
 

 

 

Homeschooling 

Uma Introdução ao 
Ensino Domiciliar  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reproduzido e publicado com a autorização dos 
autores 

Organizado por Arielle Pedrosa 

www.EducacaoEmFamilia.com 

http://www.educacaoemfamilia.com/


 

SUMÁRIO 

 

Prefácio 

1. A Educação e o Destino Eterno dos seus 
Filhos 

Kenneth Wieske 
 

2. Educação Domiciliar: Que Papo é Esse?  
Isabela Ribeiro 

 
3. Ei, Por Que Você Educa em Casa? 

Aláuli Oliveira 
 

4. As Vantagens da Educação Domiciliar 
Rachel Oliveira 

 

5. Doze Razões Para NÃO Fazer o 
Homeschooling 

Kenneth e Tamara Wieske e César Miranda 
 

6. Fazendo Escolhas Que Agradam a Deus 
Aláuli Oliveira 

 



7. Os Primeiros Passos Para Começar com a 
Educação em Família 

Kenneth Wieske 
 

8. Por Onde Começar 
Rachel Oliveira 

 

9. Será que Consigo? 
Tamara Wieske 

 

10. Confissões de Uma Mãe Homeschooler  
Renata Santos 

 

11. Pensamentos de um Filho Educado em 
casa Sobre os Pais 

Davi Santos 

 

 

 

 

 

 



 

PREFÁCIO 

 

 Somos gratos a Deus porque o a Educação 

Domiciliar tem sido difundida no Brasil. O 

movimento tem contagiado pessoas de diversas 

partes do país, diversas classes sociais, diversas 

orientações políticas e diversas religiões.  

Os motivos para a escolha de uma 

educação fora do ambiente escolar podem 

variar, mas certamente o principal anseio de 

cada pai e mãe que se propõe à tão árdua tarefa 

é oferecer a melhor educação possível para seus 

filhos.  

Apesar do aumento do número de famílias 

envolvidas nesta modalidade de ensino, a maior 



parte dos brasileiros permanece alheia ao 

significado homeschooling. Mas, há também 

aqueles interessados que anseiam por obter 

informação de qualidade sobre o assunto para 

que possam seguir em frente em suas decisões 

sobre o ensino de seus filhos, ou conduzi-los 

após a tomada da decisão. Por essa razão, pais e 

amantes da educação domiciliar estão unindo 

forças para propagar conteúdo de qualidade a 

respeito dos mais variados assuntos englobados 

pelo tema. 

Com o objetivo de facilitar o acesso a esta 

gama de assuntos e incentivar a divulgação da 

Educação Domiciliar no Brasil, buscamos 

introduzir o leitor ao mundo do Homeschool por 

meio de textos publicados em diversos blogs, 

com a autorização de seus autores, reunidos aqui 

em forma de livreto. 



Este livreto nasceu de um esforço 

voluntário e não deve ser utilizado para fins 

comerciais, mas disponibilizado gratuitamente. 

Você está autorizado e incentivado a reproduzir 

e distribuir este material, desde que informe o(s) 

autor(es) e não altere o conteúdo original. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. A EDUCAÇÃO E O 

DESTINO ETERNO DOS 

SEUS FILHOS 

Por Kenneth Wieske 

 

A educação é um caminho para o futuro! 

A educação é o caminho para a transformação 

do país! 

A educação é o caminho para o 

desenvolvimento! 

A educação é o caminho para sair da pobreza! 

http://www.educacao-domiciliar.com/a-educacao-e-o-destino-eterno-dos-seus-filhos/
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Basta perguntar, e o Google em menos de 

um segundo mostrará que dezenas de milhões de 

páginas na internet exaltam a educação como 

um caminho, ou até o caminho. 

O Google precisa melhorar a qualidade das 

suas fontes de pesquisa. As Sagradas Escrituras, 

a infalível e inerrante revelação de Deus para 

nós, nos ensinam algo que vai completamente de 

encontro ao espírito da nossa época. 

 

Quem é o Caminho? 

A Bíblia diz que o Caminho é uma pessoa. 

O nome dele é Jesus. “Eu sou o Caminho, a 

Verdade, e a Vida” (João 14.6). 

Como Cristão, você tem de fazer uma 

escolha. Ou você anda no caminho do Google, o 



caminho do espírito da época, o caminho que, 

influenciado pelo positivismo, busca “ordem e 

progresso” na educação; ou você é, de fato, 

aquilo que você declara que é: um seguidor de 

Cristo, o único Caminho. Não dá para andar em 

dois caminhos ao mesmo tempo. Já reparou? 

Identificar-se como seguidor do Caminho é 

algo que Cristãos vêm fazendo há dois mil anos. 

Foi assim que os primeiros Cristãos foram 

identificados (Atos 19.9, 19.23, 24.14, 24.22). 

Via, Veritas, Vita: Cristo é o Caminho pelo qual a 

Verdade nos guia até a Vida. E a vida eterna é 

esta: que Te conheçam a Ti, o único Deus 

verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste 

(João 17.3). 

Então o Caminho leva, pela Verdade, a um 

conhecimento. O conhecimento mais 

importante no mundo. O conhecimento de Deus 



Pai, e Deus Filho. Este conhecimento é Vida. 

Sim, com “V” maiúsculo. Não qualquer vida. 

Vida agora, e para sempre. 

Como é que chegamos a este 

conhecimento? A Bíblia e as confissões da 

Reforma deixam claro: quando estudamos este 

mundo, conhecemos a majestade, bondade, 

poder, e divindade do Criador (Romanos 1.20, 

Salmo 8, Salmo 19). Quando estudamos as 

Sagradas Escrituras, conhecemos mais clara e 

plenamente Aquele pelo qual todas as coisas 

foram criadas, para Sua glória e para nossa 

salvação. 

A educação que o Google conhece segue o 

espírito da época, enaltece o homem e sua 

ciência, e busca um mundo melhor pelo caminho 

da educação. A educação verdadeira, no poder 

do Espírito Santo, leva o homem a se humilhar 



diante de Deus, e buscar a verdadeira educação 

e verdadeiro conhecimento em Cristo, o 

Caminho. 

 

Quem anda nesse Caminho? 

O espírito da nossa época é altamente 

individualista. Cada um segue seu caminho, 

cada um constrói sua verdade. Porém, a Bíblia 

nos dirige, não para o individualismo, mas para 

a comunidade. Quem anda no Caminho é um 

povo. Não uma coleção de indivíduos soltos, mas 

uma comunhão de pessoas unidas. 

Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e 

instituiu uma lei em Israel, e ordenou a 

nossos pais que os transmitissem a seus 

filhos, a fim de que a nova geração os 

conhecesse, filhos que ainda hão de nascer 



se levantassem e por sua vez os referissem 

aos seus descendentes; para que pusessem 

em Deus a sua confiança e não se 

esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe 

observassem os mandamentos — Salmo 

78.5-7 

Veja o que o Salmista diz. Deus ordenou 

algo. O que Ele ordenou? Ele ordenou que o Seu 

povo conhecesse os feitos de Deus, e os 

mandamentos de Deus. Os feitos de Deus são 

Suas obras de criação, providência, e redenção. 

Os seus mandamentos são a Sua revelação pela 

Palavra, seja falada ou escrita. Este 

conhecimento era necessário para que pusessem 

em Deus a sua confiança e vivessem em 

obediência aos Seus mandamentos. Este estilo 

de vida, esta cosmovisão, os pais tinham que 

transmitir para os filhos, e os filhos, por sua vez, 



tinham que transmitir para as gerações 

vindouras. 

Isto é importante. A educação dos nossos 

filhos não é um assunto que trata apenas deles 

como indivíduos: que tipo de emprego eles vão 

conseguir, que tipo de salário eles vão ganhar. A 

educação dos nossos filhos tem a ver com a vida 

eterna, com o conhecimento de Deus e Seus atos 

de redenção. A educação dos nossos filhos tem a 

ver com o povo de Deus, a aliança que Ele 

reafirma conosco de geração em geração. 

Nenhuma forma de educação que isola e separa 

a criança da comunhão dos santos e da 

comunhão com o Santo, pode ser considerada 

legítima para os seguidores do Caminho. 

Quem anda no Caminho é um povo! Não 

qualquer povo, mas o povo de Deus! Pais, filhos, 

netos, bisnetos, irmãos e irmãs em Cristo: uma 



comunhão, uma comunidade unida no Espírito 

de todas as épocas, que caminha rumo a um 

destino. 

 

Qual o destino do Caminho? 

Já falamos aonde o Caminho nos leva. Nos 

conduz a Deus. Nos leva até os novos céus e nova 

terra, à nova Jerusalém. Nos leva à Vida. 

Você se lembra que o Caminho, a Verdade, 

e a Vida estão intimamente ligados? Via, 

Veritas, Vita. Não podemos andar no Caminho, 

não podemos chegar à Vida, se não conhecemos 

a Verdade. 

O conhecimento da Verdade é 

imprescindível se nós queremos chegar ao nosso 

destino final junto com os nossos filhos. 



Entretanto, a Verdade não é o conteúdo de todos 

os livros-textos da escola. A Verdade não é todo 

o conhecimento que preciso decorar para passar 

no vestibular. A Verdade é uma pessoa que, 

como confessamos no Credo Atanasiano, é Jesus 

Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus de 

verdadeiro Deus. 

Este Deus se revela. Ele pode ser 

conhecido. As confissões da época da Reforma 

resumem de uma forma linda o ensino da Bíblia 

sobre este ponto. Veja Artigo 2 da Confissão 

Belga (1561): 

Nós O conhecemos por dois meios. 

Primeiro: pela criação, preservação e 

governo do Universo, exposto aos nossos 

olhos como o mais magnifico dos livros, no 

qual todas as criaturas grandes e pequenas 

são como as muitas letras que nos levam a 



reconhecer claramente “os atributos 

invisíveis de Deus, assim o Seu eterno 

poder, como também a Sua própria 

divindade”, como nos diz o apóstolo Paulo 

em Romanos 1.20. Todas essas coisas são 

suficientes para convencer os homens e 

torná-los indesculpáveis. 

Segundo: Ele se faz conhecer mais clara e 

plenamente através da Sua Santa e Divina 

Palavra — tanto quanto para nós é 

necessário nesta vida — para a Sua glória e 

nossa salvação. 

Os Reformadores que produziram esta 

confissão e outras semelhantes, tinham uma 

profunda convicção da importância e 

necessidade vital da educação. Não é por acaso 

que a Reforma foi muito importante em 

promover a educação universal. João Wycliffe, 



William Tyndale, e Martinho Lutero, entre 

outros, enfatizaram que até o mais simples 

menino matuto deveria ter acesso à educação. 

Lutero enfatizou a importância da 

educação para que crianças pudessem conhecer 

as Escrituras, entender a pregação e os 

sacramentos, e também aprender sobre Deus e 

sobre as Suas obras ao estudar a criação e a 

história. Ele ficou inconformado quando viu os 

pais privando seus filhos de tal educação. “Eu os 

vejo tirando seus filhos da instrução e 

obrigando-os a buscar um meio de ganhar a 

vida.”, reclamou Lutero. Deslumbrados com a 

ideia de conseguir sucesso econômico, os pais 

negligenciavam o papel das Escrituras na vida 

dos seus filhos. Parecia que eles não entendiam 

que a educação serve, em primeiro lugar, para 

capacitar a criança para conhecer mais sobre 



Deus e Suas obras no mundo criado, na história, 

na Palavra e nos sacramentos. 

Qual era o problema? O problema era que 

os pais estavam privando os filhos de uma 

educação, pois queriam que seus filhos 

estivessem trabalhando para ganhar mais 

dinheiro. Não entendiam o valor da educação, 

pois para eles só tinha valor aquilo que traria 

melhorias e benefícios econômicos. Em outras 

palavras, estes pais não estavam servindo a 

Deus, mas a Mamom. 

É diferente em nossos dias? À primeira 

vista, podemos pensar que sim. Afinal das 

contas, quase todos os pais hoje em dia acham 

que a educação é algo importantíssimo. Mas, o 

que é essa educação? E a quem serve essa 

educação? Não temos como negar que a grande 

maioria daquilo que se chama “educação” em 



nossos dias não é educação verdadeira; não 

procura despertar na criança um profundo senso 

de reverência, amor e adoração na medida em 

que cresce no conhecimento do Deus que se 

revela na Sua criação, na Sua providência e na 

Sua Palavra. Antes, a tão idolatrada “educação” 

dos nossos dias não passa de um processo de 

decorar fatos, fazer provas, e tirar certificados e 

diplomas, tudo com o objetivo de ganhar o 

melhor salário e alcançar o mais alto nível 

socioeconômico possível antes de morrer. 

Em outras palavras, os pais de hoje enviam 

seus filhos para escola pelas mesmas razões que 

os pais da época de Lutero estavam tirando os 

seus filhos: tudo a serviço de Mamom. 

Isto é um problema. Todo caminho leva a 

algum lugar. Mas somente o Caminho leva à 

Vida. Por mais que falem de ser caminhos “do 



futuro”, “da transformação”, e “de 

desenvolvimento”, todos os outros caminhos 

levam para longe de Deus. Para a morte. Os 

caminhos da morte não são feios; são atrativos, 

largos, e confortáveis; oferecem uma vida 

“melhor”. Mas, a Bíblia nos pergunta: o que 

adianta ganhar o mundo inteiro, e perder a sua 

alma? 

Todo caminho leva a um destino. Você está 

empurrando seus filhos nos caminhos do 

mundo, que levam à morte eterna? Ou você está 

guiando seus filhos no Caminho que leva à Vida 

eterna? Não olhe para o seu pastor, nem para a 

professora, nem para os especialistas. Você, e 

somente você, como pai ou mãe, tem a 

responsabilidade primordial de educar e guiar os 

seus filhos no Caminho. 

 



 

2. EDUCAÇÃO 

DOMICILIAR: QUE 

PAPO É ESSE?1 

Por Isabela Ribeiro 

 

Educação domiciliar também é, muitas 

vezes, chamada pelo termo em inglês 

Homeschooling. Mas o que isso significa? 

Em primeiro lugar se faz necessário 

entender que o Homeschooling é uma realidade 

em vários países do mundo, como Estados 

                                                           
1 As informações contidas no texto foram extraídas do site da ANED 
<http://www.aned.org.br/portal/> e da página pessoal do Facebook 
do dr. Alexandre Magno 

https://nossaheranca.wordpress.com/2016/03/16/educacao-domiciliar-que-papo-e-esse/
https://nossaheranca.wordpress.com/2016/03/16/educacao-domiciliar-que-papo-e-esse/
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Unidos, Áustria, Bélgica, Canadá, Austrália, 

França, Noruega, Portugal, Rússia, Itália, Nova 

Zelândia, dentre outros. Aqui no Brasil esse 

movimento tem crescido bem rapidamente: em 

2010, quando a Associação Nacional de 

Educação Domiciliar (ANED) foi criada, havia 

cerca de 800 famílias envolvidas na área. Hoje, 

já são 4 mil, segundo pesquisa de fevereiro de 

2016. 

Ressalva feita, vamos ao que interessa: o 

que é esse tal de Homeschooling?  

Em primeiro lugar, quando falamos disso 

estamos falando de uma modalidade de 

educação, onde os principais responsáveis pelo 

processo de aprendizagem são os próprios pais 

da criança e o ambiente da educação não é uma 

instituição (a escola), mas o seio familiar. 



Quando dizemos que o Homeschooling 

supõe não matricular os filhos na escola, pessoas 

podem dizer: “ah, então a criança fica trancada 

dentro de casa?”. Não, ela não fica. Há um 

mundo de conhecimento em museus, parques, 

centros culturais, no parquinho, na casa da avó, 

na casa do amiguinho, em uma viagem, etc. Seio 

familiar é tão somente o não delegar a educação 

a nenhuma instituição, o que não significa se 

restringir à sua própria casa 365 dias por ano. 

“Mas, Isabela, como os pais podem ensinar 

seus filhos se eles não fizeram Pedagogia?”. 

Bom, primeiro preciso dizer que a habilidade 

para ensinar não está restrita a quem cursa 

Pedagogia ou similares. Em segundo lugar é 

necessário saber da infinidade de recursos 

disponíveis, gratuitamente, na Internet – 

lembrando que não existem só Facebook e 

Instagram na rede! Como um dos milhares de 



exemplos há o Khan Academy, ONG 

educacional com mais de 3800 vídeos de 

matemática, física, finanças, astronomia, dentre 

outras matérias.  

Homeschooling, portanto, é uma 

alternativa à escola, onde os filhos aprendem 

supervisionados por seus pais (às vezes se faz a 

opção de contratar um professor particular para 

ensinar alguma matéria). Também podem ser 

aplicados vários métodos, desde o ‘Tradicional’, 

segundo os Padrões Curriculares Nacionais até o 

Método Clássico. 

Vejam os três princípios fundamentais da 

educação, segundo a Doutrina Europeia2: 

 

                                                           
2 Extraído da página do Dr. Alexandre Magno, procurador do Banco 
Central do Brasil e membro da diretoria da ANED. 



1. Liberdade de educação: não pode ser 

imposto um método, uma pedagogia ou uma 

instituição para realizar a educação. Cada 

pessoa e cada família deve ter a máxima 

liberdade possível para escolher como será 

realizada a educação. 

 

2. In loco parentis: a educação é sempre dada 

pelos pais ou por pessoas que atuam em 

nome deles. Caso os pais decidam matricular 

os filhos na escola, esta deve atuar sempre em 

nome deles e nos termos por eles definidos. 

Nem o Estado nem a escola tem autonomia 

para determinar como as crianças devem ser 

educadas. 

 



3. Regulação mínima: o Estado somente pode 

exigir o cumprimento do núcleo essencial do 

processo educacional – a princípio, leitura, 

escrita, aritmética e noções básicas de 

cidadania. O Estado não pode exigir das 

famílias e das escolas privadas um nível 

maior do que consegue prover por meio das 

escolas públicas. 

Os pais homeschoolers lutam pela liberdade e 

pelo direito de escolher a melhor maneira de 

educar os seus filhos. Querem exercer aquilo 

que é um direito humano inalienável: direito de 

educar seus filhos em casa. O assunto é extenso 

e não foi encerrado. É apenas uma introdução, 

uma ideia desse movimento que tem crescido no 

Brasil. 

 

 



 

3. EI, POR QUE VOCÊ 

EDUCA EM CASA? 

Por Aláuli Oliveira 

 

Uma das perguntas mais frequentes que 

pais que educam em casa ouvem é: porque vocês 

optaram pela educação domiciliar? Uma 

pergunta simples, mas que muitas vezes causa 

embaraço e que, não em poucos casos, exalta 

ânimos e produz ofensas. 

Creio que a razão para isso está na maneira 

como respondemos a essa pergunta. Muitos pais 

homeschoolers se põem na defensiva e, como a 

melhor defesa é o ataque, acabam atacando a 

http://www.educacao-domiciliar.com/ei-por-que-voce-educa-em-casa/
http://www.educacao-domiciliar.com/ei-por-que-voce-educa-em-casa/


escola e consequentemente condenando todos 

que fazem parte do sistema de ensino 

convencional, incluindo os pais que mandam 

seus pequenos para escola. Não é preciso dizer 

que esta abordagem provoca antipatia e, 

consequentemente, fecha portas. Há pais que 

não estão preparados para responder mesmo! 

Ou por lhes faltar convicção ainda ou por não se 

prepararem para isso tecendo argumentos que 

justifiquem sua escolha. Responder a esta 

pergunta com insegurança ou evasivas produz 

descredito quanto ao modelo educação 

domiciliar e quanto a sua própria capacidade de 

educar seus filhos em casa. 

Vou dizer como eu responderia a alguém 

que me perguntasse por que eu optei pela 

educação domiciliar. Eu diria ao meu 

interlocutor: 



– Bem, eu escolhi educar em casa pelo 

mesmo motivo que levou você a escolher a 

escola, qual seja, dar a melhor educação para 

nossos filhos. O que pais homeschoolers têm em 

comum com os outros pais? Todos querem o 

melhor para os seus filhos. Em suma, o motivo 

que o levou a escolher a melhor escola ao seu 

alcance a fim de dar a melhor educação para seus 

filhos foi o mesmo que me levou a escolher a 

educação domiciliar. Todos nós queremos o 

melhor para nossos filhos. 

Parece uma reposta evasiva ou, pelo 

menos, incompleta, certo? Contudo, ela 

responde à pergunta! Deixe-me contar uma 

história. 

Duas famílias estão jantando juntas na 

casa de uma delas. Na mesa, o filho menor – 



mais ou menos 6 anos – da família visitante 

pergunta ao seu pai: 

– Pai, o que é virgem? 

O pai, nitidamente embaraçado, procura 

a maneira menos constrangedora de responder 

à pergunta do garoto. Acho que você pode 

imaginar a cena! Enquanto o pai formulava um 

reposta, o anfitrião veio ao seu socorro e lhe deu 

a seguinte orientação: 

– Pergunte ao menino o que ele quer saber 

com isso? 

– Filho, o que realmente você queria saber 

quando me fez esta pergunta? – Perguntou o 

pai ao menino curioso. 

O garoto apontou para garrafa de azeite 

posta à mesa e disse ao pai. 



– Aqui está escrito azeite extra virgem. 

Pai, o que é virgem? 

Creio que esta história nos ajuda a 

entender que nem sempre as pessoas querem 

uma apresentação detalhada a respeito dos 

benefícios da educação domiciliar e dos 

malefícios da educação convencional quando 

nos perguntam por que optamos 

pelo homeschooling. Creio que na maioria dos 

casos uma resposta simples é suficiente e o mais 

sábio a fazer. Creio também que a resposta que 

formulei aproxima-me de meu interlocutor. 

Mas, digamos que meu interlocutor não 

esteja satisfeito e me pergunte o que me faz 

pensar que a educação domiciliar é uma escolha 

melhor do que a educação convencional. Neste 

ponto, é necessário que eu seja claro e preciso em 



meus argumentos. Assim, eu responderia da 

seguinte forma: 

 

 Creio que a educação domiciliar é a 

que melhor se adequa à minha 

cosmovisão. Estou convencido que a 

Bíblia é a Palavra de Deus. A verdade 

absoluta que revela a vontade do Senhor 

para os homens. Desta forma, quando penso 

na melhor educação para os meus filhos, 

penso em uma que esteja baseada na 

revelação de Deus, que busca a transmitir a 

cosmovisão bíblica e que produz 

conhecimento para glória de Deus. Uma vez 

que o modelo convencional de ensino não 

corresponde a estes critérios, a única opção 

que me resta é a de educar, eu mesmo, meus 

filhos em casa. 



 Creio que a educação é um método 

mais estimulante do que o método de 

ensino convencional. Basicamente os 

pais homeschoolers ensinam seus filhos a 

aprender. Estimulamos o autodidatismo e 

acreditamos que as crianças são aptas para 

aprender e, de fato, desejam isso. Então, 

simplesmente orientamos o aprendizado 

delas e permitimos que elas explorem e 

pesquisem o quanto queiram. Isto não 

acontece nos métodos convencionais de 

ensino. 

 

 Creio que a educação domiciliar é 

libertadora. Crianças que estudam em 

casa estão livres do currículo fixo de 9 anos 

que a escola exige. Também estão livres para 

aprender em um ritmo próprio e em 



conformidade com suas habilidades e 

aptidões. Estão livres para frequentar 

outros ambientes e não apenas a escola. Os 

pais que educam em casa têm mais 

liberdade em seus horários e agendas, uma 

vez que não é a escola que os determina. 

 

 Creio que educação domiciliar é mais 

eficiente. Na educação domiciliar, os pais 

podem lidar com cada um de seus filhos de 

forma bem particular o que não é possível 

numa sala de aula com 30 alunos. O fruto 

disso é eficiência do processo de ensino. 

Aprende-se mais em menos tempo, mas o 

mais importante, aprende-se melhor do que 

na escola. Pesquisas atestam que crianças 

educadas em casa têm desempenho melhor 

do que as que frequentam escolas. 



 

 Creio que educação domiciliar 

estimula a socialização. Ainda que o 

termo educação domiciliar possa sugerir 

que o único ambiente de ensino seja a casa, 

não é necessariamente isto que acontece na 

prática. Pais homeschoolers levam seus 

filhos a igrejas, museus, parques, trabalho 

voluntário, viagens, fazendas, vilarejos, 

supermercados, feiras-livres, etc. Todos 

estes locais são “laboratórios” reais onde há 

sempre o que ensinar e aprender. Estas 

saídas também permitem que as crianças 

conheçam e interajam com pessoas das mais 

variadas: homens, mulheres, velhos, 

crianças, ricos, pobres, negros, brancos, 

crentes, descrentes, familiares e completos 

desconhecidos. Assim, temos uma 

socialização natural e verdadeira que é 



realizada em vários ambientes diferentes e 

com pessoas diferentes. A propósito, as 

pesquisas também atestam que criança 

educadas em casa têm maior desenvoltura 

deste quesito do que as que vão para escola. 

 

 Creio que a educação domiciliar é 

preservadora. Educar os filhos em casa 

me permite preservar suas mentes dos 

conselhos ímpios do mundo e a cultivar uma 

mente cativa Cristo. 

Acho que desta forma posso fazer meu 

interlocutor pensar com seriedade sobre um 

assunto novo e desconhecido. Posso fazê-lo 

mudar de ideia quando ao melhor tipo de 

educação ou posso simplesmente ganhar sua 

simpatia. 



4. AS VANTAGENS DA 

EDUCAÇÃO 

DOMICILIAR 

Por Rachel Oliveira 

 

Quando temos que fazer escolhas um dos 

critérios para decidir entre uma opção ou outra 

é analisar os prós e os contras de cada uma delas. 

Com a educação domiciliar não é diferente. 

Portanto, gostaria de compartilhar 13 vantagens 

da educação domiciliar.  

 

1. O ensino é de um para um: ou seja, 

individualizado e personalizado. Respeita-

se o ritmo da criança e a melhor forma que 
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ela tem de aprender. Se a criança apresenta 

dificuldade em determinada matéria, por 

exemplo, é possível se dedicar mais tempo 

e energia a ela. 

 

2. Valoriza-se o interesse da 

criança: sabe-se que quando temos 

desejo de aprender algo esse aprendizado é 

mais eficiente e eficaz. Em casa, podemos 

direcionar o ensino de qualquer disciplina 

usando como guia algo que ela esteja 

interessada em aprender. 

 

3. Economia de tempo: leva-se menos 

tempo para aprender, pois não há tantas 

distrações. Sabemos que numa sala de aula 

se gasta muito tempo para aquietar a 



turma, escrever no quadro, chamar 

atenção dos que estão atrapalhando, etc… 

Além disso, muitas vezes, a família precisa 

gastar um tempo precioso desfazendo os 

ensinos mentirosos e perniciosos 

aprendidos na sala de aula. 

 

4. Escolha do material: cada família pode 

selecionar o método de ensino e o material 

a ser usado, evitando livros que ensinam 

mentiras e valores ímpios. Sabemos que a 

maioria dos livros didáticos estão imersos 

em doutrinas marxistas e ideias 

antibíblicas e, com os filhos na escola, é 

preciso uma supervisão diária e exaustiva 

do que está sendo ensinado. Além do que, 

é possível usar livros clássicos, biografias, 



enciclopédias e estudar assuntos que na 

escola não são oferecidos. 

 

5. Sociabilidade: o convívio no ambiente 

familiar potencializa o aperfeiçoamento do 

caráter do indivíduo, podendo os pais 

perceber, de forma presencial, como se dá 

a relação dos filhos com as demais pessoas, 

de diversas faixas etárias (e não apenas da 

mesma idade), fazendo possíveis 

exortações em tempo real, aplicando o 

ensino bíblico para cada situação. 

 

6. Horário flexível: não é preciso acordar 

muito cedo ou se arrumar correndo para 

sair. Por vezes, as crianças nem querem 

tomar café da manhã, pois ainda estão 



sonolentas ou precisam se apressar 

(quando estudam pela manhã). Em casa, é 

possível fazer a primeira refeição com 

calma, geralmente em família, respeitando 

o relógio biológico deles. Outra vantagem é 

que, caso surja alguma atividade não 

programada, pode-se adequar o horário de 

estudo para outro período naquele dia. 

 

7. Férias em família: geralmente os pais 

tentam tirar férias no mesmo período do 

recesso escolar, o que nem sempre é 

possível. Ensinando em casa, as férias 

podem ser programadas no período que 

for melhor para todos. Se forem viajar, dá 

para aproveitar baixa estação. 

 



8. Valores: a memorização, muito mal vista 

pelos educadores modernos, contudo de 

grande valia para o desenvolvimento 

cognitivo, ganha vida não só em poemas, 

datas e fatos, mas através de versículos e 

do uso do catecismo. Mais ainda, dá para 

se usar a Bíblia no ensino de gramatica, 

alfabetização, história e por aí vai. A 

Palavra de Deus não entra em cena apenas 

no contexto de culto, mas permeia todo o 

aprendizado. 

 

9. Avaliação diferenciada: cada dia mais 

cedo as crianças estão sendo submetidas a 

provas e testes que exigem delas um tempo 

enorme de estudo em casa, além do ideal. 

Algumas só podem brincar nos finais de 

semana, pois durante a semana o tempo é 



preenchido entre ir à escola, fazer dever de 

casa e estudar para provas. Sem falar no 

grau de estresse e cansaço físico e mental. 

Vale lembrar que nota não mede 

aprendizado e, não é raro que se esqueça 

muito do conteúdo visto pouco tempo 

depois. Em casa não é preciso haver 

provas, nem notas, mas os pais podem 

avaliar e perceber o quanto seus filhos 

estão aprendendo diariamente, de forma 

tranquila e individual. A avaliação não é 

um ato ou um momento, mas um processo 

contínuo. 

 

10. Autodidatismo: talvez, uma das 

maiores vantagens seja o desenvolvimento 

do sujeito intelectualmente ativo, através 

do autodidatismo, que o capacita a estudar 



de forma sistematizada sem a necessidade 

de um professor ou tutor. Com o tempo, a 

criança adquire a habilidade de guiar seus 

estudos por si mesma, sendo 

supervisionada pelos pais. 

 

11. Relacionamento entre irmãos: a não 

ser em casos de gêmeos, normalmente os 

irmãos, na escola, estudam em salas 

separadas. Quando chegam em casa, 

precisam fazer os deveres (cada um o seu), 

vão para esportes ou aulas de 

idiomas…separados! Sobra pouco tempo 

para estarem juntos e, geralmente, cada 

um tem seu próprio grupo de amigos. Já 

estudando em casa, eles passam muito 

tempo juntos, podendo desenvolver uma 

amizade mais profunda, aprender com as 



brigas e implicâncias resultantes do 

convívio intenso, ajudam um ao outro nos 

estudos e nas tarefas da casa e os 

amigos passam a ser de todos, embora haja 

mais vínculos de acordo com a idade. 

 

12. Tempo para brincar: os alunos de 

escola chegam em casa com uma 

quantidade imensa de tarefas, além das 

provas e testes que, atualmente, são 

quinzenais (quando não são semanais). 

Isso esgota a criança e faz com que eles 

dediquem muito (quando não todo) do seu 

tempo em casa nessas atividades. Sobre 

pouca oportunidade, ou quase nada, para 

brincar. Vale lembrar que o brincar e o 

tempo ócio não é tempo perdido, mas, 

nessa fase da vida, é de extrema 



importância que eles possam investir 

horas em brincadeiras e sem fazer nada 

(ócio criativo). Em casa, como o ensino é 

individual, a absorção do conteúdo 

estudado é mais proveitosa, não sendo 

necessário investir tanto tempo em 

exercícios e atividades. 

 

 

13. Evita-se “rótulos”: um aluno que 

assimila rápido o conteúdo é inteligente, o 

que demora mais é burro; o que não fica 

sentado muito tempo é hiperativo, o que 

não se relaciona é antissocial. Ensinando 

em casa, podemos observar que cada 

criança tem um jeito mais fácil de aprender 

e um temperamento singular que pode ser 

trabalho e aproveitado. Na sala de aula, 



com tantos alunos, o professor não tem 

como lidar com tantas variações e é 

esperado um “padrão” no comportamento 

e no desenvolvimento cognitivo.  Esses 

“rótulos”, tanto os “positivos” quanto os 

“negativos” são prejudiciais. Se uma 

criança ganha fama de inteligente, pode se 

tornar vaidosa ou achar que esse tipo de 

conhecimento torna, de fato, alguém 

inteligente, não levando em consideração 

outros tipos de inteligencia. Uma pessoa 

pode nunca ser um bom aluno, não ter 

notas boas, mas pode ser um excelente 

músico, escritor, pintar ou desenhar de 

forma brilhante, ser um ótimo 

administrador ou negociante, dentre 

tantas outras coisas. A que é chamada de 

burra pode desanimar e não se esforçar ou 

pode não levar em consideração aquilo que 



sabe fazer bem, mesmo que não seja 

valorizado pelas outras pessoas. 

Entretanto, é preciso lembrar que em casa 

podemos fazer o mesmo, se não nos 

policiarmos. 

 

 

 

 

 



5. DOZE RAZÕES PARA 

NÃO FAZER O 

HOMESCHOOLING 

por Kennedy e Tamara Wieske, e César 

Miranda dos Santos 

 

Praticamos a educação domiciliar há 19 

anos, os últimos 16 deles aqui no Brasil com 

nosso filho canadense e os nossos 5 filhos 

brasileiros. Tem sido uma bênção enorme para a 

nossa família. Gostamos muito do 

homeschooling, e podemos recomendar esta 

modalidade de ensino para outros pais que estão 

preocupados com o péssimo nível do sistema 

educacional, tanto público quanto particular, e 

que estão desejosos e preparados para assumir 
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mais responsabilidade e um papel com 

envolvimento mais direto na educação dos seus 

filhos. Para nós, o motivo primordial para fazer 

o homeschooling é que não tivemos uma outra 

opção viável para cumprir o voto solene que 

fizemos diante de Deus no dia do batismo dos 

nossos filhos, de criá-los no temor do Senhor. 

Não somos “anti-escola” (tanto eu como minha 

esposa, que é pedagoga, trabalhamos vários anos 

como professores no ensino fundamental e 

médio). Conhecemos escolas Cristãs reformadas 

muito boas, que são ótimos exemplos de um 

projeto educacional dirigido por uma associação 

de pais, no ambiente da aliança e da comunhão 

dos santos. 

  Existem muitas razões em favor da prática 

de homeschooling. Especialmente no Brasil 

onde é muito difícil, se não impossível, abrir uma 

escola Cristã com mensalidades acessíveis e com 



um currículo que não sofra as imposições do 

MEC. Mas também existem muitas razões para 

NÃO fazer o homeschooling. 

Eis uma lista de 12 razões para NÃO fazer 

o homeschooling: 

  

1. Se você achar que o homeschooling vai 

magicamente salvar a alma do seu filho. 

 

2. Se você achar que o homeschooling é o 

único jeito “verdadeiramente bíblico e 

reformado” de educar os seus filhos, e os 

filhos dos outros. 

 

3. Se você ainda estiver com dúvidas sobre o 

assunto mas, mesmo assim, quer ir em 

frente porque “os outros estão fazendo”. 



4. Se você não estiver disposto e preparado 

para lidar com uma mudança radical em 

seu estilo de vida. 

 

5. Se você estiver fazendo homeschooling 

apenas para poupar dinheiro. 

 

6. Se você achar que o homeschooling vai 

transformar seus filhos em gênios (apesar 

do DNA deles). 

 

7. Se você não estiver preparado para 

escolher seu próprio caminho ao invés de 

seguir a vida e as prioridades que a 

sociedade, colegas, vizinhos, família ou 

quaisquer outras instituições ou pessoas 

querem lhe impor. 



8. Se o homeschooling for contribuir para 

separar você ou seus filhos da comunhão 

dos santos. 

 

9. Se você achar que, por ser homeschooler, 

você é um Cristão e um reformado melhor 

que os outros membros da Igreja. 

 

10. Se você estiver fazendo homeschool 

somente porque seu marido (ou sua 

esposa) quer. 

 

11. Se você, como esposa, não estiver 

consciente, preparada e decidida com 

respeito ao fato que, durante várias 

décadas da sua vida, você vai ter como sua 

tarefa principal, tomando quase todo o seu 



tempo e energia, o projeto de cuidar, criar, 

educar, e formar seus filhos. 

 

12. Se você, como marido, sacerdote e 

cabeça do seu lar, não estiver plenamente 

seguro e convicto. Não avance na decisão. 

Gaste tempo estudando, se informando e 

se preparando. E orando. “Tudo o que não 

provém de fé é pecado”. 

 

 

 

 

 

 



 

6. FAZENDO ESCOLHAS 

QUE AGRADAM A DEUS 

Por Aláuli Oliveira 

 

Como sabemos, o motivo final para tudo 

que fazemos é a glória de Deus (1Co 10.31; Rm 

11.36 Cf. BCW p.1). Atender ou não a esse motivo 

é o que faz diferença entre atos de adoração a 

Deus e de idolatria. Ou seja, quando nossas 

ações são desejadas, planejadas e executadas 

tendo em vista a glória de Deus, não estamos 

simplesmente fazendo coisas, mas estamos 

fazendo coisas que agradam a Deus e que 

evidenciam o nosso reconhecimento de que Ele 

é o Senhor, que Dele é a verdade e que Ele é 
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confiável: reconhecemos que a vontade Dele é 

boa, perfeita e agradável (Rm 12.1-3). Por outro 

lado, quando desejamos, planejamos e 

executamos nossas ações tendo como motivo 

qualquer coisa que não a glória de Deus, estamos 

sendo dominados por um ídolo e a “glória” será 

deste deus no final. 

Onde eu quero chegar? Bem este é o meu 

ponto aqui: há vários motivos diferentes (a gosto 

de cada família) que nos fazem escolher a forma 

como vamos educar nossos filhos, contudo um 

motivo deve ser comum e prioritário para toda e 

qualquer família bíblica: a glória de Deus. 

Sendo assim, quando um pai e uma mãe 

cristãos se sentam para planejar a educação de 

seus filhos, eles precisam ter um critério 

fundamental e absoluto para suas decisões. Eles 

devem perguntar a si mesmos: “buscamos a 



glória de Deus nisto que estamos planejando 

para nossa família?”. Para ser agradável a Deus 

esta resposta imprescindivelmente precisa ser 

sim. 

O problema é que, geralmente, nós 

separamos nossas vidas em departamentos. O 

resultado disso é que a nossa confissão de fé fica 

limitada à nossa religiosidade (às coisas que 

fazemos na igreja no dia do Senhor) e não à 

nossa vida como um todo. Tenho aprendido que 

seguir a Cristo não é mera religião, mas um estilo 

de vida. A fé no Redentor afeta todas áreas de 

nossa existência e todos os objetivos que temos 

para ela. Aplicando à questão da educação, por 

exemplo, somos levados a escolher um modelo 

com base no resultado profissional e financeiro. 

Geralmente objetivamos o sucesso conforme 

delineado pelo mundo e, via de regra, nos 

esquecemos que a educação que vamos oferecer 



aos nossos filhos deve produzir a glória de Deus, 

tanto nos seus meios e quanto em seus fins. 

Permita-me citar Spurgeon aqui. Apesar de 

antigo, o conselho de Spurgeon é relevante para 

nós hoje. Falando de algumas causas que 

impedem as crianças de irem ao Salvador, ele 

cita a seguinte: 

Os pais também pecam quando omitem a 

religião da educação de seus filhos. Talvez 

a ideia seja de que suas crianças não 

podem ser convertidas enquanto crianças, 

e então acham o lugar onde elas estudam 

em seus tenros anos inconsequente. Mas 

isso não é verdade. Muitos pais esquecem 

disso até quando suas meninas e meninos 

estão nos últimos anos da escola. 

Mandam-nos para outros países, e 

lugares com toda sorte de perigo moral e 



espiritual, com a ideia de que lá poderão 

completar os estudos elegantemente. Em 

quantos casos vi essa instrução 

completada e ela produziu moços que são 

consumados libertinos, e moças que só 

sabem flertar. Conforme se semeia, se 

colhe. Vamos esperar que nosso filho 

conheçam o Senhor. Que desde o início 

combinemos com o “ABC” o nome de 

Jesus. Que leiam suas primeiras lições da 

própria Bíblia. […] Mas nunca sejamos 

culpados, como pais, de esquecer o 

treinamento religioso de nossas crianças; 

porque, se deixarmos isso esquecido, 

poderemos ser culpados do sangue de 

suas almas. (Pescadores de Crianças, p. 

14) 

Agora deixe-me falar sobre o porquê de 

termos, Eu e a Chel, escolhido a ED para nossa 



família. A ED chegou em nossa família por causa 

do desejo de agradar a Deus. É o que estamos 

procurando: um viver que agrade a Deus. Isto 

afetou decisões como quantidade filhos, o tipo 

de parto, qualidade da alimentação, relação com 

o consumo, festinhas de aniversário e outras 

coisas. Dentro deste pacote estava a ED. Fomos 

convencidos pelo Espírito por meio da Palavra 

que não havia outra forma, senão esta. 

Entendemos que isso era possível de ser feito, 

então nos esvaziamos de nossos motivos e 

estamos nos enchendo do motivo de Deus: sua 

própria glória. Isto tem sido para mim e para 

Chel um processo de transformação e busca, 

nem sempre linear, nem sempre fácil. 

É possível que um dos motivos que o fez vir 

a até aqui é buscar convencimento para fazer ou 

não ED. Mas, não comece pensando se ED é bom 

ou ruim, fácil ou difícil, possível ou não, aplicável 



ou não. Comece com qual modelo de educação é 

agradável a Deus e produzirá glória ao seu nome. 

Porque se não é isso que você almeja, se este não 

é o motivo fundamental, então qualquer coisa 

serve. Mas se é glória de Deus que está por trás 

dessa decisão, você precisará ser criterioso, ou 

melhor, biblicamente criterioso. 

Algumas coisas são muito claras e objetivas 

na Bíblia. Deuteronômio 6 é um exemplo disto. 

Nele vemos como e por que devemos educar 

nossos filhos. Contudo, não é claro e objetivo na 

Bíblia se devemos colocar nossos filhos na escola 

ou se devemos educá-los em casa. Mas há 

princípios inegáveis que devem nos constranger 

a tomar uma decisão segundo o que agrada a 

Deus. Só precisamos que ela nos convença. 

Aplicando os princípios da Palavra à minha vida 

fui convencido de que a ED é o meio certo para 

minha família. Entretanto, minha experiência 



descrita acima não pode, nem deve escravizar 

sua consciência. Mas a Bíblia sim! 

 

Buscando o que é agradável a 

Deus na educação de nossos 

filhos 

1. Reúna tudo que a Bíblia afirma 

sobre educação de filhos: papel do pai 

e da mãe, conteúdo, método, princípios e 

motivo. Leituras que podem ajudar: Êx 20; 

Dt 6; Js 29; Jz 2.6-15; Pv 1-31 (um capítulo 

por dia. Tenha coragem!); Dn 1; Mt 19.14; 

Rm 11.36; 1Co 10.31; Ef 6.1-4; 1Tm 6.14-17. 

 

2. Ore, mas seja específico desta 

vez. Fala ao Senhor do seu desejo de 



agradá-lo na criação dos seus filhos. Peça a 

Ele que lhe dê sabedoria para tomar 

decisões, coragem e disposição para segui-

lo e iluminação para aplicar os princípios 

da Palavra corretamente em sua vida e 

família. 

 

3. O que não provém de fé é pecado 

(Rm 14.23). Então, enquanto não tiver 

convencido, espere. Contudo, não 

confunda convencimento com aceitação. 

Muitas vezes estamos convencidos, mas 

não aceitamos. Ou como disse Packer: a 

Palavra de Deus não é difícil de entender, 

mas de engolir. 

 



4. Não seja precipitado. Não bata o 

martelo se você não calculou o preço, se 

não há concordância com seu cônjuge, etc. 

 

5. Só a Palavra deve dominar sua 

consciência. Há vários exemplos 

fantásticos neste site de famílias que 

educam em casa e, por aí, há milhares de 

outros que glorificaram a Deus 

matriculando seus filhos em escolas. 

Minha consciência, quando exposta aos 

princípios da Palavra de Deus, não me 

permitiu mais colocar meus filhos na 

escola, mas é a minha consciência. Não 

deixe que minha consciência (ou a de outra 

pessoa) escravize a sua. Volte aos pontos 1 

e 2 até que a Palavra controle sua 

consciência. 



6. Busque conselhos. “na multidão de 

conselheiros há segurança” (Pv 11.14). 

Irmãos/amigos que sabem usar a Palavra e 

a temem são bons conselheiros. Cerque-se 

de pessoas assim. 

 

7. Dependa da graça. Precisamos dela 

para tudo. A eficácia de nossas ações 

depende da graça de Deus. Nós e nossos 

filhos somos carentes dela. Sem Cristo não 

podemos fazer coisa alguma. 

“Provando sempre o que é agradável ao Senhor” 

(Ef 5.10). Paulo quer dizer com isso que 

precisamos testar todas as opções para discernir 

o que é agradável a Deus. Testar ou provar aqui 

significa expor todas as coisas à luz da Palavra de 

Deus, aquilo que prevalecer diante dela deve ser 

a regra para nossa fé e prática. 



 

7. OS PRIMEIROS 

PASSOS PARA 

COMEÇAR COM A 

EDUCAÇÃO 

EM FAMÍLIA 

Por Kenneth Wieske 

 

1. Tenha calma. Muita calma. 

 

2. Veja ponto número 1. Você tem tempo. 

Mesmo que seu filho esteja com 11 anos, 

você tem tempo. Não faça nada 
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https://educacaoemfamilia.com/2016/03/16/os-primeiros-passos-para-comecar-com-a-educacao-em-familia/
https://educacaoemfamilia.com/2016/03/16/os-primeiros-passos-para-comecar-com-a-educacao-em-familia/


precipitadamente. Vá com calma e 

paciência. A Bíblia diz: “Não é bom proceder 

sem refletir, e peca quem é precipitado.” — 

Provérbios 19.2 

 

3. Separe um tempo para sentar com seu 

marido ou sua esposa. Faça uma lista de 

prioridades, com o título: “Por que devemos 

educar os nossos filhos?” 

 

4. Faça uma outra lista, com o título: “Por que 

queremos educar os nossos filhos”. 

 

5. Crie um ambiente rico em casa: muita 

música, arte, e muitos bons livros. Para 

crianças pequenas, brinquedos e objetos 



para manipular. Procure um lugar – em 

casa, ou em outro lugar -, onde todos os dias 

seu pequeno filho possa correr, subir, 

descer, e se exercitar. 

 

6. Comece. Comece logo. Como assim? Sim, 

comece logo. Mesmo que seu filho ainda 

esteja estudando na escola, nada impede 

você de começar a transformar o seu lar em 

um ambiente rico em livros, música, e arte. 

Leia livros em voz alta, todos os dias. Não é 

necessário começar com Os Lusíadas. De 

fato, a não ser que seu filho seja bem 

diferente, melhor não começar com Os 

Lusíadas. Comece com livros tais como O 

Hobbit, ou As Crônicas de Nárnia (para 

crianças mais velhas). 

 



7. Decida se você manterá o seu filho na escola 

por enquanto, ou se vai apenas ensinar em 

casa. Para você que está muito temeroso, 

uma opção seria começar em casa enquanto 

seu filho ainda frequenta a escola. Separe 

algumas horas por dia para sentar-se com 

ele, conversar sobre o que ele aprendeu e 

ajudá-lo com as tarefas de casa. 

 

8. Invista amor, muito amor, em seu filho. Isto 

é mais importante que o investimento 

financeiro. A Educação em Família é, em 

primeiro lugar, um investimento de amor 

por seu filho. A coisa mais importante é o 

tempo que seu filho passa com você. Você é 

um exemplo para ele. Não há ninguém no 

mundo mais apto e capaz do que você para 

amá-lo e educá-lo. Se você tirar o seu filho 



da escola, o mero fato de ele passar o dia 

inteiro com você, em família, já terá um 

efeito indizível em seu comportamento, 

suas atitudes, e seu rendimento. 

 

9. Tenha calma. Uma das coisas que mais ouço 

de pais que educam em casa, é que eles se 

arrependem por terem ficado tão ansiosos e 

estressados no início. Não tem problema 

algum seu filho passar algumas semanas ou 

meses lendo ou ouvindo bons livros e 

música, enquanto você estuda as 

possibilidades e opções de currículo. 

 

10. Não tente re-criar o ambiente de escola em 

casa. Não funciona. Você vai ficar 

estressado, e seu filho também. O sistema 



“Henry Ford”(produção em massa) de 

educação em escolas institucionais pode até 

funcionar em certos casos, mas em geral 

esse sistema não tem demonstrado ser o 

mais produtivo e eficiente. Os professores 

universitários não param de reclamar que 

alunos, produtos do sistema, mal sabem ler 

e escrever, ou desenvolver um argumento. 

 

11. Tire da sua cabeça a ideia de que seu filho 

tem de estar numa certa série. No sistema 

“Henry Ford” a criança tem que se adequar 

à fabrica. Tem que se enquadrar numa série. 

O sistema simplesmente não tem condições 

de criar um plano de educação 

personalizado para cada criança. Na 

educação em casa, você tem liberdade. Seu 



filho pode estar estudando matemática da 

quinta série, mas história da oitava. 

 

12. Veja todo momento da vida como uma 

experiência educativa. Peça que um filho 

confira a nota fiscal quando vocês chegarem 

em casa depois fazerem as compras. No 

supermercado, deixe a criança calcular o 

preço por litro ou quilograma, para ver qual 

produto sairá mais em conta. 

 

13. Incentive a curiosidade. Se seu filho fizer 

uma pergunta, não diga: “Trataremos sobre 

isso no capítulo 12 do livro, no final do ano”. 

Aproveite as oportunidades pedagógicas, e 

deixe seu filho pesquisar e estudar o que é 

relevante para ele naquele momento. 



14. Embora seja sábio limitar radicalmente o 

“screen time” (tempo de tela), seja bem 

generoso com o acesso à Enciclopédia dos 

nossos tempos: o Google. Um computador 

com tela grande, num lugar público em casa, 

onde todo mundo possa ver o que está 

sendo pesquisado, proporciona para o seu 

filho uma vasta biblioteca que vai alimentar 

e estimular sua curiosidade e imaginação. 

 

15. Leia. Leia muito para o seu filho. Leia 

também o crescente número de blogs e sites 

sobre o homeschooling (educação em 

família) em língua portuguesa. 

 

16. Tenha calma. Não há uma abordagem, um 

currículo, que seja o Único Currículo 

http://educacao-domiciliar.com/


Correto Para Todas As Famílias E Todas As 

Crianças Em Todos Os Lugares De Todos Os 

Tempos. Cada família é diferente. Cada 

situação é diferente. Cada criança é um 

indivíduo. Um currículo pode funcionar 

muito bem com um filho, e não funcionar de 

forma alguma com o outro. Não tem 

problema. Faça o que é melhor para a 

criança. Não se torne escravo de nenhum 

sistema ou nenhum currículo, não importa 

quanto você tenha pago por ele. 

 

17. Não tema. Não importa qual currículo você 

escolha (ou mesmo se você escolher 

não usar currículo algum!), seu filho, criado 

e educado em um ambiente rico em amor, 

paciência, livros, artes, música e amor pelo 

conhecimento, vai natural e 



automaticamente se sair muito melhor do 

que a maioria dos produtos do sistema 

“linha de montagem” de educação. 

 

18. Siga o seu caminho. Educar seu filho de 

acordo com sua fé, sua filosofia de vida, sua 

cosmovisão é um direito humano. 

 

19. Tenha confiança. Qualquer criança educada 

num ambiente de amor, com acesso a muito 

material para estimular sua inteligência e 

curiosidade, e guiado pela sabedoria e 

conhecimento dos seus pais, será um 

cidadão produtivo em nossa sociedade. 

 



20. Tenha certeza de que não é necessário 

vender sua alma ao sistema, ou dobrar o 

joelho diante dele, para assegurar um futuro 

para o seu filho. Um filho bem educado em 

família não ficará para trás. Poderá fazer o 

Enem e entrar logo na faculdade ou, no caso 

de famílias que escolheram um currículo 

bem diferente do currículo padrão, o aluno 

poderá facilmente passar um ano no pré-

vestibular. Se ele sabe ler, interpretar textos, 

avaliar argumentos, raciocinar, e se 

expressar, não terá a mínima dificuldade na 

hora da re-integração no “Sistema”. 

 

 

 

 



 

8. POR ONDE 

COMEÇAR 

Por Rachel Oliveira 

 

A cada dia cresce o número de pessoas que 

tomam conhecimento do que seja a educação 

domiciliar (homeschooling). Alguns ficam 

apenas na simpatia, outros entendem ser esta 

uma boa ou a melhor opção para seus lares. A 

partir de então começam a buscar mais 

informações e, inevitavelmente surge a 

pergunta: e por onde começo? 

Não há uma fórmula, um “abc” que mostre 

o caminho. Entretanto, neste post vamos tentar 

dar algumas dicas que te ajudarão a dar os 

http://www.educacao-domiciliar.com/por-onde-comecar-parte1/
http://www.educacao-domiciliar.com/por-onde-comecar-parte1/


primeiros passos na busca de conhecimento e 

tomada de decisões. 

Geralmente, o primeiro sentimento de 

quem decide educar os filhos em casa é o de 

insegurança. Será que vou dar conta? Será que 

ele vai aprender? Será que vou conseguir 

material adequado? 

Infelizmente, por muitos anos nos foi 

passada a ideia de que a escola é o único lugar 

capaz de ensinar e de que fora dela não há como 

formarmos cidadãos competentes, letrados, 

inteligentes e capazes de exercer uma profissão. 

Isso não é verdade! A escola é uma das opções, 

mas não a única. Então, talvez o primeiro passo 

seja entender e acreditar que você é capaz de 

ensinar seus filhos. 

 



Você é capaz! 

Essa certeza não vem de uma confiança em 

nossas competências e inteligência. Ela vem da 

certeza de que Deus nos chamou para 

ensinarmos nossos filhos. 

“E estas palavras, que hoje te ordeno, 

estarão no teu coração; E as ensinarás a 

teus filhos e delas falarás assentado em 

tua casa, e andando pelo caminho, e 

deitando-te e levantando-te. Também as 

atarás por sinal na tua mão, e te serão por 

frontais entre os teus olhos. E as 

escreverás nos umbrais de tua casa, e nas 

tuas portas.”  (Deuteronômio 6:6-9) 

Foi Deus quem nos chamou para ensinar 

nossos filhos. E não apenas ensinar “Bíblia”, mas 

qualquer coisa. Quando vivemos dentro de uma 



cosmovisão bíblica, entendemos que “qualquer 

coisa” que nossos filhos venham a aprender deve 

ser para a glória de Deus. Todo o conhecimento 

e verdade não existem fora da Palavra. Fisica, 

matemática, biologia?? Sim, tudo deve ser 

aprendido através das lentes bíblicas. Mas, isso 

é assunto para outro post. Por agora, o 

importante é lembrar que Deus sempre 

capacitou seus filhos para toda boa obra e 

ensinar não fica fora disso. 

Não, você não vai receber o dom de ensinar 

química, mas Deus vai lhe dar sabedoria para 

achar o caminho para isso, seja através do 

autodidatismo (as crianças “aprendem a 

aprender”), seja através de aulas particulares, 

recursos na internet, etc. Mas o básico, como 

ensinar a ler e contar, Ele já te capacitou! Se você 

sabe ler e compreende o que lê, tem disposição e 

vontade de aprender, tem tempo para se dedicar 



ao ensino, então você é capaz! Uns terão 

facilidade, outros precisarão estudar e se 

preparar mais, entretanto, todos são capazes! 

 

Ore e descanse! 

Se algum de vocês tem falta de sabedoria, 

peça-a a Deus, que a todos dá livremente, 

de boa vontade; e lhe será concedida. 

(Tiago 1:5) 

Não andem ansiosos por coisa alguma, 

mas em tudo, pela oração e súplicas, e com 

ação de graças, apresentem seus pedidos 

a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o 

entendimento, guardará os seus corações 

e as suas mentes em Cristo Jesus. 

(Filipenses 4:6,7) 



Peça a Deus que confirme a decisão em seu 

coração e, a partir daí, ore para que Ele te encha 

de sabedoria e paz. A vida do cristão, de uma 

forma geral, é norteada por esse princípio – orar 

sem cessar. E a oração abrange todas as áreas da 

nossa vida. Ensinar em casa, mais do que uma 

ferramenta educacional é um estilo de vida e 

precisamos estar em oração constante para 

receber de Deus força, sabedoria, paciência, 

conhecimento e muito amor pelos nossos filhos! 

 

Escolha o tipo de educação que 

você quer oferecer a seus filhos 

Independentemente da idade de seu filho, 

antes de sair comprando livros, escolhendo 

currículo ou imprimindo atividades, pense sobre 

o que você deseja para o futuro dele. Se você 



anseia algo além de apenas conseguir um “bom” 

emprego, então você precisa conhecer outra 

linha educacional além da tradicional, oferecida 

pela escola. Não vou citar nem explicar as que 

existem, pois haverá oportunidade para 

aprofundar o assunto 

 

Gaste tempo aprendendo sobre 

homeschooling 

Há pouco tempo, se você quisesse saber 

qualquer coisa sobre homeschooling teria que 

visitar blogs estrangeiros. Quase nada havia em 

português. Embora já existissem famílias 

educando em casa, não havia notícias nem 

material sobre o assunto. Porém, a realidade 

hoje é outra, graças a Deus!! Há muitas famílias 

criando blogs e sites a fim de compartilhar o que 



tem vivido, aprendido e produzido. Para todas os 

gostos, credos e idades. 

Além disso, há teses, artigos e estudos 

sobre o tema, já disponíveis na internet. É 

preciso “arregaçar as mangas” e trabalhar!!! 

Educar em casa é um privilégio que tem suas 

responsabilidades e uma delas é estudar, estudar 

e estudar! Nós ensinamos, nós aprendemos! 

Leia testemunhos de outras famílias, 

aprenda com quem já está mais a frente, 

pesquise sobre métodos de alfabetização, sobre 

recursos tecnológicos, e muitas outras 

ferramentas que servirão para sua “sala” de aula 

(ou quarto, ou cozinha, jardim…). Se você tem 

filhos pequenos, com menos de 5 ou 6 anos, não 

se apresse!! Tire “férias” por um determinado 

tempo (um mês, um semestre ou até mesmo um 

ano!!!) a fim de se preparar. Não tenha medo, 



pois seu filho não vai ficar para trás. Atrás de 

quem mesmo?? Não há competição, não há 

comparação. Ele não vai perder, nem vai se 

atrasar. 

Enquanto você gasta tempo se preparando, 

separe um tempo para estar com ele. Fazendo 

qual tarefinha?? Nenhuma, por enquanto!! Leia, 

leia e leia. Leia enquanto eles estiverem 

brincando com uma massinha, desenhando, 

montando um quebra cabeça. Leia em voz alta 

muitas e boas histórias! Em breve você estará 

preparado para começar atividades mais 

estruturadas e todos sairão ganhando!!! 

 

Crie o hábito da leitura!! 

A base para uma boa educação é a leitura. 

Desde pequenos, ainda de colo, devem começar 



a ouvir histórias, muitas histórias. Compre 

livros, visite sebos! Se não existir na sua cidade, 

entre em sites como Estante Virtual e adquira 

alguns exemplares. Procure indicação de bons 

livros!! 

 Para crianças pequenas não é necessário 

encher a casa de livros. Elas gostam (e precisam) 

de ouvir várias vezes a mesma história. Se seu 

filho já for maior, descubra o interesse dele e 

invista. Se a criança tiver gosto pela leitura o 

“mundo” estará disponível para ela e depois ela 

não lerá apenas o que gosta, mas abrirá seus 

horizontes. Reserve um espaço em casa para 

colocar uma prateleira ou uma estante com os 

livros. As crianças devem ter acesso fácil a eles. 

Se possível, separe um local próprio para a 

leitura, que seja aconchegante e convidativo! 

http://www.estantevirtual.com.br/


Conheço uma família que tirou seus filhos 

já grandes da escola e gastou um ano completo 

“só” incentivando a leitura, pois eles tinham 

tempo de ler apenas o que era indicado pela 

escola. Esse tempo de “férias” não foi perdido 

nem houve atraso. As crianças começaram a 

devorar livros e em pouco tempo tinham 

ganhado muito conhecimento. Embora não seja 

a melhor opção, há também ebooks e livros 

disponíveis (e autorizados) em pdf, no caso de 

não haver possibilidade de compra-los. 

 

Faça amizades com pais 

homeschoolers!! 

Essa expressão, homeschooler, é usada 

para a pessoa que ensina em casa. Encontre um 

grupo na internet ou faça amizades com outras 



pessoas que já praticam a educação domiciliar, 

pois a troca facilita e fortalece. Se tiver famílias 

em sua cidade, faça contato, marque encontros, 

crie vínculos. Certamente vai ajudar bastante! 

Entre em contato com os autores de diversos 

blogs já existentes e converse com eles, 

pergunte, exponha suas dúvidas, peça 

conselhos! No facebook existem várias 

comunidades. Em algumas é necessário solicitar 

autorização, mas são muito úteis! Pesquise como 

Homeschooling Brasil, Educação Domiciliar 

para cristãos, entre outros. 

 

Ouça boa música 

Durante o dia, no momento em que realiza 

suas atividades da casa, enquanto eles brincam 

ou realizam alguma tarefa, tenha como fundo 



uma boa música. Ajuda na concentração, cria um 

bom gosto musical, aguça a curiosidade para 

aprender a arte. Muitos pais, por não gostarem 

de música clássica não expõe seus filhos a esse 

tipo de música e não sabem o quanto estão 

perdendo. Talvez não gostem por não terem sido 

criados ouvindo. 

A maioria dos pais querem que seus filhos 

aprendam música e se preocupam em como vão 

ensinar as notas, o ritmo, etc.  É uma 

preocupação relevante, contudo, haverá tempo 

para isso, mais para frente. O primeiro passo é 

expor seus ouvidos a uma música de qualidade e 

fazer isso de forma constante. Não apenas 

música clássica, mas seja o gênero que for, que 

seja algo bem elaborado, harmônico e belo.  

 



Desescolarize-se!! 

Como disse acima, nós fomos levados a 

crer que somente a escola é eficiente no ensino 

das crianças. E o modelo escolar está dentro de 

nós de uma maneira muito mais forte do que 

imaginamos. É difícil não reproduzir o ambiente 

escolar dentro de casa, pois foi o modelo que 

aprendemos. Contudo, para que o ensino em 

casa dê certo, é preciso desvincular, reaprender, 

repensar como se ensina e como se aprende. 

Assista algumas palestras e vídeos sobre o 

assunto e leia bons livros sobre o tema. Aqui 

estão 3 livros cuja leitura vai ser de grande valia 

para entender o que estou falando (os links são 

apenas sugestões de onde adquirir): 

 

1) O que estão ensinando aos nossos filhos – 

Solano Portela – Editora Fiel 

http://www.editorafiel.com.br/produto/5076039/O-Que-Estao-Ensinando-aos-Nossos-Filhos


2) Quem controla a escola, governa o mundo – 

Gary Demar – Monergismo 

3) Maquiavel Pedagogo – Pascal Bernardin 

– Ecclesiae 

 

E o que mais??? 

Enquanto você segue os passos acima, tem 

algo muito importante que você pode fazer por 

seu filho. Há 10 coisas essenciais na educação 

deles que devem ser feitas antes que completem 

10 anos. Logicamente essa idade é flexível, mas 

gira em torno disso. Elas estão listadas e 

detalhadas no site Trivium Pursuit. Abaixo vou 

listá-las de forma resumida: 

 

http://editoramonergismo.com.br/?product=quem-controla-as-escolas-governa-o-mundo
http://www.saraiva.com.br/maquiavel-pedagogo-ou-o-ministerio-da-reforma-psicologica-4689777.html
http://www.triviumpursuit.com/articles/ten_to_do_before_ten_portuguese.php


1) Leitura e 

caligrafia 

2) Narração 

3) Memorização 

4) Escutar e ouvir 

5) Culto doméstico 

6) Artes e artesanato 

7) Passeio de 

pesquisa 

8) Trabalho e serviço 

9) Disciplina 

10) Brinque 

 

Parece pouca coisa, mas não é! Se você 

conseguir dar conta dessas 10 áreas, já vai dar a 

seu filho uma base sólida e única para a vida 

dele, tanto na parte acadêmica como na 

espiritual e cognitiva. 

 

 



 

9. SERÁ QUE CONSIGO? 

Por Tamara Wieske 

 

“Entregue o seu caminho ao Senhor; 

confie nele, e ele agirá…O Senhor firma os 

passos de um homem, quando a conduta 

deste o agrada; ainda que tropece, não 

cairá, pois o Senhor o toma pela mão.” 

Salmo IVN 42-32 ,5:73  

Uma mãe me disse que ela e o seu marido 

tomaram a decisão de educar seus filhos em 

casa.  Ela quer fazer, ela acha que é a decisão 

certa para a família deles, que é a vontade de 

Deus.  Mas ela tem dúvidas, perguntas e até 

preocupações.  Talvez você também tenha. 

https://educacaoemfamilia.com/2016/03/23/sera-que-consigo/


Será que vou conseguir dar conta da casa, 

do almoço, de lavar a roupa, e depois de tudo 

isto, também educar os filhos?  Será que vou 

falhar?  Será que a casa vai cair em ruínas? 

Deixe-me compartilhar com você algumas 

palavras de encorajamento: 

 Se Deus chama, Ele capacita.  Entregue o seu 

caminho ao Senhor.  Você experimentará (de 

novo) que Deus abençoa a fidelidade. 

 

 Educação em casa vai mudar a sua vida 

completamente.  Para o bem! Você 

vai aprender a priorizar o que realmente 

importa. 

 



 Vai ter ocasiões quando você não vai conseguir 

dar conta de tudo, pelo menos não do jeito que 

você queria. Isto acontecerá especialmente no 

início, e também em momentos tais 

como  uma gravidez difícil, ou uma mudança 

de casa.  Mas você vai aprender como lidar 

com isso. 

 

 Você vai aprender humildade, porque vai 

reparar o quanto você precisa da ajuda de 

outros.  Terá que aprender a aceitar ajuda 

quando alguém oferecer: seu esposo, seus 

filhos, sua mãe, uma amiga, uma irmã da 

igreja. Ou talvez você tenha que pedir a ajuda 

deles. 

 



 Vai ter que pedir ajuda a Deus, que vai 

melhorar sua vida de oração. Eu me lembro 

como, quando estava grávida e me faltou 

paciência, eu precisava correr para o meu 

quarto para orar, duas ou três vezes numa 

manhã só. (E talvez chorar um pouquinho, e 

respirar fundo.) 

 

 Seus filhos vão crescer aprendendo que fazer 

parte de uma família significa contribuir para 

o bem da família. Eles precisam aprender que 

cada um deve ajudar no trabalho da casa. Vão 

aprender a lavar louça, roupa e o banheiro. 

Podem aprender a cozinhar.   Nossas filhas de 

12 e 15 anos ficam responsáveis pelo almoço 

uma vez por semana- planejar, cozinhar, e 

lavar a louça depois. Nosso pequeno filho, de 

6 anos, tem a responsabilidade de verificar 



todos os dias se os banheiros estão com papel 

higiênico suficiente. Nossa filha de 2 anos já 

está começando a ajudar a tirar a mesa.  Em 

todas as refeições, todos os nossos filhos 

ajudam a pôr a mesa, tirar a mesa, lavar a 

louça, e varrer. Eu os ajudo quando posso, mas 

normalmente depois do almoço e jantar, eu 

tomo chá com o meu marido enquanto os 

nossos filhos arrumam a cozinha. 

 

 Achar um equilíbrio e gerenciar as muitas 

responsabilidades e tarefas diferentes, vai se 

tornar menos difícil e mais natural na medida 

que você vai acumulando mais experiência 

neste novo estilo de vida. A vida de educação 

em família debaixo da graça de Deus é uma 

grande bênção! 



Como o autor Chaim Potok escreveu, “All 

beginnings are hard”, mas, como diz o Salmista, 

ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor lhe 

toma pela mão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. CONFISSÕES DE 

UMA 

MÃE HOMESCHOOLER 

Por Renata Santos 

 

Sou uma mulher feliz. Atualmente parece 

ser impossível que tal substantivo possa 

caminhar junto com tal adjetivo. A mulher pode 

ser livre, pode ser independente, bonita ou feia. 

Mas feliz, está difícil… 

Muitas procuram palavras libertárias para 

trilhar a busca pelo caminho da felicidade, e 

tentam sinceramente buscá-la. Correm, correm 

em busca da danada da felicidade, e nunca 
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alcançam. Podem até em determinados 

momentos encontrar aquela alegria 

momentânea, esfuziante, porém logo se colocam 

na velha lida de correr atrás do que poderia 

preencher suas vidas. 

A maturidade e a Escrituras me levaram a 

refletir melhor sobre o contentamento. 

Encontrar a felicidade fica mais fácil quando se 

tem um Senhor misericordioso lhe dizendo 

exatamente como se encontra. Então, aqui estou 

eu, compartilhando com vocês sobre a minha 

alegria. 

Tenho contentamento no meu Deus, que 

enviou o seu filho para me salvar. Obrigada 

Senhor por me escolher, mesmo eu não sendo 

merecedora do Seu amor. 

Tenho contentamento em ser esposa, 

amando e sendo amada por um marido zeloso, 



cuidadoso e provedor. Sou feliz por ser 

protegida, tratada como uma rainha, respeitada 

pelas minhas virtudes, pelo meu intelecto e 

exortada pelos meus erros. 

Tenho contentamento em ser mãe, graça 

concedida, favor imerecido. Me regozijo em 

cuidar de minha casa, mesmo tendo a bagagem 

acadêmica que tenho. Gosto de estar em casa, de 

criar um ambiente de paz, um lar aconchegante, 

amo pastorear os meus filhos de perto, cuidando 

de seus corações. 

E agora, nessa nova fase de minha vida, 

estou jubilante com a opção de dedicar minha 

energia a educar meus filhos em casa. É como se 

todos os meus dons e talentos convergissem em 

um só propósito: redimida, mulher, esposa, mãe, 

professora. Tudo o que eu sou está canalizado 

em um só esforço: trilhar o caminho da vida, 



conduzindo os meus filhos pelas mãos, segundo 

as ordenanças do Senhor. 

Por isso, não me sinto explorada por um 

suposto acúmulo de funções (pois a função é 

única, nós é que a dividimos em inúmeras partes 

para depois não conseguirmos cumpri-las).  Pelo 

contrário, me sinto compelida a ir mais longe: a 

ser mais piedosa, a ter meus pecados tratados, a 

crescer em sabedoria e conhecimento. Não 

tenho jornada dupla ou tripla, tenho uma 

jornada única, certeira, em que todas as minhas 

energias convergem para me conduzir ao alvo 

juntamente com os que me  foram confiados. 

Agradeço a Deus pela vida que tenho, com 

todas as limitações e dificuldades pelas quais 

uma mãe passa. Agradeço pela oportunidade 

ímpar de estar junto aos meus filhos, pois tenho 

desfrutado do crescimento e amadurecimento 



deles. Estou ensinando-os a enxergar o mundo a 

partir das lentes do alto, a serem sujeito ativos e 

críticos, a não se conformarem com esse mundo, 

a fazer diferença para o Reino. 

Não há maior alegria para uma mulher do 

que esta! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. PENSAMENTOS DE 

UM FILHO EDUCADO 

EM CASA SOBRE 

OS PAIS 

Por Davi Santos 

 

Olá, meu nome é Davi e tenho 12 anos. Eu 

comecei a ser educado em casa esse ano (2016) e 

quando soube que eu sairia da escola, realmente 

foi um tremendo choque para mim. Fiquei 

bastante confuso, pois passara a minha vida toda 

sendo ensinado na escola. Achava estranho, pois 

eu nunca consegui imaginar a minha casa como 
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um ambiente de estudo. Porém, meus pais 

(César e Renata) me disseram para não me 

preocupar e confiar neles, pois tinham certeza 

que aquilo iria ser melhor para mim e para meus 

irmãos. 

Entrando na adolescência, vários têm 

dificuldade para confiar em seus pais e obedecê-

los. Esta fase é bastante difícil para a maioria dos 

adolescentes, que acham que seus pais são 

chatos, irritantes e só sabem pegar no pé. Eu, 

sendo criado em uma família cristã reformada e 

sendo guiado pelas Escrituras, entendo que os 

pais são uma benção na minha vida e dos meus 

irmãos. Principalmente neste momento, quando 

meus pais são meus “professores” e passo a 

maior parte do tempo junto deles. 

Minha mãe é a minha principal educadora. 

Ela é fisioterapeuta, mestre em neurociências e 



tem várias pós-graduações. Até o ano passado 

era professora universitária, mas deixou tudo 

isso para ficar conosco. Minha família entende 

que o objetivo principal da vida de uma mulher 

casada e com filhos é ensiná-los a viver neste 

mundo tão difícil enquanto se tem tempo, pois a 

oportunidade passa bem rápido, e quando você 

abre seus olhos, os filhos já estão adultos e com 

a cabeça formada. Se você desperdiçar essa 

oportunidade de carinho e afeto, garanto que 

não terá outra. 

Escrevi este relato por experiência de vida 

própria. Tenho visto que vários adolescentes têm 

vergonha de falar de seus pais, principalmente 

quando estes estão ensinando as coisas certas e 

apropriadas a eles. Então, em vez de falar bem 

de seus pais, só falam pelas costas e desprezam o 

tempo em que passam juntos. Não percebem que 

seus pais são um modelo que os prepara para o 



futuro. Estes momentos tão preciosos não 

podem ser ignorados. Desfrutem o máximo de 

seus pais, pois eles são instrumentos do 

SENHOR na sua vida para te ensinar no 

caminho. 

Hoje, já tenho um outro ponto de vista em 

relação a educação domiciliar. Agora entendo 

que estou estudando não por obrigação, mas 

pelo prazer em aprender. Também, agradeço a 

Deus pelos meus pais, e percebo a dedicação 

deles neste novo tipo de aprendizado. No 

princípio eu estava nervoso, mas eu confiei em 

meus pais. Agora, desfruto de várias alegrias na 

companhia da minha família. 

“Ensina a criança no caminho em que deve 

andar, e, ainda quando for velho, não se 

desviará dele”. Pv 22: 6 

 


