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 “Somente por meio daquela comunhão do espírito com o espírito e do coração 

com o coração, do humano com o divino – se pode comunicar a energia 

vitalizadora que a verdadeira educação tem por objetivo comunicar.” (p. 84) 

 Os primeiros discípulos – assinalada diversidade (p.86) 

 “Os seres humanos, naturalmente propensos ao mal, inclinam-se a tratar 

severamente com os que são tentados e erram. Não podem ler o coração, não 

conhecem suas lutas e dores. Necessitam aprender acerca daquela censura 

inspirada no amor, do golpe que fere para curar, da admoestação que 

traduz esperança.” (p.90) 

 A transformação de Pedro foi um milagre da ternura divina. (p. 91) 

 “Em todo verdadeiro ensino, o elemento pessoal é essencial. Cristo, em Seu 

ensino, tratava com os homens individualmente. Foi pelo trato e convívio 

pessoal que Ele preparou os doze.” (p.231) 

 A multidão não era uma massa indistinta de seres humanos. (Jesus) 

- observava a fisionomia 

- notava a iluminação do semblante 

- notava o olhar instantâneo e respondente 

- vibrava em seu coração uma corda correspondente de jubilosa simpatia. 

(p.231) 

 “ O mesmo interesse pessoal, a mesma atenção para com o desenvolvimento 

individual são necessários na obra educativa hoje.” (p.232) 

 Muitos jovens têm talentos que não aplicam, faculdades ocultas por causa da 

falta de discernimento dos professores. (p. 232) 

 Bom humor e cortesia devem ser cultivados pelos professores. 

 Fisionomia radiante, voz mansa, maneiras corteses são elementos de poder. 

 Respeito à dignidade do homem como homem. 

 Consideração para com os outros – essência da verdadeira polidez 

 “Educação essencial e duradoura é a que alarga a simpatia, favorece a 

afabilidade universal.”  

 Uma dignidade inspirada pelo céu. 



 Uma doçura de índole e gentileza de maneiras que nunca poderão ser 

igualadas pelo verniz superficial dos costumes da sociedade. (p.241) 

 A necessidade de ensino preparatório para o professor é universalmente 

admitida... a instrução literária e científica não basta. O professor precisa de 

educação mais compreensiva do que a obtida nos livros. ( p.276) 

 Possuir força e largueza de espírito 

 Ter alma sã e coração grande. (p.276) 

 Os princípios de educação que Ele deu são o único guia seguro. Professor 

precisa conhecer esses princípios. Precisa revelar em seu próprio caráter os 

princípios que procura ensinar. (p.277) 

 “Por maiores que sejam seus conhecimentos científicos, por excelentes que 

sejam suas qualificações em outros ramos, se não alcançar o respeito e a 

confiança de seus alunos, debalde serão seus esforços. (p.279) 

 “Os professores muitas vezes deixam de entrar suficientemente em relação 

social com seus alunos. Manifestam pouca simpatia e ternura, e demasiada 

dignidade de um juiz austero. Conquanto o professor tenha de ser firme e 

decidido, não deve ser opressor e ditatorial. Ser áspero e severo, ficar longe de 

seus discípulos, ou tratá-los indiferentemente, corresponde a fechar a passagem 

pela qual poderia influir neles para o bem.” (p.280) 

 

WHITE, E.G. Mente, caráter e personalidade-I. 5.ed. Tatuí, SP: CPB, 2007. 

 Não educar dando publicidade aos erros; 

 Não humilhar, apresentando os erros diante da classe; 

 Falar e orar com ele a sós; 

 Não animar a falar dos erros dos outros. (p.190) 

 “A pessoa pode ter suficiente educação e conhecimento nas ciências para 

lecionar, mas foi averiguado se ela possui tato e sabedoria para lidar com mentes 

humanas?” (p.190) 

 A educação do coração é de valor incomparavelmente maior que o mero saber 

dos livros. (p.69) 

 

 

 


