
Aplicando as 



Idealização: Subsídios EBD 
Diagramação: PCA Edições 

Distribuição: Grátis 
Apoio: Escola Bíblica ECB 

Contatos: projetosbiblicos@live.com 

SUMÁRIO : 
1) Apresentação 
2) Definições 
3) Sete leis do ensino 
Referências Bibliográficas 
 
 
 
 

https://sub-ebd.blogspot.com/
https://pca-edicoes.blogspot.com/
https://www.escolabiblicaecb.com/


Apresentação 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de passarmos para as sete leis do 

ensino, precisamos ter em mente os principais 

significados para o verbo “ensinar”. Sendo 

assim, vejamos algumas relevantes definições 

para o termo ensinar.  

 

 

O que é ensinar? 
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Definições 
Destacamos aqui algumas definições para o 

termo “ensinar”. 

Vejamos: 

1) Dar instruções sobre alguma coisa a 

alguém, 

2) Ensinar é uma arte que deve ser 

desenvolvida, praticada e avaliada quanto à 

sua eficácia, 

3) Ensinar é  despertar a mente do aluno para 

captar e reter a verdade, 

4) É motivar o aluno a pensar por si mesmo, 

de tal modo que chegue aos fatos. 
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Ensinar é  

despertar a 

mente do aluno 

para captar e 

reter a verdade 

https://sub-ebd.blogspot.com/


 

 

Acerca do ensino da Bíblia Sagrada, destaca-

se dois textos. São eles: 

 

1) 2 Timóteo 3.16,17:  

Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil 

para o ensino, para a repreensão, para a 

correção, para a educação na justiça, a fim de 

que o servo de Deus seja perfeito e 

perfeitamente habilitado para toda boa obra 

(NAA). 

 

2) Romanos 12.6,7:  

Temos, porém, diferentes dons segundo a 

graça que nos foi dada ... o que ensina 

dedique-se ao ensino (NAA).  

O primeiro texto diz respeito àquilo que é 

ensinado, a matéria prima do ensino cristão – 

a Bíblia Sagrada -, já o segundo refere-se ao 

principal instrumento de ensino, o professor. 
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 Curso para Formação de 

Professores da Escola Dominical 

 Curso para Obreiros 

4 

Clique  

Aqui 
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https://www.escolabiblicaecb.com/2019/01/Curso-Para-Professores-de-Escola-Dominical.html
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A fim de que o (a) professor (a) da Escola 

Dominical consiga despertar a mente do aluno 

para captar e reter as lições bíblicas, é que 

destacamos a seguir as sete leis do ensino.  
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Sete leis do ensino 

Conhecer completa 

familiarmente a lição que 

quer ensinar, ensinando 
com mente plena e claro 

conhecimento. 
  

Clique 
Aqui 

https://sub-ebd.blogspot.com/
https://www.escolabiblicaecb.com/p/licoes-biblicas-cpad.html
https://www.escolabiblicaecb.com/p/licoes-biblicas-cpad.html
https://www.escolabiblicaecb.com/p/licoes-biblicas-cpad.html
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Ganhar e conservar a 
atenção e o interesse 
dos alunos para a lição. 
Não tentar ensinar sem 
ter conseguido a atenção 
do aluno. 

Minhas aulas são monótonas. O que 
faço? Clique Aqui 

Práticas Pedagógicas para Professores 
EBD - Clique Aqui 

Sou professor da Escola Dominical. E 
agora? Clique Aqui 

https://sub-ebd.blogspot.com/
https://sub-ebd.blogspot.com/2018/06/minhas-aulas-sao-monotonas-o-que-faco.html
https://sub-ebd.blogspot.com/2018/01/praticas-pedagogicas-para-professores.html
https://sub-ebd.blogspot.com/2015/07/sou-professor-da-escola-dominical-e.html
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Empregar palavras 
compreensíveis, tanto 
para você como para o 
aluno, usando sempre 
linguagem clara e 
vivida por ambos. 

https://sub-ebd.blogspot.com/
https://sub-ebd.blogspot.com/2017/08/o-professor-e-o-planejamento.html
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Começar por aquilo que o 
aluno já conhece bem 
sobre o assunto e com 
aquilo que já faz parte da 
experiência dele e avançar 
para a nova matéria 
através de degraus ou 
passos simples, fáceis e 
naturais, assim, fazendo 
com que o conhecido 
explique o desconhecido. 

https://sub-ebd.blogspot.com/
https://sub-ebd.blogspot.com/2016/11/quatro-perguntas-para-os-professores-de.html
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DICAS DE LEITURAS 
 

1- Lições Bíblicas de 

Adultos 

2- Lições de Jovens 

3- Subsídios Bíblicos 

4- Cursos Bíblicos 

Clique no 
Assunto 
desejado 

https://sub-ebd.blogspot.com/
https://sub-ebd.blogspot.com/p/licoes-de-adultos-cpad.html
https://sub-ebd.blogspot.com/p/licoes-de-adultos-cpad.html
https://sub-ebd.blogspot.com/p/licoes-de-adultos-cpad.html
https://sub-ebd.blogspot.com/p/licoes-de-adultos-cpad.html
https://sub-ebd.blogspot.com/p/licoes-de-adultos-cpad.html
https://sub-ebd.blogspot.com/p/licoes-de-jovens.html
https://sub-ebd.blogspot.com/p/licoes-de-jovens.html
https://sub-ebd.blogspot.com/p/licoes-de-jovens.html
https://sub-ebd.blogspot.com/p/licoes-de-jovens.html
https://sub-ebd.blogspot.com/p/e-book-subsidios-ebd.html
https://sub-ebd.blogspot.com/p/e-book-subsidios-ebd.html
https://sub-ebd.blogspot.com/p/e-book-subsidios-ebd.html
https://sub-ebd.blogspot.com/p/e-book-subsidios-ebd.html
https://www.escolabiblicaecb.com/
https://www.escolabiblicaecb.com/
https://www.escolabiblicaecb.com/
https://www.escolabiblicaecb.com/
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Estimular a mente do 
aluno para que ele aja por 
si. Fazer com que os 
pensamentos dele tanto 
quanto possível caminhem 
adiante das palavras do 
professor, colocando-o, 
dessa forma, na posição de 
um descobridor, ou 
antecipador. 

https://sub-ebd.blogspot.com/
https://sub-ebd.blogspot.com/2016/08/como-preparar-uma-aula-cativante.html
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Clique Aqui 

Subsídios Bíblicos para cada 
lição do 1° Trimestre de 2-19 

https://sub-ebd.blogspot.com/
https://sub-ebd.blogspot.com/2018/12/e-book-subsidios-ebd-vol-15-1-trimestre-2019.html
https://sub-ebd.blogspot.com/2018/12/e-book-subsidios-ebd-vol-15-1-trimestre-2019.html
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Exigir que o aluno 
reproduza em pensamento 
a lição que está 
aprendendo, pensando ou 
rememorando em suas 
várias partes e aplicações, 
até que possa expressá-la 
em suas próprias palavras. 

https://sub-ebd.blogspot.com/
https://sub-ebd.blogspot.com/2016/07/o-poder-da-incentivacao-no-ensino.html
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Rever e REVER, 
reproduzindo o que já foi 
ensinado, aprofundando 
suas impressões com 
novos pensamentos, 
ligando-os aos significados 
adicionais, buscando e 
achando novas aplicações, 
corrigindo ideias falsas e 
compreendendo a verdade. 

https://sub-ebd.blogspot.com/
https://sub-ebd.blogspot.com/2015/11/qualidades-fundamentais-para-o.html
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Clique Aqui 

https://sub-ebd.blogspot.com/
https://sub-ebd.blogspot.com/2018/01/praticas-pedagogicas-para-professores.html
https://sub-ebd.blogspot.com/2018/01/praticas-pedagogicas-para-professores.html
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