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LIÇÃO 9 
Jesus Empregava os Melhores Métodos 

 
     Derrubar árvores é, às vezes, bastante perigoso. O homem encarregado 
do projecto tem a autoridade de escolher o melhor método, conforme a 
situação da árvore e outras circunstâncias. Ele determina o alvo de derrubar 
a árvore de tal maneira que ela caia de forma controlada para o chão sem 
tocar em nenhuma casa. 
     Jesus possuía a autoridade de ensinar a verdade de Deus. Mostrava esta 
autoridade ao ensinar. Também tinha o seu alvo, e dominava bem os 
métodos para atingir esse alvo. É este o exemplo que Ele nos deixou. 
     Ao estudar esta última lição, peça que Jesus o ajude a aprender d’Ele. 
Deixe que Ele o guie, nesta semana, a alguém a quem possa ensinar, e siga 
os melhores métodos no seu ensino. 
 
Nesta Lição Estudará... 
Jesus Ensinava com Autoridade  
Jesus Tinha um Alvo 
Jesus Usava Bons Métodos 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Apresentar a mensagem a outros, seguindo o exemplo de Jesus, o Mestre 
Supremo. 
Descrever e seguir o exemplo de Jesus, determinando os objectivos para o 
seu ministério de ensino. 
Identificar a maneira de como Jesus empregava diversos métodos no Seu 
ensino. 
 
JESUS ENSINAVA COM AUTORIDADE 
Objectivo 1: Descrever como o ensino de Jesus divergia do ensino dos 
mestres da lei judaica. 
     Na época de Jesus, os sacerdotes ensinavam a Lei. Era uma tarefa de 
suma importância para eles. Mas quando Jesus falava, as multidões de 
ouvintes percebiam logo a diferença entre o Seu ensino e o dos sacerdotes: 
 
“E maravilhara-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo 
autoridade, e não como os escribas” (Marcos 1:22). 
 
     Jesus manifestava a autoridade que os sacerdotes desejavam ter. Ele 
recebera esta autoridade do céu, e sabia que estava a ensinar a verdade. O 
povo que O escutava e O observava compreendia bem esse facto: 
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“E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus; e 
eles lhe perguntaram: Porque o não trouxeste? Responderam os servidores: 
Nunca homem algum falou assim como este homem” (João 7:45-46). 
 
     Jesus não ensinava como os sacerdotes. Eles ensinavam apenas as 
doutrinas elaboradas por mestres do passado. Jesus ensinava o que a Lei de 
Deus significava na vida diária do povo, e explicava que Deus tinha um 
plano para cada uma daquelas pessoas. Ele ajudava todos a compreenderem 
que Ele os amava e que deviam amar-se uns aos outros. 
     Jesus tinha essa autoridade por ser Filho de Deus. Quando os judeus 
indagaram acerca da Sua identidade, Jesus explicou-lhes o seguinte, com 
palavras dadas pelo Seu Pai do céu: 
 
“Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do homem, então 
conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo; mas falo como o 
Pai me ensinou” (João 8:28). 
 
     Ao pronunciar as palavras “EU SOU”, Jesus deu a entender que a Sua 
identidade era a do próprio Deus, revelada a Moisés no episódio da sarça 
ardente (Êxodo 3:14). Os judeus conseguiram então compreender muito 
bem a origem da autoridade de Jesus. 
 

Para Fazer 
 

1. Indique as declarações certas: 
a) Os mestres da Lei ensinavam de forma igual a Jesus. 
b) Mesmo aqueles que não acreditavam que Ele fosse o Filho de Deus  
    percebiam que Jesus ensinava com autoridade. 
c) Jesus ensinava aquilo que o Pai celeste pretendia que Ele ensinasse. 
d) Jesus ensinava a verdade de Deus para que a vida dos Seus ouvintes  
    fosse transformada. 
 
2. Enumere três diferenças entre o ensino de Jesus e o dos sacerdotes, e 
aplique a comparação ao seu próprio ensino: 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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JESUS TINHA UM OBJECTIVO 
Objectivo 2: Explicar como o objectivo de Jesus fazia parte da sua vida e o 
seu ministério. 
     Jesus tinha um grande objectivo no Seu ministério: conduzir os seres 
humanos ao conhecimento e obediência às verdades de Deus. Certa vez Ele 
explicou à multidão que O seguia: 
 
“Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade 
daquele que me enviou... Porquanto a vontade daquele que me enviou é   
esta: que todo aquele que vê o Filho, e crê n’Ele, tenha a vida eterna”      
(João 6:38, 40). 
 
     Jesus dedicou toda a Sua vida e ministério ao ensino, à pregação e à 
operação de milagres. Estas actividades, em conjunto, visavam conduzir o 
povo a crer n’Ele como Salvador. 
     Por toda parte Jesus pregava e ensinava as Boas Novas. Marcos diz-nos 
que Ele “... veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do reino de 
Deus” (Marcos 1:14). 
     Pouco depois, Ele informou aos Seus discípulos de que devia ir pregar 
noutras aldeias. Ao chegar à margem do grande lago da Galileia, uma 
multidão O seguia. “... e ele os ensinava” (Marcos 2:13) Ao acompanharmos 
a vida de Jesus através dos quatro Evangelhos, vemos que Ele pregava e 
ensinava as Boas Novas por onde quer que fosse. 
 

Para Fazer 
 

3. O que é que Jesus queria que o povo aprendesse? 
a) A ter autoridade. 
b) A conhecer o Pai celestial. 
c) A ser um seguidor. 
 
4. Qual foi o objectivo mais importante do ministério de Jesus aqui na 
terra? 
a) Conversar com a multidão que O seguia.  
b) Falar com os dirigentes do povo. 
c) Contar as Boas-Novas para todo o mundo. 
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JESUS USAVA BONS MÉTODOS 
Objectivo 3: Descrever o uso de diversos métodos de ensino pelo Senhor 
Jesus Cristo. 
     Jesus não sabia somente o que devia ensinar, sabia também como 
ensinar. Ele empregava os mesmos métodos que nós estudamos na última 
lição. Vamos rever estes quatro métodos, vendo como Jesus utilizava cada 
um deles no Seu ministério.  
 
1. Jesus fazia palestras. Há óptimos exemplos das Suas palestras nos quatro 
Evangelhos. Uma delas chama-se o “Sermão do Monte” (Mateus 5-7). Leia 
este texto bíblico agora. Já observou como Jesus abordava muitos assuntos 
neste sermão? 
     Veja também em Mateus 7:28-29 que Jesus ao terminar a Sua palestra, 
“estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina; porque ele as ensinava 
como quem tem autoridade, e não como os escribas”. Jesus sabia muito bem 
empregar este método de ensino. 
 
2. Jesus contava histórias. As histórias contadas por Jesus chamam-se 
parábolas. Há nos quatro Evangelhos 61 destas parábolas. Jesus falava de 
plantas, animais e seres humanos. As Suas parábolas abrangem quase todas 
as situações da vida humana. Elas visam o ensino de verdades espirituais, e 
cada parábola ensinava uma verdade específica. 
     Um exemplo deste método é a parábola do Bom Samaritano          
(Lucas 10:30-36). Esta história foi contada em resposta a uma pergunta 
formulada para apanhar Jesus desprevenido. A parábola ensina uma 
verdade espiritual sem causar disputas. 
 
3. Jesus utilizava frequentemente o método de perguntas e respostas no Seu 
ensino. Na parábola do Bom Samaritano, Jesus fez perguntas. Usou 
também da mesma técnica no Sermão do Monte. Fazendo assim, ajudava os 
Seus ouvintes a compreenderem mais claramente o significado do Seu 
ensino. Depois de aconselhá-los a não se preocuparem por causa de 
alimentos e vestuário, Ele perguntou:  
 
“Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido?” 
(Mateus 6:25). 
 
     Jesus colocava perguntas para obrigar os Seus ouvintes a pensarem; Ele 
queria que eles realmente compreendessem o que lhes ensinava. 
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     Noutra ocasião, Jesus quis ensinar os Seus discípulos acerca do 
pagamento de impostos. Fez-lhes várias perguntas, sendo a primeira delas: 
“... Que te parece, Simão?...” (Mateus 17:25). Jesus não precisava dos 
conselhos de Simão Pedro, nem das opiniões dele, mas Ele queria que 
Pedro pensasse sobre o assunto em questão. Sabia que este era um 
importante aspecto da aprendizagem. 
4. Jesus utilizava debates e discussões. Um dos melhores exemplos deste 
método foi a conversa entre Jesus e a mulher samaritana (João 4). Jesus 
iniciou a discussão, pedindo água para beber. Cada vez que a mulher 
tentava mudar de assunto, Jesus encaminhava a conversa de volta ao seu 
tema principal; finalmente a mulher descobriu quem era Jesus e qual a 
mensagem que ela deveria aprender d’Ele. 
     Quando os discípulos voltaram e encontraram Jesus a conversar com 
essa mulher samaritana, Ele explicou-lhes: “A minha comida é fazer a 
vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra”        (João 4:34). 
     Jesus sabia qual a Sua missão, e sabia a mensagem que tinha vindo a 
pregar e ensinar. Sabia transmitir essa mensagem aos seres humanos com 
tal clareza que eles vinham a acreditar n’Ele. Ao estudar a Sua vida, veja 
bem o Seu êxito em ministrar a diversos indivíduos e grupos pelo uso de 
diversos métodos de ensino. 
 

Para Fazer 
 
5. Responda às seguintes perguntas: 
 
a) Porque é que deve saber a origem da sua autoridade quando ensina? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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b) Porque é que deve saber identificar o seu alvo? ____________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
c) Porque é que precisa empregar bons métodos de ensino? _____________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
6. Tente aplicar os métodos de ensino empregados por Jesus ao Seu próprio 
ministério de ensino, utilizando o conhecimento que já possui. Prepare 
sempre a mensagem de uma forma que conduza os seus ouvintes ao 
conhecimento e aceitação das verdades de Deus. 
 
Jesus disse aos Seus discípulos: 
 
“Não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa? Eis que eu 
vos digo: Levantai os vossos olhos, e vede as terras, que já estão brancas 
para a ceifa” (João 4:35). 
 
     Jesus falava duma ceifa de almas. Ela não ficava distante; há muita 
gente disposta a crer em Jesus Cristo, se alguém ensinar a mensagem do 
Evangelho. Quem é o seu vizinho? Ele já ouviu a mensagem de Jesus? 
Sobre o que é que conversam ao encontrarem-se? Ele sabe que é crente? 
Utilize aquilo que acaba de aprender nesta lição para ensiná-lo como 
também a outros. Há muitas almas a serem “ceifadas” ainda. Porque não se 
torna “ceifeiro do Senhor”, empregando o seu próprio ministério de ensino?  
  
    Chegamos ao fim do nosso estudo do ensino como ministério cristão. 
Pense agora em como poderá integrar este ministério como parte da sua 
própria vida. Leia o quadro a seguir, e coloque um “X” nos Espaços que 
correspondem ao seu caso pessoal. 
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 SimNão

 Gosto de receber ensino?   

 Acho que preciso de receber mais ensino cristão?   

 Conheci Jesus quando alguém me ensinou sobre Ele?   

 Conheço alguém que eu gostaria de ensinar sobre Jesus?   

 Já compartilhei versículos bíblicos com outras pessoas?   

 Já sei o que eu diria a alguém que precisasse de se entregar a 
Jesus 
 Cristo como Salvador? 

  

 A minha vida foi transformada pelo ensino cristão que recebi?   

 Já contei histórias para ajudar a compreender uma lição a 
alguém? 

  

 Já discuti uma lição com alguém utilizando perguntas e 
respostas? 

  

 Já pedi que Deus me ajudasse a ensinar alguém?   

 Esta matéria ajudou-me a perceber a importância do ministério do 
 ensino cristão? 

  

 
     Peço a Deus que o encaminhe a um lugar de serviço em Seu nome. 
Esteja sempre disposto a fazer aquilo que Ele mandar. Encontrará uma 
verdadeira alegria ao compartilhar a sua vida com outros. 
 
 
 
 
 
 
 




