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Novo livro da Irmã Regina Alfonso ajuda professores, Chardon, EUA 
 

por Irmã Mary Seton Schlather 

 

O novo livro da Irmã Regina Alfonso, Ide e ensinai! E Jesus 

nos mostrou como, com ilustrações da Irmã Marie Fihn, é fruto 

de uma longa germinação, nascido da reflexão sobre as 

Escrituras e da experiência educacional. A semente foi lançada 

há quarenta e quatro anos, em 1972, sob a forma de um pedido 

da Irmã Mary Christopher Rohner, solicitando que a Irmã 

Regina criasse um curso sobre metodologia. O curso se tornou a 

base para o seu livro, Como Jesus ensinou: Os métodos e as 

técnicas do Mestre, publicado em 1986. No prefácio do seu 

novo livro, explica: “Já que este livro está com sua edição 

esgotada, decidi republicá-lo com linguagem atual e conteúdo 

amplificado”. 

 

Irmã Mary Kathleen Glavich, que fez a edição e a formatação 

do livro, também escreveu o prefácio. Entre outras coisas, 

escreve: “Nos Evangelhos, o título de Mestre aplicado a Jesus é 

mais comum do que qualquer outro título… Ele não possuía 

ferramentas modernas de ensino… Mesmo assim, os métodos 

simples que usou no primeiro século em Israel e os princípios 

onde se fundamentavam, podem tocar os corações e influenciar 

a vida dos estudantes de todos os tempos e paises”. 

 

Irmã Regina revela maneiras de aplicar os “métodos simples” usando um jeito e uma linguagem que 

estudantes da atualidade podem entender. Ao contrário de outros manuais, este é formatado por frases com 

sentido, quase como um poema de versos livres. Em seu prefácio, a Irmã Regina escreve, “Eu escolhi 

apresentar as ideias em frases com sentido em vez de blocos de parágrafos a fim de incentivar a reflexão e a 

aplicação do conteúdo, mais do que apenas a leitura do mesmo”.  

 

Além do conhecimento aprofundado das Escrituras e dos excepcionais métodos de ensino, suaves toques de 

humor dão vida ao livro. Como a Irmã Mary Kathleen escreve no prefácio, “As histórias do Evangelho são 

contadas com um toque criativo”. Aqui está uma amostra. A Irmã explica como Jesus ensinou grandes 

multidões e poderia ter ficado um pouco irritado com os distraídos da plateia. Então escreve: 

 

 “No entanto, a visão de garotos irrequietos e com risinhos 

brincando de pega-pega entre as longas vestes  

e os pés calçados de sandálias da sua audiência 

teria lhe agradado 

já que Ele nunca tentou ensiná-los. 

 

Ele simplesmente os abençoou 

e deixou a instrução 

a cargo dos pais deles!” 

 

O livro está disponível na Casa Provincial de Chardon. Também pode ser adquirido, diretamente, com a 

Irmã Regina Alfonso pelo valor de U$12,00 a unidade (ou U$10 se a encomenda for superior a 10 

exemplares). ralfonso@ndec.org é o endereço de e-mail da Irmã Regina para encomenda deste livro. 

 


