
Alguma vez lhe ofereceram uma comida que 
você não conhecia, e seus pais o encorajaram 
a experimentar? É possível que quando 
experimentou pela primeira vez não tenha achado 
nada extraordinário. Na vez seguinte, seus pais o 
encorajaram a experimentar de novo, e então você 
gostou. À medida que você cresce, seu paladar 
por novos alimentos se desenvolve e muda.

Acontece a mesma coisa com a educação. Você 
vai ter muito interesse por alguns assuntos, ao 
passo que tem outros que de momento não gosta 
e talvez até preferisse não ter que estudar. 

Talvez goste das aulas de ciências, mas gostaria 
de não ter que aprender a fazer redações. Ou 
talvez goste de escrever, mas não tem muito 
interesse em aprender ortografia. Contudo, 
geralmente, todas as partes da educação têm uma 
função que se completa. Por exemplo, um cientista 
precisa saber escrever a fim de apresentar 
perguntas e descobertas científicas, e um escritor 
ou jornalista precisa saber ortografia.

Quer seja uma matéria que você gosta de 
aprender quer uma com a qual tenha dificuldade, 
é importante se esforçar para aprender o que 
o professor está ensinando. Não se esquive de 
estudar matérias que não são as suas preferidas, 
por que um dia esse assunto que hoje lhe parece 
muito difícil ou chato pode lhe ser importante no 
futuro.

Como diz o provérbio bíblico, “Preste atenção 
no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder” 
(Provérbios 23:12 NTLH).

Variedade Educacional 

1 Aproveite suas 
oportunidades 
educacionais!

“A pessoa sábia está 
sempre ansiosa e 

pronta para aprender” 
(Provérbios 18:15 NTLH).

Do mesmo jeito que lhe é 
oferecida uma vasta variedade de 

comidas nesta mesa, a vida também 
lhe oferece uma vasta variedade 
de oportunidades educacionais. 

Aproveite-as!1
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