LIÇÃO 5
Todos Podem Ser Mestres
Algumas das mais ricas bênçãos da vida são as recompensas do crente
que ensina. Ao presenciar a alegria recebida por aquele que acaba de se
entregar a Jesus como seu Salvador, também sentirá um grande gozo. E se
aquela pessoa realmente amadurecer no Senhor por causa do ensino
ministrado por si, o seu gozo será maior ainda.
Nesta lição, verá porque todos podem e devem ensinar. Não podemos
dizer que nos falta a capacidade de ensinar. Deus pretende que ensinemos, e
ajudar-nos-á a fazê-lo. Se estiver disposto a seguir o plano de Deus, terá a
alegria de Deus. Não há gozo maior que aquele que resulta de ter ajudado
uma outra pessoa a encontrar a vontade de Deus para a sua vida. Pode fazer
isso!
Nesta Lição Estudará...
Participe
Seja Dedicado
Aproveite Todas as Oportunidades
Aperfeiçoe o seu Dom
Esta Lição Ajudará a...
Explicar como todos os crentes podem participar do ensino.
Descrever a dedicação necessária na vida do mestre crente.
Relacionar o ensino com as actividades da vida diária.
Descobrir a sua função pessoal no ministério do ensino.
PARTICIPE
Objectivo 1: Explicar como os crentes podem ensinar mesmo sem serem
perfeitos.
Sabemos que o mestre da Palavra de Deus deve ser crente. Há pessoas
que não aceitaram Cristo como seu Salvador que tentam ensinar a Bíblia,
mas elas não podem contar com a ajuda do Espírito Santo para
compreenderem plenamente as diversas doutrinas. Paulo disse:
“Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do
homem, que nele está? Assim, também, ninguém sabe as coisas de Deus,
senão o Espírito de Deus” (1 Coríntios 2:11).
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Numa lição anterior, aprendemos acerca do nosso Orientador, o Espírito
Santo. Uma parte da Sua obra é facilitar-nos a compreensão da Bíblia.
Aprendemos também, na Lição 1, que Jesus mandou que todos os
crentes fossem ensinar. É de supor que o crente vá ensinar.
Estará a pensar: “Mas não posso ensinar. Não conheço suficientemente
bem a Bíblia!” Deus não quer que pense que deve saber tudo antes de poder
ensinar os outros. Nenhum de nós conhece perfeitamente a Palavra de
Deus. Ele quer que ensinemos aquilo que já sabemos. Ao sermos salvos dos
nossos pecados, devemos compartilhar com os nossos familiares e amigos
aquilo que Deus tem feito por nós; é assim que se inicia o nosso ministério
de ensino. A medida que amadurecemos na vida cristã, aumenta também a
nossa capacidade de ensinar os outros.
Alguns crentes dizem: “Não posso ensinar porque ainda não sou
perfeito. Sou crente muito fraco, e às vezes eu sei que peco”. Deve animarnos saber que os discípulos escolhidos por Jesus não eram perfeitos. Esses
discípulos imperfeitos foram transformados e tornaram-se nos grandes
mestres da Palavra!
Vamos ver a vida de alguns deles. Os três discípulos mais íntimos de
Jesus foram Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram irmãos. Jesus
chamava-os Boanerges, que significa “filhos do trovão” (Marcos 3:17). Era
por certa razão que Jesus os chamava assim.
Certa vez Tiago e João pediram à mãe que ela falasse a Jesus a respeito
deles, pois eles tinham medo de fazê-lo. Tiago e João queriam sentar-se nos
mais elevados lugares no futuro reino de Jesus. Era um desejo muito
egoísta. Noutra ocasião eles zangaram-se com alguns homens que não os
deixavam entrar numa determinada cidade. Tiago e João pediram que Jesus
mandasse fogo do céu para destruir aqueles homens. Mais uma vez,
pensavam em si mesmos. Mas Jesus escolheu esses homens para ensinarem
outros acerca d’Ele mesmo!
A Pedro custava fazer o que era certo. Foi ele quem disse que estava
disposto a morrer por Jesus, mas que negou conhecê-Lo poucas horas
depois na presença de uma jovem. Mesmo assim, Jesus chamou Pedro a Si
de novo após a Sua ressurreição. Jesus escolheu Pedro para ser mestre de
outros, mesmo sendo ele tão imperfeito.
Nenhum de nós é perfeito; todos temos pecado. Mas Jesus escolheu-nos
para sermos mestres da Sua Palavra, como escolheu os Seus primeiros
discípulos.
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Não somos perfeitos, mas pela obediência à Palavra de Deus ficamos
cada vez mais semelhantes a Ele. Jesus sabia bem que não atingiríamos a
perfeição pelos nossos próprios esforços, mas Ele deseja que Lhe
obedeçamos e que não pequemos. Foi por isso que nos mandou o Espírito
Santo, o nosso Orientador.
Quando sabemos que os nossos pecados foram perdoados, temos a
certeza do amor de Deus. É esta a mensagem que todos os crentes podem
ensinar a outros. Deus pode perdoar-lhes também, porque Ele os ama.
Neste momento, pode não saber mais do que esses factos iniciais da vida
cristã. Mas pode ensinar a outros aquilo que já sabe. Numa lição posterior,
estudaremos mais sobre a mensagem do mestre.
Para Fazer
1. Identifique as respostas certas.
a) Uma pessoa que não tem o Espírito Santo na sua vida, pode compreender
os ensinamentos da Bíblia.
b) Todos os crentes já sabem o suficiente acerca da Bíblia.
c) Os discípulos foram perfeitos.
d) Jesus escolheu homens perfeitos para ensinar os Seus mandamentos a
outros.
e) Devemos ensinar aos nossos amigos que Deus os ama.
2. Escreva nas suas próprias palavras o que Deus fez na sua vida quando
Ele o salvou. Pense na maneira como explicaria isso a um amigo nãocrente.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Posso ensinar acerca de Jesus porque
a) sou perfeito.
b) sou pecador.
c) já estudei sobre Ele.
d) tenho o Espírito Santo como o meu Orientador.
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SEJA DEDICADO
Objectivo 2: Enumerar as coisas que uma pessoa deve saber para
demonstrar a sua dedicação ao ministério do ensino.
Seja quem for, Deus pode usá-lo para ensinar os outros. Mas precisa de
se dedicar à obediência do divino mandamento de ensinar. Dedicar
significa “separar ou consagrar para determinado fim”. Quando alguém
resolve tornar-se pastor, dedica a sua vida a esse ministério em vez de ser
médico, comerciante, agricultor, etc.
Todos devemos dedicar-nos ao ministério do ensino. Mesmo não sendo
mestre da Escola Dominical, pode ajudar aqueles que ensinam na Escola. A
melhor maneira de ajudar o mestre é de ser um estudante dedicado e
obedecer às verdades que vai aprender.
O mestre da Escola Dominical difere do pastor pelo facto de não
trabalhar a tempo inteiro nesse ministério. Mesmo assim, o mestre precisa
de dedicar muitas horas de estudo e meditação aos preparativos para as suas
aulas. Todos nós, mestres, precisamos desse tipo de consagração.
Porque é que o mestre precisa de estudar? Enumeramos a seguir
algumas coisas que são obrigatórias para os mestres saberem e fazerem:
1. O mestre deve acreditar que todos precisam de ensino.
2. Deve saber que todo o homem sem Cristo está perdido.
3. Deve saber que os crentes precisam de amadurecer espiritualmente.
4. Deve compreender aquilo que vai ensinar. Por isso tem que estudar a
Bíblia.
5. Deve praticar, na sua própria vida, aquilo que ensina aos outros da
Bíblia.
São estas as coisas que todo o crente deve saber e fazer. São essenciais
para o ministério do ensino na vida diária. O ensino pode ser um desafio.
Sempre que o crente ensina na igreja ou na Escola Dominical, algo mais é
necessário. É o dom de ensino que o Espírito Santo dá. Falaremos deste
dom mais adiante. Mas os crentes que receberam outros dons, que não o do
ensino, precisam também de obedecer ao mandamento de Jesus, ensinando
na sua vida diária fora da igreja.
Se estamos dispostos a dedicar-nos ao ensino, Deus está disposto a
ajudar-nos. Há muitos séculos, o salmista escreveu:
“Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele tudo fará” (Salmo 37:5).
Deus nunca mandou embora nenhuma pessoa consagrada à obediência e
aos mandamentos de Cristo. Ele espera ajudá-lo também.
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Para Fazer
4. Circule a melhor resposta, das dadas entre parênteses:
a) O que é que os mestres precisam de saber acerca dos pecadores? Que
eles precisam de ( perfeição / ensino )
b) Separar alguma coisa para determinado uso ou propósito significa
( dedicá-la / aprendê-la )
c) Antes de podermos ensinar aos outros a verdade de Deus devemos
( saber tudo / obedecer a verdade )
5. Os crentes que não são mestres da Escola Dominical podem ajudar os
seus mestres
a) pedindo ao seu pastor o dom do ensino.
b) sendo estudantes aptos e dedicados.
c) estudando para serem pastores.
APROVEITE TODAS AS OPORTUNIDADES
Objectivo 3: Explicar como podemos seguir o exemplo de Jesus, utilizando
as oportunidades ao nosso alcance na vida diária para ensinar aos outros.
Ao pensarmos no ensino, concentramo-nos normalmente na Escola
Dominical. Pensamos em livros, secretárias e púlpitos. Mas o ensino
percorre todos os aspectos da nossa vida. Os pais em casa, os operários no
serviço, os lojistas, os comerciantes; todos podem encontrar uma manieira
de ensinar uma verdade a alguém.
Onde quer que o crente se encontre, pode ensinar algo de Jesus às outras
pessoas. Não precisa de livros e secretárias.
Ao analisarmos a vida de Jesus, vemos que Ele ensinava em muitos e
diversos lugares. Uma noite, Nicodemos, um líder judeu, veio falar com
Jesus. O Senhor aproveitou esta oportunidade para explicar a Nicodemos
como ele podia ser salvo.
Noutra ocasião, Jesus e os Seus discípulos viajavam por Samaria. Jesus
parou para descansar enquanto os discípulos foram comprar comida na
aldeia vizinha. Pouco depois, chegou uma mulher para tirar água do poço.
Jesus começou conversa com ela e aproveitou para lhe ensinar uma valiosa
lição.
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Jesus não Se limitava a ensinar na sinagoga (a igreja judaica). Ele
ensinava à beira do mar, enquanto Ele e os discípulos caminhavam pelas
estradas, em casas, e onde quer que houvesse gente disposta a ouvi-Lo.
Já compartilhou a Palavra de Deus com pessoas que almoçavam na sua
companhia? Talvez fossem membros da sua família ou amigos ou vizinhos.
Ler versículos da Bíblia e conversar sobre eles em conjunto pode ser muito
proveitoso. É uma maneira de ensinar.
As conversas com amigos no trabalho e noutros ambientes podem
resultar na exposição das verdades de Deus. Quase todas as pessoas sofrem
certos problemas nas suas vidas. Se lhe contarem os seus problemas, pode
ensinar-lhes algo acerca do Senhor que responde às orações e quer ajudar
os seres humanos.
Uma senhora que conheço cumprimenta sempre os seus amigos com a
pergunta, “o que é que Deus fez por ti hoje?” Esta pergunta leva a conversa
para assuntos espirituais. Os crentes que aproveitam tais oportunidades
conseguem ensinar as coisas que Deus lhes ensinou.
Na próxima lição, concentrar-nos-emos no estudo bíblico em pequenos
grupos nos lares. Existem à nossa volta inúmeras oportunidades para o
ensino. Onde quer que haja gente, há pessoas que precisam do ensino.
Para Fazer
6. Indique as declarações certas:
a) Precisamos de livros e secretárias para ensinar como devemos.
b) Todos os crentes podem ensinar algo a alguém.
c) Jesus mostrou-nos como podemos descobrir oportunidades para o ensino
na vida diária.
d) Uma maneira de ensinar é falarmos uns com os outros sobre os nossos
problemas.
7. Enumere algumas oportunidades para exercer o ministério do ensino:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
APERFEIÇOE O SEU DOM
Objectivo 4: Definir o dom de ensino e explicar como ele se relaciona com
o ministério do ensino.
Em três ocasiões, o apóstolo Paulo enumera os dons do Espírito Santo
nas suas Epistolas. O dom do ensino aparece em todas:
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“Se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino”
(Romanos 12:7).
“É pois assim que na igreja Deus colocou, em primeiro lugar, apóstolos; em
segundo, profetas em terceiro, ensinadores...” (1 Coríntios 12:28*).
“Foi ele quem deu estes dons à igreja: os apóstolos, os profetas, os
evangelistas, os pastores e os ensinadores” (Efésios 4:11*).
O dom do ensino era necessário para a edificação da igreja primitiva, e é
essencial hoje também. Mas o estudo dos versículos bíblicos acima
enumerados mostra-nos que nem todos recebem o dom do ensino.
Há também outros dons, dados para a edificação da igreja. Todos os
crentes podem receber um ou mais destes dons, mas nem todos recebemos
os mesmos dons. Cada um deve fazer aquilo que o seu dom lhe
proporciona. Se uma pessoa recebeu o dom do serviço, deve servir e ajudar
os outros crentes.
Peça a Deus que lhe revele quais os seus dons, ou que lhe conceda um
dom especifico.
O que é o dom do ensino? É a habilidade sobrenatural de explicar as
verdades de Deus e de mostrar a sua aplicação nas nossas vidas. O mestre
crente nem sempre tem um conhecimento superior da Palavra de Deus, mas
ele tem o dom de ensinar aos outros para que eles também possam aprender
e amadurecer.
É verdade que todos os crentes podem ensinar. Paulo disse à igreja
Colossense:
“A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria,
ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e
cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração”
(Colossenses 3.16).
Este tipo de ensino deve comunicar-se na nossa vida diária – em casa,
no trabalho, no autocarro, etc.; enfim, em qualquer lugar onde haja gente.
Mas no ministério espiritual da igreja, há necessidade de mestres com o
dom do ensino.
Cada crente deve certificar-se do seu dom espiritual, e empenhar-se no
seu aperfeiçoamento. Alguns podem ter o dom do ensino sem o saber. Se
deseja ensinar, seria boa ideia tentá-lo. É a melhor maneira de saber se
realmente tem o dom. Se assim for, Deus abençoará o seu ensino e os
outros percebê-lo-ão também.
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Se já sabe que tem o dom do ensino, faça o esforço de empregá-lo para a
edificação do corpo de Cristo. Paulo encorajou Timóteo no sentido de
empregar o seu dom. Não sabemos qual era o dom de Timóteo, mas os
conselhos de Paulo são válidos para nós também:
“Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti
pela imposição das minhas mãos” (2 Timóteo 1:6).
A melhor maneira de manter vivo o seu dom é usá-lo no ministério para
a igreja. Pedro diz-nos:
“Cada um administre aos outros o dom, como o recebeu, como bons
dispenseiros da multiforme graça de Deus” (1 Pedro 4:10).
À medida que empregarmos o dom do ensino, ou qualquer outro dom
recebido de Deus, ele aperfeiçoar-se-á. A ensinar e a aprender a ensinar
mais eficazmente, seremos mestres e despenseiros da graça e da Palavra de
Deus.
Para Fazer
8. Quem é que deve ser escolhido para ensinar na igreja? ______________
____________________________________________________________
9. Indique as declarações certas:
a) O dom do ensino é mencionado só uma vez na Bíblia.
b) Todos os crentes recebem o dom do ensino.
c) Os mestres da Escola Dominical precisam do dom do ensino para
explicarem bem a Palavra de Deus.
d) O dom do ensino é uma habilidade natural que podemos aprender.
e) Através do estudo, podemos dar-nos conta se temos ou não o dom do
ensino.
f) Se tem o dom do ensino, deve empregá-lo em benefício dos outros.
10. Complete a frase seguinte: O dom do ensino e o ministério do ensino se
empregam para edificação
____________________________________________________________
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