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 Escola dos Profetas – principais assuntos (p.47) 

- lei de Deus 

- história sagrada 

- musica sacra 

- poesia  

(ensino oral / leitura dos escritos hebraicos) 

  Intelecto santificado (p.47) 

  Deve-se ensinar os jovens a ter em vista o desenvolvimento de todas as 

faculdades, tanto as mais fracas como as mais fortes. (p. 232) 

 Muitos restringem seu estudo a certos ramos. Precaver contra este erro. (p.232) 

  Aptidões naturais – indicam a direção do trabalho na vida e devem ser 

cuidadosamente cultivadas ( p. 233) 

 Ao mesmo tempo – ter em vista um caráter equilibrado e trabalho eficiente em 

qualquer ramo – desenvolvimento simétrico. Para isso, ensino proficiente e geral. 

(p.233) 

 Antes de estudos mais elevados, os mais fáceis, mesmo para estudantes nas 

escolas superiores e universidades. 

  Há ainda grande deficiência nos conhecimentos dos ramos comuns da educação. 

- Dedicam tempo à matemática superior, não sabem fazer suas contas 

- estudam  a elocução/oratória, não sabem ler de maneira intelegível e impressiva. 

- Terminam o estudo de retórica, fracassam na composição e ortografia de uma 

simples carta. 

 É preciso conhecimento completo das coisas essenciais à educação (p.234), para 

ser admitido no ensino superior e para continuar. 

 Mais importante do que a aquisição de línguas estrangeiras, vivas ou mortas, é a 

habilidade de escrever e falar a língua materna com facilidade e precisão. 

 Não está relacionado ao conhecimento das regras gramaticais, mas  ao estudo da 

língua ligado à ventura ou à desventura da vida (p.234) 
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 Todas as faculdades da mente e do corpo devem ser postas em exercício ativo 

para que os jovens se tornem homens e mulheres fortes e bem equilibrados (p. 188) 

 Muitas vezes é ministrada à mente demasiada variedade de alimento. É 

impossível que todo ele seja aproveitado e usado. O cérebro deve ser aliviado de toda 

carga desnecessária. Unicamente os estudos que sejam de maior uso, não só aqui, mas 

também na vida futura, que provejam a melhor instrução para corpo e alma, serão 

transferidos para a eternidade. (p.193) 

 Se certas faculdades são usadas mas negligenciadas outras, não é plenamente 

efetuado em nós o desígnio de Deus, pois todas as faculdades têm influência umas sobre 

as outras, sendo em grande medida interdependentes. (p.50) 

 Algumas mentes ficam anãs, sem do devido equilíbrio. 

  homens e mulheres unilaterais – cultivaram determinadas faculdades e deixaram 

outras se atrofiarem pela inatividade. (p.51) 

 Homens e mulheres multilaterais – amplitude de caráter (p.52) 

            - não tem visão acanhada; 

            - não são estereotipados com uma única forma de trabalhar; 

            - não são presos aos mesmos costumes 

            - suas palavras e defesa da verdade variam com a classe de gente. 

 Mas a educação nas escolas hoje é unilateral e portanto errada. (p.52) 

 Muito tempo e dinheiro em “conhecimento palha” (p.53) 

 “ é desígnio de Deus que a ciência avançada seja ensinada em nossas escolas 

como preparação para a obra que há de preceder as cenas finais da história 

terrestre (...) Mas, embora haja poder no conhecimento da ciência, o 

conhecimento que Jesus veio transmitir pessoalmente ao mundo era o 

conhecimento do evangelho.” ( p.361) 

 Não limitar o estudo dos jovens ao que os homens têm dito ou escrito...  “Em 

vez de pusilâmines educados,... produzir homens fortes para pensar e agir, 

homens que sejam senhores e não escravos das circunstâncias, homens que 

possuam amplidão de espírito, clareza de pensamento, e coragem nas 

convicções.” (p.361) 

 “Aplicam-se ao estudo de matemática ou de línguas, ao passo que negligenciam 

um estudo muito mais necessário para a felicidade e o êxito da vida. Muitos dos 



que podem explorar as profundezas da Terra com o geólogo, ou atravessar os 

céus com o astrônomo, não revelam o menor interesse pelo maravilhoso 

mecanismo de seu próprio corpo. Outros sabem dizer com exatidão quantos 

ossos há no esqueleto humano e descrever corretamente cada órgão do corpo, 

sendo não obstante tão ignorantes acerca das leis da saúde e do tratamento das 

enfermidades, como se a vida fosse regida por um cego destino, em vez de por 

uma lei definida e invariável. (p. 363) 

 Muito se tem falado e escrito acerca da importância de educar a mente para o 

mais elevado serviço. Isto, às vezes tem levado à opinião de que, se o intelecto é 

educado de modo a por em campo suas mais altas faculdades, isso fortalecerá a 

natureza física e moral, para o desenvolvimento do homem todo.O tempo e a 

experiência tem mostrado ser isto um erro. Temos visto homens e mulheres 

saírem do colégio como diplomados, sem ser absolutamente qualificados para 

fazer uso adequado do maravilhoso organismo físico com o qual Deus os 

proveu. O corpo todo se destina à ação, e não à inação. (p.363) 

 O orgulho (dos professores) pode levá-los a buscar um alto padrão secular de 

realização intelectual, a fim de que os estudantes possam brilhar; mas em se 

tratando de sólidas aquisições – essas que são necessárias para habilitar homens 

e mulheres para toda e qualquer emergência na vida prática – esses estudantes 

estarão apenas parcialmente preparados para ter êxito na vida. Sua educação 

defeituosa muitas vezes leva ao fracasso, seja qual for o ramo de atividade que 

empreendam. (p.364) 

 A ignorância não aumenta a humildade ou a espiritualidade de qualquer professo 

seguidor de Cristo. As verdades da Palavra divina melhor podem ser 

aproveitadas pelo cristão intelectual. Cristo pode ser glorificado por aqueles  que 

o servem inteligentemente. (p.365) 

 


