Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio; ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber.
Provérbios 9:9

TESTEMUNHOS

CURSO 1: RENOVANDO A MENTE DO EDUCADOR
Aluno 1
"A Dra. Elizabeth Youmans é uma mulher que me inspira.
Não a conheço pessoalmente! Contudo, os seus
ensinamentos transcendem. E mais uma vez, o seminário
“Renovando a Mente” persistiu e ultrapassou o tempo, o
espaço e as barreiras da língua e alcançou a mim e tudo ao
meu redor.
Tive o privilégio de realizar o curso, juntamente, com a
leitura e estudo do Manual do Programa AMO atualizado
pelo Rubens Cartaxo, nos quais foram se completando e
me direcionando, principalmente na conceituação do que é
um currículo ou carreira que devemos prosseguir, segundo
o coração do Pai para nós.
Durante o curso tive muitas crises, desconstruções,
respostas para algumas perguntas, novas perguntas em
busca de respostas. Quero deixar elencadas aqui como
memoriais, para revisão e retorno quando necessitar voltar
às perspectivas bíblicas de uma família e Nação, da Igreja
de Cristo e seu Reino.
Cada lição, cada tema aqui neste fichário é para ser
estudado e aprofundado diariamente até a volta do nosso
Senhor. De forma prática, respondendo a pergunta do título
dessa última tarefa, posso dizer que minha mente foi
renovada nos itens abaixo:
- O testemunho da Dra. Youmans e a representação da
fábula de Esopo, a Lebre e a Tartaruga, acalmaram minha
ansiedade. Pude refletir sobre o processo de Deus em
nossas vidas, a capacidade que nos dá para aprender, as
mudanças de hábitos para ser alguém que “pensa” e se
“auto-domina” e vive os Princípios e em Obediência.
- Na perspectiva bíblica da utilização dos meus dons para
edificação do Corpo de Cristo, dentro da concepção do meu
real chamado ministerial e o meu chamado na história. Isso
define o meu papel de educadora, mulher, esposa e mãe!
- Em saber que muito mais que a mera perspectiva
humanista, sobre a redenção do homem, é a história de
Deus sobre a humanidade. A história do Amor. A missão é
de Deus. A glória é de Deus.
- Me fez enxergar com mais sobriedade as obras literárias,
o sistema político que vivemos, a cultura contemporânea,
as Escrituras e voz Profética.
- Encheu meu coração de gratidão pelo cuidado que Deus
tem para com a minha vida e de minha família, resistindo
aos meus devaneios me permitindo realizar a sua obra de
forma íntegra, sem oportunismo de uma sociedade
fragilizada pela ação demoníaca.

- Quebrantou meu coração, me ensinando que da mesma
forma Ele trabalha na minha vida me conduzindo na carreira
que devemos seguir, em Amor, Compaixão de forma
Honrosa e Longânime, assim também tenho que ser com
aqueles que Ele põe em meu caminho.
Enfim, não me vejo servindo a Cristo com metade do
conhecimento, com meias verdades, em só uma parte ou
em partes fracionadas do que é Educação, Ensino e
Discipulado. Minha oração é para que o Senhor permita
minha casa viver a integralidade de sua Palavra, do Amor
entre Cristo e sua Igreja !!!"

Aluno 2
"Em que minha mente foi renovada?
No decorrer do curso tive minhas expectativas superadas.
Sabia que este seria de grande valia em meu trabalho no
Colégio, mas não imaginava o quanto Deus me ensinaria
através das lições aqui aprendidas. Agradeço a Deus pela
especial oportunidade de enxergar a educação sob a ótica
dEle, que supera qualquer tentativa humana.
Tendo sido criada e formada no ensino formal secular, mas
sempre inserida em contextos cristãos de escola bíblica,
cultos domésticos e cultos na igreja, em minha mente
existiam várias fortalezas que foram derrubadas ao
compreender a importância de adotar em minha prática na
sala de aula uma filosofia bíblica. Ainda há muito para
aprender, e o quadro, ainda incompleto, receberá muitas
novas contribuições com o passar do tempo, mas o que
recebi até aqui é realmente valioso!
Outro fator importante é a troca que o curso proporciona
aos alunos em seus fóruns, onde vemos claramente que o
agir de Deus está sobre o Brasil, espalhado por várias
partes do nosso território. Muitas vezes estamos tão
distantes de outras escolas que chegamos a pensar que
estamos sozinhos, mas ao encontrar, mesmo que
virtualmente, outros professores que também estão no
mesmo plano do Senhor para a educação brasileira, sentime encorajada a prosseguir.
Que todo conhecimento semeado gere frutos para a glória
de Deus! Que professores se levantem corajosamente para
avançar o Reino de Deus através da educação! Que a
AECEP prospere e permaneça no centro da vontade do
Senhor! Que muitas crianças e adolescentes sejam
atingidos pela graça maravilhosa enquanto ocupam as
carteiras de nossas escolas de E.P. em todo o Brasil! E que
o nome do Senhor seja honrado para todo o sempre.
Gratidão!"

Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio; ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber.
Provérbios 9:9

TESTEMUNHOS

CURSO 1: RENOVANDO A MENTE DO EDUCADOR
Aluno 3

"Professor, estou muito feliz de
estar recebendo tanta luz! Algumas
coisas, como a linha do tempo por
exemplo não é algo novo, mas a
forma como me foi apresentada
agora, de maneira que me inspira e
me puxa a praticar é fascinante! No
feriado fui dar uma palestra num
acampamento sobre renuncia e
utilizei a linha do tempo pra ficar
mais claro a mensagem que eu
queria trazer (a linha do tempo
como temos aprendido aqui, ela
não tem os elos) e foi fantástico!
essa semana passada sobre
currículo, eu nem consegui
participar do fórum de tanta
vergonha! pois somos uma escola
cristã, mas de fato somos só
nominalmente..."

Aluno 4

“O uso de Fichário deveria ser
uma experiência implantada em
todas as escolas, que realmente
querem formar seres pensantes,
que aprenderam a Pesquisar,
Raciocinar, Relacionar e
Registar, assegurando a sua
aquisição de conteúdos e veja
bem, eles estariam também
adquirindo o autogoverno, a
produtividade, a organização, a
ordem (Deus é ordem!),
disciplina, habilidade de
comunicar e raciocinar,
desenvolvendo seus próprios
textos a partir das pesquisas e
acima de tudo estariam
glorificando o Nome de Deus! “

