
 Consumir informação da maneira que capta melhor, seja por leitura, audição ou por

recursos audiovisuais. É importante considerar maneiras de assimilação menos

aceleradas e não exagerar na quantidade do que se consome.

 A assimilação acontece quando aquela informação se une a outra que já temos. E nessa

fase, é necessário aprofundar o conteúdo para transformá-lo em conhecimento. Procure

aprofundar-se no tema que te interessa. 

 Pegar aquelas informações que já viraram conhecimento aprofundado e refletir sobre

ele para entender como pode ser utilizado de forma concreta.

Já aconteceu com você?
Você já teve a sensação de estar tentando aprender algo novo, mas esquece

constantemente o que estudou? Existem pesquisas mostrando que o sucesso de muitas

pessoas na escola esteve mais ligado ao condicionamento que o professor esperava do

aluno, do que necessariamente aprendizado. É importante falar isso porque,

provavelmente, você passou por dificuldades na escola, mas não significa que não era

inteligente, porém simplesmente não conseguiu se encaixar naquela caixinha.

Aprendizagem e missão
É normal nos acostumarmos com respostas rápidas para questionamentos dentro do nosso

contexto onde a população é majoritariamente cristã.  Entretanto, é crucial para o

missionário aprender de verdade sobre o que acredita, porque ir apenas com o

conhecimento superficial pode comprometer o trabalho quando necessitar explicar sua fé.

Por outro lado, há muitas ideias equivocadas nesse contexto de aprendizado. Uma delas é

achar que devemos consumir conteúdo o tempo todo, uma exemplo disso, 

é ouvir sermão ou podcast. Na verdade, o consumo é apenas o primeiro passo e não deve

ser feito de forma excessiva. 

Sistema simples de aprendizado
Para assimilar algo, devemos transformar a informação em conhecimento, e  o

conhecimento em sabedoria, mas como?

1.

2.

3.

Por isso que a sabedoria não está atrelada a nível acadêmico, mas sim a assimilar

informações e entender suas aplicações práticas. Entendendo esse processo, é possível

aprender qualquer coisa que seja útil para o nosso trabalho e a melhor parte é que

podemos começar agora.
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Livro recomendado: "Garra" - Angela Duckworth 


