunos, dentro de fora da sala 

de aula. 

Gosta de se aprofundar na 

matéria 

Está sempre preocupado em 

inovar as dinâmicas de ensino 

para que a aula seja animada 

e interessante. 

Muitas vezes dá muitas 

oportunidades para conversas 

e discussões pessoais em aula, 

que muitas vezes se desviam 

do assunto. 
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Conteúdo Métodos Pessoas 

  

Gosta de fazer muita pesquisa 

em diversos livros e comentários. 

  

Os alunos gostam da sua aula 

porque ela nunca é maçante. 

O professor tem um grande 

desejo de prestar aos seus 

alunos o máximo de ajuda 

possível. 

  

A preocupação é expor da 

melhor forma possível, com o 

maior número de detalhes o 

assunto que está sendo 

exposto. 

  

Adorar ensinar e não vê a hora 

da aula começar, para poder 

utilizar tudo aquilo que 

preparou. 

Preocupa-se com o ambiente, 

com o bem estar dos alunos e 

como eles devem se sentir 

bem durante aquela aula. 

  

Os alunos admiram seu 

conhecimento, sua inteligência 

e a profundidade com que 

expõe aquele assunto, mesmo 

que não esteja conseguindo 

acompanhar toda a aula. 

Os alunos chegam com 

expectativa e curiosidade. 

O que ele vai fazer diferente 

hoje? 

  

Os alunos apreciam o preparo 

de suas aulas e a capacidade 

de manter a aula interessante e 

motivadora. 

  

Preocupa-se em respeitar 

sempre o tempo da aula, para 

que os seus alunos não se 

sintam incomodados em aula 

depois que o tempo 

determinado terminou. 
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PERÍODO 

Aula 2 

O PROFESSOR 
Como Preparar-se 

Adequadamente 



"A verdadeira função do 

professor é criar condições 

para que o aluno aprenda 

sozinho. (...) Ensinar de fato não 

é passar conhecimento, mas 

estimular o aluno a buscá-lo. 

Poderíamos até dizer que  

ensina melhor quem menos 

ensina" 

John Milton Gregory 



O professor bem preparado 



Como preparar-se adequadamente 
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Preparo espiritual 
 

O amor e temor ao Senhor, bem como 

o cultivo de um relacionamento 

pessoal com Cristo são elementos 

essenciais – Mt 10.28 

O professor de Escola Bíblica não é um 

“profissional do ensino”, mas sim um 

servo do Senhor capacitado e usado 

pelo mesmo como Seu instrumento         

– Cl 3.23 



Como preparar-se adequadamente 

Preparo espiritual 
 

A oração deve estar presente no dia a 

dia do professor - Sl 119.18 

O Estudo da Palavra é importante a fim 

de que aquele que vai alimentar o 

rebanho, também esteja se 

alimentando adequadamente – Sl 

42.1,2, Sl 1.2 
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Como preparar-se adequadamente 

Preparo espiritual 
 

Viver a Palavra – Tg 1.22-24 

Dependência do Espírito Santo – Jo 

14.26; 1Co 2.4 
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Como preparar-se adequadamente 

Preparo acadêmico 
 O professor não deve se contentar apenas 

com uma rápida leitura do material de ensino 

(Bíblia,livro, revista...), mas empenhar-se em 

conhecer profundamente a Palavra para 

melhor ensiná-la - 1Tm 4.13 

 Ler várias vezes o texto bíblico 

 Usar material de consulta disponível 

 Fazer várias perguntas ao texto, a fim de 

melhor compreendê-lo 

 Resumir principais ideias, lições. 
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Como preparar-se adequadamente 

Preparo didático 
 

 É muito importante que o professor seja 

criativo e use adequadamente dos recursos 

disponíveis. 
 

 Para isto o professor deve estar atento ao que 

surge de recurso e aprender a usar. 
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Meus irmãos, não vos 

torneis, muitos de vós, 

mestres, sabendo que 

havemos de receber maior 

juízo. 

Tg 3:1 
 



Os 10 mandamentos do 

professor de Escola Bíblica 
1 - Amar a Palavra de Deus ao ponto de estuda-

la com afinco e constância.  

2 - Reconhecer o valor da Educação Religiosa e 

ter na mais alta estima a missão do educador. 

3 - Estar sempre bem preparado para ensinar a 

Bíblica em classe. 

4 - Estar sempre em dia com os novos métodos 

de ensino e procurar renová-los quando 

necessário. 

5 - Dar instrução sem esquecer da educação, isto 

é, transmitir conhecimento e ao mesmo tempo 

formar o caráter. 
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Os 10 mandamentos do 

professor de Escola Bíblica 
6 - Amar o aluno como a seu próprio filho. 

7 - Saber que o aluno tem uma personalidade 

que merece respeito; e uma vida cristã em 

desenvolvimento. 

8 - Amar a igreja da qual é membro, prestigiando 

com sua presença e contribuição em suas 

programações e promoções. 

9 - Procurar em tudo ser exemplo digno de ser 

seguido por seus alunos 

10 - Estudar sempre como fim de aperfeiçoar-se 

para servir sempre melhor ao Senhor. 
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