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O ensino religioso está sendo muito discutido no Brasil. Há países em 
que ele é proibido e há países em que ele é obrigatório. No Brasil, ele con-
tinua permitido sob condições especiais.

Neste livro não queremos discutir esta questão. Partimos do pressu-
posto da existência do ensino religioso. No livro consideramos o ensino re-
ligioso como algo positivo na experiência de aprendizado dos educandos. É 
claro que alertamos para riscos que o ensino religioso pode apresentar. Mas 
a existência de riscos não tira o seu valor. Isso é da vida.

O livro apresenta a Bíblia como o livro a partir do qual o ensino reli-
gioso é apresentado. A Bíblia é mais do que um livro de religião. Ela é um 
patrimônio da humanidade. Textos bíblicos são usados para dar respaldo a 
campanhas de ecologia por entidades não religiosas. Textos bíblicos inspi-
ram a vida de milhões de pessoas, sejam elas cristãs ou não cristãs. Embora 
não seja unânime a opinião sobre a Bíblia, ela é um dos livros que tem a me-
lhor imagem pública no mundo e que pode servir de texto de referência.

Este livro nasceu da prática. Isso não significa que não tenha por trás 
de si elementos teóricos. Mas ele não pretende ser uma obra de princípios 
teóricos para a prática do ensino religioso. Ele procura atender questões 
reais, do dia a dia das pessoas e da sala de aula.

PrEfácio
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introdução

Minha experiência com escola iniciou aos cinco anos de idade. Filho de 
pai que trabalhava na construção civil e mãe que completava a renda para 
manter a família no ofício de costureira, consegui ingressar em escola por 
causa da comunidade cristã que mantinha uma escola primária. Na época, a 
educação pública era reservada para as classes mais abastadas. As escolas 
particulares eram sustentadas pelas ofertas de seus mantenedores e pelas 
mensalidades cobradas dos alunos.

Nesta escola tive o privilégio de ter educação religiosa diária. Ela ajudou 
a moldar meu caráter e a me orientar, ao longo da vida, em minhas decisões 
existenciais mais importantes. Foi uma experiência extremamente positiva.

Ao longo da vida, encontrei muitas pessoas que não tiveram a mesma 
experiência com o ensino religioso. Mas as dificuldades que as pessoas en-
frentam na vida não se devem apenas as frustrações adquiridas com a ex-
periência do ensino religioso. Os graves problemas sociais que enfrentamos 
estão muito ligados à falta de princípios que possam orientar a vida pessoal, 
familiar e social. 

Minha vida sempre esteve muito vinculada à educação. Fui professor 
em escola de ensino fundamental, médio, superior e pós-graduação. Traba-
lhei tanto em escolas públicas como particulares. Os problemas enfrentados 
na escola são idênticos aos problemas da sociedade. E uma questão presente 
em todas as escolas é: o que pode ser feito para que a educação resulte em 
pessoas melhores, em famílias melhores e numa sociedade melhor?

Em parte devido à minha experiência, em parte devido a meus estudos 
acadêmicos, sempre encontrei no ensino religioso uma força que não estava 
presente em nenhuma outra disciplina de formação das escolas. Por que não 
dar uma oportunidade ao ensino religioso nas escolas?

O presente livro é mais prático do que teórico. Ele oferece sugestões que 
podem ser aplicadas na vida diária das escolas. Ele pretende ser um auxílio 
a todos aqueles que estão trabalhando nesta frente tão carente de auxílios.

Minha oração é que Deus abençoe a todos os que trabalham na área 
de educação. E que ele conceda uma rica medida de seu Espírito àqueles 
que se aventuraram a trabalhar pelo ensino religioso. 





Parte I

A BíBliA 
nA comunidAdE EscolAr
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o Ensino rEligioso  
num AmBiEntE PlurAlistA

Capítulo 
1

Dentro de uma escola, são encontradas pessoas com as mais diver-
sas orientações religiosas. Em escolas podem ser encontradas pessoas que 
não acreditam na existência de Deus e pessoas que professam as mais dife-
rentes confissões religiosas. Fazem parte da comunidade escolar pessoas 
de todas as denominações cristãs imagináveis. Há pessoas que professam 
a fé espírita, diferentes religiões de origem africana, judeus, muçulmanos, 
hindus, e assim por diante.

O que fazer com este ambiente tão pluralista? Existem várias corren-
tes que procuram uma solução para este dilema. Alguns acreditam que é 
possível dar ensino religioso apresentando uma “história da religiões” ou 
algo como “religiões comparadas”, mostrando a origem de cada uma dessas 
profissões de fé e o que elas têm em comum, bem como o que as distingue. 
Isso, em geral, é adotado no ensino universitário e, em menor medida, no 
ensino médio. Como a ênfase nesse tipo de ensinamento está no conhecer e 
no entender as diferenças, seu valor prático para as questões da vida e exis-
tência humana é pequeno.

Outra saída para este problema é solicitar que as religiões majorita-
riamente representadas no ambiente escolar ofereçam ensino religioso de 
acordo com suas crenças aos alunos que seguem a orientação dessas igrejas 
ou religiões. Neste caso, o pluralismo é visto como problema insolúvel e se 
atende o pensamento da maioria. Esta solução, por ser de difícil implemen-
tação, é adotada em poucas escolas.

A atitude mais comum, no entanto, é que as pessoas vejam o problema 
como insolúvel ou de difícil superação e, por isso, optem por não ter ensino 
religioso nas escolas. Com isso procura-se vencer a tensão simplesmente pela 
ignorância do problema. A falta de ensino religioso, no entanto, não deixou a 
sociedade mais pacífica ou mais tolerante em relação à fé. A falta dos valores 
que o ensino religioso traz não foi substituída por outras disciplinas do currí-
culo escolar. E a sociedade como um todo ressente-se de sua ausência.

Para justificar de forma ideológica a não inclusão do ensino religioso 
nas escolas, fala-se que o estado é laico. Como a educação nesta concep-
ção política é obrigação do estado, diz-se que ele não deveria se imiscuir no 
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ensino religioso. Vê-se claramente que aí o conceito é de que o ensino re-
ligioso seria o ensino de uma religião. Esta abordagem do ensino religioso, 
no entanto, é pobre e não abarca toda a complexidade do tema.

Para tentar ajudar a encontrar uma solução para este problema, em 
vários municípios, procurou-se uma saída diferente para a questão. Esta saí-
da tomou forma em uma proposta feita pela Sociedade Bíblica do Brasil. Ela 
criou um currículo escolar denominado “Estudando com a Bíblia”. A propos-
ta é que todos os alunos da sala de aula, a partir de histórias bíblicas, discu-
tam e se posicionem diante dos valores morais e éticos que estas histórias 
propõem. Ele não é um ensino religioso que privilegie determinada confis-
são de fé. Ele se baseia num livro-texto religioso judaico-cristão, de amplo 
uso na sociedade brasileira, e, a partir do seu estudo, permite que alunos e 
professores reflitam sobre as questões propostas e se posicionem sobre elas. 

Em vários lugares onde este currículo foi implantado, foram feitas ava-
liações sobre seus resultados. E eles sempre foram majoritariamente positi-
vos. É bem verdade que ele não resolve todas as questões envolvidas num 
assunto tão complexa como o ensino religioso. Mas ele é, sem dúvidas, uma 
contribuição positiva e prática para que este ensino seja uma experiência 
relevante ao aluno, permitindo, com isso, desenvolver melhores cidadãos, 
famílias e sociedade.
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A BíBliA como livro-tExto  
do Ensino rEligioso 

Capítulo 
2

Qual seria o melhor conteúdo para as aulas de ensino religioso de uma 
escola? Esta pergunta já recebeu e recebe diferentes respostas.

Existem os que defendem que as aulas de ensino religioso deveriam 
apresentar ao estudante uma visão geral das diferentes religiões e das di-
ferentes igrejas cristãs. As aulas seriam uma espécie de cultura religiosa 
ou religiões comparadas. O aluno de ensino religioso, ao final do curso, te-
ria uma visão geral das diferentes religiões e dos movimentos religiosos do 
mundo. Todas as religiões e movimentos religiosos seriam apresentados em 
pé de igualdade.

Outra corrente defende que, nas aulas de ensino religioso, sejam toma-
das questões da vida cotidiana e, a partir disso, sejam analisadas as impli-
cações religiosas do fato. Por exemplo, um acidente impactante, um crime, 
uma história de amor, uma história de reconciliação, a doença, a morte – 
tudo isso seria tema das aulas de ensino religioso.  A partir disso, o professor 
e a classe refletiriam sobre a relação destes fatos com Deus, com os valores 
da vida e assim por diante.

Todas estas tentativas têm seu valor e podem ser usadas em sala de 
aula. No entanto, elas também têm suas debilidades. Muitos professores que 
seguiram por este caminho reconhecem que puderam ajudar muito mais os 
alunos em sua vida religiosa fora da sala de aula. Dizendo de outra maneira, o 
ensino religioso que deram aconteceu mais fora da sala do que durante o pe-
ríodo de sala de aula. A linha usada dentro de sala de aula não ajudou o aluno 
em suas decisões. Colocava posições até contraditórias em pé de igualdade.

Existe alguma outra possibilidade? O que sugerimos é que sejam usa-
dos textos bíblicos nas aulas de ensino religioso. Vamos explicar isso com al-
guns exemplos. A Bíblia é, em sua maior parte, um livro que relata histórias. 
São histórias de vida de pessoas, de famílias, de povos. São histórias da vida 
real. A Bíblia mostra as dificuldades que estas pessoas tiveram, como toma-
ram suas decisões, os erros que cometeram, os acertos, suas convicções. Usar 
a Bíblia como texto, serve para construir conhecimento e fundamentação 
para uma prática religiosa que tem a vantagem de ter sido experimentada ao 
longo de séculos. A Bíblia não é apenas o livro de uma corrente religiosa. 
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Na Bíblia também há muito texto em forma de poesia. A poesia mos-
tra os anseios da ser humano, suas angústias, seus valores, sua orientação. 
A poesia fala à mente e ao coração. Ela consegue, de forma simples, descre-
ver situações complexas da vida. Dela podemos tirar lições de vida, orien-
tação e consolo.

 Estudar textos bíblicos com os alunos nas aulas de ensino religioso é 
uma experiência rica. Na Bíblia há valores que ajudam o ser humano a con-
viver com sua família e com a sociedade de forma construtiva e em paz.

A partir do texto bíblico, os alunos podem ser estimulados a expressar 
a sua própria experiência de vida em desenhos, em músicas, em teatros. Eles 
podem procurar situações semelhantes às do texto bíblico na vida cotidiana 
e ver como a solução que o texto bíblico apresenta seria nos dias de hoje. 
Além disso, a Bíblia é sabedoria que foi comprovada ao longo do tempo. É 
um patrimônio da humanidade.

Um dos problemas mais sérios de nossa sociedade é a crise de valo-
res. A Bíblia traz uma contribuição segura para esta questão. Ela apresenta 
valores que, se aplicados, melhoram a sociedade. Estas são algumas das ra-
zões pela quais recomendamos usar a Bíblia como livro-texto das aulas de 
ensino religioso.
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o Ensino rEligioso  
no PlAnEjAmEnto dA EscolA 

Capítulo 
3

No início do ano letivo, praticamente todas as escolas fazem reuniões 
de planejamento. Nessas reuniões são compartilhados os desafios que o 
novo ano apresenta e é feito o planejamento do ano letivo. O calendário 
escolar é revisado, os novos professores e funcionários são apresentados 
a todos, a situação do número de alunos em cada classe é revista, e assim 
por diante.

Incluir o ensino religioso nestas conversas de início de ano é muito 
importante. Por qual razão? Muitos professores têm dificuldade de lidar 
com este assunto. Religião é um tema muito pessoal e há pessoas que se 
sentem constrangidas em falar sobre ele. Além disso, sobre religião há 
pontos de vistas diferentes e, alguns deles, conflitantes. Como tratar des-
se tema?

Em escolas, muitas pessoas, ao tratarem de ensino religioso, come-
çam falando do panorama legal que rege o assunto dentro das escolas. É 
uma abordagem válida e até necessária. Outros lembram orientações que 
receberam sobre esse assunto vindas de pessoas responsáveis pela polí-
tica educacional do município, do estado ou do país. Esta também é uma 
abordagem válida. Mas esse tipo de aproximação do assunto, em grande 
parte das vezes, é tão complicado, que geralmente resulta no abandono 
de qualquer tentativa de começar ou continuar com a prática do ensino 
religioso na escola.

Uma abordagem diferente seria começar a falar deste tema a par-
tir dos problemas que a realidade social em que a escola está apresenta. 
Como está o tema família entre os alunos e suas famílias? Há muitos alu-
nos provenientes de famílias separadas? Existem problemas de disciplina 
na sala de aula que são reflexo de problemas que as famílias estão viven-
do em suas casas? Como as aulas de ensino religioso podem ajudar nisso? 
Que histórias bíblicas tratam deste tema? Será que a história do filho pró-
digo pode ajudar?

A sociedade brasileira tem muitos problemas. E nem todos estão na 
área da família. Corrupção, dependência química, violência, reconheci-
mento de valores, todos estes são problemas que podem merecer atenção 
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nas aulas de ensino religioso e que podem ajudar a comunidade escolar a 
ter uma orientação mais segura e correta para a vida. 

Se este tipo de assunto é trazido para reuniões de planejamento, 
mais pessoas podem se interessar em apoiar o ensino religioso na escola 
e ver que este ensino tem valor muito grande para o dia a dia. 

Vale a pena incluir o ensino religioso no planejamento de uma escola. 
Os resultados podem ser surpreendentes. 
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o contEúdo  
do Ensino rEligioso

Capítulo 
4

Um dos temas mais complexos em relação ao ensino religioso é a ques-
tão do seu conteúdo. O que deveria ser ensinado? Qual o conteúdo a ser 
apresentado?

Existe uma corrente que pensa que o ensino religioso deveria dar ao 
aluno o conhecimento das diferentes religiões. Neste caso, as aulas de ensino 
religioso seriam uma espécie de introdução às diferentes crenças presentes 
na comunidade e no mundo. Esta metodologia, centrada na área do conheci-
mento, evita uma série de possíveis dificuldades que o ensino religioso pode 
trazer, como a análise das religiões e posicionamentos críticos frente a situa-
ções da vida. Além de trazer ilustração aos participantes da aula, este tipo de 
ensino dificilmente traz algum benefício na questão da vida.

Outra corrente do ensino religioso quer fazer com que as aulas de ensi-
no religioso se tornem a entrada para a jornada de fé dos alunos. Neste caso, 
as aulas de ensino religioso viram aulas de catequese. O aluno é conduzido 
a seguir a orientação religiosa do professor ou da instituição em que a aula é 
dada. Há uma longa tradição nesta forma de ensino religioso tanto em esco-
las católicas como escolas evangélicas. As aulas de ensino religioso procu-
ram levar o aluno à prática religiosa que é ensinada.

Nas duas alternativas acima, embora de características diferentes, o 
resultado, em geral, é que as aulas de ensino religioso deixam de ser dadas 
em pouco tempo. No primeiro caso, por absoluta falta de interesse de todas 
as partes, e, no segundo caso, por resistência dos pais, professores e, muitas 
vezes, dos próprios alunos. São poucos os casos em que as aulas de ensino 
religioso sobrevivem em ambos os casos.

Seria então, a melhor opção, não ter ensino religioso? Isso evitaria os 
problemas acima apontados. Mas não resolve todos os problemas. Ao con-
trário, traz outros. O ensino religioso não precisa andar somente por estes 
dois caminhos já mencionados. A religião é um dos maiores celeiros de va-
lores para a vida pessoal, para a vida em família e para a vida em sociedade. 
A crise de valores que a nossa sociedade vive, em grande parte, é provocada 
pelo estado pós-cristão em que se encontra a sociedade. Com quais os valo-
res uma pessoa deveria ter contato?
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No ensinamento de Jesus, vemos que ele andava por este caminho 
— ele ensinava princípios, valores, um novo caminho, um novo manda-
mento. Quando as pessoas estão construindo seus valores de vida, no 
período escolar, considerar histórias bíblicas e aprender ensinamentos a 
partir delas é algo muito importante. Quanta coisa pode ser aprendida ao 
se ler histórias como a do bom samaritano, a do filho pródigo, a de José do 
Egito e outras tantas. Simplesmente abandonar o ensino religioso não é o 
melhor caminho. Torná-lo uma experiência de vida e de construção de va-
lores, usando as histórias bíblicas como texto, ajuda tanto os professores 
como os alunos.
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o Aluno do Ensino rEligioso

Capítulo 
5

A atividade de ensino é intrínseca à fé cristã. São muitos os textos 
bíblicos que falam sobre a atividade de ensinar a fé às novas gerações. No 
Antigo Testamento, ensinar a fé, entre outras coisas, era lembrar os atos 
grandiosos do amor de Deus pelo seu povo. As novas gerações deveriam ser 
lembradas da criação, da promessa de salvação, da saída do povo de Israel 
do Egito, da esperança futura no Messias. Neste texto queremos chamar a 
atenção sobre o aluno do ensino religioso.

A atividade de ensinar era fundamentalmente responsabilidade da 
família. Os pais deveriam ensinar o temor e amor a Deus a seus filhos. No 
lar, portanto, os filhos eram, fundamentalmente, alunos do ensino religioso. 
Embora diante de Deus todos tenham de aprender, era dos pais a responsa-
bilidade de ensinar a fé aos seus filhos. No lar, algumas coisas parecem ób-
vias: os pais conhecem seus filhos, amam seus filhos, querem o bem de seus 
filhos. Se isso não for um pressuposto, deveria ser. Quando o que falamos 
acima é um pressuposto, a atividade de ensinar a fé se torna muito mais fá-
cil. Os pais creem e querem que seus filhos sigam no mesmo bom caminho 
que aprenderam a caminhar.

O segundo lugar para ensinar a fé, de acordo com as Escrituras Sagra-
das, é a Igreja. Para isso Deus deu ao seu povo pessoas com dons como o da 
pregação e do ensino. A Igreja local, onde a atividade de ensino se dá na sua 
quase totalidade, tem a vantagem de ter um grupo de alunos mais uniforme 
no que diz respeito aos objetivos de formação. 

Realmente distinto é o desafio de ensinar a fé em escolas. Nas escolas 
particulares confessionais, a única diferença importante é que a direção da 
escola tem seus pressupostos de fé. Os alunos não são todos da mesma famí-
lia de fé. Na escola pública o problema é realmente grande. Vamos nos deter 
para pensar um pouco nesse aspecto.

A escola pública, de certa forma, retrata o universo das convicções 
de fé da população onde ela está inserida. A escola pública é inclusiva. Ela, 
por princípio, não pode ser excludente. Como então ministrar uma disci-
plina como ensino religioso neste ambiente? No mínimo, isso é um grande 
desafio.
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Um dos princípios que o professor deve ter, ao assumir este desafio, é 
conhecer os seus alunos. Se as estatísticas desta área estão certas, na escola 
pública haverá algo em torno de 65% de alunos de origem católica, algo em 
torno de 25% de alunos de origem evangélica, e 10% de alunos de outras re-
ligiões ou de famílias que não têm opção religiosa. Este pluralismo deve ser 
levado em conta pelo professor.

Outro aspecto que o professor deve levar em conta são as necessida-
des dos alunos. Há temas que são universais e que certamente estarão pre-
sentes nas aulas de ensino religioso. Temas como vida, morte, violência, 
amor, ódio, tolerância, perdão, esperança fazem parte da vida de todo o ser 
humano. Falar sobre eles, não de forma dogmática, mas trazendo valores e 
orientação, é parte da missão de cada professor.

Por isso, a Bíblia é um grande manual para o ensino religioso. É claro 
que o ensino bíblico não pode ser impositivo a ninguém. Mas ele dá orien-
tação boa e segura para todas essas situações da vida. Conhecer os alunos, 
ter amor por eles e oferecer a eles uma opção boa de fé é parte da missão de 
quem ensina a fé.
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o ProfEssor do Ensino rEligioso

Capítulo 
6

Uma das maiores críticas que os não religiosos fazem aos religiosos 
é que boa parte dos religiosos não levam uma vida coerente à fé que pro-
fessam. Isso também acontece de forma bem particular contra os cristãos. 
Pessoas não religiosas dizem que os cristãos foram os causadores de muitas 
guerras, injustiças e crimes. E isso é verdade.

Nesta crítica, no entanto, há dois problemas. De um lado, se espera-
mos que todos que ensinam alguma coisa da fé cristã sejam perfeitos, então 
ninguém pode apresentar-se como professor. Por outro lado, se apenas pes-
soas perfeitas podem professar a fé cristã, então ninguém pode ser cristão, 
porque não há nenhuma pessoa justa sobre a terra que apenas faça o bem e 
nunca peque.

A fé cristã não ensina que pessoas convertidas sejam perfeitas. Ela en-
sina que pecadores, pela fé em Jesus, têm a certeza da vida eterna e uma nova 
oportunidade para corrigirem a sua vida. E este exercício é diário e constante. 
Todos os dias o cristão aprende a, humildemente, chegar-se diante de Deus e 
pedir perdão, recebendo auxílio para corrigir sua vida e andar nos caminhos 
do Senhor.

Ninguém deve esperar a perfeição de uma pessoa que se apresenta 
como professora ou professor de ensino religioso. A professora e o professor 
de ensino religioso também precisam beber da mesma fonte da graça e do 
perdão que ensinam aos seus alunos. A professora e o professor de ensino 
religioso devem fortalecer a sua fé, bebendo da mesma fonte que vão repas-
sar aos seus alunos, a Bíblia Sagrada — a Palavra de Deus.

Muitas pessoas que são desafiadas a cooperarem dando aulas de en-
sino religioso sentem que não são suficientemente preparadas para esta 
tarefa. Normalmente professores têm preparo para ensinar. É uma habili-
dade que precisa ser aprendida e que se desenvolve ao longo do tempo. A 
segurança quanto aos conteúdos que serão repassados aos alunos vem com 
o exercício da atividade. 

É evidente que, para uma pessoa que não crê em Deus ou que não con-
fia em Jesus Cristo, é quase impossível dar aulas de ensino religioso cristão. 
No entanto, ninguém chamado a cooperar nesta área deveria deixar de con-
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siderar a possibilidade de dar aulas de ensino religioso porque ainda não tem 
o conhecimento suficiente do que ensina a Bíblia Sagrada. Este preparo se 
consegue ao longo da jornada.

Dar aulas de ensino religioso é uma atividade compensadora. O profes-
sor de ensino religioso tem a oportunidade de ver seus alunos serem molda-
dos pela Palavra de Deus, hábitos errados serem corrigidos e uma nova vida 
sendo edificada. É um privilégio que poucas atividades oferecem de manei-
ra tão intensa. Se você tiver esta oportunidade, não deixe de considerá-la. 
Se você já dá aulas de ensino religioso, considere isso como um privilégio e 
uma bênção bem especial de Deus em sua vida.





Parte II 

A BíBliA  
E A sAlA dE AulA
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Ensino rEligioso:  
dEsAfios E oPortunidAdEs

Capítulo 
7

As pessoas que têm uma experiência positiva com a religião normal-
mente gostam de compartilhar essa experiência com todos. Se foi bom para 
a vida delas, pode ser bom para todos. Por outro lado, as pessoas que têm 
uma experiência negativa com a religião, tendem a não ver valor algum 
na religiosidade e a colocar limites na prática dos outros. Como ir além do 
limite da experiência de cada um para tratar do assunto do ensino religioso 
nas escolas? Este é um desafio que essa disciplina sempre tem diante de si.

Embora a legislação brasileira tenha abertura para a inclusão do ensi-
no religioso no currículo escolar, na prática, nem sempre é fácil sair da hipó-
tese para a realidade. Por vezes, existem autoridades na área de educação 
que julgam que esta matéria não deveria ser incluída no currículo. Aí apro-
veitam as brechas da legislação para evitar sua inclusão. Dizem que é muito 
difícil encontrar consenso em matéria tão polêmica. Vencer essa posição é 
um desafio. Dificilmente alguém conseguirá vencer este tipo de dificuldade 
somente com argumentos racionais.

Para ilustrar, vou contar uma história real, sem identificar pessoas, 
tempos e lugares. Num município, uma escola pública foi incendiada pelos 
próprios alunos. Este vandalismo inusitado causou impacto sobre a socie-
dade local e a imprensa deu bastante cobertura ao acontecido. A comuni-
dade escolar começou a se questionar: O que estavam fazendo errado? O 
que deveriam fazer para que a educação oferecida alcançasse outro tipo de 
resultado?

Durante semanas, aquela escola recebeu muitas críticas e pouca so-
lidariedade. Uma das poucas visitas de solidariedade foi feita por uma ins-
tituição cristã que ofereceu Bíblias para a biblioteca da escola. Também 
ofereceu a possibilidade de implantar o ensino religioso de tal forma que pu-
desse ajudar a trabalhar com o problema que estavam enfrentando.

Essa escola, avaliando o que estavam experimentando, resolveu acei-
tar a única oferta que lhes trouxe alguma expectativa de esperança. Implan-
taram esta forma de ensino religioso e, muito de perto, monitoraram seus 
resultados. Ao final de um ano de trabalho, promoveram uma avaliação for-
mal para saber se deveriam dar continuidade ao processo ou interrompê-lo. 
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Envolveram toda a comunidade escolar no processo. E o resultado foi pela 
continuidade. O ensino religioso ministrado havia ajudado a transformar 
aquela comunidade social. Ele havia sido positivo.

Se o ensino religioso tivesse sido oferecido antes daquela experiência 
traumática, provavelmente ele não teria sido aceito. Seus benefícios foram 
reconhecidos pela experiência e não por argumentos teóricos.

Este talvez seja um dos grandes desafios e, ao mesmo tempo, uma 
grande oportunidade que o ensino religioso tem em nossa sociedade. Mos-
trar seu valor e o benefício que ele pode trazer à comunidade escolar e à so-
ciedade. No campo da teoria, as razões podem se contrapor. Mas quando se 
veem os resultados positivos que ele traz na prática, então não há dúvida de 
que vale a pena trabalhar pela sua implantação e boa prática.

Jesus, muitas vezes, foi abordado por pessoas que lhe traziam per-
guntas teóricas com as quais queriam lhe trazer algum tipo de embaraço. A 
Jesus perguntaram se as pessoas deveriam pagar impostos, quem estaria em 
lugar de destaque nos céus, o que era a verdade, e outras perguntas seme-
lhantes. O debate teórico não era o preferido de Jesus. O amor era uma prá-
tica de vida. Quando o ensino religioso envereda por um caminho teórico, 
dificilmente se chegará a um consenso sobre sua validade. É na prática de 
vida que ele mostra seus resultados.
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A BíBliA AjudA nA disciPlinA  
dA sAlA dE AulA?

Capítulo 
8

Um dos principais problemas na sala de aula é a questão da disciplina. 
Pelo menos é isso que as pessoas que trabalham com os alunos indicam. 
São raros os professores que não relatam problemas de disciplina em sala 
de aula.

Como enfrentar essa questão? Será que o ensino religioso poderia aju-
dar as questões de disciplina enfrentadas pelos professores? Será que a Bí-
blia pode ajudar a manter a disciplina na sala de aula? Em escolas onde não 
há ensino religioso, muitos apontam para a disciplina de ensino religioso 
como uma possibilidade de solução desse problema. Religião e Bíblia são te-
mas muitas vezes relacionados à disciplina. Toda esta questão de disciplina 
é complicada de ser tratada. Como tratar desta questão?

Em primeiro lugar vamos lembrar alguns pontos básicos da fé cristã. 
O cristianismo não é propriamente uma tentativa de restaurar a disciplina 
no mundo. Ele veio trazer esperança e novas possibilidades de vida onde 
não havia mais esperança. O rompimento do ser humano com Deus fez com 
que também houvesse dificuldades de relacionamento deste ser humano 
com o seu próximo. É isso que aprendemos na história da criação e da que-
da em pecado. A promessa de um Salvador trouxe esperança e novas pos-
sibilidades para quem estava perdido. A mensagem central era de perdão 
e aceitação do ser humano por parte de Deus. Se não houvesse esta ação 
amorosa de Deus em Cristo, se Deus tivesse tratado a todos de acordo com o 
que mereciam (alguns se expressam dizendo: “se Deus tivesse disciplinado 
o ser humano...”), então não haveria nova oportunidade, nem esperança. 
Ou seja, o que a fé cristã faz é estabelecer esperança onde a falta de ética 
tomou conta. Ela estabelece uma nova base para a vida humana. Esta base 
é o amor de Deus, o perdão em Cristo e a esperança de vida e vida eterna.

O ensino da Bíblia é muito útil em uma sala de aula quando ele traz aos 
alunos esta base. Ele traz esperança, traz nova vida. No entanto, quando o 
ensino bíblico for apresentado em tom de ameaça, pensando em disciplinar 
ou pôr ordem na sala de aula, apresentando um Deus vingador, disciplina-
dor, então, além de não se alcançar este objetivo, se cria uma indisposição 
tanto com o ensino religioso como com a Bíblia.
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É interessante que quando há um problema na sociedade, o primeiro 
pensamento que vem à mente das pessoas é de criar novas leis ou leis mais 
rígidas para resolver o problema. O resultado deste tipo de reação é o que 
um antigo ditado dizia: “Quanto mais leis, mais pecados.” As novas leis cria-
das pelas pessoas e pela sociedade sempre são seguidas por novas maneiras 
de quebrar estas leis. Se o ensino religioso ou a Bíblia forem usados apenas 
como ferramenta disciplinadora, eles não vão transformar ninguém e nem 
possibilitar mudanças substanciais.

A disciplina é um dos frutos que o ensino religioso e o ensino da Bíblia 
podem trazer. Mas, de forma alguma, é o seu objetivo maior. O ensino reli-
gioso e o ensino da Bíblia trazem mudanças de vida, mudanças de perspecti-
va de vida, uma nova maneira de ver e olhar para o ser humano e para suas 
possibilidades em relação a Deus. E aí Jesus Cristo será o modelo ou o ponto 
central da mensagem. A maneira como Jesus tratava com as pessoas que 
tinham problemas ensina ao professor como tratar com seus alunos. A solu-
ção que Jesus aplicava não era pedir primeiro mudanças (disciplina) para de-
pois oferecer uma esperança. Ele trazia perdão e esperança que frutificavam 
em mudança de vida.

É por isso que o ensino religioso e a Bíblia Sagrada são excelentes ins-
trumentos para serem usados numa sala de aula. É evidente que não são 
panaceia para qualquer tipo de situação, mas são o fundamento para uma 
nova maneira de olhar o ser humano e a educação.
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A PEdAgogiA do PErdão,  
do Amor E dA novA oPortunidAdE

Capítulo 
9

Nas últimas décadas, surgiram muitas pedagogias que eram descritas 
como pedagogia de alguma coisa. Falava-se em pedagogia com genitivo. 
Talvez a mais famosa seja a pedagogia do oprimido, de Paulo Freire. Mas 
algumas tinham nomes positivos como pedagogia do amor, pedagogia da 
esperança, pedagogia do trabalho. Outras pedagogias tinham nomes negati-
vos, como pedagogia do conflito, pedagogia da opressão e assim por diante. 
Será que as aulas de ensino religioso produzem algum tipo de pedagogia? Se 
fôssemos dar um nome para esta pedagogia, qual seria? 

Em muitos meios, esta pedagogia seria chamada de pedagogia da ordem 
ou pedagogia da disciplina. Há os que julgam que a finalidade do ensino reli-
gioso seja estabelecer a ordem e a disciplina numa sala de aula. Sem dúvida, a 
maioria das pessoas espera que a aula de ensino religioso ajude a estabelecer a 
disciplina e a ordem numa sala de aula e, por consequência, em toda escola. Mas 
é justamente porque muitos enfatizam este aspecto, que o ensino religioso, por 
vezes, se torna sinônimo de legalismo. Não são poucas as pessoas que, a partir 
de sua experiência religiosa fundamentada no legalismo ou no moralismo, car-
regam consigo traumas e resistência a qualquer contato com a religião e a fé. 

Mas há outra maneira de olharmos para o ensino religioso. Se olhar-
mos para a Bíblia Sagrada, veremos que o centro da fé cristã é a pessoa de 
Jesus Cristo. E a mensagem central da fé cristã é o amor, o perdão, a nova 
oportunidade ou nova vida. Se fôssemos definir dessa forma o ensino reli-
gioso, como poderíamos chamá-lo: pedagogia do perdão, pedagogia da gra-
ça, pedagogia do amor?

A resistência de muitas pessoas ao ensino religioso está justamente no 
fato de que, pela experiência dessas pessoas, a religião tem uma conotação 
repressiva ou segregadora. Essas pessoas têm dificuldade de reconhecer no 
ensino religioso o que é mais central na fé cristã, a saber, o perdão, o amor, 
a esperança.

Quando pensamos nestes termos, vemos como uma boa aula de ensino 
religioso faz falta numa sala de aula ou escola. Que mudanças à mensagem 
do perdão pode provocar num aluno, num professor, na comunidade escolar? 
Que mudanças pode provocar a mensagem do amor em Cristo? Que mudanças 
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pode provocar a mensagem da nova vida? Esta aproximação é uma pedagogia 
que estabelece um novo fundamento para a vida e para os relacionamentos. 
As bases do relacionamento são novas para o relacionamento entre as pes-
soas e o relacionamento com Deus. Seria uma verdadeira pedagogia da graça.

Vamos pensar num exemplo prático. Dois alunos se desentenderam 
e brigaram. Um bateu no outro. Qual é a reação mais comum? Quem bateu 
sai dizendo que fez justiça, que mostrou quem manda, que mostrou quem é o 
mais forte. Quem apanhou pensa numa maneira de se vingar. É com este tipo 
de pensamento que se perpetua o ódio, que continuam os desentendimentos, 
que nunca se alcança a paz.

No entanto, para pessoas que têm este tipo de experiência é preciso 
ensinar que é mais nobre perdoar do que se vingar, pois isso dá oportunida-
de para que a vida recomece. Foi assim que fez Jesus Cristo levando sobre 
si as culpas que não eram dele, para dar nova oportunidade de vida a todos. 
Então está sendo estabelecido um novo parâmetro. Aí se dá oportunidade 
para o amor vencer o ódio, oportunidade para a reconciliação tomar o lugar 
da vingança, para o perdão ocupar o espaço da retaliação.

Esta mensagem é necessária para tornar a vida humana possível. Esta 
mensagem é necessária em qualquer sala de aula, em todas as escolas. Esta 
mensagem introduz uma nova pedagogia. Será isso um sonho, um ideal 
longe da realidade? De qualquer maneira, é esta mensagem que a Bíblia Sa-
grada traz e que ajudou tantas e tantas pessoas ao longo da história e que 
continua ajudando pessoas nos dias de hoje.

Um viciado em drogas, que não via mais esperança para a sua vida, foi 
internado numa comunidade terapêutica. Ali começou a ser cuidado por pes-
soas que não o conheciam e começou a ouvir destas pessoas a mensagem do 
amor de Deus. Depois de algumas semanas ele concluiu: “O que estas pes-
soas estão fazendo por mim deve ser o amor de Deus. Elas me amam sabendo 
que não presto. Elas cuidam de mim sabendo que não posso retribuir.”

Esta é a verdadeira pedagogia do ensino religioso. Faz reconhecer o 
perdão, o amor, a mensagem central da fé cristã na prática. Que seja esta a 
pedagogia que o ensino religioso traz para alunos, professores e toda a comu-
nidade escolar.
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Capítulo 
10

Aconselhamento é uma disciplina muito controvertida no debate pú-
blico. A disciplina sobre aconselhamento é recente no mundo acadêmico. Os 
dicionários de língua portuguesa, até a década de 1960, não tinham o verbe-
te catalogado. A palavra não existia. Ela veio derivada da palavra criada no 
inglês “counseling” e foi aportuguesada para aconselhamento. Conselho é 
palavra antiga. Desde os tempos bíblicos podia-se pedir e dar conselho. Um 
conselho também pode ser uma comissão de notáveis. Os membros da co-
missão são os conselheiros. No entanto, a atividade de aconselhamento não 
é tão fácil de ser exercida.

Nas grandes escolas de aconselhamento, historicamente, se distin-
gue entre aconselhamento diretivo e não diretivo. O primeiro está mais 
centrado na pessoa do conselheiro. O segundo se centra mais na pessoa do 
aconselhado. No entanto, não há muito consenso sobre o que é permitido e 
proibido fazer nesta atividade. Psicólogos, que são profissionais treinados 
nesta área, têm princípios quando aos limites de sua atividade.  A área do 
aconselhamento, no entanto, é tão antiga quanto à própria humanidade. 
Com ou sem princípios claros, o aconselhamento é praticado onde existe 
ser humano. Aconselhamento não é atividade apenas de pessoas prepara-
das ou habilitadas.

Na sala de aula, o professor de ensino religioso é pessoa buscada por 
seus alunos, colegas e familiares dos membros da comunidade escolar para 
aconselhamento. Há a suposição de que quem trata de ensino religioso seja 
pessoa indicada para dar conselhos sobre assuntos da vida.

Na prática, no entanto, nem sempre a pessoa responsável pelo ensino 
religioso está preparada para exercer a atividade de aconselhamento. Por 
isso é necessário humildade, prudência e sabedoria. A humildade deve es-
tar presente, indicando que nem sempre sabemos os melhores caminhos e 
as melhores soluções nem para nossa vida nem para a dos outros. Embora 
o professor de ensino religioso possa ser uma pessoa de fé em Deus e que 
conhece a Bíblia Sagrada, ele também precisa da ajuda de Deus como qual-
quer outra pessoa. O professor de ensino religioso também tem seus limites 
e precisa ser humilde diante das decisões de outras pessoas. A prudência é 

AconsElhAmEnto  
no Ensino rEligioso
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necessária, pois, com conhecimento limitado da situação de vida dos ou-
tros, nem sempre o que imaginamos ser o melhor se comprova como tal na 
prática. A sabedoria irá ajudar a caminhar junto com a pessoa que busca 
conselho para indicar para ela o caminho e a orientação que ela pode en-
contrar na Palavra de Deus.

É importante que a pessoa responsável pelo ensino religioso leia obras 
que falam sobre o aconselhamento cristão. Existem várias disponíveis em 
boas livrarias cristãs. Elas ajudam a compreender melhor esta área do co-
nhecimento e atividade humanas. Por outro lado, uma vida coerente com o 
ensinamento dado sempre é um dos melhores “conselhos” que uma pessoa 
pode dar. Diz um ditado que palavras convencem e exemplos arrastam. Os 
alunos, em geral, guardam em sua memória com carinho muito mais os pro-
fessores que foram exemplo de vida do que aqueles que foram luminares no 
conhecimento.
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Capítulo 
11

Nos contos infantis, era muito comum, ao final da narrativa, aparecer 
a pergunta: Qual a moral da história? A partir daí, o leitor era estimulado a 
tirar uma lição daquela história que acabava de ler.

Muitas vezes, com as histórias bíblicas, existe a tentação de fazer a 
mesma coisa. Ao final de cada história bíblica deveria aparecer uma lição a 
ser aprendida. Mas será que isso não nos induz ao erro? Qual é a intenção do 
texto bíblico?

Quando pensamos no ambiente escolar, muitos imaginam que o ensi-
no religioso é uma aula que deve dar lições de moral para os alunos. A his-
tória bíblica, neste caso, serviria para dar ensinamentos morais. As pessoas 
aprenderiam a viver de forma adequada para agradar a Deus.

Sem dúvida, aprender a viver de forma agradável a Deus é importante. 
Ter este conhecimento é muito importante para a vida. No entanto, a intenção 
das histórias bíblicas não se encerra neste propósito. É preciso ir mais a fundo. 

A Bíblia é um livro que traz uma mensagem de esperança quando não 
há mais esperança. Isso fica bem claro desde o início da narrativa bíblica. 
Em Gênesis, logo depois de dizer que o ser humano pecou e se afastou de 
Deus, é apresentada a promessa da vinda do Salvador que haveria de vencer 
o pecado. A intenção da história bíblica era de trazer esperança para quem 
não poderia ter esperança.

Por isso que, ao contar histórias bíblicas para crianças, não podemos 
perder a perspectiva da centralidade de Jesus Cristo nas Escrituras. Jesus 
Cristo veio ao mundo para salvar os perdidos. Ele morreu na cruz para ven-
cer o pecado e a morte. Ele ressuscitou mostrando que sua vitória foi com-
pleta. E a salvação é pela fé nele, não por obras.

Contar histórias bíblicas na perspectiva da centralidade de Jesus Cris-
to nas Escrituras é contar as histórias não apenas ensinando o que é certo 
e errado, mas também falando do arrependimento, do perdão, do amor de 
Deus, da confiança no Pai Celestial, e de como isso é fundamental para po-
dermos viver de maneira agradável a ele.

Quando aprendemos como devemos viver, aprendemos também que 
não vivemos de forma plena como deveríamos. E aí entra a necessidade de 
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ensinar o perdão e a vida. Quando Jesus contou histórias, muitos que pen-
savam que viviam vida perfeita se afastaram dele. E, por outro lado, mui-
tos que sabiam que não tinham uma vida perfeita, vinham até ele porque ali 
encontravam perdão e uma oportunidade para se corrigir e viver de forma 
agradável a Deus.

Na sala de aula é muito importante manter este equilíbrio. Mais do que 
trazer uma “moral da história”, bem fará o professor e a professora de ensino 
religioso se, por meio da história, conduzir seus alunos até o amor de Deus e 
à nova vida que só é possível a partir de Jesus Cristo.
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Capítulo 
12

Uma das tentações que a pessoa religiosa pode sofrer é a de achar que 
tem respostas para tudo. O seu sentimento de satisfação com Deus é tão 
grande que ele pode perder o sentido da humildade e achar que tem resposta 
para todas as questões.

Este sentimento pode estar presente na pessoa que ministra o ensino 
religioso. Nunca se sabe o que vai acontecer numa sala de aula. Que pergun-
tas irão ser feitas? Que temas serão abordados? Qual a resposta mais ade-
quada a todas as perguntas? A tentação que o professor de ensino religioso 
pode ter é a de tentar trazer resposta para todas as questões.

Na verdade, nem todas as perguntas da vida têm resposta. Nem todas 
as respostas sobre as questões existenciais estão nas páginas da Bíblia. Há 
muitas perguntas que não vamos saber responder. Por isso, é importante ser 
humilde. Há um limite para o ensino religioso. O limite está em nosso conhe-
cimento, em nossa capacidade. Não é que as questões não tenham resposta. 
Deus as tem. Mas nós, muitas vezes, não as sabemos.

Essa é uma das duras lições que temos de aprender na vida. Temos 
limitações. Quando essas situações aparecem, é bom compartilhar isso 
com os alunos. O ensino religioso não responde a tudo. Ele não é uma pa-
naceia que cura qualquer tipo de enfermidade. Ele tem limites. É verdade 
que ele trata de questões tão amplas que nenhum ser humano consegue 
alcançar, como a natureza de Deus e a eternidade. Ele trata de questões 
extremamente sublimes como perdão dos pecados e o amor de Deus. Ele 
trata de questões tão profundas quanto a misericórdia de Deus. Mas ele 
tem limites.

Além disso, numa escola, também há limites. Embora o professor de 
ensino religioso seja uma testemunha de sua fé, ele sabe que diante de si 
tem pessoas com convicções, crenças e posicionamentos que podem não 
ser exatamente os seus. E ele deve respeitá-los. Jesus respeitava as pes-
soas. Ele não forçava a barra. Escola não é o lugar mais adequado para pro-
selitismos. Há limites no que pode ser feito ali. Se o professor tem filhos, 
pense nos limites que gostaria que os professores dos seus filhos respeitas-
sem ao tratar com seus filhos. 

limitEs do Ensino rEligioso
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Além do limite pessoal e do limite no campo de atuação da sala de aula, 
ter limites é um exercício maravilhoso para confiarmos na graça de Deus. 
Apesar dos nossos limites, a graça de Deus é ilimitada. Ela cobre os nossos 
limites. O amor de Deus vai além de todo o entendimento humano. E ele está 
com aqueles que se dedicam à maravilhosa tarefa de ensinar as pessoas a 
terem uma relação amorosa com Deus em Cristo.

Os limites do ensino religioso não são uma deficiência nem um pro-
blema. São uma maneira de reconhecer que não somos deuses. Cremos em 
Deus, mas não somos deuses. E é este Deus e Pai, que a Bíblia apresenta, que 
queremos compartilhar. Queremos ajudar os alunos a perceberem e confia-
rem neste amor. E, desta forma, vamos ver vidas transformadas. Vidas que 
têm limites, mas que são cobertas pelo amor sem limite de Deus. Tendo este 
amor, os professores irão tratar de forma amorosa seus colegas, seus fami-
liares, e toda a comunidade.

Podemos dizer: que bom que há limites. Confiemos em Deus.
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como contAr históriAs BíBlicAs?
Capítulo 

13

Lembrar histórias da Bíblia é um costume que vem dos tempos do An-
tigo Testamento. Nas famílias hebreias era costume lembrar todo o ano a 
saída do povo de Israel do Egito. Eles reuniam a família, preparavam refei-
ções especiais e recordavam a história de seu povo. Era importante lembrar 
os grandes feitos de Deus a favor de seu povo.

Na Igreja Cristã esse hábito teve continuidade, agora lembrando os 
grandes feitos de Deus em Cristo Jesus. Celebra-se o Natal, a Páscoa, a As-
censão, o Pentecostes, lembrando os fatos marcantes da vida de Jesus. Em 
algumas destas festas é costume reunir as famílias e fazer refeições espe-
ciais. A Santa Ceia foi instituída por Jesus por ocasião da Quinta-Feira Santa 
e é celebrada pelos cristãos, entre outras coisas, para memória da sua morte 
e ressurreição. 

Contar histórias bíblicas para crianças nas aulas de ensino religioso 
é uma maneira de passar para elas os ricos ensinamentos que a Bíblia tem 
para todos. O próprio Senhor Jesus era mestre em contar histórias. Ele utili-
zava os fatos do cotidiano para repassar seus ensinos. Ele contava parábo-
las para transmitir as lições.

Nas aulas de ensino religioso, quando contamos histórias bíblicas, os 
alunos podem criativamente entrar nelas e se imaginar nestes cenários, ex-
perimentando, dessa forma, toda a riqueza dos ensinamentos bíblicos.

Há muitas maneiras que o professor pode utilizar para isso. Queremos 
sugerir três. A primeira é pedir aos alunos que façam um teatro reproduzindo 
a história bíblica. Ao interpretar a história, os alunos a aprendem e começam 
a tirar ensinamentos dela. Além disso, eles a memorizam, gravam sua se-
quência e guardam, de forma lúdica, o conteúdo de tudo isso para o restante 
da vida. Histórias como a do filho pródigo, a entrada de Jesus em Jerusalém e 
o julgamento de Jesus são muito apropriadas para serem teatralizadas.

Uma segunda sugestão é usar a história para conhecer diferentes ti-
pos de literatura. Por exemplo, pedir para as crianças escreverem uma poe-
sia sobre a história que estão aprendendo. Na Bíblia temos muita poesia 
registrada. Salmos são poesia. Os cânticos de Maria, Zacarias e outros são 
poesia. E mesmo dentro dos livros dos profetas estão registradas poesias. 
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A poesia estimula a imaginação. Surpresas extremamente agradáveis apa-
recem quando se estimulam crianças e jovens a escrever poesias baseadas 
num tema bíblico.

A terceira forma que queremos sugerir é o desenho. O desenho faz 
com que a imaginação seja objetivada em uma folha de papel ou cartolina. 
O desenho pode ser uma criação individual ou de grupo. Para desenvolver 
o desenho, a criança tem de imaginar a cena que quer registrar e fazer uma 
espécie de fotografia daquela cena. Ela precisa pensar nos detalhes das rou-
pas, fisionomias, natureza, casas e outras situações que fazem parte da his-
tória. Tendo esta fotografia registrada, o conteúdo da história e as ligações 
entre a história e a vida ficarão registradas em sua mente.

Contar histórias bíblicas é uma atividade importante e recompensa-
dora na tarefa de repassar ensinamentos válidos para toda a vida. Vale a 
pena planejar esta atividade.
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A BíBliA E A litErAturA — usAndo  
os gênEros litErários PArA EnsinAr

Capítulo 
14

No capítulo anterior apresentamos três maneiras práticas de contar 
histórias bíblicas: o teatro, o desenho e o desenvolvimento de gêneros lite-
rários. Neste capítulo queremos aprofundar um pouco mais esta questão dos 
gêneros literários.

Muitas vezes o responsável pelo ensino religioso numa escola se per-
gunta o que poderia fazer para motivar seus alunos pela matéria. Uma expe-
riência que normalmente funciona bem é quando os alunos são motivados 
a escrever poesias semelhantes às poesias bíblicas. A maioria das pessoas 
não imagina que na Bíblia existam muitos textos poéticos, mas a verdade 
é que existem poesias espalhadas ao longo de todo texto bíblico, com uma 
concentração especial no livro dos Salmos.

Em Gênesis 2.23 está registrada a primeira poesia bíblica. O motivo 
inspirador desta poesia é um dos mais fortes motivos inspiradores em toda a 
história da humanidade. O fato de um homem encontrar sua mulher amada 
inspirou e ainda inspira muitas pessoas a se expressarem de maneira poéti-
ca. Adão fez o mesmo. Quando viu Eva, sua mulher, ele fez uma poesia.

A poesia bíblica tem características diferentes da poesia que nós hoje 
estamos acostumados a ler ou ouvir. Hoje as pessoas rimam as palavras no 
final de uma linha. O som e a cadência das sílabas são idênticos. Nos tem-
pos bíblicos a rima não era de palavras, mas de ideias. A ideia expressa na 
primeira frase era repetida, ampliada ou complementada na segunda frase. 
Isso era feito de maneira criativa.

Veja no Salmo 26.2 como isso acontece. A primeira frase diz: “Exa-
mina-me e põe-me à prova, ó Senhor.” Em seguida, o salmista, na segunda 
frase, repete o mesmo pensamento usando outras palavras: “Julga os meus 
desejos e os meus pensamentos.” Com isso, o pensamento do autor não é 
apenas repetido, mas também ampliado. E a beleza da expressão poética fica 
ressaltada.

Em outros textos poéticos da Bíblia, a segunda parte do versículo 
afirma o que a primeira parte diz, mas de maneira contrária. Examinar os 
Salmos para aprender a sua maneira de fazer poesia é algo que instiga a 
curiosidade e ajuda a compreender melhor o texto bíblico.
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A pessoa responsável pelo ensino religioso, depois de examinar alguns 
Salmos e ver como eles são organizados do ponto de vista poético, pode ins-
tigar seus alunos a escreverem poesia utilizando este mesmo estilo. Pode 
propor temas como o amor à família ou o valor da oração, entre outros. O 
trabalho pode ser feito individualmente, em duplas ou em pequenos grupos. 
No final, o resultado do trabalho é repartido com todos e todos procuram 
descobrir como cada poesia foi feita.

O livro de Provérbios é outro que está repleto de linguagem poética. 
Poderá ser dada uma aula sobre um capítulo de Provérbios com o mesmo 
objetivo. Uma sugestão é fazer a leitura do capítulo 10 de Provérbios nesta 
perspectiva. Vejam, por exemplo, o versículo 1: “O filho sábio é a alegria do 
seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe.” Claramente podem 
ser percebidas as duas frases que compõem este provérbio. Na primeira 
parte o filho é sábio. Na segunda, o filho é sem juízo. As ideias se contra-
põem. Na primeira parte o filho sábio é associado à alegria. Na segunda, o 
filho sem juízo é associado à tristeza. Novamente as ideias se contrapõem. 
E pai – na primeira parte, com mãe – na segunda parte, são ideias que se 
complementam. 

Seguindo este tipo de análise nos versículos seguintes deste capítulo 
de Provérbios, vê-se outro texto com riqueza para análise na composição 
poética. Escrever algum provérbio desta forma pode ser dado como desafio 
aos alunos para exercício prático do que aprenderam nesta aula.

Na Bíblia há uma riqueza de estilos literários. Textos jurídicos, como 
em Deuteronômio, textos históricos, textos escritos em forma de parábolas. 
Tudo isso, ajuda a criar interesse no estudo do texto bíblico. Compreender a 
poesia significa compreender a mensagem que a Bíblia traz para as pessoas.
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Capítulo 
15

Uma das grandes mudanças no aprendizado nas últimas décadas foi 
a introdução do vídeo na vida diária das pessoas. Quando foi descoberta 
a fotografia e a possibilidade do registro da imagem com movimento, não 
se imaginava como isso mudaria a maneira das pessoas pensarem e inte-
ragirem.

O cinema já foi um desenvolvimento enorme para a humanidade. Ima-
gem e som foram unidos e começaram as ser criadas peças de grande comu-
nicação. Uma das grandes mudanças da literatura para o cinema é que, na 
literatura, a pessoa precisa utilizar muito mais a imaginação. Outra diferen-
ça é que, na leitura, o pensamento é linear. As pessoas precisam ler linha 
por linha para alcançar o pensamento do autor. No cinema, a comunicação é 
espacial. A pessoa entra no cenário e participa dele de forma distinta.

Na esfera religiosa, o filme é muito utilizado e alcança, normalmen-
te, enormes índices de audiência. Filmes feitos há décadas ainda são vistos 
hoje, como Os Dez Mandamentos ou as várias versões da Vida de Jesus. Nos 
últimos anos, séries de televisão foram feitas sobre a Bíblia ou sobre histó-
rias bíblicas.

Na sala de aula, com a tecnologia atual de computadores e projetores, 
o uso de material em vídeo ficou mais fácil de ser usado. Mas, nem sempre, 
os filmes ou séries de TV cabem dentro do horário de uma aula ou são ade-
quados para todas as faixas etárias da escola. Por isso, o responsável pelo 
ensino religioso deve planejar bem que tipo de material irá usar.

Existe muito material útil e de curta duração em sites especializados 
em vídeos, como YouTube e outros. Ali podem ser baixados materiais bem 
úteis para serem utilizados nas aulas. 

Quando se usa vídeo em sala de aula, o propósito não é entreter os alu-
nos. O propósito é educar. Por isso, além de assistir, o responsável pelo en-
sino deverá planejar o que fará para que os alunos aprendam com o vídeo. 
Neste planejamento podem entrar rodas de conversa, exercícios escritos, ou 
outras propostas didáticas adequadas.

A grande vantagem do vídeo é que ele vai ao encontro da experiência diá-
ria do aluno que vê vídeos na TV, no computador, nos tablets e nos celulares.

o uso dE vídEos nAs AulAs  
dE Ensino rEligioso
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Um desafio que pode ser dado aos alunos é que eles desenvolvam um 
pequeno vídeo a partir de uma lição de ensino religioso. Pode ser feito entre 
eles um concurso para ver de quem será o melhor vídeo. Estipular um tempo 
máximo de vídeo, por exemplo, 3 minutos, também é boa prática. O trabalho 
poderá ser feito em grupo e, normalmente, a participação e integração dos 
grupos é muito boa.

A proposta para elaboração do vídeo pode ter como tema apresentar 
uma história bíblica de forma contemporânea. Outra proposta poderá ser a 
de apresentar, em forma de vídeo, uma lição que aprenderam de um texto 
bíblico. Enfim, o vídeo é uma excelente maneira de transmitir verdades bí-
blicas e fixar conteúdos das aulas de ensino religioso.
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A BíBliA E o mundo virtuAl

Capítulo 
16

O mundo virtual hoje faz parte da vida de todas as pessoas. Não é di-
ferente com os estudantes. A presença dos celulares em sala de aula é uma 
realidade. Além dos celulares, existem os tablets e os computadores. Eles fa-
zem parte da vida de uma grande parte da população.

Se, por um lado, a presença deles pode significar um problema para a 
atenção em sala de aula, por outro lado, eles são uma ferramenta que pode 
ser usada para a educação, inclusive para o ensino religioso.

Hoje existem muitos recursos que os professores podem usar para 
despertar os alunos a lerem a Bíblia e desenvolverem o gosto pelo aprofun-
damento do estudo. O texto bíblico está disponível em diversas traduções 
e diversas línguas. É evidente que existem muitos sites “piratas” sobre qual-
quer assunto. Existem também sites piratas sobre a Bíblia, os quais não são 
muito confiáveis. É bom que os professores dirijam seus alunos para sites ou 
aplicativos de entidades sérias.

Uma coisa simples que pode ser feita com alunos de classes mais 
adiantadas é comparar diferentes traduções. A comparação ajuda a en-
tender o sentido do texto bíblico. Por outro lado, ajuda a desenvolver no 
aluno a habilidade de se expressar de uma maneira mais rica, a procurar 
compreender textos com maior profundidade. Outro exercício que pode ser 
feito é o de procurar textos bíblicos a partir de um determinado aplicativo. 
Os alunos, com isso, desenvolvem sua habilidade de lidar com indicações 
como nomes de livros, capítulos, versículos.

Também é possível formar grupos de leitura bíblica, compartilhamen-
to de descobertas, pesquisas sobre temas específicos. Enfim, o mundo vir-
tual abre muitas possibilidades de crescimento no ensino religioso. Todos 
irão perceber como a Palavra de Deus, tão antiga, continua moderna e atua-
lizada.

Outras sugestões muito úteis são utilizar programas como Google 
Maps para visitar os locais onde as antigas histórias bíblicas ocorreram; 
procurar sites de museus ou agências educacionais cristãs para ver os ma-
nuscritos bíblicos. Procurar em sites como YouTube vídeos sobre histórias 
bíblicas. A criatividade nesta área praticamente não tem limites.
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A Sociedade Bíblica do Brasil, que é associada às Sociedades Bíbli-
cas Unidas, coopera com diversos sites e desenvolve aplicativos de leitura 
bíblica. Muitos desses aplicativos podem ser baixados gratuitamente da 
Internet. 

Outras instituições cristãs, como rádios, editoras e organizações cris-
tãs, em seus sites, oferecem uma riqueza de materiais e conteúdos cristãos 
que irão ajudar os alunos e as aulas de ensino religioso. 

Os professores de ensino religioso, fazendo isso, irão utilizar os smart
phones, tablets e computadores como ferramentas auxiliares para oferece-
rem seus conteúdos. 
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Capítulo 
17

A música é um forte elemento didático em qualquer área. Na cultu-
ra popular, a música transmite conhecimentos e sentimentos de geração a 
geração. O cancioneiro popular imortaliza expressões e valores ao longo de 
décadas. Quem não lembra músicas como “Tristezas do Jeca”? Esta música 
transmite a melancolia dos sentimentos do homem do interior e, ao mesmo 
tempo, dá uma visão de vida de sofrimento e dor para aqueles que têm de 
enfrentar as lidas do campo. 

Nas cidades se cantavam músicas como “Lampião de Gás”, que apre-
sentavam uma visão mais positiva das cidades, incentivando indiretamen-
te o homem do campo a vir para a cidade. 

Na transmissão da fé cristã, a música também desempenhou papel im-
portante. Alguns dos Salmos eram cantados. Cantar tem melodia e ritmo e 
ajuda a memorizar o conteúdo que se quer transmitir.

Nas aulas de ensino religioso, na escola, a música também é importan-
te. Verdades importantes são guardadas para a vida porque foram apren-
didas numa música. Sábio é o professor ou a professora que se vale desse 
recurso para reforçar o ensino das lições da Palavra de Deus.

Nas últimas décadas, surgiram muitos compositores cristãos que colo-
caram os seus dons a serviço do Reino de Deus compondo músicas para os 
mais variados temas e textos bíblicos. Estas músicas foram compostas em rit-
mos variados e com textos adequados para as mais diferentes faixas etárias.

Numa sala de aula, o recurso da música pode ser utilizado pela pessoa 
responsável pelo ensino religioso de diversas formas. Os alunos podem ser 
incentivados a usarem seus dons acompanhando a música com os instrumen-
tos musicais que sabem tocar. Instrumentos de percussão podem ser usados 
facilmente até mesmo por quem tem pouca iniciação musical. Além disso, na 
área da interdisciplinaridade, as aulas de ensino religioso podem fazer parce-
ria com os responsáveis pelo ensino da música na escola. Isso reforça, entre 
outras coisas, a importância e a presença da aula de ensino religioso. 

Para ensinar uma música, é preciso repetir inúmeras vezes a sua letra. 
Isso faz com que a letra seja aprendida de cor e o seu conteúdo seja assimi-
lado de maneira natural e duradoura.

A músicA E o Ensino  
dA PAlAvrA dE dEus
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A reflexão sobre a letra da música incentiva os alunos a não apenas 
repetirem mecanicamente seu conteúdo, mas se apropriarem de maneira 
adequada de seus ensinamentos.

A música também pode ser usada em apresentações da escola, dando 
testemunho dos conteúdos bíblicos a toda comunidade escolar.

Poderíamos continuar citando benefícios do uso da música ligada ao 
ensino religioso. Mas estes, cremos, já são suficientes para sublinhar o seu 
grande valor. Quando a pessoa responsável pelo ensino religioso em uma 
escola prepara suas aulas, pensa em como vai transmitir a história bíblica e 
seu ensinamento; seria de grande valor se preparasse também o uso de mú-
sicas adequadas para reforçar o conteúdo programático da lição. 

Não é por acaso que a Bíblia diz que uma das atividades especiais dos 
anjos é o entoar de músicas. Além disso, uma das atividades prazerosas que 
a Bíblia diz que Deus preparou para a eternidade é a música. Podemos come-
çar esta atividade já agora, inclusive nas aulas de ensino religioso.
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A BíBliA E o tEAtro

Capítulo 
18

Um desafio para os professores de ensino religioso é apresentar as histó-
rias bíblicas de forma criativa e relevante para seus alunos. Nem sempre isso é 
fácil. A tarefa de preparar aulas a cada semana e encontrar recursos didáticos 
para transmitir as histórias e mensagens bíblicas de maneira agradável e es-
timulante aos alunos é um exercício contínuo e instigante para quem vive a 
realidade da sala de aula. Neste capítulo queremos chamar a atenção para a en-
cenação ou o teatro como forma de trabalho para ensinar histórias bíblicas.

Essa arte é muito antiga. Quando, no Antigo Testamento, por ocasião da 
Páscoa, todos os anos a família se reunia e a história bíblica da saída do Egito 
era contada, se fazia uma espécie de encenação. Os mais novos perguntavam 
e os mais velhos respondiam contando a história bíblica. Era uma maneira de 
lembrar os grandes feitos da salvação que Deus havia providenciado.

No Novo Testamento, Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia e disse que ela 
deveria ser feita “em memória” dele. Ou seja, cada vez que a Santa Ceia é cele-
brada e distribuída, as pessoas devem lembrar os episódios da morte e ressur-
reição de Jesus. Lembrar faz com que o “em memória” se realize.

Ao longo da história, cristãos encontraram diferentes maneiras de trans-
mitir as verdades bíblicas. No final do século XIV e início do século XV, John 
Wycliffe havia traduzido a Bíblia para a língua do seu povo, o inglês. O conhe-
cimento bíblico era quase nulo entre o povo. A solução encontrada foi incumbir 
pessoas de decorar e recitar trechos da Bíblia para o povo nas ruas e praças: os 
lolardos. Com isso começou uma revolução política e religiosa na Inglaterra.

Em anos recentes, algumas histórias bíblicas viraram temas de apre-
sentações teatrais e filmes que marcaram a história da arte de representar. 
Exemplos são os filmes baseados nos Dez Mandamentos e na Paixão de Cristo. 
Séries de televisão também foram criadas tendo como enredo histórias bíbli-
cas. Cresce até o hoje o número de filmes e séries de TV sobre temas bíblicos.

O teatro pode ser usado como recurso didático na sal a de aula para o ensi-
no religioso. Algumas histórias são muito fáceis de serem encenadas por crianças, 
como, por exemplo, a história do bom samaritano. Os alunos da sala de aula po-
dem ser distribuídos em dois grupos. Cada grupo recebe a incumbência de encenar 
a história e fazer sua apresentação para que o outro grupo a assista. Os alunos fa-
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cilmente darão cabo dessa incumbência. Alguns professores podem ser convida-
dos para ver as apresentações e escolher o grupo que tiver o melhor desempenho.

Em ocasiões especiais, como na Semana Santa, Dia da Bíblia e Natal, os 
estudantes podem ser desafiados a prepararem apresentações especiais onde 
toda a comunidade escolar será envolvida. Pedir que atualizem a história bíbli-
ca, criando uma espécie de parábola moderna sobre o tema da história bíblica, 
também ajuda no desenvolvimento do aprendizado.

Quais são as vantagens de utilizar a encenação ou o teatro para o 
aprendizado? São várias, mas vamos destacar algumas.

O teatro trabalha os conteúdos de forma lúdica. Com isso o interesse 
pelo tema cresce e os conteúdos são absorvidos de forma fácil. A aula não é 
vista de forma negativa. Muito embora haja grande concentração na tarefa 
e muito esforço para desenvolvê-la, isso é feito de forma agradável e natural. 

Outro aspecto importante é que os estudantes, ao prepararem a história para 
encenar, precisam assimilar seu conteúdo. O que, de outra maneira, poderia sig-
nificar uma atividade maçante, na preparação de uma peça teatral, fica natural e 
agradável. Quando um grupo de crianças ou jovens prepara uma história como a 
do bom samaritano, ele guarda a sequência dos episódios, a caracterização de cada 
um dos personagens e o ensinamento central da história para toda a vida. 

Outra vantagem do teatro ou encenação é a integração da turma. Quando 
os alunos recebem alguma atividade para ser desenvolvida em grupo, muitas 
vezes acontece que alguns se envolvem na tarefa e outros apenas assinam o 
trabalho. No teatro, cada um tem de participar. A integração do grupo se dá de 
maneira abrangente. Alguém assume a liderança, e cada um faz a sua parte. 
Até habilidades aparecem que de outra forma ficariam ocultas. Alguém pode 
ensinar ou até compor uma música. Outro pode tocar um instrumento musical. 
Há os que cuidam de algum efeito de luz, e assim por diante. O grupo se integra 
e trabalha de maneira muito mais harmoniosa.

Finalmente quero chamar a atenção para o fato de que o teatro é uma ex-
celente forma de comunicação para transmitir a Palavra de Deus. Se o produto 
desta atividade de sala de aula for bom, ele certamente chamará a atenção de 
toda a comunidade escolar e mesmo da comunidade social. Podem surgir con-
vites para apresentar a encenação ou teatro em ocasiões e lugares especiais. E a 
Palavra de Deus continuará a ser espalhada. Muitos estudantes, na atividade de 
encenação de histórias bíblicas, se valem de recursos audiovisuais como compu-
tadores, projetores, música, efeitos de som e luz. 

O resultado sempre é positivo. Quando se pensa em tempos de aprendizado, 
impacto e difusão da mensagem, a utilização desta técnica é extremamente válida. 
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Um dos assuntos que está presente na sociedade e, por conseguinte, 
nas escolas é a morte. Pessoas não apenas nascem. Elas também morrem. O 
luto é parte da experiência do ser humano. 

Enfrentar a morte sempre é difícil. Mas a morte nem sempre tem o 
mesmo impacto sobre as famílias e a comunidade. Por exemplo, se morre 
uma pessoa idosa, que estava muito tempo doente, o impacto é diferente do 
que quando morre um jovem, de forma violenta. Quando há uma chacina, o 
efeito é totalmente diverso. Quando há uma epidemia, o impacto também é 
outro. A morte de pessoas não tem sempre o mesmo efeito sobre a comuni-
dade escolar. Mas é importante saber como lidar com o assunto.

No momento do luto, os responsáveis pelo ensino religioso desempe-
nham um papel importante na comunidade escolar. Pelo menos se espera 
que eles o façam. Como tratar do assunto morte, em uma sala de aula?

Em primeiro lugar, é importante lembrar que, do ponto de vista bíblico, 
a morte é uma das evidências do afastamento do ser humano de Deus. A 
morte é o último inimigo a ser vencido. Ela não se apresenta como amiga, 
mesmo quando significa o fim de um longo período de sofrimento. A morte 
sempre é dura de ser enfrentada. Mas mesmo com este pano de fundo, é im-
portante lidar com cuidado com esta informação para não causar um efeito 
não pretendido.

Quando alguém morre, é preciso ter em vista que as pessoas que sofrem 
o luto são o alvo de nossa compaixão. Isso é bíblico. Jesus se compadecia dos 
enlutados. Nosso objetivo não é e não deve ser o de julgar a pessoa que fale-
ceu, mas de trazer consolo e esperança para quem vive o luto. Por um lado, nós 
não podemos fazer nada pela pessoa que faleceu. O seu destino já está traçado. 
Mas podemos amparar e trazer consolo e orientação para os que vivem.

A pessoa responsável pelo ensino religioso numa escola, na hora da 
morte, pode lembrar para as pessoas que Deus entende nosso luto. Jesus 
Cristo, o Filho de Deus, também morreu. Ele nos entende e sabe da seriedade 
da morte. Mas Deus também nos dá esperança. Todo aquele que crê em Cris-
to não perece, mas tem a vida eterna. E aí é importante destacar que é vida 
e é eterna.
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A mensagem da vitória de Cristo sobre a morte sempre traz esperança. 
E esta esperança é para os enlutados. Claro que nada mais podemos fazer 
para as pessoas que morreram. Somente podemos dizer que Deus cuida dis-
so. Não é nossa tarefa fazer juízos. Mas podemos cuidar de nós mesmos e 
transmitir essa esperança aos outros.

Outro aspecto importante, na hora da morte, é lembrar que a vida con-
tinua e que deve continuar conforme Deus ensina em sua Palavra. Muitas 
pessoas, na hora da morte de alguém, fazem uma análise de sua própria vida 
e resolvem andar nos caminhos de Deus dali por diante. Por isso, o anúncio 
do evangelho é importante. Ele traz orientação, paz, conforto e segurança.

Por isso, em uma comunidade escolar, quando ocorre a morte de alguém, 
importa ter compaixão dos que sofrem, apontar para o amor de Deus em 
Cristo e estimular a todos a andarem sempre nos caminhos do Pai Celestial.
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Mais da metade dos feriados no Brasil estão ligados direta ou indire-
tamente a temas religiosos derivados da fé cristã. Sexta-feira Santa e Pás-
coa lembram a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Natal lembra 
o nascimento de Jesus Cristo. Há os feriados que têm mais ligação com a 
Igreja Católica, como Nossa Senhora Aparecida, Corpus Christi e Dia do Pa-
droeiro ou Padroeira de cada cidade. E há os que têm ligação indireta com 
o cristianismo, como Finados, que lembra a questão da morte. O Carnaval 
é uma festa popular que em si nada tem a ver com a fé, mas acaba tendo 
certa ligação por ser realizado imediatamente antes da Quaresma, período 
em que os cristãos que têm tradição litúrgica lembram a obra redentora de 
Jesus Cristo.

Em geral, esses feriados são lembrados pelo comércio e pelos meios 
de comunicação fazendo com que estes temas também entrem nas esco-
las. Como agência educadora, a escola pode realizar um grande trabalho se 
trouxer informações corretas sobre esses temas. Como os feriados têm a ver 
com temas religiosos, a aula de ensino religioso pode tomar a liderança nes-
se tipo de atividades. Vamos destacar ações que podem ser feitas em dois 
desses feriados: Semana Santa e Natal. 

O feriado da Páscoa virou o feriado do ovo de chocolate e do coelhi-
nho. É muito difícil mudar essa cultura. No entanto, é possível reintrodu-
zir alguns valores e dados históricos que deram origem à festa da Páscoa. 
Ninguém pode entender a Semana Santa, a Sexta-feira Santa, o Sábado de 
Aleluia e o Domingo da Páscoa sem conhecer a história da paixão, morte e 
ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo.

Preparar a Páscoa como festa da vida (ressurreição), da esperança (vi-
tória sobre a morte), do consolo (na vida eterna Deus enxugará toda lágri-
ma) é algo especial para a pessoa responsável pelo ensino religioso numa 
escola. Ela poderá lembrar a vida, paixão e morte de Jesus. Poderá fazer uma 
apresentação especial para os pais e responsáveis pelas crianças, entregan-
do a todos uma mensagem sobre o real sentido da Páscoa. Poderá ensinar 
músicas relativas a estes fatos, ver filmes e fazer uma série de atividades 
especiais.
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O mesmo acontece com o final do ano. Em geral, na escola, neste pe-
ríodo se fala mais de férias, confraternizações, despedidas, troca de presen-
tes, amigo secreto. O menino Jesus, por vezes, é esquecido e sufocado no 
meio de tanta festa. No entanto, a história do nascimento de Jesus, da vinda 
do Deus que assumiu a forma humana ao mundo, é uma das mais tocantes 
que existe. Assim como sugerimos que fosse feito na Páscoa, pode ser fei-
to no Natal. Uma grande movimentação da escola sobre o significado desta 
data. Isso pode trazer um novo sentido para alunos, professores, pais e toda 
a comunidade escolar.

Construir criativamente a partir dos grandes feriados ligados à fé cris-
tã é uma maneira eficiente de reintroduzir valores cristãos e conteúdos de fé 
que podem ajudar a transformar pessoas e a própria sociedade. Estas datas 
são uma grande oportunidade que a pessoa responsável pelo ensino religio-
so numa escola pode usar para contribuir de forma produtiva para tornar a 
escola um grande espaço de educação para a vida.
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Neste capítulo queremos sugerir algumas atividades que podem ser 
realizadas em escolas até mesmo se elas não têm em seu currículo regular 
o ensino religioso. São atividades que chamam a atenção para o valor da Bí-
blia e dos valores que ela traz.

A primeira destas atividades é a realização de uma Bíblia Manus-
crita. Dependendo do tamanho da escola pode ser um Novo Testamento 
Manuscrito ou, até mesmo, um livro da Bíblia, como o Evangelho de João, 
manuscrito.

Produzir um livro manuscrito é colocar toda a comunidade escolar em 
contato com o método pelo qual todos os livros antigos da humanidade fo-
ram preservados. Hoje não saberíamos nada nos filósofos clássicos, como 
Platão e Aristóteles, nada da cultura antiga e medieval se não tivesse sido 
preservada por meio de cópias manuscritas. As cópias, produzidas por pes-
soas denominadas de “copistas”, eram renovadas e multiplicadas, fazendo 
com que as obras clássicas fossem preservadas.

A Bíblia é um grande exemplo de obra preservada pela mão de copis-
tas. O Antigo Testamento foi escrito aproximadamente entre 1.500 até 400 
antes de Cristo. O Novo Testamento foi escrito no primeiro século depois de 
Cristo. Ou seja, a Bíblia Sagrada é um dos livros mais antigos da história da 
humanidade e que está preservada até nossos dias por meio de cópias ma-
nuscritas. A imprensa de Gutenberg só foi desenvolvida a partir da segunda 
metade do século XV.

Ao realizar uma atividade como a Bíblia Manuscrita numa escola, é 
necessário trazer este tipo de informação para toda a comunidade escolar. 
É bom que seja instalado, em algum lugar da escola, um “Escritório” (ou 
Scriptorium, em latim), que era o local onde os copistas trabalhavam. Provi-
denciar um exemplar da Bíblia que será copiado e, ao mesmo tempo, folhas 
padrão onde as cópias serão feitas. É bom utilizar sempre o mesmo tipo de 
caneta e cor de tinta para dar uniformidade à cópia.

A abertura dos trabalhos da Bíblia Manuscrita pode ser feita em sessão 
solene com a presença das autoridades da escola e, se possível, da área de 
educação da cidade. O projeto deve ter um tempo previsto para conclusão. 
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Ao encerrar o trabalho, a cópia manuscrita pode ser encadernada e colocada 
na biblioteca da escola para consulta futura.

O projeto Bíblia Manuscrita movimenta toda a comunidade escolar e 
traz informações da história da humanidade que o aluno não teria sem rea-
lizar um projeto como este. Ao mesmo tempo, ele mostra a importância da 
Bíblia para a humanidade.

Outra sugestão de atividade especial é a realização de apresentações 
especiais por ocasião de festividades, envolvendo toda a comunidade esco-
lar. Por exemplo, na Semana Santa pode ser feita uma encenação da paixão, 
morte e ressurreição de Jesus Cristo. Diferentes turmas podem ficar encar-
regadas de encenar diferentes momentos desta linda história. Grupos mu-
sicais podem ficar encarregados da trilha sonora. A comunidade vizinha da 
escola pode ser convidada a assistir esta apresentação. O mesmo pode ser 
feito com a história do nascimento de Jesus. Estas apresentações trazem 
muitas lições práticas e úteis para a vida dos que delas participam.
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conclusão
Pensando nas novas gerações

A história da educação ensina que, na maioria das civilizações, a edu-
cação era restrita às camadas mais poderosas da população. Um exemplo de 
modelo distinto era o do povo de Israel. Lá as crianças eram alfabetizadas 
para poderem conhecer a grande libertação que o Deus de Abraão, Isaque e 
Jacó havia providenciado. As crianças, sendo alfabetizadas, também podiam 
conhecer a história da promessa do Messias, que haveria de assegurar esta 
salvação eternamente.

Na antiguidade clássica, a educação não era para todos os cidadãos da 
“polis”, da cidade. Ela era privilégio de alguns. Com a expansão do cristianis-
mo, surgiram escolas ao lado das igrejas. Embora ainda não se alcançasse o 
ideal de uma educação para todos, ela já foi ampliada a camadas da popula-
ção que, até ali, não tinham acesso.

Na Reforma, Lutero elaborou diversos escritos onde defendia a educa-
ção para toda a população. Este ideal foi levado adiante pelos reformadores 
subsequentes. A alfabetização de todos era um ideal. Todos deveriam poder 
ler a Bíblia.

Os movimentos de secularização iniciados nos séculos seguintes e as 
ideologias desenvolvidas no século XX, em grande parte adotaram estes 
ideais de educação para todos, mas expulsaram o ensino religioso da sala de 
aula. Aliás, esta foi a grande disciplina tirada da grade curricular. 

Não podemos dizer que o resultado em termos de valores sociais e éti-
cos tenha sido dos melhores. Entre os grandes temas mundiais, sem dúvida, 
a questão religiosa merece atenção. E, particularmente no Brasil, como na 
América Latina, a questão ética precisa receber atenção tanto na vida pes-
soal, familiar, institucional e civil.

O ensino religioso feito com princípios e sabedoria pode servir de espe-
rança neste contexto. Qual o legado que deixaremos para as futuras gerações? 
A Bíblia Sagrada tem sido, ao longo da história, um instrumento extremamen-
te útil para forjar gerações com princípios que podem formar uma sociedade 
diferente. É uma voz de esperança para o nosso mundo. Que Deus nos dê a 
coragem necessária para assumirmos este compromisso.
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