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LIÇÃO 4 
Todos Precisam de Ser Ensinados 

 
     Já viu uma ave mãe empurrar as suas crias para fora do ninho? Ela está a 
iniciar um processo de ensino que continuará até eles aprenderem a cuidar 
de si mesmos. Nós, seres humanos, fazemos a mesma coisa com os nossos 
filhos. Desde a sua tenra infância, ensinamo-los a viver neste nosso mundo. 
     Já vimos os três propósitos do ensino cristão: ajudar os homens a 
compreenderem a sua necessidade de salvação, ajudá-los a amadurecerem 
na vida cristã, e encaminhá-los para o serviço espiritual. Vamos concentrar-
nos agora na nossa necessidade universal de ensino. Deus, o Criador da 
humanidade, quer que todos cheguemos a conhecê-Lo e a amá-Lo. 
     Quanto mais aprendermos acerca do ensino cristão, melhores mestres 
seremos. Devemos desejar ensinar de tal forma que as vidas de crianças, 
jovens e adultos possam ser transformadas. Peça a Deus que o ajude a 
compreender as necessidades de todas as pessoas que conhece. É este o 
primeiro passo para se tornar mestre em nome do Senhor. 
 
Nesta Lição Estudará... 
Ninguém é Deixado de Fora 
     O exemplo de Jesus 
     A necessidade de cada um 
Cada Pessoa é Única 
     Crianças 
     Adolescentes 
     Adultos 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Explicar porque o ensino cristão se adapta a toda a gente. 
Descrever as formas de como as pessoas de várias faixas etárias respondem 
ao ensino. 
Compreender o valor de aprender a ensinar. 
 
NINGUÉM É DEIXADO DE FORA 
O Exemplo de Jesus 
Objectivo 1: Explicar como Jesus mostrou que devemos ensinar toda a 
gente. 
     Na Lição 1, estudamos o mandamento de Jesus acerca do ensino de  
todo o mundo. Ele disse: “Portanto, ide, ensinai todas as nações... ”         
(Mateus 28:19). É uma ordem imensa. Como podemos cumpri-la? Poucos de 
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nós teremos a oportunidade de dar a volta ao mundo. E nem aqueles que 
conseguem viajar a muitos lugares poderão ensinar todo o mundo. 
     Pode obedecer ao mandamento de Jesus da seguinte maneira: mantenha 
sempre a disposição de ser ensinado e de ensinar os outros. Algumas das 
pessoas que deve ensinar podem estar na sua igreja, e outras no bairro onde 
reside ou na loja ou fábrica onde trabalha. As pessoas mais importantes em 
termos do ensino cristão são as da sua própria família. 
     Se todos os crentes deste mundo seguissem a orientação divina relativa 
ao ensino das pessoas conhecidas, não tardaria a evangelização do mundo 
inteiro. 
     Jesus é o nosso exemplo. A Sua mensagem do amor de Deus era para 
todo o mundo. Mas Jesus nunca foi além da Palestina, a terra dos israelitas. 
Ele ensinava as pessoas a ouvirem a Sua mensagem. Lemos num dos 
Evangelhos: 
 
“E, chamando outra vez a multidão disse-lhes: Ouvi-me vós, todos, e 
compreendei.” (Marcos 7:14). 
 
     Outras vezes ensinava aqueles que vinham até Ele. João assim nos diz: 
 
“E, pela manhã cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, 
e, assentando-se, ensinava” (João 8:2). 
 
     Ao lermos sobre a vida de Jesus nos Evangelhos descobrimos que nunca 
mandou ninguém embora. Ele cuidava sempre das necessidades das pessoas 
à sua volta e ensinava a todos aqueles que o seguiam. Ninguém foi deixado 
de fora. 
     Às vezes achamos que certas pessoas não merecem a nossa atenção e o 
nosso ensino. Ou parece-nos que determinada pessoa não irá aceitar o 
Evangelho e por isso preferimos não gastar o nosso tempo com aquela 
pessoa. Podemos até ter medo de ensinar certas pessoas “graúdas”, como 
por exemplo os nossos líderes na congregação. 
     Mas não podemos deixar que sejamos guiados pelos nossos sentimentos 
e valores próprios. Jesus ensinava cada vez que se Lhe abria a porta, e nós 
devemos fazer assim também. 
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Para Fazer 
 
1. Explique como pode obedecer ao mandamento de Cristo de ensinar “todo 
o mundo”: 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
2. Indique as declarações certas: 
a) O mandamento divino de ensinar não se aplica a todo o mundo. 
b) Devemos ensinar as pessoas que convivem connosco no lar. 
c) O mandamento relativo ao ensino cristão encontra-se em Mateus 28:19. 
d) Jesus mandava embora as pessoas que Ele tinha medo de ensinar. 
e) Jesus ensinava somente os líderes. 
 
A Necessidade de Cada um 
Objectivo 2: Enumerar os motivos do ensino de todas as pessoas. 
     Paulo ensinou que a mensagem do amor de Deus era para todo o mundo. 
Em Atenas, ele ensinou acerca de Jesus e da Sua ressurreição. Quando os 
seus ouvintes lhe pediram informações mais específicas, Paulo explicou 
que Deus tinha criado o mundo e todos os seus habitantes. Então ele 
acrescentou: 
 
“Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia, agora, a 
todos os homens, e em todo o lugar que se arrependam” (Actos 17:30). 
 
     Ao escrever à igreja em Roma, Paulo explicou que a mensagem da 
salvação divina era para todos: 
 
“Porque a Escritura diz: Todo aquele que nele crer não será confundido. 
Porquanto não há diferença entre judeu e grego; porque um mesmo é o 
Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele 
que invocar o nome do Senhor será salvo” (Romanos 10:11-13). 
 
     Não basta sabermos que todos precisam de ensino. Devemos procurar 
saber porque existe tal necessidade universal. Os descrentes precisam de ser 
ensinados para que possam converter-se a Jesus. Devem aprender que não 
há outro meio de salvação e paz. O caminho para a vida eterna é a fé em 
Jesus Cristo. 
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     E que diremos dos crentes? Precisam ainda do ensino? Evidentemente! 
Todos precisamos de ser ensinados. Nenhum de nós é perfeito, nem 
seremos perfeitos até chegarmos ao céu. A nossa aprendizagem continua. É 
por isso que Paulo ensinou nos seguintes termos aos crentes a quem 
ministrava: 
 
“A quem anunciamos, admoestando a todo o homem, e ensinando a todo o 
homem, em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito 
em Jesus Cristo” (Colossenses 1:28). 
 
     Paulo também deu um exemplo da necessidade universal de ensino. Leia 
1 Timóteo 4:1-6. Ao ler esse texto, responda as seguintes perguntas: Quais 
as duas doutrinas que Satanás quer que acreditemos? Segundo Paulo, qual é 
o verdadeiro ensinamento a respeito destes dois aspectos? O que Timóteo 
deveria fazer em beneficio dos seus irmãos na fé? O que é que ele deveria 
fazer para si mesmo? 
     O diabo quer espalhar doutrinas falsas por toda a parte. Ele queria 
convencer os crentes da igreja primitiva que era pecado casar-se, ou comer 
de certos alimentos. Se Satanás conseguir ocupar-nos com tais 
pensamentos, não nos concentraremos nas verdades de Deus. Isto impediria 
o nosso amadurecimento espiritual. Por isso Paulo mandou que Timóteo 
ensinasse a todo o mundo como era a verdadeira doutrina de Deus. Todos 
precisam de saber a verdade; se não aprenderem a verdade, o diabo encherá 
a mente deles de mentiras. 
 

Para Fazer 
 
Escolha a melhor resposta às seguintes perguntas. 
 
3. Pode ser um “Paulo” moderno, ensinando 
a) à gente em Roma. 
b) às pessoas que já conhecem Jesus. 
c) a todos os que precisam de Jesus. 
d) ao povo de Atenas. 
 
4. Todos precisamos do ensino para ter 
a) muito conhecimento a cerca de Deus. 
b) sabedoria. 
c) a vida eterna através de Jesus Cristo. 
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5. Para vencermos as mentiras de Satanás, precisamos de receber ensino 
acerca da 
a) verdade de Deus. 
b) história do mundo. 
c) honestidade. 
 
CADA PESSOA É ÚNICA 
Objectivo 3: Enumerar as diferenças entre as diversas faixas etárias em 
termos de aprendizagem espiritual. 
     Cada um de nós é único, tanto no nosso crescimento espiritual como no 
nível da nossa compreensão. Toda a gente precisa de ser ensinada acerca 
das verdades de Deus, mas não podemos ensinar de maneira idêntica uma 
criança e um adulto. Vamos examinar agora as melhores formas e métodos 
de ensino para crianças, adolescentes e adultos. 
 
Crianças 
     As crianças são importantes para Jesus. Quando os Seus discípulos 
debatiam entre si qual deles seria o maior no céu, Ele indicou-lhes uma 
criança e disse: 
 
“Quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe; e quem receber 
a mim, recebe aquele que me enviou; porque aquele que entre vós for o 
menor de todos esses é que é grande” (Lucas 9:48). 
 
     Inferimos, destas palavras de Jesus, que devemos cuidar bem das 
crianças no nosso ministério de ensino. Com que idade devemos iniciar a 
instrução espiritual delas? Os pais devem ensinar os seus filhos em casa, já 
em idade tenra, e levá-los consigo para a igreja. Os nossos programas de 
Escola Dominical proporcionar-lhes-ão também valiosa instrução ao seu 
nível de compreensão. 
     Eu lia aos meus filhos antes de eles aprenderem a falar, e sempre lhes 
contei sobre Jesus desde o momento em que eles nasceram. Eles foram 
criados no conhecimento de Jesus, como sendo um amigo da nossa família. 
     As crianças amadurecem aos poucos na compreensão das coisas em seu 
redor e da vida em geral. Um pai não manda que o filho de dois anos 
construa uma casa. Essa criança aprende primeiro a brincar com blocos de 
madeira e depois passa a aprender o uso do martelo e do serrote. 
     Assim é o crescimento espiritual das crianças. Uma criança de dois anos 
não compreende a morte e ressurreição de Jesus, mas pode acreditar que 
Jesus é seu amigo. 
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     Oferecemos a seguir um quadro, mostrando os diversos níveis de 
compreensão e ensino espiritual para as diversas faixas etárias: 
 

 

Diferenças de Percepção e Aprendizagem 

   
 2 a 3 anos 4 a 5 anos 

Deus Sente que Deus é real 
Pensa em Deus como 

sendo um Pai 

Jesus 
Sente que Jesus é o seu 

melhor amigo 
Sente a presença de Jesus 

A Bíblia É um livro especial É um livro especial 

A Oração Faz orações simples Faz orações simples 

O Crescimento 
Espiritual -- -- -- -- -- --  

Sabe distinguir entre o 
que é certo e errado 

 
 

 6 a 8 anos 9 a 11 anos 

Deus 
Percebe que Deus é 

santo e amável 
Percebe que Deus é grande 

e Juiz 

Jesus 
Corresponde a Jesus e 

aceita-O como Salvador 
Cresce no seu 

conhecimento de Jesus 

A Bíblia Começa a ler 
Faz leitura regular e decora 

versículos 

A Oração Crê no poder da oração 
Pratica a oração na vida 

diária 

O Crescimento 
Espiritual 

Pode experimentar a 
ajuda de Deus  

Preocupa-se pelas 
necessidades espirituais 

dos outros 
 
     Quer seja pai, mãe ou mestre de crianças, deve consultar este quadro. 
Ser-lhe-á útil no planeamento daquilo que deve ensinar às crianças acerca 
das verdades bíblicas. 
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Para Fazer 
 
6. Assinale as declarações certas: 
a) Jesus deu a entender que as crianças eram jovens demais para serem  
    ensinados por Ele. 
b) Devemos incluir as crianças no nosso ministério de ensino. 
c) As crianças compreendem a verdade da ressurreição aos dois anos de  
    idade 
d) Nunca é cedo demais para ensinar às crianças acerca do amor de Jesus. 
 
7. Uma vez que as crianças não podem compreender ainda coisas profundas 
e difíceis, devemos 
a) esperar que elas amadureçam antes de ensinar-lhes as coisas de Deus. 
b) começar já a ensinar-lhes as verdades mais simples do amor de Jesus por  
    elas. 
 
Adolescentes 
      Ao atingirem a adolescência, as crianças sofrem muitas mudanças. Os 
adolescentes questionam todas as coisas que aprenderam em criança. Em 
resposta a esta característica, os mestres devem adaptar o seu ensino 
conforme as necessidades específicas dos adolescentes. Sugerimos os 
seguintes métodos de ensino: 
 
1. Responder às perguntas do adolescente. Pergunte o que perguntar, 
merece uma resposta. Pode ser difícil às vezes, mas com a ajuda de Deus 
poderemos encontrar respostas satisfatórias que lhe mostrarão efectiva-
mente que o caminho de Deus é o melhor. 
 
2. Prestar atenção à conversa do adolescente. O cérebro adolescente está 
super-activo, explorando todas as dimensões da vida. Ele quer compartilhar 
aquilo que vê e aprende, quer seja uma prova que prestou na escola ou a 
bicicleta de um amigo. Ele quer contar-lhe as suas ideias, e merece a sua 
atenção. 
 
3. Servir de modelo para ele. O adolescente precisa de ver que a fé cristã 
efectivamente funciona. Compartilhe com ele as suas próprias neces-
sidades, e fale das maneiras de como Deus responde às suas orações. Ao 
ver a acção de Jesus na sua vida, o adolescente saberá que pode confiar na 
verdade que você lhe ensinar. 
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4. Aplicar a verdade de Deus à vida dele. Ore e trabalhe com o adolescente 
para que ele possa aprender por si mesmo a verdade das promessas de 
Deus. Ele precisa de perceber a obra de Deus na sua própria vida; isto 
fortalecerá a sua fé. 
 

Para Fazer 
 

8. Indique as declarações certas: 
a) Os adolescentes devem observar que Deus realmente opera nas nossas  
    vidas. 
b) Não devemos tentar responder a todas as perguntas dos adolescentes. 
c) É importante prestarmos atenção aos adolescentes. 
d) Para se comunicar bem com os adolescentes, é importante ser um bom  
    modelo de conduta. 
 
9. O adolescente é diferente no seu amadurecimento espiritual porque ele 
a) realmente não compreende aquilo que aprendeu quando criança. 
b) não quer ouvir a opinião dos adultos. 
c) está a começar a questionar as suas crenças infantis. 
 
Adultos 
     Os adultos podem compreender a Bíblia num nível superior ao dos 
adolescentes e crianças. Mesmo assim, eles precisam de aprender a viver as 
verdades bíblicas. Se não puserem em prática aquilo que aprendem, não 
amadurecerão espiritualmente. Mas se fizerem aquilo que Deus os manda 
fazer na Sua Palavra, poderão aprender verdades mais profundas e irão 
crescer na fé e na graça de Deus. O ensino da Palavra deve efectuar 
mudanças na vida dos adultos. 
     Eles precisam de aprender que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas e a 
cabeça da igreja. Mesmo que sejamos mutuamente diferentes, Jesus pode 
indicar a cada um de nós como devemos honrá-Lo com as nossas vidas. Ao 
obedecermos à orientação divina, estamos a coroar Jesus Cristo no trono da 
nossa vida. 
     Como crentes adultos, podemos ser mestres da Palavra. Os mestres são 
colaboradores com Deus quando pensam nas necessidades dos seus alunos. 
Quanto mais compreendemos o que eles precisam, mais eficazmente 
podemos ensinar-lhes as coisas essenciais. 
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     Deus quer que todos sejam ensinados. Mas, por aprendermos de formas 
diferentes, devemos estudar a Bíblia com muita seriedade e usar métodos 
de ensino que alcancem estudantes de qualquer idade e nível de 
compreensão. Assim estaremos a ministrar a graça de Deus aos 
necessitados. 
 

Para Fazer 
 

Circule a resposta certa para completar as seguintes frases: 
 
10. O Os adultos podem aprender  
    ( mais depressa / verdades mais profundas ) 
 
11. Quando um adulto deixa de obedecer as verdades bíblicas, ele 
    ( deixa de crescer espiritualmente / pode ainda ensinar os outros ) 
 
12. Os mestres são ( unicamente adultos / colaboradores com Deus ) 
 
13. Conhecendo já algumas diferenças entre pessoas e diversas faixas 
etárias, como procederá quando tiver a oportunidade de ensinar alguém? 
 
____________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




