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PATRIOTISMO
Rosalice Gualberto

Segundo a AEP há 4 passos no Processo de Ensino Aprendizagem 
e acreditamos que os  mesmos podem ser instrumentos para a reno-
vação da mente, além de promoverem o discernimento necessário a 
um bom leitor.

O primeiro passo a ser dado é o Pesquisar ou Investigar.

Segundo Rosalie Slater, precisamos “Investigar a Palavra de Deus  
para identifi car princípios básicos”.

No dicionário Webster 1828 temos a defi nição de pesquisar como 
“Buscar e examinar com um contínuo cuidado; buscar diligentemen-
te a verdade...., inquirir, averiguar com diligência durante a busca dos 
princípios; busca continua e laboriosa da verdade”.

Portanto, para iniciar uma pesquisa 4 passos e sua aplicação em qual-
quer área do conhecimento, precisaremos executar as seguintes ações:

Aplicação Prática da AEP
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POR PRINCÍPIOS

1) Pesquise seu assunto, de preferência no dicionário de Webs-
ter 1828. Se o seu tópico for uma palavra que não esteja no dicioná-
rio, use um sinônimo.

2) Escreva a definição e sublinhe ou destaque as palavras-chave 
da definição.

3) Pesquise as palavras-chave, de preferência no dicionário We-
bster 1828. Repita este processo até ter coberto o vocabulário do seu 
tópico.

4) Pesquise em sua concordância Bíblica cada uma das palavras 
identificadas e anote as referências bíblicas chave.

5) Pesquise as referências bíblicas e comece a escrever o que a 
Bíblia ensina sobre seu tópico. Aprecie a riqueza do estudo.

6) Pesquise em fontes primárias, enciclopédias, livros, internet, 
e discirna a cosmovisão apresentada contrastada com o que a pes-
quisa bíblica te revelou. Identifique: criação, queda e redenção do 
assunto.

Em seguida, passamos ao passo do raciocinar.

Citando ainda Rosalie Slater, vemos que precisamos “Raciocinar 
com base nos princípios Bíblicos, para identificá-los nas matérias do 
currículo escolar” .

Webster define raciocinar como “Concluir com base em princípios 
..., inferir conclusões, deduzir novos conhecimentos propostos a par-
tir de propostas prévias”.

Depois de pesquisar, portanto,  é preciso raciocinar, analisando as de-
finições, passagens bíblicas e outras fontes estudadas e ver que prin-
cípios gerais podem ser deduzidos a partir da pesquisa. Para conduzir 
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os alunos a essas análises, visto que suas mentes ainda são inexpe-
rientes, é producente a prática de formulação de perguntas, que no 
presente trabalho intitularei como perguntas de raciocínio. 

Paralelamente ao ato de raciocinar, temos a execução do passo do 
relacionar, visto que ambos são processos mentais e somente são dis-
sociados em nossa análise para efeito didático.

Rosalie Slater menciona que o relacionar “É a relação pessoal dos 
princípios Bíblicos com cada aluno” .

Segundo Webster, essa palavra diz respeito a “Relacionar os detalhes 
de um evento, restaurar, unir por enlace ou parentesco”.

Então, ao relacionarmos o tópico, devemos aplicá-lo:

Ao contexto do aluno: à vida, família, comunidade, cidade, estado, 
país e mundo do aluno.

A outras disciplinas no currículo, integrando, portanto, o conheci-
mento.

À história providencial e à corrente do Cristianismo em direção ao 
Ocidente.

O relacionar também consiste em realizar experimentos, testar as 
ideias e buscar conclusões baseadas em reflexões inteligentes. Pre-
cisamos fazer com que o conhecimento adquirido seja útil para o 
educando e para a comunidade a sua volta.

Finalmente chegamos ao último passo, que é o Registrar.

Rosalie Slater explica que o mesmo significa “Cada aluno registrando 
por escrito a respeito da aplicação individual de cada principio”.

No dicionário Webster 1828, a palavra registrar está definida como 
“..escrever, registrar em um livro ou papel, para o propósito de pre-
servar uma evidência autêntica e correta de algo, fazer com que algo 
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seja recordado”.

Portanto, a partir do momento em que os alunos já sabem escrever e 
dominam a linguagem escrita, torna-se necessário que:

• Os professores e os alunos façam um registro escrito do que 
pesquisaram, raciocinaram e relacionaram.

• O professor estabeleça o padrão deste registro que exalta a 
erudição e incorpora a prática do PRRR. 

O fichário é tanto o método quanto a ferramenta que usamos para 
organizar os resultados do trabalho intelectual tanto do aluno quanto 
do docente. A expressão do pensamento  deve ser registrada para 
domínio e preservada para consulta do conhecimento que está sendo 
construído. O registro escrito é um produto do trabalho do educan-
do, seu comprometimento com a aprendizagem e a evidência do que 
Deus falou e fez em sua vida.

Para ilustração desse processo denominado “Pesquisa 4 passos”, serão 
oferecidas quatro propostas de aplicação, visando o atendimento aos 
quatro níveis de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental I, 
Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

Por causa da crescente dificuldade experimentada pelos brasileiros no 
âmbito político, social e moral, ações precisam ser pensadas e execu-
tadas se desejarmos ver uma nação transformada e rendida ao Senhor 
Jesus. O número de evangélicos, embora crescente, não tem refletido 
na santificação e crescimento da nação, através da prática dos prin-
cípios contidos na Palavra de Deus. Além disso, a busca incessante 
de sucesso pessoal e ênfase no próprio interesse tem afastado muitas 
pessoas de suas responsabilidades como cidadãos brasileiros. O êxo-
do para nações ricas tem se intensificado, principalmente de pessoas 
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mais esclarecidas. Se essa tendência persistir, qual a probabilidade de 
termos mudados os fundamentos de nossa nação?

Pensando sobre isso estabeleci o desejo de conhecer mais profun-
damente o significado da palavra patriotismo a fim de saber até que 
ponto  devemos nos envolver nessa questão do serviço à pátria.

Portanto, o tema Patriotismo será desenvolvido nos quatro níveis 
de ensino, com ênfases diferentes, de acordo com a maturidade das 
crianças.

A definição das palavras segundo o dicionário Webster é a mesma 
para todos os Planos:

1) Pesquise seu assunto, de preferência no dicionário de Webs-
ter 1828. Se o seu tópico for uma palavra que não esteja no dicioná-
rio, use um sinônimo.

2) Escreva a definição e sublinhe ou destaque as palavras-chave 
da definição.

PAT’RIOTISM, n. Amor ao país; a paixão que visa servir o próprio 
país, seja na defesa da invasão, seja na proteção de seus direitos e na 
manutenção de suas leis e instituições em vigor e pureza. O patrio-
tismo é a característica de um bom cidadão, a paixão mais nobre que 
anima o homem no caráter de cidadão.

Patriota - PAT’RIOT, n. [ pátria, o país nativo, derivado de pater, 
pai.]

Uma pessoa que ama o seu país, e zelosamente apoia e defende isso 
e seus interesses.

3)  Pesquise as palavras-chave, de preferência no dicionário Webster 
1828. Repita este processo até ter coberto o vocabulário do seu tópico
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Nação – NATION, n. [nascer]

1. Um corpo de pessoas habitando o mesmo país, ou unido sob o 
mesmo soberano ou governo; como a nação inglesa; a nação fran-
cesa. Muitas vezes acontece que muitas nações estão sujeitas a um 
governo; Nesse caso, a palavra nação geralmente denota um corpo 
de pessoas falando a mesma língua, ou um corpo que anteriormente 
esteve sob um governo distinto, mas foi conquistado ou incorporado 
a uma nação maior. Assim, o império da Rússia compreende muitas 
nações, como antigamente os impérios romano e persa. A nação, de 
acordo com a etimologia, originalmente denotava uma família ou 
raça de homens descendentes de um progenitor comum, como tribo, 
mas pela emigração, conquista e mistura de homens de diferentes 
famílias, essa distinção é perdida na maioria dos países.

Amor – LOVE, n.

1. [...]

O amor de Deus é o primeiro dever do homem, e isso brota apenas 
das visões de seus atributos ou excelências de caráter, que proporcio-
nam o mais alto deleite ao coração santificado. A estima e a reverên-
cia constituem ingredientes nessa afeição, e o medo de ofendê-lo é 
seu efeito inseparável.

[...]

3. Patriotismo; o apego que se tem à sua terra natal; como o amor do 
país.

País – COUNTRY, n. [L., terra adjacente a uma cidade. Daí o ci-
dadão diz, vamos para o país. O latim tem conterraneus, um compa-
triota.]

3. Qualquer parcela de terra ou terra habitada; qualquer região, dis-
tinta de outras regiões; um reino, estado ou distrito menor. Nós fala-
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mos de todos os países da Europa ou da Ásia.

E eles vieram para o país de Moabe. Rute 1

4. O reino, estado ou território em que se nasce; a terra da natividade; 
ou o distrito específico indefinidamente em que se nasce. A América 
é o meu país, ou Connecticut é o meu país.

Laban disse, isso não deve ser feito em nosso país. Gênesis 29

5. A região em que se reside.

Ele peregrinou na terra da promessa, como em um país estranho. 
Hebreus 11

7. Os habitantes de uma região.

Todo o país chorou com uma voz alta. 2 Samuel 15.

8. Um local de residência; uma região de habitação permanente.

Eles declaram claramente que eles procuram um país. Hebreus 11

Eles desejam um país melhor, um celestial. Hebreus 11

Cidadão – CIDADÃO, n.

1. O nativo de uma cidade, ou um habitante que goza da liberdade 
e privilégios da cidade em que reside; o homem livre de uma cidade, 
distinto de um estrangeiro, ou um que não tem direito a suas fran-
quias.

2. Um cidadão; um homem de profissão; não é um cavalheiro.

3. Um habitante; um morador em qualquer cidade, cidade ou lugar.

4. Em sentido geral, um residente nativo ou permanente em uma ci-
dade ou país; como os cidadãos de Londres ou Filadélfia; os cidadãos 
dos Estados Unidos.
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5. Nos Estados Unidos, uma pessoa, nativa ou naturalizada, que te-
nha o privilégio de exercer a franquia eletiva, ou as qualificações que 
lhe permitam votar em governantes, e comprar e manter imóveis.

Se os cidadãos dos Estados Unidos não devem ser livres e felizes, a 
culpa será inteiramente deles.

CIDADÃO, a. Ter as qualidades de um cidadão.

servir – 1. transitivo direto e transitivo indireto

trabalhar em favor de (alguém, uma instituição, uma ideia etc.).

“o cardeal servia com fidelidade a Igreja e o rei”

Serviço - SERVICE, n. [De L. servitium.]

1. Em um sentido geral, o trabalho do corpo ou do corpo e da 
mente, realizado no comando de um superior, ou a prossecução do 
dever, ou para o benefício do outro. O serviço é voluntário ou invo-
luntário. O serviço voluntário é o de empregados contratados, ou de 
contrato, ou de pessoas que realizam algo espontaneamente para o 
benefício de outrem. O serviço involuntário é o dos escravos, que 
trabalham compulsivamente.

4) Pesquise em sua concordância Bíblica cada uma das palavras iden-
tificadas e anote as referências bíblicas chave.

Hb 11:12 - 16 Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam 
tantos, em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que 
está na praia do mar.

Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas; mas vendo-
-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangei-
ros e peregrinos na terra.

Porque, os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria.

E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam 
oportunidade de tornar.
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Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus 
não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou 
uma cidade.

Hb13:14 - Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a 
futura.

1Pe1:17 - E, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga 
segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa 
peregrinação,

Sl33:12 - Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao 
qual escolheu para sua herança.

At17:26 - E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar 
sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e 
os limites da sua habitação;

Para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar; 
ainda que não está longe de cada um de nós;

1 Tm2:1-4 - Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, 
orações, intercessões, e ações de graças, por todos os homens;

Pelos reis, e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma 
vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade;

Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador,

Que quer que todos os homens se salvem, e venham ao conhecimento da 
verdade.

Rm13:7 - Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; 
a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra.

1 Pedro 2

Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das 
concupiscências carnais, que combatem contra a alma;
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Tendo o vosso viver honesto entre os gentios; para que, naquilo em que 
falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visi-
tação, pelas boas obras que em vós observem.

Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor; quer 
ao rei, como superior;

Quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores, 
e para louvor dos que fazem o bem.

Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, tapeis a boca à igno-
rância dos homens insensatos;

Como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como 
servos de Deus.

EDUCAÇÃO INFANTIL

Com base principalmente em At 17:26, ensinaremos que Deus dese-
ja que cuidemos bem daquilo que Ele nos confiou e que nossa nação 
precisa ser conhecida, amada e respeitada.

Raciocinar

A primeira pátria do cristão é o céu, e temos a promessa de que Jesus 
irá nos preparar um lugar. Mas, enquanto não nos reunimos com ele, 
procuraremos conhecer o lugar em que Deus nos estabeleceu.

Devemos amar todas  as coisas que nos são dadas por Deus, inclusive 
nosso país.

O amor, segundo a palavra, nos leva a agir com cuidado e zelo.

Devemos, à semelhança da honra que concedemos a nossos pais, 
também honrar nossa pátria (dada a etimologia da palavra pátria).

À semelhança de Adão quando recebeu um jardim para ser cuida-
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do, recebemos de Deus um território e devemos desde pequenos a 
aprender a cuidar do mesmo, exercendo boa mordomia.

Perguntas de raciocínio:

Todas as pessoas vivem num mesmo lugar? Há lugares bem e mal 
cuidados? Por que há essa diferença?

Se eu recebo de presente algo muito valioso, como devo cuidar desse 
presente?

Pessoas que amam os animais cuidam deles da mesma forma que 
pessoas que odeiam animais? Qual a diferença do cuidado que pode 
existir entre essas pessoas?

Eu amo minha família? Sou bem cuidada nela? 

Meus pais me ensinam a honrar e cuidar do lugar onde moro? Da 
minha casa, de meu bairro, de minha cidade, de meu país (incutem 
em mim noções de patriotismo)

MORDOMIA – Cuidar e zelar por tudo que nos foi entregue por 
Deus.

Relacionar

À medida que exerço melhor mordomia no ambiente onde moro, 
estudo, mais afeição eu passo a nutrir por eles. 

A boa mordomia em relação aos hábitos de higiene pode proporcio-
nar mais tempo de vida, e consequentemente, mais disposição para 
as pessoas, visto que sua saúde é diretamente influenciada por isso. 

Preciso aprender a exercer mordomia em minha comunidade, cui-
dando dos recursos naturais.

Se eu amo um animal e o vejo com frio e fome, adoto atitudes para 
resolver essa situação . Posso estender esse cuidado às pessoas, con-
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forme nos ensina a parábola do samaritano. Entretanto, primeira-
mente precisarei exercer esse cuidado com minha família, pois isso é 
um mandamento. Em seguida vou cuidar da família da fé.

Conhecer a história de pessoas que amaram seu país e o serviram, 
cuidando dele,, poderá trazer inspiração para as crianças.

Registrar

Fazer uma tabela com tarefas para serem cumpridas em casa, na es-
cola, e estabelecer alvos de melhoria à medida que as habilidades das 
crianças forem aperfeiçoadas. 

Diante do estabelecimento dos três hábitos chave de higiene (banho, 
escovação de dentes e lavagem das mãos), verificar se todos da classe 
têm acesso a sabonetes, escovas e pasta dental, bem como luz e água 
encanada em casa, de modo que as ações possam ser feitas diaria-
mente. (no contexto de missões essa pode ser uma ação social )

Coleta seletiva de lixo. Pode ser aplicado na escola e na comunidade. 
Se a escola estiver inserida num contexto rural, o cuidado com hortas 
e jardins pode ser aplicado.

Adoção de um mascote para a classe (um peixinho, por exemplo), de 
modo a fazer com que as crianças exerçam responsabilidade, cuidado, 
afetividade. Serviço real exercido por todos os alunos.

Confecção de um livro sobre “Filhos obedientes”, contendo a histó-
ria de alguns personagens bíblicos que foram obedientes ao Senhor e 
a seus pais (através dos desenhos das próprias crianças).

ENSINO FUNDAMENTAL I

Com base principalmente em Rm13:1 e 1Tm2:1-3, ensinaremos que 
Deus deseja que respeitemos aqueles que foram instituídos como au-
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toridades sobre nós, tendo sempre o dever de orar por eles, para que 
tenhamos liberdade e paz no exercício de nossa fé.

Raciocinar

Quando Adão foi criado, Deus era a única autoridade sobre sua vida.

Com a queda, vários governos e autoridades nocivos começaram a 
agir sobre o homem. Consequentemente, por causa do pecado, o go-
verno civil foi estabelecido, a fim de que o mal fosse refreado. 

Pouco depois da queda, um único reino, governado por homens que 
não temiam a Deus, tentou se estabelecer, e Deus agiu para que isso 
não acontecesse , no episódio da torre de Babel. A partir de então, os 
governos ou autoridades se concentraram em grupos menores, como 
tribos e nações.

O mal no coração do homem só pode ser extirpado mediante o novo 
nascimento, através da conversão. Por isso precisamos orar pelas au-
toridades, pois esse é o primeiro passo para a conversão dessas pesso-
as, e, consequentemente, da mudança desejada. 

Perguntas de raciocínio:

Quais as primeiras autoridades visíveis sobre nossas vidas?  

Sendo Deus a autoridade principal em nossa vida, como posso res-
peitar e obedecer a Ele, visto ser invisível? 

O verdadeiro cristão deveria praticar o bem. Pessoas que  praticam o 
mal podem parar de fazê-lo? Como isso é possível? 

A oração pode mudar o rumo dos acontecimentos,  quando algo 
ruim estiver acontecendo por causa da ação de alguma autoridade? 
Base Atos 12:5

SOBERANIA: Somos cooperadores de Deus no cumprimento de 
seus planos por meio da oração.
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Relacionar

Preciso estabelecer hábitos de obediência aos meus pais, para honrá-
-los, visto serem as principais autoridades visíveis sobre minha vida.

A fim de obedecer a Deus, preciso primeiramente conhecer sua pala-
vra, e para isso, é necessário estabelecer  o hábito da leitura. 

Reconhecimento  e levantamento das principais áreas de pecado ou 
desobediência em minha vida. Entendimento do valor da oração 
para o crescimento cristão e santidade. 

Orações em favor de familiares, amigos e pessoas de convívio dire-
to. O mal somente pode ser definitivamente abandonado através da 
conversão e mudança de coração. 

Histórias de avivamento, ou mudança de situação nas nações por 
meio da oração.

Registrar

Com base no conto clássico Chapeuzinho Vermelho (https://www.
grimmstories.com/pt/grimm_contos/capuchinho_vermelho) enfati-
zar a obediência aos pais, e solicitar às crianças que ilustrem a histó-
ria, arquivando-a no fichário.

Com base no site http://www.sbb.org.br/wp-content/uploa-
ds/2015/09/5_plano_leitura_infantil.pdf, estabelecer um plano de 
leitura bíblica com as crianças da classe, com um período destinado 
ao compartilhamento. 

Alguns exemplos de orações podem ser extraídos do livro Histórias 
de Moody para crianças. (para as séries iniciais do Fundamental I)

Para as séries finais do Fundamental I podem ser utilizados alguns 
exemplos das orações feitas por Derek Prince .
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https://www.revistaimpacto.com.br/biblioteca/a-historia-pode-ser-
-alterada-pela-oracao/

O livro “Orando pelas autoridades” de Derek Prince da Graça Edi-
torial pode ser lido pelo professor a fim de que ele possa abordar o 
assunto com exemplos reais.

ENSINO FUNDAMENTAL II

Com base principalmente em 1Pe2:11-17, ensinaremos que Deus 
deseja um envolvimento no mundo de forma que o mesmo seja im-
pactado pela maneira com que nos conduzimos. E que exercer cida-
dania honra esses mandamentos.

Raciocinar

A cidadania implica no reconhecimento dos direitos e deveres, en-
quanto cidadão. Esse senso de dever de um cidadão pode levar a 
pessoa a praticar ações triviais ou heroicas.

No entanto, uma pessoa pode exercer sua cidadania por obrigação 
moral apenas. 

O desenvolvimento do patriotismo ou o cultivo do mesmo pode le-
var uma pessoa à prática da cidadania, principalmente no caso de 
algumas ações que não são obrigatórias, como é o caso das eleições 
ou alistamento no serviço militar.

Como no Brasil essas práticas são obrigatórias, as pessoas podem 
fazê-lo apenas por dever e não por reconhecerem sua responsabilida-
de, baseado no amor que nutrem pela pátria.

Perguntas de raciocínio:

Eu desejo viver num país que apenas me conceda privilégios? Eu 
reconheço a necessidade de conhecer meus deveres como cidadão?



16 17

ABORDAGEM EDUCACIONAL
POR PRINCÍPIOS

Eu procuro conhecer as propostas dos candidatos ao governo em mi-
nha nação, de modo a escolher pessoas cujas ideias mais se aproxi-
mem dos princípios bíblicos que defendo?

Eu entendo a importância de escolher autoridades que prezem pela 
busca da liberdade, de modo que possa praticar o cristianismo sem 
temor?

É possível ser uma nação influenciada pela honestidade dos cristãos, 
conforme orienta o texto bíblico base? Se os cristãos estão crescendo 
no país, por que a honestidade não tem sido vista nos vários segmen-
tos da sociedade?

AUTOGOVERNO – Temos que aprender a nos abster do mal, re-
freando a cobiça.

Relacionar

O bom cidadão precisa aprender a reconhecer seus direitos e deveres 
e verificar continuamente se os mesmos estão sendo exercidos. 

Há algumas formas de conhecer os candidatos ao governo de minha 
nação (pelos seus frutos os conhecereis).  Trabalhar diligentemente 
estudando as propostas dos candidatos  me capacita a exercer melhor 
minha cidadania com um voto consciente.

Eu entendo a importância de escolher autoridades que prezem pela 
busca da liberdade, de modo que possa praticar o cristianismo sem 
temor?

É necessário entender o significado exato de honestidade e todas as 
suas aplicações possíveis, no contexto familiar, estudantil e comuni-
tário. 

Torna-se necessário pensar em objetivos de curto prazo que tornem a 
honestidade uma virtude desejosa de ser vivenciada na escola.
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Registrar

Os direitos e deveres do cidadão estão previstos na Constituição do 
Brasil, principalmente no Título II, Capítulo I (Dos direitos e deve-
res individuais e coletivos). Conhecer e promover reflexão sobre eles.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.
htm 

A simulação de uma eleição na escola, com candidatos bem prepara-
dos, que saibam articular  bem suas propostas e defendê-las  através 
de debates e discursos. Os professores precisam mentorear os candi-
datos, de modo que esses entendam que como candidatos cristãos, 
precisam se eleger para servir ao povo, e não aos seus próprios inte-
resses.

Para consulta e formação de professores: consulta a: http://www.vo-
toconsciente.org.br/educacao-politica-sugestoes-de-acao-partir-de-
-nossa-atuacao/

https://escolavirtualdecidadania.camara.leg.br/site/

http://www.tse.jus.br/o-tse/escola-judiciaria-eleitoral/publicacoes/
revistas-da-eje/artigos/revista-eletronica-eje-n.-2-ano-4/como-es-
colher-o-seu-candidato

Estudo biográfico sobre algum político brasileiro.

ENSINO MÉDIO

Com base principalmente em Rm13:1-17, ensinaremos que a obedi-
ência às autoridades é um mandamento, mas que o cristão deve so-
mente obedecer ordens que não sejam contrárias à vontade de Deus 
expressa nas escrituras. Nesse caso, a resistência à autoridade sempre 
acarretará consequências (Dn3:18; Ex1: 17-21; Mt2:8-12).
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Raciocinar

A submissão à Palavra de Deus precisa sempre prevalecer, a despeito 
das consequências que podem advir a quem desobedecer ordens de 
autoridades constituídas.

A presença de pessoas não regeneradas no governo, abre espaço para 
opressão e estabelecimento de leis injustas.

A vontade de Deus e sua justiça sempre precisam ser buscados em 
primeiro lugar.

O cristão precisa atuar como cidadão que se utiliza dos meios legí-
timos para influenciar a sociedade. Pode atuar como governante que 
age segundo os princípios da palavra ou legislador que promulga leis 
justas, pode atuar como aquele que escolhe seus representantes (no 
caso dos regimes democráticos) sabiamente.

Perguntas de raciocínio:

Se fôssemos ameaçados em nossa liberdade por defendermos ideias 
como defesa da vida (contra aborto), defesa da família (contra a ide-
ologia de gênero) etc., manteríamos a visão cristã para não sermos 
perseguidos? Que atitude podemos ter para evitar que haja essa per-
seguição em nossa nação?

Se fôssemos instruídos a praticar atos que firam a palavra de Deus, 
no exercício de nossa profissão, acataríamos as autoridades ou de-
sobedeceríamos as mesmas, com risco da própria vida? (Exemplos: 
soldados cristãos que serviram sob Hitler)

Patriotismo é igual a nacionalismo? A posição dos cristãos varia 
quanto ao entendimento desse tema?

Ser patriota é servir à Pátria. Que tipo de serviço um cristão poderia 
prestar às pessoas de sua pátria como expressão de amor?
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SEMEADURA E COLHEITA: As ações dos cidadãos refletirão 
na vida da nação.

Relacionar

A defesa da fé precisa ser exercitada continuamente. Mas é preciso 
que nos preparemos para responder bem aqueles que pedirem a razão 
da nossa fé em alguns assuntos controversos  como aborto, legaliza-
ção de drogas e armas, relacionamentos homossexuais etc.

Levantamento de situações no contexto empresarial que “obrigam” 
as pessoas a mentir, aceitar suborno, agir contra a legislação, etc. 

Análise das ações cristãs em épocas de governos nacionalistas e di-
tatoriais.

Análise de ações consideradas patrióticas, e que envolveram revolu-
ções, guerras e lutas armadas.

O bom serviço prestado às pessoas pode redundar em amor à pátria. 
Cristo também salienta que se servirmos alguém a Ele estaremos 
servindo.

Registrar

Para a produção de ensaios sobre defesa da fé os professores podem 
pesquisar algumas obras de apologética e promover estudos específi-
cos com os alunos, selecionando alguns temas.

Sugestões:

• Fundamentos inabaláveis. Norman Geisler e Peter Bocchino. 
Editora Vida.

• Apologética para questões difíceis da vida. William Lane 
Craig. Vida Nova.
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Ensaios sobre patriotismo e nacionalismo.

Análise de discursos de patriotas:

Patrick Henry (citado por Paul Jehle  em Fundamentos do currículo 
cristão)

http://www.history.org/almanack/people/bios/biohen.cfm

Olavo Bilac (poema A pátria , Hino à bandeira, e discursos). Fon-
tes primárias disponíveis em https://digital.bbm.usp.br/simple-
-search?query=olavo+bilac

Vida de Dietrich Bonhoeffer.

http://www.sociedadebonhoeffer.org.br/quem_foi.htm
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CONCLUSÃO

Muitas outras atividades poderiam ser propostas com base no racio-
cínio pautado nas citações bíblicas levantadas.

Concluo ponderando sobre algumas coisas levantadas baseado nesse 
estudo. Embora seja desejo de muitas pessoas obter dupla cidadania, 
não podemos nem cogitar em fazer isso no reino espiritual. Ou somos 



22 23

ABORDAGEM EDUCACIONAL
POR PRINCÍPIOS

cidadãos dos céus ou cidadãos das trevas (Cl1:13). Paralelamente, 
podemos estender esse raciocínio em relação ao serviço pela pátria. 
Não conseguiremos servir bem a duas pátrias. Ou nos devotaremos 
a uma ou a outra (Mt6:24 e 1Sm29). Cabe sabermos com certeza a 
qual pátria terrena nos foi ordenado servir. Essa é uma questão de 
consciência e só a Deus compete julgar, pois segundo o seu desígnio 
é que seremos tidos como bons ou maus despenseiros.

Meu desejo é que essa Pesquisa 4 passos auxilie os professores no 
cumprimento de sua missão educacional.

Rosalice Gualberto

Julho/2018
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