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T
estes psicológicos que avaliam 
a personalidade, o interesse, as 
habilidades e os valores ajudam na 
tomada de decisões relacionadas 

ao rumo da carreira e ao desenvolvimento 
pessoal. Avaliações da aptidão física pos-
sibilitam o autoconhecimento e facilitam 
o estabelecimento de metas realistas 
individuais para o bem-estar físico. Ava-
liações acadêmicas fornecem informações 
para melhorar o ensino e a aprendizagem.

No entanto, o propósito da educação 
cristã é mais amplo do que a transmissão 
de conhecimentos ou o cumprimento 
de agendas educacionais nacionais ou 
regionais. Ela busca “a formação por 
completo” dos alunos para um “discipula-
do experiente e competente em um mundo 
ferido”.1 Dessa maneira, precisamos de 
maneiras efi cazes para avaliar o nosso 
sucesso no alcance dos objetivos princi-

pais da educação cristã, tendo em vista 
a aprendizagem tanto curricular quanto 
extracurricular.

Escolas comprometidas com a integra-
ção da fé e dos valores buscarão avaliar 
os resultados da educação moral, religiosa 
e espiritual, bem como do desempenho 
acadêmico.2 “Onde as perguntas sobre 
missão educacional e os valores são omiti-
das, a avaliação corre o risco de ser um 
exercício de medição do que é fácil, em 
vez de um processo de melhoria do que 
realmente importa.”3

Embora exista uma variedade de 
ferramentas para avaliar a religiosidade 
e espiritualidade em adultos, em minhas 
pesquisas realizadas em 2009, não conse-
gui encontrar nenhum critério de referên-
cia para avaliações do desenvolvimento 
espiritual cristão do adolescente utili-
zando a tecnologia online. A experiência 

pessoal no ensino e na liderança de escolas 
adventistas em vários países, em três Di-
visões da Igreja, inspirou um estudo mais 
aprofundado dos princípios da educação 
adventista, abrangendo tudo o que pudesse 
ser encontrado no currículo adventista e 
em avaliações globais. A distância aparen-
te entre os objetivos gerais estabelecidos 
para o caráter cristão e o desenvolvimento 
da fé, e como seu alcance foi avaliado, 
evidencia fortemente a necessidade de 
pesquisa e soluções práticas.

Este artigo (1) defi ne o desenvolvimen-
to espiritual do cristão e analisa por que 
ele deveria ser avaliado, (2) introduz o 
Teste dos Discípulos em Desenvolvimento 
(TDD) como uma ferramenta específi ca 
para avaliar o desenvolvimento espiritual 
e (3) sugere maneiras práticas de usar o 
TDD para facilitar o crescimento espiritu-
al na educação cristã.
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Discipulado: desenvolvimento espiritual do 
cristão ao longo da vida

O desenvolvimento espiritual do cris-
tão tem sido descrito como uma jornada,4 
“um compromisso intencional e contínuo 
para um processo de crescimento ao longo 
da vida em direção à completude em 
Cristo.”5 O Discipulado tem sido definido 
como o processo em andamento para “se 
tornar um seguidor de Jesus Cristo com-
pleto e competente”.6 Assim, um discípulo 
em crescimento é um cristão engajado no 
processo de desenvolvimento espiritual 
ao longo de toda a vida que, por sua vez, 
mentora ou discipula outros cristãos.

Os termos discípulo e discipulado 
são usados para abranger a perspectiva 
do desenvolvimento cristão espiritual ao 
longo da vida conforme a estrutura Juntos 
Desenvolvendo Discípulos Frutíferos 
(JDDF), com a qual o Teste dos Discípu-
los em Desenvolvimento (introduzido nes-
te artigo) foi alinhado. A leitura das pági-
nas 8 a 16 irá fornecer um panorama útil 
acerca da estrutura JDDF, já que o espaço 
não permite uma descrição completa aqui. 
Através deste artigo, o termo desenvolvi-
mento espiritual cristão é usado no lugar 
de discipulado, por sua consistência e 
devido à facilidade de compreensão.

Elegendo o currículo Juntos Desenvolvendo 
Discípulos Frutíferos

A ausência de avaliações que forneçam 
oportunidades para a avaliação formativa 
de aprendizagem integrada e cumulativa 
ao longo do ensino adventista estimulou 
a busca por um currículo que transcen-
desse os currículos de nível regional e/ou 
específico (por exemplo, Bíblia ou matéria 
de religião). A avaliação das habilidades 
específicas da aula, seus conceitos e com-
preensão são essenciais, mas ferramentas 
melhores podem fornecer uma análise 
mais detalhada.

Uma pesquisa recente ajudou na 
tomada de decisões sobre ferramentas de 
autoavaliação acerca do desenvolvimento 
de um crescimento espiritual adequado. 
Por algum tempo, o estudo do desenvol-
vimento humano tem se ramificado, de 
alguma forma, em vários campos isolados 
(desenvolvimento cognitivo, físico, social 
e emocional). Os estudos de desenvol-
vimento da fé realizados por Fowler7 
e Westerhoff8, por exemplo, levam ao 

planejamento da educação religiosa com 
base no pressuposto de que os alunos se 
desenvolvem sequencialmente mediante 
estágios específicos. Mais recentemente, a 
modelagem computadorizada tem forneci-
do evidências9 de que o desenvolvimento 
humano é mais cíclico ou em forma de 
rede, em vez de sequencial ou em forma 
de escada, como postulado por teorias 
anteriores. Pesquisas contínuas sobre o 
desenvolvimento humano têm validado o 
modo cíclico JDDF, que reconhece que ao 
longo da vida, o crescimento individual 
amadurece seguindo as mesmas áreas do 
desenvolvimento.

O desenvolvimento cristão espiritual 
ideal tem sido descrito como o cresci-
mento holístico rumo à maturidade nas 
crenças, atitudes e práticas relacionais.10 A 
visão adventista da verdadeira educação 
como o “desenvolvimento harmônico das 
faculdades físicas, intelectuais e espiritu-
ais”11 indica a necessidade de avaliações 
das aprendizagens essenciais que abran-
gem abismos existentes entre o currículo 
sacro/secular, mesmo em escolas com-
prometidas com a educação centrada em 
Cristo.

Avaliando o crescimento espiritual?
Nas últimas duas décadas, diversos 

estudos empíricos têm avaliado vários 
aspectos do desenvolvimento espiritual 
cristão nas escolas adventistas.12 Esses 
grandes estudos tiveram um impacto 
indireto sobre os alunos, individualmente, 
por causa da mudança organizacional 
ocorrida quando os educadores imple-
mentaram as modificações sugeridas na 
configuração de sua casa, igreja ou escola. 
Ferramentas de autoavaliação, por sua 
vez, podem ajudar tanto o aluno quanto o 
professor no planejamento dirigido pelo 
Espírito em prol de um desenvolvimento 
espiritual ao longo da vida.

Mas será que é mesmo possível avaliar 
o desenvolvimento espiritual cristão? 
Gorsuch afirma que “qualquer coisa que 
alguma pessoa pode comunicar a outra de 
alguma forma pode ser analisado quan-
titativamente”.13 Embora reconhecendo a 
complexidade da avaliação da espirituali-
dade pessoal, Moberg14 argumenta que a 
natureza espiritual da humanidade é tão 
passível de estudo quanto outras atitudes, 
crenças e sentimentos. Embora ela não 

possa ser observada diretamente, tornou- 
se um tema aceitável para a pesquisa da 
ciência comportamental.

A obra do Espírito Santo na vida de 
um estudante não é sempre visível. No 
entanto, tarefas de reflexão e autoavalia-
ção podem ajudar tanto o aluno quanto o 
professor a reconhecer o trabalho de Deus 
através do “currículo da vida real” – tudo 
o que o estudante vivencia diariamente, 
durante a escolarização e além dela.

Embora a objetividade de se avaliar 
seja questionada, todas as avaliações são 
imprecisas em algum grau e representam, 
na melhor das hipóteses, estimativas 
sobre o que o aluno sabe e pode fazer. 
Tuck15 argumenta que os examinadores, e 
até mesmo os professores que interagem 
com os alunos diariamente, não conhecem 
os alunos tão bem quanto os alunos se co-
nhecem. Os estudantes, assim, aprendem 
mais quando compreendem os critérios e 
os aplicam na autoavaliação.16

Alinhado ao currículo do Juntos Desenvolvendo 
Discípulos Frutíferos

Como uma breve introdução à estrutu-
ra JDDF, com a qual o Teste dos Discí-
pulos em Desenvolvimento está alinhado, 
será útil comparar vários modelos. A 
exploração em profundidade de Boa17, das 
12 abordagens à espiritualidade cristã, 
baseia-se na premissa de que todos os 
cristãos em crescimento, a despeito do 
temperamento e aptidão natural, precisam 
de um equilíbrio saudável entre doutrina/
conhecer, experiência/ser e prática/fazer. 
Os processos Relacionando-se, Enten-
dendo e Ministrando do JDDF corres-
pondem às construções de Boa. Ambos 
os modelos correspondem ao que Rice18 
classifica como Sendo, Acreditando e 
Comportando-se. Dois outros resumos da 
educação cristã sobre a natureza holística 
do desenvolvimento espiritual cristão 
usam modelos de três partes similares, 
correlacionando-se com os domínios 
afetivo, cognitivo e comportamental 
respectivamente: educando a cabeça, o 
coração e as mãos,19 e ajudando os alunos 
a conhecer, amar e servir a Deus.20 En-
quanto três ou quatro palavras não podem 
capturar completamente uma construção 
teológica, cada modelo reflete a essência 
dos processos pessoais da estrutura JDDF, 
como visto na Tabela 1.
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O processo de comunida-
de Capacitando pode pare-
cer coincidir com o processo 
individual de Ministrar ou 
servir. Capacitando se con-
centra em cristãos ajudando 
uns aos outros a crescer nos 
três processos individuais: 
Relacionando-se, Enten-
dendo e Ministrando. Das 
muitas passagens bíblicas 
que incluem a expressão um 
ao outro, uma alta porcenta-
gem se referem ao processo 
de Capacitar, já que estes 
exemplos demonstram: exor-
tar e edificar um ao outro (1 
Tessalonicenses 2:7-8; 5:11, 
Hebreus 3:13); instruir um 
ao outro (Romanos 15:14); servir um ao 
outro em amor (Gálatas 5:13); perdoar uns 
aos outros (Colossenses 3:13); confortar 
um ao outro (2 Coríntios 1: 4), e viver em 
harmonia uns com os outros (Romanos 
12:16, 1 Pedro 3:8).

O alinhamento desses modelos apoia 
o padrão dos quatro processos cíclicos do 
JDDF. Uma evidência adicional foi for-
necida pelo modelo de equação estrutural 
para determinar a validade do Teste dos 
Discípulos em Desenvolvimento.

O desenvolvimento e validação do Teste  dos 
Discípulos em Desenvolvimento

O Teste dos Discípulos em Desenvol-
vimento (TDD) online foi desenvolvido 
e validado por meio de uma abordagem 
mista de métodos de pesquisas elaborados 
para a educação.21 Seguindo os ciclos de 
desenvolvimento, com revisão de especia-
listas e testes de viabilidade, 595 alunos 
do 7º ano do ensino fundamental ao 3º 
ano do ensino médio, matriculados em 
oito escolas adventistas em três continen-
tes, completaram o TDD online final de 
100 itens. Cada ciclo da pesquisa forneceu 
evidências da eficácia do teste para facili-
tar o desenvolvimento espiritual cristão.

O modelo JDDF, baseado na Bíblia, 
fornece uma estrutura para explorar os ci-
clos de desenvolvimento espiritual cristão 
ao longo da vida. Focado no crescimento, 
ele toma como base uma decisão pessoal 
de seguir a Cristo. A natureza cíclica 
dessa estrutura reconhece a diversidade 
de estilos de aprendizagem e as variadas 

Tabela 1. Comparação de Modelos de Desenvolvimento Espiritual Cristão

Modelo Juntos Desenvolvendo
Discípulos Frutíferos Boa Rice Taylor Trent, et al. Domains

Experiência Sendo Coração Amor AfetivoRelacionando-se

Doutrina Acreditando Cabeça Conhecimento CognitivoEntendendo

Prática Comportando-se Mãos Serviço ComportamentalMinistrando

Processos 
Pessoais

Processos da 
Comunidade

Capacitando uns aos outros nos processos de Relacionar-se, Entender e Ministrar

formas pelas quais as pessoas passam a 
conhecer, amar e servir a Deus. Assim, o 
TDD foi desenvolvido para uso indivi-
dual, no contexto do lar, da igreja ou da 
escola cristã, onde os alunos e outros têm 
se interessado ou já estão interessados 
em ser seguidores de Cristo. Ele não foi 
projetado como uma avaliação do sistema 
de forma ampla, já que seria impróprio 
nas escolas em que a maioria dos alunos 
vêm de base não cristã. Em tais situações, 
ele ainda pode ser útil em casos de culto 
cristão e de estudo da Bíblia.

Após o TDD ser concluído, os relató-
rios podem ser acessados online imedia-
tamente e com segurança. Um relatório 
conciso e visual é apresentado como um 
gráfico em forma de círculo e quatro 
gráficos de barras, como mostrado na 
Figura 1. Isso proporciona dois níveis de 
informação comparativa. Os segmentos 
do gráfico com códigos de cores repre-
sentam os resultados dentro dos quatro 
processos cíclicos da estrutura JDDF, e os 
cinco ou seis compromissos ou objeti-
vos mais específicos, em cada processo, 
conforme mostrado no gráfico de barras. 
Segmentos menores representam uma 
área de autoavaliação que necessita de 
desenvolvimento; segmentos maiores são 
atualmente vistos como áreas fortes. Por 
causa (1) da natureza cíclica do cresci-
mento espiritual, (2) das ligações intrinca-
das entre os Processos, Compromissos e 
Indicadores de discipulado (ver estrutura 
JDDF, páginas 12-16) e (3) da natureza 
humana, que sempre busca comparar e 

rotular, os relatórios do TDD não incluem 
valores numéricos.

Sendo que os valores nunca são incluí- 
dos nos relatórios, eles são adicionados 
aos gráficos de barras na Figura 1 para 
mostrar a média das respostas dos 595 
alunos no estudo de validação durante o 
desenvolvimento do TDD. Como poderia 
tal relatório sobre seus alunos influenciar 
o que você pretende ensinar e avaliar ao 
longo do currículo ou como você pode se 
concentrar no plano de vida espiritual da 
sua escola? Claramente, a educação cristã 
fortalece a compreensão das verdades 
bíblicas e nutre a conexão com Deus, 
consigo mesmo e com os outros. Os re-
sultados indicam que os alunos avaliaram 
sua experiência em uma ampla gama de 
opções de ministério ou serviço e seu 
engajamento na capacitação (sendo disci-
pulado enquanto discipula outros) como 
apontando um crescimento favorável. Em 
perspectiva, onde os itens comparáveis 
foram encontrados, estes resultados são 
consistentes com estudos anteriores sobre 
a fé manifestada pelo adolescente22. Isso 
não deveria incitar o repensar do currícu-
lo, da instrução e avaliação para garantir 
que o desenvolvimento holístico espiritual 
cristão tenha uma alta prioridade?

Usando o Teste em Desenvolvimento em sua 
escola

Nenhum conhecimento prévio do qua-
dro JDDF é necessário para administrar 
ou completar o TDD. No entanto, o valor 
de completar o TDD será maximizado 
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quando os alunos revisarem o TDD com 
um cristão maduro que considerou atenta-
mente a estrutura JDDF e compreende os 
conceitos-chave de discipulado, discípulo 
e discipular.

Para acessar o TDD, vá ao site http://
growingfruitfuldisciples.com.br/gdi. De-
pois de completar o teste de 15 minutos, 
é disponibilizado online, imediatamente, 
um relatório protegido por senha. Um 

documento mais resumido (baixado 
no http://growingfruitfuldisciples.com/
gdishorte.pdf ou pedido ao autor) pode ser 
copiado, preenchido e discutido dentro 
de dois períodos de aula. O formato pode 

Figura 1. Relatório Individual do Teste dos Discípulos em Desenvolvimento 
com Dados de Pesquisa

O  g R A n D E  q U A D R O
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ser usado como (1) uma atividade pessoal 
de autoconsciência, (2) uma introdução 
a um curso ou (3) um componente-chave 
de um plano mestre espiritual de toda a 
escola. A versão online contém instruções 
para guiá-lo, e o computador instantanea-
mente pontua o relatório de cada aluno. O 
relatório online inclui links para a estrutu-
ra JDDF, atividades sugeridas e outros 
recursos para os alunos completarem o 
TDD com a orientação do professor.

Alunos e professores que já conclu-
íram o TDD forneceram informações 
valiosas, sugerindo maneiras de usar 
essa ferramenta de autoavaliação com os 
adolescentes e jovens adultos de inúme-
ras formas.

P
ara usar o TDD durante um curso 
específico, o professor pode:

1. Introduzir o conceito de dis-
cipulado; deixar os alunos fazerem 

o TDD e refletirem sobre seus relatórios 
individuais; discutir as observações em 
grupos ou individualmente, ou levar os 
alunos a escrever um trabalho reflexivo 
sobre sua jornada até este ponto e para 
onde eles veem Deus os guiando rumo ao 
crescimento à sua frente. Se sua matéria 
tem um plano de aula flexível, você pode 
reservar vários dias para analisar as des-
cobertas dos alunos e seguir de acordo 
com o interesse deles. Ou você pode 
criar uma lista de questões a serem trata-
das com maior profundidade quando elas 
se encaixarem no currículo prescrito.

2. Antes de introduzir o conceito de 
discipulado, deixe os alunos imprimirem 
seus relatórios TDD. Reúna uma lista 
de perguntas levantadas pelos relatórios 
individuais dos alunos ou pelos relatórios 
do seu grupo (classe). Então relacione as 
respostas a essas perguntas em uma série 
de aulas sobre o discipulado, levando 
os alunos a revisar seus relatórios para 
conectar sua nova compreensão das aulas 
de discipulado à sua autoavaliação.

3. Comece o ano escolar levando os 
alunos a fazer o TDD e arquive seus 
relatórios como primeiro item de um 
portfólio de discipulado. Deixe que cada 
aluno complete um Plano de Cresci-
mento Espiritual Cristão (por exemplo, 
http://growingfruitfuldisciples.com/
action-plan-blank.doc). Estão disponíveis 
online no http://growingfruitfuldisciples.

com/action-plan, 
exemplos de ativi-
dades (ou ações) que 
fortalecem o cres-
cimento espiritual e 
que correspondem 
a cada compromis-
so (ou objetivo) da 
estrutura JDDF. Ou 
(a) se comprometa 
a se reunir com os 
alunos individual-
mente pelo menos 
três vezes durante 
um período/ano 
para discutir seu 
progresso (con-
fidencialmente, 
usando seu relatório 
individual como 
uma ferramenta de 
avaliação diag-
nóstica e formativa); ou (b) divida os 
alunos em pares para capacitação mútua, 
com pontos de controle de prestação de 
contas e expectativas claras sobre o que 
incluir no portfólio (ou seja, capacite-os 
a discipular outros enquanto são discipu-
lados por você). Os portfólios deveriam 
refletir objetivos holísticos da educação 
adventista, com metas pessoais defini-
das para o desenvolvimento espiritual, 
físico, mental e social. Idealmente, esses 
objetivos holísticos e pessoais deveriam 
se alinhar com os Processos, Compro-
missos e Indicadores do JDDF. Repita o 
TDD no final do ano/curso e use parte do 
exame final/trabalho deixando os alunos 
refletirem sobre as mudanças que fizeram 
com base no seu plano espiritual e no 
que eles pretendem fazer acerca do que 
descobriram.

4. Crie uma conta de grupo (para mais 
detalhes acesse http://growing fruitful-
disciples.com/group-reg-info). Peça aos 
alunos que insiram o código do grupo 
quando fizerem seu TDD individual. 
Toda vez que alunos individuais entrarem 
para fazer o TDD, um relatório do grupo 
pode ser acessado para fornecer dados 
anônimos agregados para a classe/grupo. 
Esses dados podem ser utilizados para (1) 
ajustar os planos por tópicos para se inte-
grar a um currículo definido para o curso, 
(2) ajustar o tempo destinado a cada tema; 
(3) influenciar as escolhas feitas sobre 

quais trabalhos e projetos de serviço se 
inscrever. Os relatórios de grupo facilitam 
o ensino e a aprendizagem centrados no 
aluno.

P
ara usar o TDD para planejar 
experiências de aprendizagem 
curriculares e extracurriculares em 
contextos em que os alunos estão 

abertos para se comprometer, ou já estão 
comprometidos com Cristo, o educador 
pode fazer o seguinte:

A. Sob a liderança de um pastor, de um 
conselheiro ou de um professor de Bíblia/
religião, o relatório de grupo TDD pode 
ser usado para medir o clima espiritual 
(ou seja, uma avaliação em um determi-
nado ponto no tempo). Tal relatório pode 
(a) ser incluído no relatório de avaliação 
escolar, (b) orientar o plano mestre espi-
ritual para o ano ou (c) ser utilizado por 
oradores escolhidos para as Semanas de 
Oração, nos cultos, projetos de extensão e 
serviços, ou como o foco de experiências 
em acampamentos etc. Os exemplos de 
planos de ação para cada Compromisso 
com a estrutura JDDF, disponível no 
http://growingfruitfuldisciples.com.br/
action-plan, poderiam facilitar esse nível 
de planejamento.

B. Escolha uma classe específica em 
que os alunos farão o TDD. Isso poderia 
levantar a necessidade de um portfólio 
como na opção 3 (listada anteriormente). 

a associação Geral e a Universidade andrews 
trabalham em parceria para coordenar o 
desenvolvimento de recursos alinhados à 
estrutura JDDF. É possível o uso gratuito do TDD 
pela associação Geral e pelo criador do Teste.

• TDD - versão on-line para os jovens: http://
growingfruitfuldisciples.com/gdi

• TDD – documento resumido: http://growingfruitfuldisciples.
com/gdishorte.pdf

• Uma versão completa do trabalho e traduções está em 
construção para uso da escola ou igreja. Versões para 
adultos e crianças virão posteriormente. Verificar 
disponibilidade no: http://growingfruitfuldisciples.com.
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Como parte do plano mestre espiritual 
de toda a escola, os projetos iniciados em 
uma classe poderiam ser incluídos como 
parte de uma exigência de portfólio que 
continua por um ou mais anos e que cul-
mina com um projeto final para um curso 
crucial bem antes da formatura.

C. No nível de graduação/faculdade, 
inclua o TDD em (1) um curso de Vida 
Cristã, (2) como uma atividade em um pe-
queno grupo de estudo bíblico, (3) como 
preparação para a experiência de missão 
do aluno, (4) no aconselhamento estu-
dantil e (5) como um convite para refletir 
sobre a experiência espiritual do aluno no 
campus, durante os testes finais no ano da 
formatura.

D. Ao adotar um novo currículo de Bí-
blia ou religião, o TDD poderia ser usado 
como uma pré e pós-avaliação. Os dados 
do relatório de grupo poderiam ajudar na 
avaliação e melhoria do currículo e do 
programa.

E. Os Processos, Compromissos e 
Indicadores da estrutura JDDF poderiam 
ser usados como uma lista de verificação 
para avaliar o currículo de Religião. Se 
necessário, complemente cursos exis-
tentes ou crie novos componentes para 
preencher lacunas importantes. O In Step 
With Jesus, a série New Members’Bible 
Study Guide (quatro livros com 13 lições 
cada), que estão alinhados com a estru-
tura JDDF, podem ser ferramentas úteis 
para os adolescentes mais velhos ou 
jovens adultos. Os recursos de discipulado 
iFollow disponíveis online no http://ifollo-
wdiscipleship.org são outra fonte excelen-
te para alunos jovens e adultos.

F. Ao relatar descobertas do gran-
de Estudo Nacional sobre Juventude e 
Religião, nos EUA, Smith e Denton23 
destacaram a importância da experiência 
religiosa de adultos na vida dos adoles-
centes nesta frase: “Nós conseguimos 
o que nós somos.” A qualidade da vida 
espiritual dos alunos é significativamente 
impactada pela qualidade do comprome-
timento de cada professor com Cristo, 
visto que suas ações falam mais alto 
do que seu melhor currículo, instrução 
ou avaliações. O TDD pode ser uma 
atribuição útil aos professores, também. 
Cada ano, outro aspecto do discipulado 
poderia ser escolhido para capacitar os 
colegas em primeiro lugar, e, em seguida, 

para edificar mais fortemente alunos para 
Cristo.

Conclusão
Um slogan me chamou a atenção 

recentemente. Ele descreve sucintamente 
o objetivo do Teste dos Discípulos em 
Desenvolvimento: “Saiba como crescer.” 
O TDD é uma autoavaliação que pode 
fornecer ferramentas para ajudá-lo a 
crescer e capacitar seus alunos a ser “dis-
cípulos conhecedores e competentes em 
um mundo ferido”.24 Espera-se que o TDD 
facilite a reflexão e o planejamento para a 
educação cristã nos ambientes do lar, da 
igreja ou da escola.

Este artigo foi revisado por especialistas.

Glynis Bradfield, 
Ph.D., é diretora do 
Serviço aos Estu-
dantes da Escola de 
Educação a Distân-
cia da Universidade 
Andrews, incluindo a 
Griggs International 
Academy, em Berrien 

Springs, Michigan. A Dra. Bradfield criou 
o Teste dos Discípulos em Desenvolvi-
mento e através do circle.adventist.org 
gosta de ajudar os professores a encon-
trar e compartilhar recursos que facilitam 
o desenvolvimento espiritual do cristão. 
Para mais informações sobre o TDD, 
sinta-se livre para enviar um e-mail para 
glynisb@andrews.edu.
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