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Boletim mensal do Colégio Batista Betesda (CBB)

A IMPORTÂNCIA DE MINISTRAR A PALAVRA DE DEUS AO 
CORAÇÃO DA CRIANÇA.
“E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, 
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus”. (Romanos 
12.2). Bíblia de Recursos para o Ministério com crianças. 

Qual a importância de ensinar a Palavra de Deus às crianças? Porque em nossos dias não 
encontramos um tempo para refletirmos com nossos filhos sobre a pessoa de Deus? 
Quando nos referimos no sentido da palavra reflexão, dizemos que refletir é: v.t. fazer 
retroceder, desviando da posição primitiva; espelhar; revelar; repercutir; int. pensar 
maduramente; meditar, incidir, refletir.  Preocupa-nos a distância cada vez maior que o 
homem tem do conhecimento de Deus, ou dos princípios básicos de sua Palavra, que é o que 
o homem necessita para que entenda o próprio significado de sua existência. 
O tempo está acelerado e a vida mais corrida do que antes. Na própria casa existe um vazio, 
uma lacuna na intimidade dos relacionamentos com os quais convivemos, pessoas que 
podemos ver ouvir e tocar. Quanto dirá com Deus, a quem não vemos?   
Deus confiou ao homem um tesouro de grande valor, que é a família, os filhos. Este bem maior 
está sendo dilacerado por causa da inversão de valores e conformidade com os males deste 
século. As crianças recebem muitas informações erradas e enfrentam várias influências 
perversas, o mundo procura dar-lhes uma visão da vida em família e sociedade bem diferente 
daquela que o cristianismo bíblico orienta. As crianças ouvem ataques contra a palavra de 
Deus, são expostas à sensualidade através de músicas, desenhos, revistas, livros, são tentadas 
a pornografia, ao ocultismo, a mentira, ao engano e a rebeldia constantemente. Precisamos 
transformá-las, renovar-lhes a mente com os ensinamentos de Cristo, a criança precisa 
aprender a conhecer a Deus como pai e amigo. As oportunidades de ensinar as verdades de 
Deus aos filhos na vida diária são muitas. 
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Em Deuteronômio, Deus ordena aos pais que incluam a sua Palavra diariamente em seus 
pensamentos, palavras e vida, desde a manhã até a noite. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de 
todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. 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. Também as atarás por 
sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de 
tua casa, e nas tuas portas. (Deuteronômio 6:5-9). 
A vivência e prática dos valores bíblicos em família fazem com que as crianças aprendam a 
valorizar a Deus, e a vida como um todo, por isso, a importância de ministrar a Palavra no 
coração das crianças. È importante ressaltar, que a segurança e confiança em Deus crescem 
principalmente em momentos de crises e adversidades, que é quando nos tornamos mais 
dependentes uns dos outros. 
O Colégio Batista Betesda tem por filosofia agregar valores cristãos às crianças, por meio de 
seus Projetos Pedagógicos desenvolvidos no cotidiano escolar. 
Contudo, ressaltamos que é em família que os ensinamentos se consolidam e são mais 
fundamentados através da vida e comunhão diária de seus membros com Cristo e sua Palavra. 

A IMPORTÂNCIA DE MINISTRAR A PALAVRA DE DEUS 
AO CORAÇÃO DA CRIANÇA.
Continuação

APRENDENDO NA ESCOLA E EM CASA...

No dia 22 de Março comemora-se o Dia Mundial da Água. Para lembrar a data, os alunos do CBB 
aprenderam mais sobre o tema em sala de aula e puderam ver a importância desse recurso natural para 
a preservação e sobrevivência do nosso planeta. A família pode continuar trabalhando o tema em 
casa. Aí vão algumas dicas: 
- Ensine a criança a fechar a torneira enquanto escova os dentes 
- Durante o banho, oriente a criança para fechar o chuveiro para se ensaboar 
- Reaproveite água da chuva para regar plantas e lavar o quintal - a criança pode ajudar nestas tarefas 
- Fale sobre sustentabilidade e ensine a criança sobre a importância do consumo consciente 
Vamos trabalhar juntos!
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DE COMO O FEMINISMO ESTÁ MATANDO AS MULHERES 
Texto extraído da Revista Ultimato Online em 20/03/2018 - 
Conteúdo adaptado e resumido para esta publicação 
Autora: Bráulia Ribeiro

Odeio o feminismo atual. Cheguei a pensar que os postulados do movimento eram legítimos, hoje duvido até 
disso. A coisa toda começou errada. Para se desenhar uma linha reta você tem de começar reto. Se você 
começa torto, prossegue torto. A Austrália, país onde nasceu o movimento, gerou-o num berço sangrento. Tratada 
como colônia penal, recebia muitos navios de prisioneiros masculinos e femininos. Em 1788, em Sidney, num 
episódio controvertido descrito por alguns historiadores (1) e contestado por outros - carcereiros liberaram os 
passageiros dos navios para a terra sem vigilância, regados a muito rum, permitindo que as presas, sempre em 
número menor, fossem violentadas em massa pelos homens encarcerados. 
Se é verdade, as mulheres brancas australianas se estabeleceram no país num berço de abuso e violência que 
naturalmente gerou um ressentimento profundo. É difícil não associar a virulência do movimento feminista com 
este ressentimento colonial. As mulheres australianas se fizeram ouvir, mas todas nós mulheres pagamos um preço 
alto por isso. Que preço alto? Afinal as “conquistas” do movimento feminista não beneficiam a todas nós? 
Infelizmente, nem todas. Uma campanha da agência americana feminista que promove controle de natalidade, 
Planned Parenthood, deixa claro o caminho para onde essa pseudopreocupação com a liberdade reprodutiva da 
mulher, uma das tais conquistas, vai. Durante a campanha, mulheres ofereciam biscoitos em forma de bebês, para 
serem “comidos, mutilados, destruídos”, numa metáfora clara de que o feto, ou o “tecido”, enquanto dentro da 
barriga não deve ser considerado humano em momento algum. Planned Parenthood não considera que, mesmo 
nos países ocidentais, liberados e supostamente igualitários, a porcentagem de meninas abortadas é quase duas 
vezes maior do que a de meninos. A liberdade das mulheres de hoje está matando as mulheres de amanhã. Nada, 
nenhuma voz feminista a denunciar esse problema. A intenção final dos que defendem a “liberdade reprodutiva 
da mulher” se faz clara no esforço que fazem de ampliar o direito de matar até após o parto. Chamado de 
“aborto fora do útero”, o que antes nos parecia uma crueldade hoje é uma prática defensável e deve tornar-se 
corriqueira. Aborto significa dizer não à noção do valor inerente à vida humana. Esta pseudoconquista feminista 
nos desumaniza a todos. 
Outra incoerência inexplicável é a questão do transgenerismo. A mulher mais celebrada nos Estados Unidos em 
2015 foi Caitlyn Jenner, ou Bruce Jenner, um homem com peitos. Ele ainda nem fez a opção de tirar seus genitais 
masculinos e já é celebrado como símbolo de feminilidade. Parece-me que a questão merecia uma palavra, um 
protesto qualquer por parte das mulheres liberadas. Mas nada, silêncio total. Aceita-se a mídia em massa 
empurrando uma noção do que é “ser mulher” baseada na mera percepção pessoal de uma homem perturbada 
como Bruce Jenner, que já considera reverter sua opção, apenas alguns meses depois e apesar de extremamente 
paparicado. Será que pelo menos caberia a discussão do que é ser mulher? Um atleta macho, de 1,87m de altura 
celebrado por sua força física a vida inteira, casado três vezes com três mulheres diferentes, torna-se mulher 
porque usa salto e implanta peitos? Pode ele nos representar? Pode ele falar por mim? Novamente, silêncio por 
parte das feministas.  [Texto retirado] 

VAMOS FALAR SOBRE ISSO? 
Nesta editoria vamos tratar de temas atuais e que precisam ser discutidos sob a ótica cristã. 
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Continução

DE COMO O FEMINISMO ESTÁ MATANDO AS MULHERES 

Acontece que o filho bastardo do feminismo, o transgenerismo, está matando a sua mãe. Quando destrói a 
percepção objetiva de gênero, destrói também o ser mulher. Quando clama que gênero não é importante, destrói 
também a necessidade de que existam leis especiais para proteger a mulher. Nenhuma feminista fala sobre isto. 
[Texto retirado]. Infelizmente é claro para mim que precisamos de uma outra voz. As feministas não me 
representam. As linhas tortas do início levaram o movimento ao seu suicídio ideológico. Estou fora desse Titanic. 
Nota 
1. C. M. H., Clark. “A short history of Australia”. Docklands: Penguin, 1963. p. 25. 
• Bráulia Ribeiro trabalhou como missionária na Amazônia durante trinta anos e no Pacífico por seis anos. Hoje é aluna de teologia na 
Universidade de Yale, Estados Unidos, e candidata ao doutorado pela Universidade de Aberdeen, Escócia. Mora em New Haven, CT, com sua 
família e é autora dos livros Chamado Radical e Tem Alguém Aí Em Cima?, Publicados pela Editora Ultimato.

MURAL DE FOTOS CBB

Alunos do 4º Ano aprendem sobre 
as unidades federativas com jogo 

de Quebra Cabeça 

2º Ano passando a responsabilidade de cuidar do "Seu Alfabeto" para o primeiro 1º Ano. Explicaram como cuidar, onde levar 
e tiraram as dúvidas dos coleguinhas !  

Trabalhos do 1º Ano e  Maternal (respectivamente) 
para o Dia Internacional da Mulher

Cineminha do 4º Ano na matéria de 
Ficção Científica

No 5º Ano cada semana os alunos conhecem 
   mundos diferentes através da leitura 

 e contação de histórias
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Fases da educação

EDUCAÇÃO INFANTIL - DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA 
NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO

O objetivo dessa abordagem é chamar a atenção dos alunos para as propriedades dos objetos 
(tamanho, forma, cor, textura, peso cheiro, barulho). O método parte do concreto para o 
abstrato, as crianças aprendem melhor pela experiência direta de procura e descoberta, o que 
Piaget evidencia através de seus estudos epistemológicos. Para o cientista suíço, o 
conhecimento se dá por descobertas que a própria criança faz. Segundo ele, o aprendizado é 
construído pelo aluno. É entre o processo da descoberta e a aquisição do conhecimento que a 
criança se descobre e descobre o próprio mundo que a cerca e isso, envolto a pura 
adrenalina. Em situação similar, Henri Wallon ressalta que não se leva somente o corpo da 
criança para a sala de aula, mas também suas as emoções. Wallon fundamentou suas ideias 
em quatro elementos básicos e essenciais para a formação do indivíduo, tendo as emoções 
como papel preponderante no desenvolvimento da pessoa. Assim, a afetividade, o movimento, 
a inteligência e a formação do Eu, se constituem nos quatro elementos básicos que se 
comunicam a todo o tempo no processo de desenvolvimento e aprendizado da criança.  E é 
nessa caminhada, no convívio social e afetivo que a criança cria sua autonomia. O Colégio 
Batista Betesda juntamente com o corpo docente e coordenação pedagógica desenvolve 
atividades criativas e lúdicas para que se desperte na criança a curiosidade e o desejo de 
aprender com prazer. A criança é um descobridor: um homem que nasce de uma nebulosa, 
como um ser indefinido e maravilhoso, que busca sua própria forma (p. 116). 
Bibliografia 
Röhrs, Hermann. Maria Montessori / Hermann Röhrs; tradução: Danilo Di Manno de Almeida, Maria Leila Alves. – Recife: Fundação Joaquim 
Nabuco, Editora Massangana, 2010.  MONTESSORI, Maria. A médica que valorizou o aluno. Revista Nova Escola, ed. Especial nº19, grandes 
Pensadores, p. 65-67, julho 2008.

A criança é um ser integral desde o seu nascimento, como tal, necessita desenvolver suas 
capacidades cognitivas, sociais, e afetivas. O ambiente escolar é um espaço que agrega valores 
à criança, portanto, dentro do universo infantil os pequeninos constroem o conhecimento. 
Quando lhe são dadas condições favoráveis, ela auto se educa. A criança pode ser ao mesmo 
tempo sujeito e objeto de ensino. Observa-se, no entanto, que é necessário preparar o ambiente 
para o infante, mesmo porque, segundo Montessori, (MONTESSORI editado. pmd 2010) o 
caminho do intelecto passa pelas mãos, pois é por meio do movimento e do toque que as 
crianças exploram e decodificam o mundo ao seu redor. “A criança ama tocar os objetos para 
depois reconhecê-los”. “(DALTOÉ e STRELOW, s.d, p.25). 

Alunos da Educação Infantil do CBB 


