
Será Que
Compreenderam

a Mensagem?
Como crianças vêem a salvação

C
amo os seus alunos responderiam as
seguintes perguntas: "Se Jesus
voltasse hoje ou amanhã, você
estaria salvo? Ele o levaria para o

Céu?" As afirmações abaixo são
uma pequena amostra das respostas
reeebidas durante entrevistas com eerto
número de crianças e jovens adventistas:

"Não estou pronto - tenho muitas
coisas nas quais ainda preciso trabalhar."
- Jovem de 19 anos.

"Sim, porque eu freqüento a igreja
todas as semanas, oro todas as noites,
estudo minha lição ... " - Criança de 9
anos.

"Mesmo pessoas boas têm o direito de
fazer uma coisa errada." - Criança de 10
anos.

"Preciso ganhar mais algumas estrelas
na minha coroa." - Jovem de 18 anos.

"Tenho estudado a Bíblia, e eu creio em
Deus." - Criança de 7 anos.

"Ainda não pedi perdão por todos os
pecados que cometi hoje." - Criança de 7
anos.

"Tenho fé, e creio nEle." - Criança de
12 anos.

"Se você pedir a Ele, Ele o salvará." 
Criança de II anos.

"Creio que embora eu não seja perfeito,
Deus me salvará porque estou disposta a
permitir que Ele viva em mim." - Jovem
de 16 anos.

"Embora eu não seja perfeito, Deus me
vê através da vida de Jesus e, portanto, sou
justo perante Seus olhos." - Jovem de 18
anos.

"Cristo veio para ensinar à família
humana o caminho da salvação, e tão
claro tornou este caminho que uma
criancinha nele pode andar."1 Esta
afirmação de Ellen White há muito me
intriga. O que realmente entendem as
crianças a respeito da salvação? Quando é
que compreendem o suficiente para
aceitar a Jesus como seu Salvador
pessoaP Existe um padrão de
desenvolvimento para o entendimento
deles? Se assim for, será que saher a
seqüência poderia nos ajudar a ensiná-los
com mais eficácia a respeito de Jesus e da
salvação?

A fim de responder tais perguntas
estou, com a assistência de alunos de pós
graduação da Universidade Andrews, em
Berrien Springs, Michigan. E.U.A.,2
fazendo um estudo de como as idéias
sobre salvação se desenvolvem. Decidi
usar o formato semiclínico de entrevistas
utilizado por Piaget em seus estudos sobre
o pensamento das crianças. Este método
tem sido usado amplamente em pesquisas
sohre o pensamento religioso durante a
infância e a adolescência.' Ele permite
que o entrevistador sonde os padrões de
pensamento da criança. A pessoa que está
sendo entrevistada precisa gerar respostas,
não simplesmente reagir a idéias em
documentos de avaliação. Mesmo
crianças novas que não têm a habilidade
da leitura para participar de pesquisa por

Donna J. Habenicht

avaliação podem com facilidade ser
entrevistadas.

Durante a entrevista, colhemos
informação sobre atividades religiosas e
demográficas. administramos o teste de
vocahulário da Escala de Inteligência de
Wechsler a fim de avaliar a habilidade
verbal e pedimos a cada participante que
faça um desenho sobre a salvação.

Atualmente, já entrevistamos 276
crianças, adolescentes e jovens
adventistas de 4 a 25 anos de idade.
principalmente da região centro-oeste dos
Estados Unidos, mas incluindo outras
partes dos Estados Unidos, Canadá e
Porto Rico. Um quarto dos participantes
nasceram em outros países mas estavam
vivendo nos Estados Unidos. Em nossa
amostra incluímos pessoas de áreas rurais
bem como das principais áreas
metropol itanas, de igrejas pequenas e de
grandes. de escolas públicas e de escolas
adventistas e dos principais grupos
étnicos. Victor Korniejczuk estendeu o
estudo até a América do Sul,
entrevistando 120 alunos selecionados ao
acaso, de 6 a 17 anos de idade, que
freqüentavam escolas adventistas na
Argentina e Paraguai."

Nesse estudo não estamos tentando
inventar teologia; simplesmente a
registramos conforme é entendida pelas
crianças e jovens. Fizemos perguntas
sobre pecado; batismo; estar "salvo"; a
função das obras, da confiança e da graça
na salvação; e a segurança da salvação.
Perguntamos também por que Jesus veio à
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Gráfico 1
Definição de Pecado

Terra e o que Ele está fazendo agora.
Antes de completar cada entrevista,
procuramos determinar a atitude geral
daquela pessoa sobre a salvação.

Este artigo focaliza algumas das
principais descobertas de interesse especial
para professores de todos os níveis, desde
o pré-primário até a universidade. A
compreensão da salvação inclui muitas
idéias, bem como sentimentos e atitudes a
respeito de segurança. Os resultados das
nossas entrevistas mostram claramente que
algumas dessas idéias têm um padrão
definitivo de desenvolvimento, com o
entendimento aumentando gradualmente à
medida que as crianças amadurecem.
Outras idéias não mostram um padrão
claro de desenvolvimento - crianças mais
novas dão respostas quase tão completas
quanto as respostas dos adolescentes e
adultos.

No entanto, isso não significa que as
crianças desenvol verão "natural mente"
idéias sobre a sal vação. Cada pergunta que
fizemos se relaciona àquilo que foram
ensinadas. Embora a compreensão possa
amadurecer. as idéias básicas sobre as
quais a compreensão se fundamenta devem
ser aprendidas na família, na igreja e na
escola. O padrão de desenvolvimento
sugere orientação para o ensino porque nos
mostra quando as crianças podem
compreender melhor certas idéias. Mas
precisamos lembrar de que as crianças têm
escalas de tempo individuais - algumas

Regras são importantes. específicas e
concretas. As crianças podem saber se são
"boas" ou "más" pelo modo como se
relacionam com as regras do lar ou da sala
de aulas. Assim é com Deus, no seu ponto
de vista. Começando com os últimos dois
anos do primeiro grau talvez seja a ocasião
mais propícia para salientar os aspectos de
relacionamento do pecado, pois os
adolescentes estão preparados para crescer
em entendimento.

Todos pecam? Muitas das crianças mais
novas pensam que "boas" pessoas 
adultos - não pecam, mas esta idéia é
rapidamente substituída pela crença de que
ninguém é perfeito. "Apenas Deus é
perfeito" é a resposta mais popular
começando com crianças de Ra 9 anos de
idade. Algumas crianças de 10 a I I anos
falam de nascer num mundo mau, mas a
natureza humana pecaminosa não é
introduzida até o início da adolescência.

A idéia da natureza humana pecaminosa
requer ensino cuidadoso, provavelmente
durante os anos de 2° grau ou faculdade,
sendo que a maioria nunca citou essa idéia.
A compreensão da pecaminosidade da
natureza humana representa fundamento
dccisivo para peneirar os suportes de
muitas disciplinas - psicologia e teologia,
por exemplo - e as técnicas que derivam
das suas fi losofias. É igualmente decisiva a
compreensão da visão global cristã. Alunos
das duas últimas séries do primeiro grau,
assim como alunos de 2° grau e faculdade,
certamente devem ter a oportunidade de
lutar com esse conceito.

Ensinamos bem as nossas crianças sobre
a origem do pecado. Mesmo algumas
crianças de 4 a 5 anos de idade mencionam
Lúcifer como o rcsponsável, apesar de que
a maioria das crianças mais novas contam a
história de Adão e Eva ao comerem a fruta.
Lúcifer e a guerra no Céu são fortemente
expressadas pelas idades de 8 a 9. Na idade
de 10 a I I, algumas crianças mencionam o
egoísmo, orgulho e inveja dele como a
causa original do pecado, mas não é até os
18 ou 19 anos de idade que a idéia de que o
pecado originado no coração de Lúcifer se
torna parte do quadro pelo menos para 1/4
dos entrevistados. Se os jovens não
compreenderem plenamente essa idéia,
será que poderiam pensar que Deus teve
algo que ver com o início do mal?

Tão tarde como aos 20 anos, alguns
entrevistados não vêem conexão alguma
entre a escolha pessoal e a salvação ou a
vitória sobre o pecado. Eles relacionam a
escolha com o tomar boas decisões, mas
não é até meados ou final da adolescência
que cerca da metade dos entrevistados

o Pecado
Sendo que alguma compreensão do

mal parece ser básica ao reconhecimento
da necessidade de um Salvador. fizemos
uma série de perguntas sobre o pecado,
começando com a pergunta: "O que é o
pecado')" As respostas a estas perguntas
claramente ilustram um padrão de
desenvolvimento. Crianças de 4 a 5 anos
de idade respondem: "O pecado é algo
mau" e contam sobre alguma coisa "má"
que fizeram. Crianças de 6 a 7 anos de
idade começam a fazer a transição
pensando no pecado como desobediência
a Deus. Ao chegar aos 8 ou 9 anos de
idade, já são mais específicos, embora é
necessário que a maioria chegue à
adolescência para relacionar o pecado
com a desobediência das leis de Deus. A
idéia de que o pecado é um rompimento
do relacionamento com Deus é
mencionada pela primeira vez aos 16 anos
de idadc, mas no nosso grupo apenas os
de 24 e 25 anos de idade dão isto como
resposta principal. O Gráfico I mostra o
desenvolvimento deste padrão de
pensamento.

~: fácil ver porque os jovens se
concentram em ações e mandamentos.

compreenderão antes e outras depois da
maioria. Parece também que o tanto de
tempo que as crianças estão expostas às
idéias religiosas tem influência sobre
quando e o que elas compreendem.

8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25
Níveis de Idade

Algo mau
Relacionado com as ações e comportamento da própria criança

Desobediência a Deus
Ilustrada por exemplos concretos

Transgressão dos mandamentos de Deus
Conscientização pessoal do pecado

Separação de Deus - relacionamento rompido
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falam claramente sobre a escolha entre
Deus e Satanás. A idéia de que a escolha
final é do indivíduo começa a aparecer
durante os anos do meio da adolescência,
mas não é forte até os 20 anos ou mais.
Precisamos ensinar muito mais
claramente que cada pessoa faz escolhas
entre Deus e Satanás o tempo todo. Isto é
uma idéia que as crianças podem
compreender. É básica à doutrina do
grande conflito e a visão global adventista.

o Amor de Deus
Fizemos diversas perguntas sobre o

amor de Deus pelos pecadores. A maioria
das criancinhas está scgura de que Dcus
não fica bravo com elas quando fazem
alguma coisa errada. Ele se sente triste,
mas não fica bravo ou com raiva. De 10 a
II anos de idade, as crianças têm certeza
de que Deus ama o pecador e perdoa
pecados. E até dão boas razões para sua
crença - Deus nos mantém vivos, Ele
morreu por nós, etc.

Na realidade, estas respostas são
bastante extraordinárias. Idéias sobre
Deus têm sido pesquisadas
extensivamente.' Geralmente, tais estudos
concluem que as crianças crêem que Deus
fica bravo quando fazem coisas erradas.
As nossas crianças crêem bem o contrário
- Deus as ama e definitivamente não fica
bravo, embora algumas pensam que Deus
as ama um pouco menos quando pecam.
Precisamos continuar enfatizando o amor
de Deus por todos - mesmo por aqueles
que fazem coisas erradas. É uma
mensagem importante.

Depois desta idade, não há mudança
significativa na proporção de respostas
destacando obras versus fé/graça até a
idade mais avançada daqueles que
participaram da nossa pesquisa. Respostas
relacionadas com o comportamento são
dadas por aproximadamente 45 por cento e
respostas relacionadas com fé/graça por
40-45 por cento. O restante é uma
combinação das duas coisas, às vezes de
maneira integrada e às vezes uma afirmação
simples que contém ambas as idéias.

A pergunta "Qual é a coisa mais
importante que você pode fazer para ser
salvo')" gerou uma proporção maior de
respostas relacionadas com fé/graça.
Aproximadamente 30 por cento das
crianças de 6 a 7 anos de idade deram
respostas relacionadas com fé/graça. Nas
idades de 14 a 15, mais da metade dos
entrevistados estão seguros dc que fé/graça
é a única maneira de se salvar. e mais de
80 por cento dá esta resposta dos 20 anos
de idade para cima. As respostas
relacionadas com o comportamento
eventualmente desaparecem dos 20 para
cima.

Quando pcrguntamos sobre a segurança
da salvação, 95 por cento das crianças de 4
a 5 anos de idadc têm plena segurança de
que Jesus as levará para o Céu. Mas esta
segurança começa a se corroer bem
rapidamente. Dos 10 aos II anos, existe
uma crise de confiança. A metade deles
não estão seguros ou afirmam que Jesus
não os salvaria. Aqueles de 12 a 13 anos e
de 18 a 19 anos demonstram um pouco

mais de confiança, com quase 2/3
afirmando que sim, Jesus os salvaria. Mas
a crise de confiança continua durante a
adolescência e dos 20 em diante. No nosso
grupo, os de 24 a 25 anos novamente
tinham confiança (70 por cento, a maior
porcentagem desde os 6 a 7 anos). O
Gráfico 2 mostra esse quadro. Na
interpretação deste gráfico é preciso
considerar o quadro maior, e não as
pequenas variações de ano em ano.

Aqueles de 4 a 6 anos de idade têm
razões bem simples para sua confiança 
assim foi contado a eles ou escutaram na
história bíblica. Eles sabem que Jesus virá
e crêem que os levará com Ele. Eles têm o
que se pode chamar de "fé cega". Com
novas habilidades de pensar, as incertezas
começam a surgir dos 7 aos 9 anos. As
crianças parecem estar preocupadas com o
perdão. O perdão pesa fortemente em suas
mentes, o que é ilustrado por uma criança
que me disse: "Mamãe não ora
corretamente. Eu falo para ela, mas ela não
o faz direito. Ela não pede perdão por tudo,
então eu o faço mais tarde."

Sem dúvida alguma, as razões dadas são
relacionadas com o comportamento: "Não
sou bom suficiente"; "Nunca vou chegar à
altura"; "Não sei se sou bom suficiente à
vista do Céu"; "Procuro ser bom. Procuro
não ser tão mau. Procuro dar um bom
exemplo e trazer meus amigos para a
igreja". Crianças falam muito sobrc "tentar
de verdade".

Bastante insegurança é expressa acerca
de um pecado fazer com que a pessoa não

Gráfico 2
Segurança da Salvação

Segurança espontânea, incondicional da salvação.
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Não é algo que eles decidem - decisão de Deus.

Nível 3 Respostas negativas.
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A Salvação
Os adventistas não falam muito sobre

"estar salvo", e isto ficou evidente nas
nossas entrevistas. A maioria não sabe o
que significa "estar salvo", ou apenas
mencionam a libertação do pecado, sem
relacioná-Ia ao Céu. Menos de 1/3 dos
entrevistados falaram sobre a vida eterna,
o relacionamento com Deus, a libertação
de Satanás, do pecado e da morte ou que
"estar salvo" é uma dádiva gratuita de
Deus. Crianças e jovens não
compreendem o que implica "estar salvo".
Esse é o nosso alvo supremo, máximo.

Obras Versus Fé/Graça
Diversas das nossas perguntas falavam

da questão das obras versus fé e graça na
salvação. Em resposta à pergunta "Quem
irá para o Céu?" as crianças nas idades de
8 a 9 fazem a transição de respostas que
destacam principalmente as obras para
respostas que destacam mais fé/graça.
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Aceitando a Jesus como meu salvador

Material de Recurso
* Do panfleto "Coming to Jesus: Growing in Him" (Vindo a Jesus: Crescendo nEle),
disponível por US$0,49 cada (descontos nos pedidos em grande quantidade), mais frete, de
Advent Source, 5040 Prescott, Lincoln, NE 68506, E.U.A.

I. Deus me ama. (1 João 4:8, Jeremias 31 :3.)
2. Tenho feito o que é errado e sou pecador. Pecadores devem morrer. (Romanos 5: 12,

3:23.)
3. Jesus morreu para que eu possa viver para sempre. (João 3: 16, I Coríntios 15:3.)
4. Jesus perdoa todos os meus pecados. (I João 1:9, Isaías 1:18, Salmos 51:7-11.)
5. Quero que Jesus seja meu Salvador. (João I: 12, João 3: 16.)
6. Agora faço parte da família de Deus. Ele está preparando um lar para mim no Céu.

Ele virá e me levará para o Céu para morar com Ele. (João 14: 1-3.)
7. Jesus fez de mim uma nova pessoa. Agora quero viver como Ele deseja. (Colossenses

2: 16, João 3:3-7, II Coríntios 5: 17.)
8. Agora quero conversar com Jesus todos os dias. Ele é o meu Melhor Amigo. (Salmos

32:6.)
9. Quando faço algo errado, Jesus pode tirar meus maus sentimentos (culpa). Ele me

perdoa. (I João 1:9, Isaías I: 18.) Ele me ajudará a crescer como membro da Sua
fanu1ia. (II Timóteo 3: IS, Salmos 119: II.)

10. Eu sei que Jesus sempre me amará e será meu Salvador. (João 3:36, Hebreus 13:5.)

seja salva. A idéia de que é o rumo ou a
direção da vida da pessoa, ou o
compromisso de seguir a Jesus, que vale,
parece estar em falta. A idéia de "um
pecado" é realmente um pcso para muitas
crianças e jovens. Precisam da mensagem
de segurança.

A primeira declaração clara sobre a
justiça de Cristo como solução para o
problema da imperfeição não apareceu até
a idade de 16. À medida que este tipo de
resposta se torna mais freqüente,
naturalmente as incertezas e respostas
negativas diminuem.

O que podemos fazer sobre a crise de
confiança que começa aos 7 anos e não se

resolve até os 20 e poucos anos de idade?
De alguma maneira, precisamos
comunicar a mensagem da justiça de
Cristo como uma linda roupa de linho
branco que substitui nossos trapos
imundos. Aos olhos de Deus, somos
perfeitos porque Jesus é perfeito. Esta é
uma mensagem que nossas crianças e
jovens precisam desesperadamente de
interiorizar, receber no seu íntimo.

Esta mensagem pode ser
compreendida, pois mesmo algumas
crianças bem pequenas a compreendem.
Embora o pensamento das crianças se
inclina com facilidade para ações e
conseqüências, a confiança também faz
parte importante da sua personalidade e
do pensamento. Em todas as idades,
algumas crianças dizem: "Tenho fé nEle,
e confio nEle." Esta parece ser a
expressão infantil de justificação
mediante a fé - "Tenho fé e confio", ou
"Creio". Como disse uma criança de 6
anos: "Você tem que crer e ser perdoado."
Penso que ela compreendeu a mensagem.
Mas a maioria não compreende como
lidar com o problema da imperfeição.

Este é um estudo contínuo. Muito resta
a ser feito ainda. Estamos começando a
entrevistar crianças que nunca
freqüentaram escolas de igreja e estamos
também delineando um estudo que medirá
a influência da escola, da igreja e da
família. Gostaríamos de entrevistar mais
crianças e jovens de outras partes dos
Estados Unidos, de diversos grupos
étnicos e de outros países fora da América

do Norte. Eventualmente, esperamos
desenvolver os níveis de compreensão dos
vários aspectos envolvidos na salvação
para que possam ser facilmente utilizados
por qualquer professor para entrevistar
seus alunos e assegurar seu nível de
desenvolvimento.

Porém, não podemos esperar até que
toda a informação seja entregue e todos os
problemas resolvidos para começar a fazer
alguma diferença na vida dos jovens. Cada
um de nós - desde professor de creche
até professor de faculdade - tem uma
audiência cativa. Se compreendemos as
necessidades dos nossos alunos, podemos
individualmente fazer grande diferença ao
comunicarmos a verdadeira mensagem da
salvação - Jesus é tudo! Não estamos
sozinhos nesta tarefa - o Espírito Santo é
o verdadeiro comunicador desta mensagem.
É, na realidade, a Sua mensagem - mas
podemos ser seu porta-voz. <cp,

Dr. DOlllla I H({/Jcllichl é I'rofi'ssora dc
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