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O Pentateuco é um conjunto de livros 
com um conteúdo bastante denso. Leis, 
ordenanças, e muitas minúcias constro-
em o conteúdo da legislação e da histó-
ria dos hebreus. À primeira vista, fazen-
do uma leitura corrida de todos os livros 
do Pentateuco, pode-se perceber que 
muitas das prescrições que foram da-
das ao povo desde a saída do Egito são 
sempre repetidas ao longo do tempo. 
Um grande exemplo disso é o próprio 
sermão de Moisés, que foi uma grande 
reafirmação daquilo que o povo preci-
sava lembrar naquele momento antes 
da conquista da terra prometida. Deve-
mos entender que o povo de Israel não 
passou apenas algumas semanas no 
deserto, antes, muitos anos. Por esse 
motivo, muitas vezes Moisés e, poste-
riormente, Josué, necessitaram repetir 
as leis e a aliança de Deus com eles. 
Mas, afinal, qual é a real importância da 
repetição na aprendizagem? 

Os hebreus haviam saído do Egi-
to e precisavam de adquirir uma nova 
cultura. Para isso, Deus lhes entregou 
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a Lei. Mesmo assim, para que os ensi-
namentos fossem instituídos no cora-
ção do povo, foi necessário que Moisés 
repetisse a legislação, ensinando-os 
acerca da vontade de Deus para Israel. 
Especialistas em educação e neurociên-
cia afirmam o valor da repetição para a 
aprendizagem, pois é assim que memo-
rizamos e interiorizamos novas formas 
de agir e pensar. Nesse sentido, quando 
repetimos algo, conseguimos adquirir 
novos hábitos e torná-los automáticos. 
Para que fique mais claro, é importante 
entender a estrutura do cérebro, saben-
do que o pensamento, o raciocínio, a 
abstração, a memória e a atenção acon-
tecem mediante a comunicação entre 
os neurônios.

O cérebro é, de forma simplória, um 
grande emaranhado de neurônios. To-
das as informações são enviadas de 
um para o outro por meio de estímulos 
nervosos. Para resumir, cada neurônio 
possui um centro metabólico e extremi-
dades prolongadas, que fazem contato 
e transmitem os impulsos para outro 
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neurônio. Essa extremidade prolonga-
da é chamada de axônio e é envolvida 
por uma camada de proteínas e lipídios 
que recebe o nome de “bainha de mie-
lina”. A principal função desta camada é 
aumentar a velocidade entre os estímu-
los, solidificando esse novo caminho de 
pensamento ou ação.

Quando aprendemos algo novo, for-
ma-se uma nova conexão neural, ou 
seja, um novo axônio surge. Nos primei-
ros contatos com o novo aprendizado 
ainda não há bainha de mielina. Sendo 
assim, não temos essa estrutura de pen-
samento suficientemente forte, e aí en-
tra a importância da repetição. Quanto 
mais repetimos aquele caminho neural, 
mais o axônio é envolvido pela bainha 
de mielina, consolidando esse caminho. 

Assim, a melhor forma de aperfeiçoar 
um novo padrão de pensar ou agir é por 
meio da repetição e da insistência.

Desse modo, fica clara a importância 
de estar sempre em contato com a Bí-
blia. Repetir leituras, relembrar padrões 
de comportamento de personagens bí-
blicos e aprender novas formas de agir 
segundo a Palavra de Deus são atitudes 
primordiais na construção de uma men-
talidade cristã. 

Na prática, quanto mais pensamos e 
aprendemos sobre o Reino de Deus e a 
sua Justiça, mais fortalecemos as cone-
xões que incorporam em nós, de maneira 
espontânea, a forma de agir e pensar que 
agrada a Deus. Que nosso coração tenha 
prazer na Lei do Senhor, para que possa-
mos meditar nela de dia e de noite (Sl 1.2).


