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1 Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças, 

que o Senhor, o seu Deus ordenou que eu lhes 

ensinasse, para que vocês os cumpram na terra 

para a qual estão indo para dela tomar posse. 

2  Desse modo vocês, seus filhos e seus netos 

temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a 

todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes 

ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham 

vida longa. 

3  Ouça e obedeça, ó Israel! Assim tudo lhe irá bem 

e você será muito numeroso numa terra onde 

manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o 

Deus dos seus antepassados. 
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O Desafio do Ensino Aprendizado 
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4 Ouça, ó Israel: O Senhor, o nosso Deus, é o único 

Senhor. 

5  Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu 

coração, de toda a sua alma e de todas as suas 

forças. 

6  Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno 

estejam em seu coração. 

7  Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse 

sobre elas quando estiver sentado em casa, 

quando estiver andando pelo caminho, quando se 

deitar e quando se levantar. 

8  Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as 

na testa. 

9  Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e 

em seus portões.                                                       Dt 6 
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Ensinando para transformar 

vidas 

Nossa tarefa não é causar uma boa 

impressão naqueles a quem ensinamos, 

mas provocar neles um impacto. Não é 

apenas convencê-los, mas levá-los a uma 

transformação de vida. 
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E todos nós, com o rosto 

desvendado, contemplando, 

como por espelho, a glória do 

senhor, somos transformados, 
de glória em glória, na sua 

própria imagem, como pelo 

Senhor, o Espírito. 
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Observar – este é seu 

aluno 



9  Tudo o que vocês 

aprenderam, receberam, 

ouviram e viram em mim, 

ponham-no em prática. E o 

Deus da paz estará com 

vocês. 
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28  o qual nós anunciamos, advertindo a 

todo homem e ensinando a todo homem 

em toda a sabedoria, a fim de que 

apresentemos todo homem perfeito em 

Cristo; 

29  para isso é que eu também me 

afadigo, esforçando-me o mais possível, 

segundo a sua eficácia que opera 

eficientemente em mim. 
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O nosso foco como Escola Bíblica 
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Considerações finais 

Como fazer parte da equipe de 

professores da IBCU? 

EBI 

EBJ 

EBA 

 

Outras oportunidades de ensino: 

Koinonias 

Discipulados 
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