
A IMPORTÂNCIA DA ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL 
 
          Hoje é o Dia da Escola Bíblica Dominical, nossa querida EBD. Ninguém 
pode negar sua importância para a vida de qualquer igreja cristã evangélica, ainda 
que nos últimos anos ela venha sendo menos valorizada, por razões de origens 
internas e externas a ela. Mesmo que ela assuma formatos variados e até 
aconteça em um dia diferente do domingo (e não há problema quanto a isso), ela é 
e sempre será imprescindível às igrejas. 
          A EBD não é (ou não deveria ser) uma atividade educativa opcional, mas 
deve ser encarada como essencial para a vida da família e da igreja, pois ela 
cumpre, em sua função principal, a Grande Comissão de Jesus de ensinar ou 
discipular (Mt 28.20; Mc 16.15). Ela não é uma parte ou apêndice da igreja, mas 
nela deve estar toda a igreja. 
          Algumas razões justificam existência e necessidade de preservação e 
manutenção: 

a) ela é um precioso recurso de instrução bíblica, complementando a recebida 
no lar, para a fundamentação e firmeza na saudável doutrina ou teologia; 

b) ela é um celeiro e um espaço de formação de líderes ao treinar as pessoas a 
falarem em público, a argumentarem e debaterem (que geralmente não é 
possível no culto coletivo), a ensinarem, a lidarem com variadas 
personalidades e a terem uma visão mais ampla da igreja e do reino de 
Deus;    

c) ela ensina valores bíblicos-espirituais que ajudam a melhorar os 
relacionamentos e a aperfeiçoar o caráter e o comportamento esperado de 
um cristão;   

d) ela desenvolve hábitos espirituais como: manusear e estudar a Bíblia, orar, 
servir ao Senhor na igreja e no mundo e compartilhar a fé; 

e) ela envolve toda a igreja na medida em que oferece espaço e currículo 
adequados a todas as faixas etárias e onde pessoas de diferentes níveis 
culturais e sociais da igreja podem estar juntas em torno de um só objetivo; 

f) ela aprofunda relacionamentos e favorece o cuidado emocional e espiritual 
entre os participantes da classe, uma vez que nelas eles são, geralmente, 
em menor grupo. 

          Para que a EBD cumpra bem seu importante papel precisa do apoio 
incondicional e irrestrito da igreja e de sua liderança (a começar pelo pastor), 
incentivando e provendo todas as condições adequadas possíveis para a 
realização de um eficiente e inspirador processo de ensino e aprendizagem, ao 
oferecer aos alunos, principalmente: 

a) ambientes educativos favoráveis, como salas de aulas confortáveis e 
adequadamente mobiliadas, recursos didáticos que possam ser usados 
pelos professores a qualquer e, fundamentalmente,    

b) professores capacitados pedagógica e espiritualmente, responsáveis, 
estudiosos da Palavra, comprometidos com a doutrina da igreja, antenados 
com a realidade deste tempo, bem entrosados com toda equipe educativa da 
igreja (pastor, liderança da EBD e demais professores) e de bom testemunho 
cristão em todo lugar. 
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