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Um Ensino Cristão

Sente você que por vezes seu trabalho no ensino está tornando-se uma
rotina? Já começou a tarefa, por vezes aborrecível, de preparar aulas para
dar num horário apertado a alunos que parecem interessados ou
preocupados com coisas diferentes ou distantes?

Não se desespere. O ensino é uma tarefa que requer não só nosso
esforço, mas também uma busca contínua de renovação e recursos que nos
permitam enfrentar situações diferentes, alunos com intereses diversos e temas
que requerem uma adaptabilidade fora do comum. Aqui é onde o adjetivo
"cristão" dá à tarefa educativa recursos extraordinários para enfrentar objetivos e
metas definidas com um espírito otimista e positivo.

Neste número queremos ajudá-lo nessa necessidade de recursos. Donna
Habenicht lhe iluminará com suas descobertas acerca da sensibilidade das
crianças à mensagem da salvação, e lhe desafiará a dar atenção a suas inquietudes

e necessidades visíveis para conhecer melhor a Jesus.
O caráter cristão de nossa tarefa será destacado também num artigo

sobre o serviço e noutro sobre a maneira eomo uma escola cristã deve tratar seus
alunos incapacitados. É bem verdade que em meio a uma tarefa pesada
preferiríamos que alguns alunos não fizessem parte de nossa classe. A metáfora
construída sobre o clássico conto de Branca de Neve nos fará recordar que o
grupo ideal de alunos não existe (a não ser na escola do além), e que teremos que
continuar lutando com os incapacitados de todas as índoles, porque eles são os
estudantes "normais" desta nossa época "anormal".

A aprendizagem cooperativa continua dando o que falar. Agora são
seus resultados que indicam que vale a pena praticá-Ia. Continuaremos
compartilhando o material que recebemos para benefício de todos os quc se
atrevam a inovar Uustamente para quebrar a rotina!). Para ajudá-los neste esforço
de melhorar continuamente a qualidade de seu trabalho educativo, não deixe de
ler e ret1etir sobre os imperativos atuais da profissão educativa.

Esperamos que o artigo acerca da ajuda que necessitam os alunos que
têm pai ou mãe sofrendo enfermidade crónica ou grave seja também uma
contribuição para melhorar o ambiente da sua sala de aulas.

Planeje pequenas mudanças em sua tarefa educativa. Faze-a um pouco

mais cristã cada dia.
-Enrique Becerra
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