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Objetivos da Aula
“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a
correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e
perfeitamente habilitado para toda boa obra” (2Tm 3.16,17).
Objetivos deste estudo:
Ao final deste estudo, você será capaz de:
 Explicar qual é a importância dos objetivos;
 Compreender a diferença entre objetivos gerais e específicos;
 Estabelecer para suas aulas objetivos com as características aqui apresentadas.
INTRODUÇÃO
Os objetivos e a vida
No dia a dia, normalmente saímos de casa sabendo aonde vamos. Temos objetivo. Isso
é tão comum que fazemos automaticamente. Por isso não deveríamos ter dificuldade
em estabelecer objetivos para o ensino. Mas não é o que ocorre. Este estudo deverá
ajudá-lo a superar isso.
I. A IMPORTÂNCIA DOS OBJETIVOS
Essa importância pode ser vista nas funções deles. Afirmam o que você pretende
realizar e servem para o planejamento, ensino e avaliação.
A. Planejamento
1. Um objetivo o ajuda a decidir abordagem, desenvolvimento, aplicação.
2. Elimina supérfluos, porque qualquer coisa, por mais atraente que seja, será
eliminada se não conduz ao objetivo.
3. Ajuda a escolher métodos
 Para transmitir informações: preleção, pesquisa;
 Para obter envolvimento emocional: drama, música, visitas;
 Para desenvolver firmeza doutrinária: pesquisa, debate, painéis.
Há muitos métodos bons, mas eles serão escolhidos em função do objetivo.
Qualquer método atraente, ou preferido pelo professor, será deixado de lado se
não conduzir ao objetivo.
B. Ensino
1. Lidar com o inesperado (circunstâncias, perguntas, interesse repentino) sem
sair do assunto.
2. Assuntos interessantes poderão ser tratados fora da classe ou em outra aula
se não se encaixam no objetivo.
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C. Avaliação
1. Chegou lá? O objetivo diz “onde”.
2. Não é possível avaliar uma aula se o objetivo não for conhecido.
II. COMO DETERMINAR OS OBJETIVOS
O conteúdo bíblico e as necessidades dos alunos servem de base para se determinar os
objetivos.
A. A Bíblia
Procure descobrir qual é a mensagem do texto em estudo e com que objetivo ele foi
escrito.
B. Os membros da classe
1. O professor deve conhecer as necessidades reais da classe. Conhecimento
dos alunos, das características das faixas etárias e conhecimento individual
ajudarão a estabelecer objetivos.
2. O modo de conhecê-los envolve:
a. Observação em aula
b. Contato eventual extra-classe
c. Programação extra-classe
d. Leituras dirigidas
e. Treinamento específico
III. OBJETIVOS GERAIS DO ENSINO NA IGREJA
A. Levar os alunos a Cristo
1. A igreja é uma comunidade discipuladora. Trata-se de um processo que
começa com a evangelização.
2. Ver A igreja discipuladora. Um modo de ser que torna o discipulado
integrado à vida comunitária.
B. Levar os alunos a cumprir a vontade de Deus
1. Eles precisam continuar a crescer, o que não envolve só um programa
rápido.
2. Devemos ensinar tudo o que Cristo nos ordenou. O ser integral está em
questão.
3. O serviço cristão deve ser promovido, por meio de treinamento e prática.
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO ENSINO NA IGREJA
Por específicos queremos dizer que temos em mente pessoas em particular e grupos
específicos dentro da comunidade. Queremos promover conhecimento, desenvolver
atitudes e comportamento, específicos.
A. Aumentar conhecimento
1. O lugar dos conceitos na fé cristã é essencial. O conteúdo da fé importa.
2. O que é preciso saber, não só sentir ou experimentar (Sl 78.3,4; 1Co 15.3-8;
Jd 3).
3. Mas escolheremos o conteúdo a ser ministrado a quem e quando, para ser
específico.
B. Desenvolver a resposta ao conhecimento adquirido
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1. Havendo estabelecido um objetivo específico, temos de nos interessar por
como cada aluno reagiu ao que aprendeu.
2. Emoções, desejos, valores (Ef 4.17-24) de cada um tem de ser cuidados.
C. Mudar comportamento
1. Ler Mateus 5.20; 7.24-27; Lucas 11.28; Tiago 2.26.
2. Será preciso acompanhamento cuidadoso para saber a diferença que a
matéria dada em aula fez nos atos dos alunos.

V. QUALIDADES DE BONS OBJETIVOS DE LIÇÃO
Um bom objetivo é:
1. Breve (para ser memorizado);
2. Específico (para atender as necessidades);
3. Claro (para ser entendido);
4. Prático (para ser posto em prática);
5. Interessante (para interessar);
6. Pertinente (para dar unidade à lição)
APLICAÇÃO
Usando Lucas 15.1-32 como base para uma lição, sugira:
 Um objetivo de conhecimento
 Um objetivo de atitude
 Um objetivo de comportamento
Como a seleção de cada um deles mudará a ênfase da lição?
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