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A foto Retirou

ada semana, de fato, cada dia, a fé
deveria ser demonstrada nas salas de
aulas Adventistas do Sétimo Dia.
Cada vez que o coração do professor
responde à uma criança sob o seu cuidado, o
Senhor, em Seu temo amor revela-se através do
professor para trazer aos alunos Sua paz e
compreensão.
Este ano tenho 17 alunos de vários níveis, da
pré-escola à oitava série, na minha sala de aula.

C

Alcançar o alvo da excelência é um desafio! O
sucesso pode ser alcançado apenas através do
conhecimento de que o verdadeiro Mestre
recompensará a fé do professor, e abrirá
maneiras para que ele partilhe lições de fé aos
seus alunos.

Minimize o que é ,negativo
"Eu não posso fazer isto! E muito difícil. Eu
detesto matemática!" Quantas vezes você já
ouviu uma criança dizer isso?
É muito importante minimizar os aspectos
negativos! A resposta de minha professora na
segunda série, quando eu lutava com a
matemática, era: "Vá ao quadro. Você vai ficar
lá até que resolva os problemas corretamente."
Eu enfrentava cada dia com o horror e o medo
de ser mandada
para o quadro
durante a classe de
matemática.
Tomaria apenas
alguns momentos a
mais para se dizer:
"Vamos ver o
problema juntas.
Creio que podemos
resolvê-Io. Talvez
possamos diminuir
sua tarefa [traçando
um círculo em
tomo dos
problemas difíceis
e trabalhando neles
durante aquele dia].
Faça alguns mais
para o dever de
casa."
Essa resposta
não apena"l cancela
os negativos, mas
também diz à
criança que \Ucê
tem confiança em
sua habilidade de
aprender.
Você também
poderia dizer:
"Não tem problema que você sinta dificuldade.
Matemática às vezes é difícil, mas lembre-se
quão bem \Ucê se saiu ontem em seu dever de
português. Você pode fazer o mesmo com este
trabalho. Vamos pedir a Jesus que nos ajude a
resolver esta dificuldade." Não é difícil colocar
as coisas nestes termos, mas isto dá ao aluno
que se debate, fé em Deus, no professor e em si
mesmo!
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estória" e a balancei em
meu colo, silenciosamente
orando que Deus recom1. Centro de Aprendizado
Plante sementes no solo e
"No Ar". Crie uma mesa de esilustre como a fé cresce
pensasse nossa fé, enquantudo com as pal~vras "No Ar".
to
continuávamos
4. Quadro de anúncios. Use
Coloque uma lâmpada vermesuplicando pela restauração
os
seguintes
temas:
Se
Eu
lha ou amarela atrás que possa
de sua saúde.
Fosse a Única Pessoa no
ser conectada quando os
Mas Angie apenas
Mundo, Ainda Assim Jesus Volalunos estão usando o centro.
piorou.
Seu médico ficou
taria por Mim. Use uma tampa
Providencie uma área tranqüila,
qualquer para traçar um círculo
confuso com as novas
uma Bíblia, um gravador e uma
e um velho mapa. Coloque
complicações: Ela já não
fita cassete, lápis e papel e um
uma gravura de Jesus sorrindo
podia andar.
telefone velho Os alunos
(você pode obter um excelente
Os alunos fizeram um
podem exercitar sua fé na
perfil em feltro) próximo ao seu
oração, escrevendo uma carta
mural para Angie. Fizeram
mapa e então, ao redor, coloou gravando uma mensagem
cartões para ela. E
que fotografias dos seus
para Deus enquanto falam no
continuávamos a orar.
alunos. Peça que os alunos
telefone com Ele Mensagens
Todos nós sentíamos
ajudem a fazer as letras, desigpodem ser seladas, e os alunos
profundamente a perda do
nando-as indistintamente
animados a abri-Ias mais tarde
nosso pequenino raio de
Então deixe que o título (tema
para ver as respostas à oracão
acima)
seja
uma
surpresa.
sol.
Nossa fé estava sob
etc.
. ,
provação,
mas não cesJesus É Meu Farol - Ele
2. Círculo de oracão com
samos de orar.
Conduz os Meus Passos. Use
uma corrente de orácã~. Por
Depois de um período
cartolina de cor preta sobre carmuitos anos eu tenh~ pedido
de nCNe semanas, Angie
tolina amarela. Coloque um
que os alunos preparem um pefarol próximo ao final do quaretornou à escola. Desta
queno índice de cartões para
dro. Corte meia-luas na carvez
ela estavd bem. Estou
uma corrente de oracão
tolina preta para que o amarelo
certa de que nossa classe erdurante a Semana d~ Oracão
do fundo apareca. Peca aos
gueu-se em louvor a Deus,
Cada crianca escreve um' .
alunos que desénhem ou pinos anjos certamente exulpedido esp~cial, sem assinar o
tem seu próprio navio e colocartão Duas vezes por dia
taram e uniram-se aos nosque o navio no "mar" (cartolina
grupos de orações se reúnem
sos cânticos! A fé havia
de cor azul escuro), em direcão
para orar por seus pedidos.
sido provada, mas havia
ao farol. Você pode colocar .
Quando a oração é respondida
triunfado, e o inimigo fora
uma gravura de Jesus sobre o
(e freqüentemente há oracões
vencido.
farol, para ênfase adicional.
respondidas), a resposta é
Se você pensa que gasescrita no cartão
tamos tempo do programa
3. Uma lição objetiva sobre
em grupos de oração, em
a fé é sempre apropriada.
confecção de cartões e
fitas, você está certo. O
Dispenda tempo
preparo de alunos para a eternidade é a nossa
"Sra. Wright, minha cabeça doi. Minhas per- lição mais importante. É importante buscar fornas doem. Eu não me sinto bem."
mas de caminhar em fé. Se você tomar tempo, o
Angie era tão disposta a aprender! Ela era
Senhor abençoará, e o programa não há de
um raio de sol permanente em minha sala de
sofrer danos.
aula movimentada. Subitamente ela ficou enferma. Sua face rosada tornou-se pálida e a apatia
rou~u sua energia. Ela estava sempre fria, e
frequentemente queixava-se de "não sentir-se
preparo de alunos para
bem". Posteriormente desenvolveu sarampo
Três vezes ela tentou retornar à escola. As ~ezes
a etemidade é a nossa
ela entrava segurando seu urso de pelúcia
lição mais imporlante.
favorito ou uma coberta, mas na metade do dia
ela se tornava muito fraca para continuar.
Angie pediu que Jesus a fizesse sentir-se melhor. Meu coração partiu-se quando o resto da
***
classe orou in~essantemente por sua pequenina
"Meu pai bebe. Podemos orar acerca disso?"
colega. Um dia ela me perguntou se Jesus ainda
Essa foi a pergunta de Andrea.
.
a amava. Eu assentei-me com ela na "cadeira de
Sugestões Adicionais para Comunicacão da Fé
«

O
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Respondi: "Claro, vamos orar sobre isto.
Deus se importa com todas as coisas e com
todas as pessoas que nos interessam."
Algumas áreas, especialmente aquelas tratando com problemas familiares, devem ser mantidas simples e de forma vaga quando
mencionadas diante da classe. Naquela manhã
eu disse: "Querido Pai celestial, por fawr
abençoe o papai da Andrea hoje de maneira

jude-os a entender que
por causa do mundo imperfeito, as orações nem
sempre são respondidas com
um "sim"; algumas vezes elas
devem ser respondidas com um
"não"; ou com um "espere um
pouco".

A

muito especial." Isto pode ser o suficiente a ser
dito em algumas situações, mas não perca a
oportunidade de orar com tais crianças em particular. Deixe que elas saibam o quanto Jesus se
alegra por elas estarem orando por seus pais, e
que você também está contente por orar com
elas.
Esta história particular tem um final feliz. O
pai de Andrea está agora freqüentando a igreja e
deixou de beber. Foi um grande gozo ouvir
Andrea dizer, enquanto ela seb'Uf(Ml a mão do
seu pai: "Sra. Wright, nós oramos e papai está
aqui." A fé que Deus ouviria nossas orações e
fé também em seu pai foram recompensadas
novamente!

gentilmente e sem desencorajamento ensinar aos
seus alunos que Deus ainda está com eles.
Ajude-os a entender que por causa do mundo
imperfeito, as orações nem sempre são respondidas com um "sim"; algumas vezes elas devem
ser respondidas com um "não"; ou com um
"espere um pouco". Ternamente volte o coração
das crianças para o seu Criador e Pai, deixando
que elas saibam que Deus nunca se desanima de
nenhum de nós. Tome tempo para partilhar e ensinar acerca do terno cuidado de Deus.
Demonstre sua própria fé nas respostas de
Deus, assim os seus alunos crescerão em entendimento, ouvindo do seu relacionamento com o
Mestre dos mestres.

Olhando para Jesus
Nem todos os professores servem numa pequena classe com alunos de vários níveis, mas
existem constantes em cada situação de ensino.
A oração pode mudar todas as classes. Busque
formas de orar por e com cada uma das
crianças. Dê aos Sell'i alunos respostas honestas,
temperadas com interesse genuíno. Não deixe
que eles sintam que mcê está com pressa quando trata com as necessidades deles. Não permita
que eles se sintam tolos ou ingênuos. Eles necessitam de sua fé neles.
Quer você sirva em uma escola missionária,
em uma grande ou em uma pequena sala com
muitas séries juntas, ter fé em Deus - o Qual o
colocou em Sua obra - é essencial para que
você seja bem sucedido em preparar os corações
e as mentes jovens para a eternidade. Partilhe
sua fé com os preciosos alunos que se assentam
aos seus pés, esperando aprender. Olhando para
Jesus, nem mcê nem os seus estudantes podem
falhar.
Chnrleen Kurth-With ensina pré-escola à oitava série na
Echo \álley Christiml &Iloo1, em VtYtheville, Virgínia, E. UA.

As promessas de Deus
funcionam
Disse à minha classe de quinta série:
"Amanhã teremos um teste sobre os inventores
americanos." As ocasiões de teste são uma
grande oportunidade para fazer referência a
TIago 1:5 em classe. "Se algum de vós tem falta
de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá
liberalmente." Certifique-se de que os alunos
memorizem este texto no início do ano. Então,
quando eles mais necessitarem da promessa, ela
estará disponível a eles. Relembre-os de que as
promessas de Deus não falham.
Naturalmente, há ocasiões quando a fé parece
não ser recompensada. Esta é a oportunidade de
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