LIÇÃO 2
O Ensino Cristão É Importante
Na Lição 1, estudámos sobre o ensino cristão como ministério,
assinalando a diferença entre ensinar, pregar e testemunhar. Aprendemos
também que Jesus Cristo nos mandou ensinar. Ele deu-nos o livro texto,
enviou-nos um Orientador e especificou a quem deveremos ensinar.
Nesta lição, vamos estudar acerca do ensino da Bíblia. Veremos como
era importante o ensino na vida das pessoas do Antigo Testamento, e como
esse ministério se estendia por todo o Novo Testamento.
Nós, os crentes do século vinte e um, precisamos tanto do ensino bíblico
como os nossos antepassados da antiguidade. O coração humano é
pecaminoso, e a nossa única esperança é de ouvir a mensagem de Deus.
Podemos tornar-nos modelo para os outros, sendo bons estudantes da
Bíblia; devemos também estar dispostos a ensinar aos nossos semelhantes.
Nesta Lição Estudará...
Mestres da Lei
Mestres do Caminho de Deus
O Grande Mestre
Mestres na Palavra
Esta Lição Ajudará a...
Acompanhar a história do ensino na Bíblia.
Explicar o valor do ensino na época Bíblica.
Compreender a importância do ensino no plano de Deus para a sua vida.
MESTRES DA LEI
Objectivo 1: Explicar porque o ensino da Lei era importante para os
israelitas.
O Ensino Foi Decretado
O ensino espiritual iniciou-se quando Deus escolheu a nação de Israel
para ser o Seu povo eleito. Os israelitas deviam ser diferentes dos seus
vizinhos ímpios. Deus disse-lhes: “... Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos
separarei dos povos” (Levítico 20:24).
Como nós, o povo de Israel precisava de saber como devia viver perante
o Senhor. Ninguém consegue viver sem nenhum regulamento ou lei. Tais
regulamentos ajudam-nos a saber o que devemos e não devemos fazer.

13

Deus deu aos israelitas as leis sagradas. Lemos na Lição 1 como Moisés
recebeu as duas tábuas de pedra, nas quais foram gravadas as leis de Deus.
Lembra-se do que Deus disse a Moisés acerca dessas leis?
Leia novamente Êxodo 24:12. Veja bem o motivo de Deus dar essas leis
ao Seu povo. Ele explicou que elas serviriam de instrução, ou ensino, ao
povo. Moisés tinha a incumbência de ensinar os regulamentos divinos ao
seu povo.
Moisés foi obediente a Deus. Em Deuteronómio 4:1 Ele disse aos
israelitas: “Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos
ensino, para os cumprirdes; para que vivais, e entreis, e possuais a terra que
o Senhor, Deus dos vossos pais, vos dá” Moisés também lhes disse que não
deviam acrescentar nada a estas leis, nem tirar nada delas. Deveriam
obedecer fielmente aos estatutos divinos, recebidos pela sua mão.
Os israelitas foram também avisados que deviam ensinar os
mandamentos divinos aos seus filhos. Desta forma, o conhecimento das leis
de Deus passaria de uma geração à outra, sucessivamente.
Em Deuteronómio 6:1, Moisés falou de novo ao povo, dizendo: “Estes,
pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos, que mandou o Senhor,
vosso Deus, para se vos ensinar...”. Ao obedecer a este mandamento de
Deus, Moisés iniciou o ministério do ensino espiritual no Antigo
Testamento. Aquele ministério tem continuado até aos nossos dias. Ao
estudar o Antigo Testamento, aprenderá as mesmas verdades que Deus, por
meio de Moisés, ensinou aos israelitas.
O Ensino Foi Abençoado
Quando os sacerdotes seguiam o exemplo de Moisés, Deus abençoava o
povo de Israel. As leis guiavam o povo para uma vida limpa, recta e sadia.
Esses estatutos também mostravam como os judeus deviam adorar Deus e
como deviam conviver com os seus semelhantes. Todos estes aspectos
eram altamente importantes para a felicidade nacional. Moisés disse que, se
os judeus obedecessem à Lei, os povos vizinhos saberiam que eles eram
sábios. Ele perguntou em Deuteronómio 4:7-8:
“Porque, que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o
Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão
grande, que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje
dou perante vós?”
Quando Josafá foi coroado rei de Judá, ele quis abolir o culto aos ídolos.
Leia 2 Crónicas 17:7-9 para aprender o que ele fez a esse respeito. Para
onde é que Josafá mandou uma comitiva? O que é que aqueles homens
fizeram ao chegar ao seu destino?
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Atrever-se-ia a tentar convencer uma multidão a adorar o Deus
verdadeiro, lendo a Bíblia na sua presença? Foi assim que aqueles homens
ensinaram a lei de Deus ao povo de Judá! Como consequência, o temor do
Senhor caiu sobre todas as nações vizinhas. Em vez de fazerem guerra
contra Josafá, essas nações mandaram-lhe presentes!
Deus cumpre as Suas promessas. Quando o Seu povo obedece e ensina
as Suas leis, Deus abençoa. Assim foi o caso de Israel. Deus manteve os
judeus sãos e salvos na terra prometida enquanto continuavam obedientes à
Sua Palavra.
Para Fazer
1. Escolha a melhor resposta das sugeridas entre parênteses:
a) Quem foram os israelitas? ( Uma nação ímpia / O povo eleito de Deus )
b) O que é que Deus ensinou aos israelitas na Lei?
( Como serem semelhantes às outras nações / Como viverem santamente
perante Deus )
c) O que é que acontecia em Israel quando os sacerdotes ensinavam a Lei?
( O povo ficava salvo dos inimigos / O povo esquecia-se de Deus )
d) Ao estudar o Antigo Testamento, o que é que está a aprender?
( As leis de Deus / Como ser mestre )
MESTRES DO CAMINHO DE DEUS
Objectivo 2: Descrever os resultados da desobediência dos israelitas em
relação às leis de Deus.
O Ensino Era Essencial
Houve na nação de Israel grande necessidade de ensino, pois o povo
daquele tempo era igual a nós. É sempre difícil praticar o bem a toda a
hora. Às vezes queremos fazer o que é certo, mas cedemos aos impulsos
errados. Algumas vezes, somos fracos quando desejamos ser fortes.
Samuel sabia que o povo de Israel era assim. Ele tinha sido juiz e profeta
durante muitos anos. Quando o povo de Israel pediu um rei para poder
imitar as nações vizinhas, Samuel resistiu, mas acabou por ungir Saul como
rei de Israel.
Samuel bem sabia que os israelitas precisavam de mais ensino para
viverem como Deus lhes mandava. Após a coroação de Saul, Samuel disse
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ao povo: “E, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor,
deixando de orar por vós: antes vos ensinarei o caminho bom e direito”
(1 Samuel 12:23).
Desejarmos algo que Deus proíbe, como fizeram os israelitas, é pecado.
Devemos estar cientes de que a aprendizagem das leis de Deus nos ajudará
a evitar o pecado contra o nosso Deus. David disse: “Escondi a tua palavra
no meu coração, para eu não pecar contra ti” (Salmo 119:11).
O Ensino Foi Rejeitado
O povo de Israel nem sempre obedecia a Deus. Às vezes os hebreus
rejeitavam ou desprezavam as leis de Deus, e não davam ouvidos aos
sacerdotes que ensinavam os estatutos sagrados. Quando Israel desobedecia
a Deus, Ele não podia abençoar a nação.
Joás foi um daqueles que rejeitaram a lei de Deus. Ao ser coroado rei de
Judá, a Bíblia diz-nos “E fez Joás o que era resto aos olhos do Senhor,
todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia” (2 Reis 12:2). Mas ele não
continuou a obedecer as instruções do bom sacerdote e o resultado foi
funesto.
Leia 2 Crónicas 24:17-22 na sua Bíblia. Veja a mudança que se operou
em Joás. Porque é que ele permitiu que o povo deixasse de adorar Deus e
começasse a cultuar os ídolos? Qual foi a reacção de Deus?
Joás prestava mais atenção ao povo que aos sacerdotes que ensinavam as
leis de Deus.
Por Deus amar o povo, mandou profetas para advertirem os judeus da
sua maldade, mas Joás e o povo combinaram assassinar o sacerdote.
Os sacerdotes e profetas tinham a santa missão de ensinarem o povo,
mas Joás negou-se a ouvi-los. Deus castigou Israel por causa deste pecado.
O povo eleito foi derrotado e o seu rei morto depois de uma batalha.
É importante ouvir a instrução da Palavra de Deus. Devemos conhecer
bem essa Palavra se queremos agradar ao seu Autor com as nossas vidas.
Se rejeitarmos a Sua Palavra, perderemos a bênção divina.
Para Fazer
2. Indique as declarações certas:
a) Samuel queria um rei para Israel.
b) Samuel achava que Israel não precisava de ensino.
c) O ensino da Palavra de Deus ajuda-nos a evitar o pecado contra Ele.
d) Israel sempre prestava atenção aos sacerdotes que ensinavam a Lei.
e) Joás foi morto porque rejeitou a lei de Deus.
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3. Se desejarmos levar vidas santas e agradáveis aos olhos de Deus, é
importante
a) respeitarmos a Lei.
b) ouvirmos o ensino da Sua Palavra.
c) fazermos aquilo que os outros fazem.
O GRANDE MESTRE
Objectivo 3: Descrever como Jesus, o supremo Mestre, ensinava os Seus
discípulos a ensinarem os outros.
O Ensino Foi Planeado
Jesus considerava-Se um mestre. Sempre estava disposto a ensinar nas
sinagogas (igrejas judaicas) e em outros locais. Os quatro Evangelhos
relatam o ensinamento de Jesus.
Para Fazer
4. Leia Mateus 4:23, Lucas 6:6 e João 7:14. Responda às seguintes
perguntas:
a) Onde é que Jesus ensinava? ____________________________________
____________________________________________________________
b) Porque será que todos os quatro Evangelhos contam este facto na vida de
Jesus?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Jesus disse aos Seus discípulos que Ele era um mestre. Na última
conversa com eles antes da Sua crucificação, disse: “Vós me chamais o
Mestre e o Senhor, e dizeis bem; porque eu o sou” (João 13:13)
Jesus permitia que os outros O chamassem de Mestre. Quando Nicodemos
veio de noite e disse a Jesus: “... Rabi, bem sabemos que és Mestre, vindo da
parte de Deus...” (João 3:2), Ele não o desmentiu. Preferiu iniciar a Sua
resposta com as seguintes palavras: “... Na verdade, na verdade, te digo...”
(João 3:3), dando a entender que, como Mestre, falava somente a verdade.
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No ministério de Jesus Cristo, o ensino ocupa lugar importante. Jesus
planeava o Seu ensino; não falava por falar. Um dia, ao conversar com
os judeus, Ele disse: “... e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo”
(João 8:26), dando a entender que as palavras que ele dizia vinham do Pai
celestial. Jesus Cristo obedecia, sempre ao plano de Deus, o qual abrangia o
ensino. As multidões que ouviam os ensinamentos de Jesus sabiam que Ele
ensinava de forma distinta. No fim do Sermão do Monte, Mateus diz-nos:
“E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da
sua doutrina; porquanto os ensinava como tendo autoridade; e não como os
escribas” (Mateus 7:28-29)
As palavras com que se descrevia e a maneira como ensinava
mostravam que Jesus Se considerava Mestre. Ele é, contudo, muito mais
que um mestre. Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Se o ensino
importava tanto a Jesus, deve ser importante nas nossas vidas também. Ele
é o nosso exemplo.
Os Mestres Foram Ensinados
Os 12 homens que seguiam Jesus chamavam-se “discípulos”. A palavra
discípulo significa aprendiz. Eles aprendiam de Jesus enquanto
caminhavam com Ele pelas estradas poeirentas da Palestina. Eles
escutavam os ensinamentos que Ele dava às multidões, e presenciavam os
milagres que praticava, e continuavam a aprender com os Seus sermões e
métodos.
O ministério de Jesus para os Seus discípulos consistia principalmente
no ensino. Depois de contar uma parábola à multidão, ou curar algum
enfermo, Cristo convocava os discípulos e, num lugar à parte, conversava
intimamente com eles.
Após a cura do rapaz endemoninhado, os discípulos perguntaram a Jesus
porque é que eles não conseguiram expulsar o demónio. Ele respondeu: “...
Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum”
(Marcos 9:29). Jesus aproveitou a pergunta dos discípulos como ponto de
partida para um valioso ensinamento.
Marcos diz ainda: “E, tendo partido dali, caminhava pela Galileia, e não
queria que alguém o soubesse; porque ensinava os seus discípulos...”
(Marcos 9:30-31)
Jesus sabia bem a importância de ensinar aqueles homens. Em breve iria
deixar nas mãos deles a obra que Ele estava a realizar; por isso, eles
precisavam ainda aprender muitas coisas.
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É assim que a mensagem do Evangelho chegou até nós. Uma pessoa
comunica a Palavra de Deus através da pregação e outras através do ensino.
Agora cabe a nós ensinarmos aos nossos semelhantes. Mas antes de
ensinarmos aos outros, precisamos de ter o espírito disposto a aprender.
A nossa fonte de instrução e inspiração é a Bíblia, a Palavra de Deus.
Temos à nossa disposição os pastores e mestres bíblicos da igreja, que
podem esclarecer para nós as doutrinas bíblicas. Ao estudar neste livro o
valor do ensino, faça um esforço para aprender tudo o que puder da Bíblia e
do seu pastor.
Para Fazer
5. Enumere três razões que explicam porque toda a gente chamava Jesus de
“Mestre”.
a) __________________________________________________________
b) __________________________________________________________
c) __________________________________________________________
6. Indique as declarações certas:
a) Os 12 homens que seguiam Cristo chamavam-se “discípulos”.
b) Os discípulos aprenderam a mensagem e os métodos de Jesus.
c) Ser discípulo quer dizer ser pregador.
d) Devemos ser discípulos de Jesus.
MESTRES NA PALAVRA
Objectivo 4: Explicar a importância do ensino nos dias apostólicos.
O Ensino Continuava
Os apóstolos creram em Jesus e aceitaram o Seu divino mandamento de
ensinarem, seguindo o exemplo do seu Mestre. Por isso, a igreja primitiva,
descrita no livro de Actos, era uma igreja que ensinava.
Mesmo depois de serem maltratados pelos líderes da religião judaica e
proibidos de pregarem acerca de Jesus, os apóstolos continuavam a ensinar
o povo. O livro de Actos diz: “E todos os dias, no templo e nas casas, não
cessavam de ensinar, e de anunciar a Jesus Cristo” (Actos 5:42)
Paulo, o fundador de muitas igrejas, ministrava o ensino. Em companhia
de Barnabé, ele passou um ano em Antioquia, onde os dois ensinavam
constantemente. Paulo passou um ano e meio em Corinto com o mesmo
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propósito, e depois viveu durante três anos em Éfeso, onde ensinava a
Palavra de Deus em público e nas casas dos crentes.
A igreja primitiva edificava-se sobre o fundamento duplo da pregação e
do ensino. Os apóstolos sabiam que os novos convertidos precisavam
urgentemente de aprender acerca de Jesus e dos Seus mandamentos.
O Ensino Era Galardoado
Paulo escreveu à igreja em Corinto: “E a uns pôs Deus na igreja,
primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro,
doutores...” (1 Coríntios 12:28).
Para Fazer
7. Leia Efésios 4:11-12 novamente, e responda às seguintes perguntas:
a) O ensino aparece na lista de ministérios? _________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
b) Segundo Paulo, quem tem o ministério do ensino? __________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
c) Porque são dados estes ministérios? _____________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
O ensino vem ligado na Bíblia com o ministério de pastor. O pastor é
um mestre, e é assim que Deus quer. Deus abençoará a sua vida enquanto
aprender cada vez mais do seu pastor.
O ensino tem as suas recompensas: produz igrejas fortes, cheias de
crentes que compreendem a Palavra de Deus. São crentes assim fortes que
edificam a igreja. No livro de Actos, o número de crentes aumentava à
medida que os apóstolos continuavam a pregar e ensinar sobre Jesus.
Multidões ouviram o ensino da Palavra de Deus e converteram-se a Jesus.
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Quer que a sua igreja cresça? Deseja que os seus parentes e amigos se
convertam a Cristo? O ensino da Palavra de Deus facilitará tal crescimento.
A Palavra de Deus conduz os ouvintes a Jesus Cristo. É esta a nossa maior
contribuição para os nossos semelhantes: ensinar-lhes a mensagem de
Jesus.
Para Fazer
8. Indique as declarações certas:
a) Os apóstolos continuavam a ensinar após a ascensão de Jesus ao céu.
b) Os apóstolos deixaram de ensinar após serem maltratados e proibidos de
falarem de Jesus.
c) Paulo pregava somente nas igrejas que ele tinha fundado.
d) Deus deu à igreja o ministério do ensino.
e) Os pastores não devem ensinar.
9. De que maneira o plano de Deus, em termos de ministério do ensino,
pode afectar a sua própria vida?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

21

