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Dedico este livro aos irmãos da antiga 

Igreja Protestante Reformada pela sua pa-

ciência e encorajamento.
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PREFÁCIO

O objetivo do autor ao escrever este Livro é tornar o 

ensino-aprendizagem mais fácil para aqueles que lindam 

com o tema.

Para Boanerges Ribeiro, “Deus, pela atuação redentora 

de Cristo aplicada pelo Espírito Santo, vem resgatando, deste 

mundo, indivíduos, famílias e ordenando uma nova huma-

nidade. Esta nova humanidade em intersecção com a velha 

humanidade, portanto em interação constante, tem resgata-

do vidas”1 e as transferindo para o seu domínio. Este novo 

homem que a todo tempo se relaciona com a velha huma-

nidade se difere desta, uma vez que seu destino e legado são 

traçados pela identi(cação com Nosso Senhor Jesus Cristo.

A intersecção entre a nova e velha humanidade consti-

tui-se no lócus em que visivelmente é percebido duas cons-

truções mentais, duas compreensões, duas cosmovisões e 

duas (loso(as de vida. Neste lócus imaginário, duas operan-

tes forças se encontram, agem, reagem, opõem e relacionam-

-se. Deve (car claro que não é maniqueísmo o que aqui se 

descreve, mas a Igreja *orescendo em meio a um mundo in-

fértil, deformado e deformador.

A absorção, pela igreja, dos princípios cristãos que são 

sua base e sua fonte, obrigatoriamente, a quali(ca como co-

1 RIBEIRO, Boanerges, Terra da Promessa, São Paulo: Livraria 
Semeador, 1988, p. 105.
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munidade adoradora, missionária e educadora. Esta Igreja 

Educadora cumpre sua dupla missão irradiando a luz evan-

gélica nos corações de uma humanidade decaída e rebelde e, 

ao mesmo tempo, solidi(ca e aperfeiçoa os remidos.

O brilhante trabalho, fruto de muitos anos de docên-

cia e pesquisas, desenvolvido pelo reverendo Hermisten 

Maia, chega em momento muito oportuno, graças à atuali-

dade dos debates em torno de Educação Cristã. O erudito 

professor demonstra em seu estudo que a Igreja de Cristo, 

neste lócus real que permite a intersecção entre a nova e 

velha humanidade, cumpre cabalmente seu papel de luz e 

sal do mundo. A Igreja, conforme demonstra o autor, é de-

positária de um extraordinário patrimônio espiritual e cul-

tural. Este imenso patrimônio sob seus cuidados tem sido 

compartilhado com a humanidade ao longo dos séculos. 

Desde as origens, “Deus é o Mestre Perfeito”. O doutor Her-

misten salienta a magnitude da pedagogia de Jesus, mestre 

dos mestres e mestre por excelência, que permeia toda a 

tradição cristã. Com o mesmo rigor, demonstra o caráter 

inso(smável e excepcional das Sagradas Escrituras como 

Livro único, Educador e Libertador. Não lhe escapa, indele-

velmente, os brilhantes personagens Apostólicos, Patrística 

Antiga, Medievo, Escolástica, Renascimento Humanístico, 

Reforma e Contemporaneidade. Trata-se de um Guia de 

Educação Cristã.

Esta Igreja, detentora de tão rica tradição, tem educado 

a humanidade por milênios, especi(camente o mundo oci-

dental. Exerceu e exerce força tão avassaladora na constru-

ção do pensamento antigo, medieval e moderno que qual-

quer pesquisador honesto não se intimidaria em a(rmar que 

o Ocidente é uma dádiva da Igreja.
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O original autor oferece, página por página de seu livro, 

um banquete que, ao mesmo tempo, educa e desa(a o leitor 

a ensinar a quem quer e vai ensinar.

Wilson Santana Silva

Julho de 2011
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APRESENTAÇÃO

Este despretensioso trabalho é resultado de estudos va-

riados. A sua sistematização ocorreu em estudos bíblicos que 

ministrei na Escola Dominical da Igreja Protestante Refor-

mada de Maringá-PR, no período de janeiro de 2009 a maio 

de 2010.

Para mim, foi uma experiência muito agradável poder 

estudar este assunto com a igreja. Meu desejo é que Deus 

desenvolva em nosso coração a paixão pela educação ten-

do como padrão de leitura, avaliação e ensino a Palavra de 

Deus, a única que permanece.

Agradeço ao Rev. Dr. Wilson Santana Silva, irmão, 

amigo e colega, o honroso prefácio. Que Deus continue lhe 

abençoando em suas lides pastorais e acadêmicas.

Rev. Hermisten Maia Pereira da Costa

Maringá, 5 de julho de 2011




