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No cumprimento do nosso chamado não podemos negligenciar a educação individual e de nossa
família. A Educação é um processo contínuo. ”O saber não ocupa espaço, e sim o vazio de nada
saber” (Gabriel Ribeiro). A educação é capaz de mudar ou melhorar as habilidades naturais,
psíquicas e morais de uma pessoa.
 
               A educação é transformadora, não é meramente uma informação que adquirimos ou que
preenche nossa mente, mas educar nos leva a um crescimento e ao conhecimento a ponto de
assumirmos responsabilidades e ter compromisso com a vida.
 
Diante de uma Sociedade Líquida (Bauman), onde tudo é refugo e descartável, precisamos ter
bases sólidas pautadas na educação para evitarmos a falta de solidez nos relacionamentos e nos
valores morais da família. O comportamento ético dentro dos valores sagrados da Palavra de
Deus que deve nortear nossas tomadas de decisões. O que devemos fazer? Quando pensamos
em nosso papel como missionários e líderes, precisamos lembrar que a Educação tem o seu
sentido etimológico latino: educare (alimentar, cuidar, criar) e educere (tirar para fora, conduzir
para, modificar um estado) e que a educação é um processo que não pode ser negligenciado, pois
é através dela que podemos transformar a cada um de nós e a sociedade em nosso redor.
 
Sabemos que as mudanças da vida são inevitáveis. Contudo, a educação anda ao lado desse
processo, e permite mudar a realidade, seja intelectualmente através de técnicas, seja de forma
pessoal no desenvolvimento do Ser Humano. A educação sempre será um agente transformador.
"A inteligência está para a educação assim como a instrução está para o intelecto. Ou seja: a
instrução oferece reformas e mudanças, a educação favorece a transformação”, define a doutora
em Educação, Carmem Bahia.
 
               Para que a educação transforme é necessário ter conteúdo, desenvolver habilidade e
competências que vão além do intelectual, isso requer de nós empatia, sermos solidários e
desenvolvermos uma ética moral de um bom ser humano. Isso nos fará pessoas melhores.
 
               Educar é fomentar o crescimento e o amadurecimento da pessoa humana em todas as
suas dimensões: material, intelectual, moral e religiosa. E aqui a teologia tem o seu papel; sem o
conhecimento e o correto relacionamento com Deus o homem não pode atingir sua plenitude
porque ele foi criado por Deus e para Deus. São Tomas de Aquino disse que “quanto mais o
homem se afasta de Deus, mais se aproxima de seu nada”.
 
 
 

“Apega-te à instrução, e não a largues; guarda-a, pois, ela é a tua vida.” 
(Provérbios 4:13)

Aplicação pessoal:
1) Quanto tempo você tem dedicado em educação?
2) O que a Palavra de Deus nos ensina sobre o assunto?
3) De que forma você pode desenvolver a dimensão educacional em sua vida e na sua
família?


