
Introdução 

 

 

“Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, 

porque dele procedem as fontes da vida.” (Pv 4.23) 

 

Esse versículo nos dá a ideia da importância que mente tem para Deus me nossa vida. O 

versículo começa com as palavras “sobre tudo”. A NVI diz “above all else” o que nos mostra a 

prioridade que o cuidado com a mente precisa ter em nossa vida. 

 

Escolhemos falar sobre a mente cristã. O interesse nasceu no curso 1 da AECEP, no qual temos 

um “taste” a respeito do que pensa, por exemplo, Paul Jehle, entre outros autores a respeito da 

mente cristã. Impossível lidar com assuntos de cosmovisão, transformação, pensar biblicamente 

sem envolver nestes processos uma mente transformada pelo Espírito de Deus. 

 

Dentre as opções dadas, optamos por fazer o estudo dos vocábulos mais importantes. O objetivo 

era demonstrar que na Bíblia, mente e coração são sinônimos e denotam a parte mais interior de 

cada ser humano. Somando as ocorrências de todas as palavras gregas e hebraicas que 

significam mente temos 127 vezes. 

 

Na primeira parte, usamos três recursos: Webster 1828, a concordância de Strongs, e o índice de 

tópicos de la Biblia de las Américas. Todas as referências bíblicas foram consultadas e 

reorganizadas em tabelas ou na ordem que o autor achou mais coerente com os estudos bíblicos. 

 

Uma linha do tempo no assunto na Bíblia foi traçada levando em conta os conceitos de coração 

e mente demonstrados anteriormente. Fica o desafio para uma linha do tempo do assunto na 

história do pensamento cristão. 

 

O final do trabalho consta de um programa de curso e um mapa de currículo sobre o assunto. O 

sonho é oferecer este curso num futuro próximo, após mais algum tempo de estudo. 

 

Na conclusão, são apresentadas as impressões do autor a respeito do processo de fazer este 

trabalho. 

 



A mente cristã 

A. Definições do Webster, 1828. 

a. Mente 

1. Intenção, propósito, mente. Pv 21.27 

2. Inclinação, vontade, desejo. 

3. Opinião, por exemplo, expressar uma mente, somos uma só mente. 

4. Memória, lembrança. 

5. O intelecto ou poder intelectual do homem; o entendimento; o poder de 

conceber, julgar, raciocinar. 

6. Coração ou fonte de afeição Gn 26.35 

7. A vontade e afeição; prontidão de mente At 17.11 

8. O princípio da graça implantado Rm 7.23 

Ao examinar as definições do Webster, chegamos à conclusão de que deveríamos 

definir conceber, julgar, raciocinar. 

b. Conceber 

1. Receber no útero, geminar; começar a formação do embrião ou feto animal 

(Nm 5.28, Hb 11.11, Lc 1.31, Sl 51.5) 

2. Formar na mente, imaginar, inventar (Jó 15.35, Jr 49.30). 

3. Formar ideia na mente, entender, compreender. 

4. Pensar; ser de uma opinião; ter uma ideia; criar. 

c. Julgar 

1. Comparar fatos ou ideia, e perceber a coerência ou incoerência; distinguir 

verdadeiro de falso (Jo 7.24). 

2. Formar opinião; trazer um assunto ao raciocínio ou deliberação da mente. 

3. Ouvir e determinar, por exemplo, em causas jurídicas para dar sentença (Gn 

16.5) 

4. Discernir; distinguir; considerar acuradamente para o propósito de formar 

opinião ou conclusão. 

d. Raciocinar 

1. Exercer a faculdade da razão; deduzir inferências justamente de premissas. 

Brutos não pensam. Crianças pensam imperfeitamente. 

2. Argumentar; inferir conclusões de premissas, ou deduzir premissas novas 

ou desconhecidas a partir do que é conhecido ou evidente. Raciocinar é 

justamente inferir a partir de pressuposições conhecidas, assumidas ou 

evidentes, as conclusões que são naturais ou que necessariamente resultam 

dela. Os homens devem raciocinar consigo mesmos; devem raciocinar 

diante de uma legislatura; devem raciocinar sobre o que é certo ou errado. 

3. Debater conferir ou inquirir por discussão ou comunicação mútua de 

pensamentos, argumentos ou razões (Mt.16.8) 

4. Raciocinar com; argumentar com; empenhar-se para informar; convencer 

ou persuadir por argumentação. 



5. Examinar ou discutir por argumentos; debater ou discutir. 

6. Persuadir por raciocinar ou argumentar, por exemplo, raciocinar a partir de 

uma crença ou verdade. 

e. Pensar 

1. Ocupar a mente com um assunto; ter ideias; revolver ideias na mente. 

2. Julgar; concluir; sustentar como opinião formada (Nm 36.6) 

3. Ter intenção de (Nm 24.11) 

4. Imagine; supor; cercar (1Co 12.10) 

5. Inspirar, meditar. 

6. Refletir; recoletar ou chamar à mente (Mc 14.64). 

7. Considerar, deliberar (Lc 12.40). 

8. Presumir (Mt 3.9) 

9. Crer, estimar. 

10. Pensar sobre; inspirar; meditar em (Fp 4.8) 

11. Iluminar com meditação. 

12. Lembrar-se com favor (Ne 5.19). 

13. Pensar, ter ideias que vem a mente. 

14. Pensar bem sobre; sustentar. 

15. Conceber; imaginar (1Co 13.5) 

16. Crer considerar. 

 

B. Concordância de Strongs 

A concordância de Strongs é uma das principais ferramentas para entendermos a ideia original 

das palavras da Bíblia. Nas definições abaixo, temos a palavra mente descrita nas nuances nas 

várias palavras originais. O destaque é nosso para aquelas que são mais importantes para o 

desenvolvimento deste estudo. 

ה .1  .zimmâh -  (1 vez) – plano, especialmente um plano mal  - ִזמָּ

 .yêtser -  (1 vez) – no sentido figurado – concepção  - ֵיֶצר .2

 lêb – aparece 9 vezes no AT – o coração, usado no sentido figurado  - ֵלב .3

para sentimento, a vontade e o intelecto. Também significa o centro de 

qualquer coisa ou assunto. 

ב .4  .lêbâb - (4 vezes) – o coração, usado como sentido de 3  - ֵלבָּ

 nephesh -  (11 vezes) – respiração, ser vivo, no sentido abstrato  - ֶנֶפׁש .5

vitalidade mental ou corporal. 

6. ἀναμιμνήσκω -  anamimnēskō - (1 vez) lembrar-se, recoletar. 

7. γνώμη -  gnōmē -  (2 vezes) cognição, opinião, resolução, conceito, 

concessão. 

8. διαλογίζομαι -  dialogizomai -  (1 vez) deliberar, refletir por discussão. 

9. διάνοια -  dianoia -  (7 vezes) a faculdade de pensar, o exercício de pensar. 

10. ἔννοια -  ennoia -  (1 vez) entendimento moral 

11. νοῦς -  nous -  (15 vezes) – o intelecto que é a mente, pensamento divino ou 

humano, vontade. 

12. σωφρονέω -  sōphroneō -  (2 vezes) – moderado, mente sã. 



13. σωφρονισμός -  sōphronismos -  (1 vez) autogoverno. 

14. φρονέω -  phroneō -  (8 vezes) – exercitar a mente a ter um sentimento ou 

opinião, ser mentalmente disposto, ter interesse em obedecer. 

15. φρόνημα -  phronēma -  (2 vezes) inclinação mental ou propósito. 

16. ψυχή -  psuchē -  (1 vez) – respiração, alma, racionalidade. 

 

C. Dicionário Bíblico 

Depois de estudar as definições de palavras, vamos a um dicionário teológico para ter  

visão panorâmica de como o assunto é estudado. 

 

Mente: expressa variedade de movimentos emocionais, volitivos e intelectuais. A Bíblia 

não tem uma palavra para cérebro, e o sentido exato das varias palavras hebraicas e gregas 

devem ser determinados pelo contexto há que nenhuma delas tem sentido definido. Para 

expressar propósito, desejo, memória, sentimento, afeto, o hebraico usa lēḇ, lēḇāḇ, 

«coração»; nepeš, «Principio de vida» muitas vezes traduzido «alma»; rûaḥ, «espírito»; 

yēṣer, «disposição». O Nt tem um registro mais completo da consciência humana. Mente 

pode apontar a faculdade de pensar ou capacidade mental, traduzida por entendimento (Lc 

24.45). Dessa forma, em 1Coríntios 14.14-15, 19 – o entendimento se contrasta com um 

exercício espiritual no qual a mente está ativa (Ap 13.18; Fp 4.7). Em segundo lugar, 

mente pode representar a faculdade intelectual ou reflexiva do homem, “a parte mais 

elevada do homem natural em que inicia seus planos e pensamentos (Arndt). É assim a 

faculdade que tem a ver com atitudes morais e atividades. Está-se controlado pelo Espírito 

Santo, a mente exibe a atitude correta em relação a Deus e ao próximo (Lc 10.27; Rm 

12.2, 1Co 1.10) e a mente que está entregue ao serviço de Deus desta forma se contrasta 

com a carne (Rm 7.24-25), que é a natureza caída que ainda combate dentro do homem 

regenerado. Mesmo a mente do crente pode ser controlado pela “carne” (Cl 2.18), mas tal 

perversão da mente se atribui ao homem sem salvação (Rm 1.28; 2Co. 3.14; 4.4; 2T, 3.8). 

A mente em si é neutra e sua a moral depende do poder que a governa. De forma similar 

fronēma y froneō são usadas para expressar a direção do pensamento, desejo ou vontade, 

contra Deus se motivada pela carne; a favor de Deus se motivada pelo espírito, isto é, a 

natureza renovada e vitalizada pelo Espírito Santo (Rm 8.5-7)
1
 

 

D. Lista de passagens bíblicas
2
 

a. A mente humana – perspectivas bíblicas 

1. Habilidades e atividades da mente 

 Recorda - esta é uma função importante ligada quanto a pessoas (Gn 40.14, 1Ts 

1.3) e como nos relacionamos com elas. No campo do conteúdo, lembrar se refere 

                                                      

1
 Connell, J. C. (2006). MENTE. In E. F. Harrison, G. W. Bromiley, & C. F. H. Henry (Orgs.), 

Diccionario de Teología (p. 385–386). Grand Rapids, MI: Libros Desafío. 

2
 A seleção de passagens bíblicas foi feita com a ajuda do índice de tópicos da Biblia de las Americas. 



aos nossos alvos, vida emocional, práticas dos mandamentos de Deus(Dt 30.1;  

Lm 3.21) 

 Fazer planos: esta atividade é quase automática. Fazemos planos a curto, médio e 

longo prazo. Planos que são de Deus e planos que são da nossa natureza 

pecaminosa (Pv 16.9). 

 Receber entendimento e direção de Deus. A palavra usada aqui é coração, mas 

com o sentido de mente (Ne 2:12). Que privilégio o nosso para entender e receber 

instrução do Senhor. 

 Buscar e adquirir conhecimento: conhecer continuamente a Palavra do Senhor é 

marca de sabedoria, é deve estar na raiz da nossa vida, isto é, tal hábito deve ser 

fruto de um pressuposto gravado na mente (Pv 15.14; 18.15). 

 Investigar várias experiências: faz parte da sabedoria bíblica observar o valor de 

cada atividade na qual se emprega tempo para realinhar prioridades e manter 

sempre o foco de glorificar o Senhor (Ec 1.13–18; 2.3; 7.25). 

 Tomar decisões firmes: tomamos decisões sem pensar, às vezes, movidos por 

impulso, ou podemos tomar decisões com raízes, resultantes de convicções 

plantadas no fundo do coração (mente) (Dn 1.8; 6.14) 

 Meditar no que é claramente aprovado pela Palavra: Dado o conceito oriental de 

meditação, muito em voga hoje em dia é necessário afirmar a definição bíblica de 

meditação. Webster define meditar como “demorar-se em pensar sobre algo; 

contemplar; estudar; voltar ou revolver um assunto na mente”. O texto do Salmo 

1.2 trata de meditar. A palavra hebraica ali significa “ ponderar, pensar 

seriamente e considerar informação selecionada, com possível implicação em 

cochichar ou ‘resmungar’ como forma de revisar o que se pensou”
 3

 Já o texto de 

Filipenses 4.8 usa a expressão “Ocupar o pensamento”, que é a tradução de uma 

única palavra. Ela também pode ser traduzida como “raciocinar sobre, ponderar, 

pensar sobre, manter na mente, ter opinião”
4
 

 Cogitar: o dicionário Caldas Aulete
5
 define a palavra como: “Pensar longa e 

insistentemente a respeito de” Os dois textos tratam de cogitações humanas, sem 

condição naquele momento de discernir a vontade de Deus (Dn 2.30; Mt 16.23) 

 

As referências que seguem são descrições do que pode ocorrer de mal na mente. Dada 

a clareza dos enunciados, não haverá explicações adicionais. 

 Ter maus desejos (Ef 2.3) 

 Tramar violencia (Pr 24.1) 

 Produzir engano (Jr 14.14) 

 Pensar nas coisas terrenas (Fp 3.19) 

 

                                                      

3
 Swanson, J. (1997). Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains : Hebrew (Old 

Testament) (electronic ed.). Oak Harbor: Logos Research Systems, Inc. 

4
 Swanson, J. (1997). Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains: Greek (New Testament) 

(electronic ed.). Oak Harbor: Logos Research Systems, Inc. 
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2. Possíveis estados e qualidades da mente – o termo “estados” se refere a algo 

em que mente foi colocada e pode sair por uma ação de Deus. Característica 

já faz parte da lista do que a mente é, logo, a pessoa também o é. 

Estados Característica 
Preocupada - 1Sm 9:20 Sabia - 1Rs 4.29 

Inquieta - Ec 2.23 Perversa - Pv 12:8 

Perplexa - At 10.17 Pervertida - Pv 17.20 

Endurecida - 2Co 3.14 Altiva - Rm 12.16 

Depravada - Rm 1:28 Humilde – Fp 2.3 

Cegada – 2Co 4.4 Carnal – Cl 2.18  

“Enlouquecida” – 2Co 5.13 De ânimo dobre – Tg 1.8 

“Cheia de vaidade” – Ef 4.17  

Corrompida – Tt 1.15  

Esclarecida – 2Pe 3.1  

 

3. O que o Senhor faz em relação a mente: 

 Examina e esquadrinha -  Sal 26:2; Jr 17:10; 20:12 

 Guarda em Cristo  - Fp 4:7 

 

b. Coração (sinônimo de mente na Bíblia) 

1. Como é definido nas Escrituras 

 O centro da pessoa - Pv 4.23; Mt 15.18–19; Lc 6.45; 2Co 5.12; 1Pe 3.4  

 Sede do pensamento - Gn 6.5; Dt 4.39; 8.5; 11.18; 1Sm 1.13; 1Rs 3.9; Jó 22.22; 

Sl 4.4; 19.14; 37.31; 49.3; 77.6; 140.2; Pv 2.2, 10; 10.8; 15.14. Ec 7.2; Mc 2.8; 

11.23; Lc 2.19, 51; Rm 10.9 . 

 Sede da vontade, das decisões e dos desejos - Gn 6.5; Êx 35.5, 21, 29; Dt 8.2; 

5.29; Js 24.23; 1Cr 22.19; 2Cr 6.7; 29.31; Jó 17.11; Sl 21.2; 37.4; Jr 23.20; Rm 

10.1; 1Co 4.5; 2Co 9.7; Ef 6.6. 

 Profundo (oculto, inescrutable) - Sl 64.6; Pv 20.5; 25.3; Jr 17.9–10; 1Co 4.4–5. 

 Sede de emociones  

Cultive Controle Combata 
Ardor - Sal 39.3; Jr 20.9; Lc 24.32 Ira - Jó 36.13; Pv 19.3 Desalento - Sl 34.18;  

69.20; 147.3; Is 61.1; Gl 

6.9;Hb 12.3 

Valentia - 2Sm 17.10; Sl 27.14; 

31.24 

Ansiedade - Pv 12.25; Fp 4.6 Tristeza - 1Sm 1.8; Ne 

2.2; Is 65.14; Jo 16.6. 

Compaixão - Cl 3.12 Temor - Dt 28.67; Js 2.11; 

5.1; 1Sm 4.13; 17.32; 28.5; 

2Sm 17.10; Jó 37.1; Na 2.10 

Angústia - Sl 25.17; 

38.8; Pv 14.10; 25.20; Jr 

4.19; Jo 14.1, 27.  

Contrição. Sal 51.17   

Gozo, alegria, prazer - Sl 16.9; 

32.11; Pv 15.13, 15; 17.22; Ec 

2.10; Is 65.14; Jr 15.16; Ef 5.19  

  

Amor. Dt 6.5; Mt 22.37; 1Tm 1.5; 

1Pe 1.22  

  

Alento - Cl 2.2; Hb 13.9   

 

 



2. Coração natural x coração regenerado 

Natural (não regenerado) Regenerado 

Mal - Gn 6.5; 8.21; Sl 28.3. Contrito - Sl 51.17; Jl 2.13. 

 

Perverso - Sl 101.4; Pv 6.14; 11.20 Íntegro - Dt 30.2, 6, 10; 1Sm 12.20; 1Rs 8.61; 

1Cr 28.9; Sl 86.11, 12; 119.2, 10, 34, 58, 69; 

Pv 3.5; Mt 22.37  

 

Inícuo - Pv 6.18 Fiel - Ne 9.8 

Enganoso - Jr 17.9 Reto - 1Rs 3.6; Sl 32.11; 36.10; 64.10; 97.11; 

119.10; 125.4  

Arrogante - Sl 101.5; Pv 16.5; 18.12; 21.4; Dn 

5.20 

Limpo - Sl 51.10 

Insensível - Sl 17.10; 119.70; Tg 5.5 Terno - 2Rs 22.19; 2Cr 34.27 

Endurecido - Êx 4.21; 7.3; Jr 11.8; 16.12; 

18.12; Ez 11.19; 36.26; Zc 7.12; Mc 3.5; 6.52 

Alegre - Dt 28.47; 1Cr 16.10; Sl 4.7; 105.3 

Néscio - Pv 22.15; Rm 1.21 Perfeito - 1Cr 29.19 

Ímpios. Jó 36.13 Puro - Sl 24.4; 73.1; Mt 5.8; 1Tm 1.5; 2Tm 

2.22; Tg 4.8 

Entenebrecido - Rm 1.21 Humilde - Mt 11.29 

Louco - Ec 9.3 Sincero - At 2.46; Hb 10.22 

Incrédulo - Os 10.2; Mc 16.14; Hb 3.12 Busca a Deus - Dt 4.29; Sl 27.8; 105.3; 119.2, 

10; Jr 29.13 

 Ama a Deus - De 6.5; 10.12; 11.13; Mt 22.37; 

Mc 12.33 

 Obediente - Dt 5.29; 11.13; 26.16; 30.2; 1Rs 

2.4; Sl 119.34, 69, 112; Pv 3.1; Ef 6.6 

 Confia em Deus. Sl 28.7; Pv 3.5 

 Sabio - Sl 90.12; Pv 10.8 

 Recebe a palavra de Deus. Dt 30.14; Sl 4.4; 

19.14; 37.31; 40.8; 9; 11, 14, 15, 16; Pv 4.4; 

6.21; 10.8; Is 51.7 

 Fala a verdade – Sl 15.2 

 Dá graças - Sl 9.1; Cl 3.16 

 Firme - Sl 57.7; 108.8; 112.7 

 Íntegro. 1Rs 9.4; 1 Cr 29.17; Sl 78.72 

 

3. A ação de Deus no coração 

 Sabe tudo - 1Sm 16.7; 2Cr 6.30; Sl 44.21; Pv 15.11; At 1.24  

 Esquadrinha e prova. 1Cr 28.9; 29.17; Sl 7.9; 17.3; 26.2; 139.23; Pv 17.3; 21.2; 

24.12; Jr 11.20; 12.3; 20.12; Lc 16.15; Rm 8.27; 1Co 4.5; 14.25; 1Ts 2.4 

 

E. História Bíblica do Assunto 

Criação Queda Dilúvio Abraão Êxodo Deserto Josué 

Deus cria o 

homem à sua 

imagem. Ser que 
pensa e cria. 

O homem 

passa 

maquinar o 
mal. 

O homem se 

afunda no mal e 

não pensa em 
Deus. 

Deus escolhe um 

homem e muda 

seus paradigmas 
de pensamento. 

A família de Abraão 

perde os 

pensamentos 
fundamentais de sua 

identidade. 

O Senhor começa a 

reconstruir a maneira 

bíblica de pensar e 
estabelece leis como 

padrões claros. 

Josué confronta o 

povo com as 

únicas duas 
filosofias de vida. 



 

Juízes Monarquia Profetas Evangelhos Atos e cartas 
Mentes cauterizadas pelo 

pecado. O povo perde o 
tríplice funcionamento da 

mente. 

Deus estabelece modelos 

que servem de avaliação 
posteriormente. 

Os profetas funcionam 

como a consciência 
deve funcionar para a 

mente 

Jesus é o novo 

padrão de 
pensamento 

Os crentes devem 

desenvolver a 
mente de Cristo. 

 

F. Princípios Bíblicos que emergem do assunto 

a. A mente é a fonte do ser humano, portanto deve ser cuidada com máximo zelo. 

(Mordomia). 

b. Devemos controlar o que entra em nossa mente e que gera o que pensamos, sentimos 

e interpretamos a vida. (Autogoverno) 

c. O que cultivamos dentro de nosso ser será o que seremos em nossa vida. (Semeadura 

e colheita) 

d. Pensar é um exercício essencial e espiritual. 

e. Devemos glorificar a Deus com nosso corpo e nosso pensamento. (Soberania) 

f. Renovar a mente pela Palavra é a chave para uma vida plena e produtiva. 

g. Pensar está relacionado ao modo bíblico de adquirir sabedoria 

 

G. Glossário do Assunto
6
 

a. O funcionamento da mente
7
 

Jehle define o padrão triplo de funcionamento da mente com as palavras Refletir, criar e aplicar. 

As palavras a frente de cada uma delas representa alguma fase nessa atitude ou sinônimos 

bíblicos para elas. 

Jehle Atividades Vocabulário Bíblico Dimensões 

Refletir Ponderar Estudar Entender Entendimento Interno 

Criar Discernir Deduzir Analisar Conhecimento Interno 

Aplicar Praticar Agir Sintetizar Sabedoria Interno+externo 

 

b. O conteúdo da mente 

 

 

 

 

 

                                                      

6
 Neste ponto, usamos a ferramenta Faithlife Corporation, 2015. mind. Software Bíblico Logos Léxico de 

sentido bíblico. Available at: logos4:Senses;KeyId=ws.mind.n.01. 
7
 Jehle, Paul. Go Ye Therefore…and Teach All Nations (441-446). Brentwood Christian Press:Columbus, 

Georgia.  



H. Programa de curso 

Curso: A mente do professor cristão 

a. Descrição do curso 

Somos o que pensamos (Mt 15.18)! Em nenhum momento o cristão pode ignorar isto. A mente 

é tema controverso no meio cristão, ainda que não esteja nas principais mesas de debates. Dois 

perigos rondam o assunto: o primeiro é supervalorizar o racional, aprisionando as emoções e 

embotando os sentidos; o segundo é ignorar o racional e ser governado pelas emoções e pelas 

experiências da vida, sem qualquer análise crítica. Este curso é um estudo bíblico do que é 

mente, como ela funciona (especialmente o padrão tríplice da mente) e como os princípios são 

uma ferramenta para a renovação diária da mente. 

b. Princípios enfatizados no curso 

1. A mente é nossa maior bem e deve ser protegida (Pv 4.23) – (mordomia) 

2. O que pensamos e cultivamos na mente revela quem somos (Mt 15.18) – 

(autogoverno, caráter) 

3. Devemos controlar nossa mente com o recurso da Palavra (Fp 4.8-9) – 

(autogoverno, semeadura e colheita). 

4. Renovar a mente é vital para o cristão (Rm 12.1-2) – (Autogoverno, 

individualidade, caráter). 

c. Objetivos acadêmicos 

1. Explicar os conceitos bíblicos de mente e coração. 

2. Contrastar a mente do cristão x não cristão. 

3. Classificar os critérios para avaliar pensamentos. 

4. Compreender o padrão para renovar a mente. 

5. Listar as emoções produtivas e as que merecem atenção. 

6. Planejar como usará as ferramentas de controle de pensamento e renovação 

da mente em sua vida diária. 

d. Conteúdo do curso 

1. Os conceitos Bíblicos de mente e coração. 

2. A natureza da mente: cristã x não cristã. 

3. O tríplice funcionamento da mente. 

4. Padrão bíblico de renovação de mente 

5. Exemplos práticos de renovar a mente usando princípios como ferramenta. 

6. Critérios bíblicos para avaliação de pensamento. 

e. Ferramentas empregadas 

1. Estudo de palavras: mente, coração, conceber, julgar, raciocinar, pensar. 

2. Gráfico T – duas naturezas da mente. 

3. Mapa mental do padrão bíblico de renovação da mente. 

4. Projeto pessoal – renovação da mente diária. 

5. Lista de critérios para avaliação de pensamento. 

 



f. Avaliação  

1. Atividades semanais a respeito do conteúdo da classe 

2. Inventário de renovação da mente – uma semana de devocional com 

intencionalidade de renovar padrões pecaminosos da mente. 

g. Recursos 

ANON, 2000. LBLA indice de topicos. 

 

BRUMMELEN, Harro Van. O desenvolvimento do currículo in Fundamentos Pedagógicos. São 

Paulo. ACSI. 2005. 

 
CONNELL, J. C.. MENTE. In E. F. Harrison, G. W. Bromiley, & C. F. H. Henry (Orgs.), Diccionario de 

Teología. Grand Rapids, MI: Libros Desafío. 

HAYCOCK, Ruth. Enciclopédia das Verdades Bíblicas. São Paulo. ACSI. 2003. 

 

JEHLE, Paul. Go ye therefore and teach all nations. Plymouth, MA: Plymouth Rock 

Foundation. (formato CD). 

 

LAMMÉ, Nicholas G. Una mente cristiana. San Jose, Costa Rica: CLIR, 2012 

 

LANE, Tony. História de Pensamento Cristão. São Paulo, Abba Press, 

 

MACARTHUR, John. Pense biblicamente: recuperando a visão cristã de mundo. São Paulo: 

Editora Hagnos, 2003. 

 

PAZMIÑO, Robert W. Temas Fundamentais da Educação Cristã. São Paulo: Cultura Cristã. 

2008. 

 

PIPER, John. Pense. São José dos Campos, Editora Fiel, 2011. 

 

ROSE, James. A guide to american christian education. 2. ed.  Palo Cedro, California: The 

American Christian  history Institute, 1992. 

 

SLATER, Rosalie June. Teaching and Learning America’s Christian History: The Principle 

Approach.  Logos Edition. 

 
SWANSON, J. Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains : Hebrew (Old Testament) 

(electronic ed.). Oak Harbor: Logos Research Systems, Inc. 

SWANSON, J. Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains: Greek (New Testament) 
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Education. Logos Edition 
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I. Mapa do currículo 

Tópicos O que é mente? Que tipo de mente devo ter? 

Objetivos  Definir um vocabulário bíblico do pensar. Entender o papel da mente na vida cristã 

Princípio/ideia-guia Individualidade – cada lida com a mente e a usa 

conforme tem oportunidade e decisão 

Semeadura e colheita - Se sou salvo, minha mente terá a natureza purificada. 

Estratégias para o 

professor 

 Estudo de palavras 

 Mapa mental de conceitos 

 Gráfico T 

Atividades dos alunos  Leituras Prévias 

 Estudo de textos bíblicos em grupos 

 Estudo de palavras principais 

 Estudo de textos bíblicos em grupos 

 Biografias 

 

Recursos/materiais Livros Bíblia, livros 

Tecnologia audiovisual  Gráfico t gigante 

Trabalhado campo Entrevistar 3 adultos: 

 Qual seu conceito de mente? 

 Quanto a mente é importante? 

Fazer um gráfico T da própria vida, pergunta aos familiares e amigos chegados, que 

características da mente cristã podem ser vistas em suas atitudes. 

 

Tópicos O padrão tríplice de funcionamento da mente Critérios para avaliar pensamentos  

Objetivos  Estudar a lista de referências bíblicas atividades e 

características da mente. 

 Estudar palavra por palavra de Fp 4.8-9  

Princípio/ideia-guia Ao entender como funciona a mente, terei mais governo sobre ela. Devo ter controle sobre meu pensamento. (autogoverno, mordomia)  

Estratégias para o 

professor 

 Estudo de textos bíblicos  Estudo de palavras 

 Glossário do pensamento cristão 

  

Atividades dos alunos  Ler as referências bíblicas  Escrever um ou dois testemunhos sobre como controlou os pensamentos 

e teve vitórias. 

  

Recursos/materiais Bíblia 

Sites de pesquisa bíblica 

 

Bíblia 

Sites de pesquisa bíblica 

Folha de inventário bíblico 

 

Tecnologia audiovisual Quadro branco Cartaz com o versículo  

Trabalhado campo  Escolhar uma atividade da mente para estudar mais 

detalhadamente. 

 Listar fonte de pensamentos puros e quais ações eles produzem.  

 



 

Tópicos Padrão bíblico de renovação de mente Exemplos práticos de renovar a mente usando princípios como 

ferramenta. 

Objetivos Entender Romanos 12.1-2.  Relacionar princípios e comportamentos e padrões da vida cristã. 

Princípio/ideia-guia Renovar a mente é possível com submissão a Deus e à Palavra. Cada princípio é semente para gerar novos pensamentos, novas crenças e 

novos comportamentos. 

Estratégias para o 

professor 

 Lista de exemplos de como renovar a mente  Gráfico de princípios x ações x crenças x referência bíblica 

Atividades dos alunos  Leitura do capítulo 3 – do livro Ensino e aprendizagem – 

Paul Jehle 

 Leituras do capítulo 1 do livro Ensino e aprendizagem. 

Recursos/materiais Bíblia, livros Bíblia, livros 

Tecnologia audiovisual Apresentação com resumo do livro. Gráfico 

Trabalhado campo Uma semana de devocionais com o objetivo de renovar a 

mente com relatório. 

 Escolher um princípio e preencher o inventário. 

 

 



Conclusão 

A matéria de teoria e organização de currículo foi a mais desafiadora até o momento. Ter a 

chance de aplicar ao trabalho escrito o que aprendemos em sala de aula foi uma boa maneira de 

nos fazer perceber quão importante e amplo é o assunto. 

 

A dificuldade em aplicar os oito passos está em saber se devem ser sucessivos ou simultâneos e 

confesso que a ideia de simultaneidade facilita muito o processo. É um processo maravilhoso e 

intenso de estudo e tenho a sensação de que nunca mais conseguirei estudar sem aplicar o 

mesmo processo. 

 

O desafio para as escolas cristãs brasileiras é como reler o currículo nacional a luz de um 

planejamento tão bíblico como estamos aprendendo aplicar. No entanto, se cada professor 

estudar a Bíblia como manda a metodologia de EP, cada professor terá mais conhecimento e 

discernimento para ajudar os alunos a avaliarem o conteúdo de acordo com a Bíblia. 

 

O assunto escolhido foi a mente e depois de estudá-lo chego a conclusão que é muito importante 

ao professor cristão não apenas cuidar, mas intencionalmente trabalhar a mente de forma que 

pense governalmente e biblicamente. Isso não acontecerá se não houver o entendimento de 

como a mente funciona e quais os meios para renová-la pela Palavra todos os dias. Por isso, 

todo professor cristão deve ter tempo diário de devocional, mas além disso, tempo semanal de 

avaliação da mente, higiene teológica dos pensamentos que não inclui apenas colocar bom 

conteúdo, mas também limpar a mente pela confissão de pecados (cortar o mato) e pela 

purificação (arrancar a raiz). 

 

É de suma importância incluir no currículo cristão este assunto, de forma a oferecer aos alunos, 

mais base e mais liberdade para obter autogoverno pelo exercício deliberado da mente sob o 

auxílio e a atuação direta do Espírito de Deus. 

Não é o tipo de assunto que se pode estudar apenas teoricamente, é quase um processo de 

discipulado, de preparo da terra para que haja bom solo para a semente do ensino bíblico-

cristão. Pessoalmente, creio que o tema deveria ser um curso online, disponível aos professores 

que trabalham nesta área da educação cristã. 

 

 

 

 

 

 


