
11  Bons Motivos Para 
Investir na Sua Educação

Educação é importante porquê:

1. Uma educação sólida lhe permitirá 
ser mais útil para Jesus e a sociedade, 
independente da carreira que escolher.

2. Uma boa educação e ter aptidões em várias 
áreas vai lhe abrir oportunidades  
que de outra forma  
não teria.

3. Uma boa educação vai lhe possibilitar se relacionar melhor com colegas e profissionais, e 
também ganhar o respeito deles.

Em inglês você 
escreveria   …

Este jovem se 
ofereceu para a vaga de 

contador. Ele também fala três 
idiomas. Se o contratar, ele 
também poderá ajudar como 
intérprete na nossa viagem 

anual à China...

Alice tem muita 
visão para alguém 

tão jovem.



4. Vai lhe possibilitar ser uma pessoa 
com ampla experiência e ter uma 
apresentação bem sucedida. Nada tem 
mais sucesso do que o sucesso. As 
pessoas querem ajudar outras que estão 
realizando algo.

5. Tornará suas habilidades e base de conhecimentos 
mais versáteis.

6. Um boa educação reflete de forma positiva na sua autodisciplina e prioridades.

Este jovem é 
empenhado. Eu 

gostaria de ajudar o 
trabalho social dele. 

Puxa! 
O que mais o seu 

irmão sabe fazer, 
Alice?

Ah, ele sabe escrever 
pequenas histórias e poemas, tocar 

guitarra, falar sobre literatura 
clássica do século XVIII, defender 
o design inteligente, criar site na 

internet...

De onde vem esta 
sua sabedoria, 

Daniel?

 Meus pais me 
ensinaram as Escrituras e 
me educaram na doutrina e 
admoestação do Único Deus 

Verdadeiro, ó Rei.



Uma educação cristã bem equilibrada inclui o seguinte:
Educação acadêmica: Dominar bem as principais matérias acadêmicas: matemática, linguagem, 
estudos sociais, ciências e arte.

Habilidades práticas: As habilidades necessárias para ter uma vida bem sucedida incluem 
habilidades da vida diária, saúde e desenvolvimento pessoal, educação física, treinamento em 
habilidades sociais, atividades extracurriculares, e preparação para uma carreira.

Formação de caráter: Educação moral baseada na ética e virtudes cristãs, tais como 
integridade, resolução de problemas, compaixão, responsabilidade, respeito, autodisciplina, 
perseverança e liderança.

Vida e fé cristãs: Princípios fundamentais da Bíblia e do Cristianismo. Desenvolver um 
relacionamento pessoal com Jesus e a Sua Palavra, aprender a compartilhar o amor de Deus e a 
Sua mensagem com os outros.

7. Estudar ensina autodisciplina e responsabilidade.

8. Estudar lhe ensina a processar a informação de uma forma construtiva, útil e o ajuda a 
aprender a lembrar fatos e números.

Estou muito feliz de 
ter decidido fazer 

aquele curso de design 
gráfico.Nós gostamos!

Obrigado.

É legal.

Apesar de eu 
ter muita dificuldade com 
frações, descobri que são 

muito úteis para seguir 
receitas.

Culinária com 
Alice



9. Estudar lhe ensina a estabelecer metas e 
alcançá-las.

10. Estudar o ajuda a se conhecer melhor: seus 
interesses, sua forma de pensar e seus hábitos 
de estudo.

11. Estudar lhe ensina a encontrar a informação que procura, onde procurá-la e como processá-la.

Aprender inclui ver a vida, a palavra, e os segredos e maravilhas que ela contém como um baú de 
tesouros que você tem o privilégio de abrir e explorar.
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Eu adoro esta 
arte pré-Rafaelita. 

… Acho que vou 
experimentar.

Estamos falando 
sério sobre isso, 

certo, Alice?

Com toda 
a certeza, 

Breno.

É óbvio que 
você e o seu irmão pesquisaram 

este assunto a fundo, Sta 
Cristiana. Estamos felizes de ter 

sua ajuda neste projeto.


