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Eu gostaria de abordar com os formandos sobre o tema de "A Paixão de um Professor 
Reformado”. Quero incentivá-los a serem professores reformados apaixonados. 
Professores apaixonadamente reformados e apaixonados pelo ensino. 
 
Como professor reformado, vocês devem ser apaixonados em cinco direções diferentes. 
Como um crente Reformado ensinando em uma escola reformada, vocês devem ter 
cinco grandes amores. 
 
Ame a Deus 
 
Seu primeiro amor deve ser Deus. Você deve ser uma mulher, um homem de Deus. Você 
precisa amar a Deus com cada fibra do seu ser. Como nosso Senhor Jesus Cristo nos 
ensinou, o primeiro grande mandamento é amar ao Senhor nosso Deus com todo nosso 
coração, alma, mente e força. 
 
Se você ama a Deus, você será uma pessoa de oração. Quando você está ensinando, 
certifique-se de começar cada dia com oração. Graças a Deus pelo grande privilégio de 
ensinar Sua juventude pactual. Orem por seus alunos. Por seus colegas. Por você 
mesmo. Ore para que você seja uma bênção para os seus alunos. 
 
Se você ama a Deus, você vai obedecê-lo. Você vai colocar Deus em primeiro lugar em 
sua vida. Se você ama a Deus, isso será mostrado. Será irradiado de você, e seus alunos 
vão ver e sentir isso. Deixe-os ver que você é um homem, uma mulher de Deus; alguém 
que é apaixonado por Deus; que ama a Deus intensamente e extensivamente. 
 
Ame a Palavra de Deus 
 
Em segundo lugar, ame a Palavra de Deus. Ame a Bíblia, a revelação de Deus. A carta de 
Deus para nós. Se você ama a Palavra de Deus, você vai lê-la. Lê-la todos os dias. Antes 
de ir para a escola, leia a Bíblia, mesmo que seja apenas alguns versos. Alguns versos da 
escritura para nutrir você e sustentá-lo durante todo o dia. 
 
Se você ama a Palavra de Deus, ela vai controlar a forma como você vive. Como você se 
conduz dentro e fora da sala de aula. Como você interage com seus colegas e com seus 
alunos. 
 
Seja apaixonado acerca da Palavra de Deus. Incorpore-a através da trama de sua vida. 
Isto irá irradiar de você. Você vai ser visto e conhecido por seus alunos como alguém 
que ama a Deus e Sua Santa Palavra. 
 
 
 
 



Ame a confissão reformada 
 
E então, ame a confissão reformada. Seja apaixonado pela confissão reformada. Nunca 
se envergonhe de ser reformado. 
A confissão reformada resume muito bem o que a Bíblia ensina sobre Deus, sobre o 
homem, e sobre o mundo em que vivemos. 
 

a. A confissão reformada fala sobre o Deus transcendente que está muito acima de 
sua criação; que criou todas as coisas e, em sua providência, as sustenta. Mas 
também fala sobre o Deus imanente que veio perto de nós em Sua Palavra, e na 
plenitude dos tempos, em seu Filho Jesus Cristo, e, em seguida, mesmo na 
pessoa do Espírito Santo. Fique imerso nas confissões Reformadas (Confissão 
Belga, Catecismo de Heidelberg e os Cânones de Dort) e você vai encontrar a sua 
mente focada em Deus, que é ao mesmo tempo transcendente e imanente. 
 

b. A confissão reformada fala sobre o homem. Ela fala sobre a dignidade original 
do homem – sobre como Deus criou o homem à Sua própria imagem. Ela fala 
sobre como o homem caiu em pecado e debaixo da ira de Deus. Sobre como a 
depravação penetrou em todas as partes do homem. Ela fala sobre como Deus 
nos liberta do pecado pelo sangue de Cristo e nos regenera pelo Espírito de 
Cristo. Se você ama a confissão reformada e fica imerso nela, você terá uma visão 
correta do homem, também das crianças em sala de aula. Acerca de quem o 
homem era; de quem o homem passou a ser; e de quem o homem é chamado a 
ser. 
 

c. A confissão reformada fala sobre o mundo em que vivemos. Deus é o criador de 
todas as coisas. Este mundo pertence a Ele. Somos mordomos. Como Sua 
imagem devemos trabalhar com o que Ele nos deu neste mundo. Deus também 
é o Senhor da história mundial. Ele está conduzindo a história deste mundo, de 
acordo com seu soberano e bom plano, rumo a uma conclusão perfeita. Nesse 
meio tempo, devemos trabalhar no mundo, na história, enquanto ainda é dia. 
Ame sua confissão reformada. Seja consciente de Deus como transcendente e 
imanente. Esteja consciente de quem somos como povo redimido. Seja 
consciente do mundo em que vive e do movimento da história. E você vai ser um 
bom professor. 

 
Ame as crianças 
 
Então, você deve amar as crianças. Se você não ama as crianças, pegue seu diploma hoje 
e encontre um emprego em um restaurante, em uma empresa de construção ou numa 
fazenda. Dirija um caminhão; trabalhe em uma empresa de limpeza; volte para a escola 
e estude direito; faça qualquer coisa, mas não ensine crianças. 
Se você quer ensinar as crianças, você precisa amá-las - incondicionalmente. Se você 
ama as crianças, elas saberão. E elas vão te amar de volta. 
 
Amar as crianças não significa ser um grande algodão doce e ser suave acerca delas. 
Não! 



Seja rigoroso com elas. Dirija-as com firmeza, com disciplina firme, mas justa. Estou 
certo de que os professores que vocês tiveram lhes falaram sobre a necessidade de 
gestão de sala de aula. Eu ouvi uma vez que um professor iniciante faz bem em não sorrir 
até o fim do recesso escolar. O ensino é uma das profissões mais difíceis que existe. Você 
está empreendendo numa profissão muito exigente, mas a mais bela e deleitosa de 
todas.  
 
Uma das chaves para ser um bom e bem-sucedido professor é o amor pelas crianças.  
Amor intransigente. 
 
Ame a Deus, Ame Sua Palavra, ame as Confissões Reformadas, Ame as crianças. 
 
Ame aprender 
 
Você precisa, finalmente, amar aprender. Um professor precisa primeiro ser um aluno. 
Você tem todos os resultados de anos de ensino na faculdade. Você está cansado de ser 
aluno. 
 
Bem, eu lamento ter de dar esta notícia para você: Se você quer ser um professor 
eficiente, você precisa continuar a ser um aluno. Você precisa amar aprender. 
Continue lendo; continue a estudar; continue aprendendo. Enquanto você continuar 
estudando você vai permanecer revigorado, energizado, animado e empolgante. Seja 
apaixonado sobre aprender coisas novas. Mantenha-se aprendendo novos ângulos 
acerca das coisas velhas. Internalize o que você aprende e em seguida, seja um mediador 
daquele conhecimento para seus alunos. 
 
Meus amigos, sejam um professor reformado apaixonado. Ame aprender. Ame as 
crianças. Ame a confissão reformada. Ame a Palavra de Deus. Ame a Deus. 
Seja apaixonado nestas cinco direções. Você vai ser um professor eficaz; um bom 
professor; um professor em cuja sala de aula eu gostaria de ser. 
 
Rev. George van Popta, 31 de maio de 2002 [Usado com permissão do autor.] 
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