


E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu 

coração;E as ensinarás a teus filhos e delas falarás 

assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e 
deitando-te e levantando-te.(Dt 6,6-7) 



Justino o Mártir Clemente de Alexandria  Orígenes. 



Gregório Nazianzeno 



Agostinho de Hipona 
 354 – 430 

Andemos honestamente, como de dia; 
não em glutonarias, nem em 
 bebedeiras, nem em desonestidades, 
nem em dissoluções, nem em contendas 
e inveja. 

Mas revesti-vos 
do Senhor Jesus Cristo, e não 
tenhais cuidado da carne em suas 
concupiscências.(Rm  13,13-14) 



Martinho Lutero    
1483 – 1546 

A família é a fonte da prosperidade e 
da desgraça dos povos. 

Martinho Lutero 

https://www.pensador.com/autor/martinho_lutero/


 “Deus começa a sua obra  
com as crianças”. 



 “Estou convencido de que essas 
Escolas Dominicais são a 
instituição mais nobre, vista desde 
alguns séculos na Europa, e 
crescerão cada vez mais, contando 
que os seus professores e 
dirigentes cumpram seus deveres”. 



Entre 1763 e 1769, 
Hannah Ball Moore, uma 
senhora metodista 
começou estudos bíblicos 
dominicais em sua 
própria casa e, a partir de 
1769, nas dependências 
da Igreja Anglicana.  



Na década de 1770, o 
Ministro Theophilus 
Lindsey proveu lições 
bíblicas dominicais em sua 
igreja, em Londres. 



 Robert Raikes 
   1736 - 1811 

“Profanador do domingo” 

“Mestre dos mal trapilhos” 

“Pai e tutor dos vagabundos  
malcriados.”  





Hoje, 235 anos depois, a ESCOLA 
DOMINICAL está presente em todos os 

continentes como a maior agência de ensino 
do mundo. 



Pr. Antônio Gilberto 

Aceitar a Jesus 

Crescer em Jesus 

Servir a Jesus 



1 - Instruir através de um ensino  
claro, metódico e continuo da palavra de Deus. 

2- Aprimora o crescimento 
 e desenvolvimento na palavra de Deus. 

3 – Promove a qualidade bíblica na vida cristã. 



4- Preparar para desenvolver a obra de Deus com 
conhecimento. 

5- Desenvolver o caráter cristão. 

6- Ensinar evangelizar e amar a obra missionária. 



7 - Motivar treinar e desenvolve novos talentos 
para a ceara do Mestre. 

8- Fortalecer os laços familiares, e aperfeiçoar  
a vida conjugal. 



E as palavras que me ouviu dizer na presença de 
muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que 
sejam também capazes de ensinar outros.  


