LIÇÃO 1
O Ensino Pode Ser Um Ministério
Sabia que Deus quer que seja mestre? Aprenderá esta verdade no
presente estudo. Descobrirá por que Deus quer que ensine, e aprenderá a
desenvolver e aperfeiçoar o seu próprio ministério de ensino. Penso que vai
gostar do estudo do ensino cristão, e tenho a certeza que saberá pôr em
prática as novas ideias aprendidas.
Daremos neste estudo importantes versículos bíblicos, entre os quais
Mateus 28:19-20. Estes textos oferecem doutrinas e conceitos fundamentais
em relação ao ensino. Veremos nesta lição que o ensino cristão é uma das
maneiras usadas por Deus para comunicar à humanidade as verdades acerca
da Sua pessoa.
As verdades fundamentais encontram-se na Bíblia, e Ele quer que nós as
compartilhemos com todo o mundo. Deus mesmo ajudar-nos-á a ser
mestres cristãos, para que por nosso meio outras pessoas possam chegar a
conhecer o Salvador.
Nesta Lição Estudará...
O Ensino Cristão é Diferente
Difere de Outros Tipos de Ensino
Difere da Pregação e do Testemunho
O Ensino Cristão é Espiritual
O Mandamento
O Livro Texto
O Orientador
Os Alunos
Esta Lição Ajudará a...
Especificar a diferença entre o ensino em geral e o ensino cristão.
Explicar como o ensino difere da pregação e do testemunho cristão.
Dar razões porque o ensino cristão constitui um ministério espiritual.
O ENSINO CRISTÃO É DIFERENTE
Objectivo 1: Descrever a diferença entre o ensino em geral e o ensino
cristão.
Difere de Outros Tipos de Ensino
No mundo ensina-se um pouco de tudo. O ensino realiza-se em lugares
diversos. Ao ouvirmos as palavras ensinar, mestre e professor, costumamos
pensar numa escola e numa sala de aula. Mas a instrução eficaz realiza-se
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mesmo fora de tais ambientes formais. Porque o ensino desempenha papel
tão importante nas nossas vidas? Em resposta a esta pergunta devemos dar
uma definição muito geral do ensino: é ajudar uma outra pessoa a aprender
alguma coisa. Aquilo que se aprende pode ser informação, conhecimento
ou habilidade técnica. O nosso viver neste mundo requer de nós a
aprendizagem de muitas coisas, e é por isso que o ensino é tão importante.
Para Fazer
1. Explique porque é que o ensino é essencial. _______________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Ao compartilharmos com outros o conhecimento que já possuímos
estamos
a) a tornar-nos mais habilidosos.
b) a mostrar-nos diferentes deles.
c) a ensinar.
O ensino cristão implica compartilharmos com os outros o nosso
conhecimento da relação entre Deus e a humanidade. É um ministério
divino de ajudarmos os outros a aprender acerca da maturidade espiritual e
do conhecimento pessoal de Deus.
Não basta, porém, o conhecimento dos factos. Há ainda a dimensão
espiritual para vermos os bons resultados evidenciados na vida dos nossos
semelhantes.
O ensino cristão não se limita à comunicação dos factos; ele orienta o
estudante no sentido de obedecer a Palavra de Deus que vai aprender. Ao
obedecermos, ficamos numa relação certa com o nosso Deus. (Veja João
8:31 e Tiago 1:22-25).
O mestre crente ensina para obter bons resultados na vida dos seus
alunos. O aluno não aprendeu ainda o que deve aprender até demonstrar
activamente na sua vida a sua compreensão da lição estudada. Jesus não
lançava conhecimento no vazio; Ele orientava bem o Seu ensino, e viu
muitas vidas transformarem-se.
O ensino cristão consiste em ajudarmos outras pessoas a aprender acerca
de Deus para que Ele possa transformar as suas vidas.
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Para Fazer
3. Circule a resposta certa das dadas entre parênteses para completar o
pensamento:
a) Quem é que deu o ministério de ensino cristão? ( Deus / Os homens )
b) O ensino cristão ajudará os outros e nós mesmos a
( ganhar bons conhecimentos / crescer espiritualmente )
c) O ensino cristão difere do ensino em geral porque nos ajuda a aprender
acerca de ( coisas do mundo / Deus )
Difere da Pregação e do Testemunho
Objectivo 2: Dar uma definição dos termos pregar e testemunhar.
Os apóstolos empregaram três métodos para a divulgação do Evangelho.
Já ouviu falar nestes métodos e é capaz de tê-los usado também. São:
pregar, testemunhar, ensinar.
Em Lucas 20:1, Jesus ensinou e pregou. Actos 5:42* informa-nos que os
apóstolos “... continuaram a ensinar e a pregar que Jesus era o Cristo”. O
que significa pregar? Pense num sermão ouvido recentemente que
realmente lhe interessou. Ficou comovido, e resolveu modificar o seu
comportamento de acordo com a mensagem recebida?
A pregação consiste na proclamação da mensagem evangélica de forma
que o ouvinte aceite a mensagem e a ponha em prática. O pregador tenta
convencer os seus ouvintes a acreditarem no que ele diz. Às vezes o
pregador ensina, e realmente a pregação e o ensino visam a mesma
finalidade. Mas o ensino explica, ao passo que a pregação anuncia a
mensagem e pede arrependimento e consagração da parte dos ouvintes.
Leia Actos 10:34-43. Pedro fala ao público reunido em casa de Cornélio
acerca de Jesus Cristo. Ele explica, no versículo 39, que ele mesmo e os
outros apóstolos presenciaram todos os actos de Jesus. Eles estavam
presentes durante a Sua crucificação, e conversaram com Ele depois da Sua
ressurreição. Pedro esclarece: “E nos mandou pregar ao povo, e testificar... ”
(Actos 10:42).
Testificar (testemunhar) significa contar uma experiência própria ou
algo presenciado pessoalmente. Os apóstolos tinham observado muitos
acontecimentos na vida de Jesus. Ao relatar estes eventos para outras
pessoas, eles estavam a testemunhar.
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Se falar aos outros acerca daquilo que Cristo tem feito na sua vida, está a
testemunhar. A obra do Senhor na sua vida pessoal é um facto, e você é
testemunha deste facto.
Para Fazer
4. Escreva ao lado de cada descrição da coluna esquerda. O número do
ministério (na coluna direita) que melhor o descreve:
_____ a) anunciar as Boas-Novas.

1. ensino.

_____ b) relatar alguma coisa que Deus fez na sua vida.

2. pregação.

_____ c) explicar uma verdade.

3. testemunho.

5. Escreva, no espaço abaixo, um pequeno testemunho pessoal acerca
daquilo que o Senhor tem feito na sua vida:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
O ensino é tão importante como a pregação e o testemunho pessoal. O
ensino exige uma preparação esmerada, mas recompensa ricamente o
mestre. Deve orar a Deus para receber a Sua orientação no
desenvolvimento do seu próprio ministério de ensino.
O ENSINO CRISTÃO É ESPIRITUAL
Na Sua última conversa com os discípulos, Jesus informou-os que uma
parte do ministério deles seria o ensino. Ele disse:
“Portanto, ide, ensinai todas as nações, baptizando-as em nome do Pai, e do
Filho e do Espírito Santo; ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos
tenho mandado; e eis que eu estou convosco, todos os dias, até à
consumação dos séculos. Ámen” (Mateus 28.19-20).
Estes versículos descrevem o ensino cristão.
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O Mandamento
Objectivo 3: Especificar quem nos manda ensinar.
Jesus mandou que nós, crentes, ensinássemos aos outros. Mandar
significa “ter autoridade sobre algo, controlar”. O mandamento do ensino é
tão importante como os outros mandamentos dados por Jesus. Mas o ensino
não é uma novidade inventada por Ele.
No Antigo Testamento, vemos o ensino exemplificado já na vida de
Moisés. Em Êxodo 24:12, Deus disse-lhe: “... Sobe a mim ao monte, e fica lá:
e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tenho citado, para
os ensinar”
Moisés foi chamado para ensinar aos israelitas as leis recebidas de Deus.
Ao acompanharmos a vida de Moisés nos livros de Números, Levítico e
Deuteronómio, vemos como ele cumpria esse ministério.
Muitos dos sacerdotes e profetas do Antigo Testamento foram também
mestres. Na próxima lição desta série, vamos analisar a vida de alguns
destes homens.
Jesus pregava e ensinava; Ele afirmava que o ensino d’Ele vinha de
Deus. Leia agora João 17:6-8 para ver como Deus projectava o ministério
do ensino do Seu próprio Filho. Quando Jesus nos mandou ensinar, Ele
também nos comunicou o divino método para a transmissão da mensagem
da salvação à humanidade.
Lemos em Efésios 4:11-12 que Deus estabeleceu mestres para a
edificação da Sua igreja:
“E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para
evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento
dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo”
Os mestres são essenciais na obra de edificação do corpo de Cristo, a
Igreja. Desde o Antigo Testamento e por todos os livros do Novo
Testamento o ministério do ensino tem sido uma parte integral do plano de
Deus. Nós também recebemos o mandamento de ensinar, continuando
assim a obra da Igreja através dos séculos.
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Para Fazer
6. Indique as declarações certas:
a) Jesus mandou que os Seus discípulos ensinassem a outros.
b) Jesus foi o primeiro mestre mencionado na Bíblia.
c) Moisés exerceu o ministério do ensino.
d) Deus pretende que nós ensinemos como Jesus Cristo ensinou.
e) O ensino é um ministério.
7. Se vários vizinhos seus fossem visitá-lo neste momento, como poderia
empregar o ministério do ensino como parte integral do plano de Deus?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
O Livro Texto
Objectivo 4: Identificar o livro texto usado no ensino cristão.
Vejamos novamente Mateus 28:20. Jesus disse que devemos ensinar os
outros a obedecerem aos Seus mandamentos. Este é o mesmo Evangelho
que nós também recebemos. O Evangelho cristão encontra-se na Bíblia, a
Palavra de Deus.
Leia agora Mateus 5:17-20. Aqui Jesus diz que não veio abolir a Lei de
Moisés, nem os ensinamentos proféticos. Eles também faziam parte do Seu
ministério. Jesus falava das coisas ensinadas por Moisés e os profetas. E
Ele diz que se ensinarmos estas mesmas coisas, seremos grandes no reino
do Céu.
Estudamos muitas matérias que nos comunicam factos úteis e
importantes para a nossa vida diária. O estudo da história ajuda-nos a saber
mais acerca do mundo em que vivemos. Os nossos estudos de matemática,
ciências, e outras matérias importantes, trazem-nos grandes benefícios. Mas
é a Palavra de Deus que proporciona aos nossos alunos aquilo que devem
saber, não somente para o seu viver neste mundo, mas também em relação
à vida eterna.
A Palavra de Deus revela o Seu plano divino para todos nós. Se
desejarmos ensinar acerca de Deus e do Seu plano para a humanidade,
deveremos usar o Seu livro, ou seja, a Bíblia. As Sagradas Escrituras
contêm tudo que precisamos saber para ensinarmos sobre a vida terrena e a
vida eterna.
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Para Fazer
8. Indique qual a declaração certa:
a) Jesus disse que devemos ensinar a Palavra de Deus.
b) A Palavra de Deus ensina-nos como podemos ter vida eterna.
c) Aprendemos o plano de Deus na Bíblia.
O Orientador
Objectivo 5: Identificar o orientador que nos ajuda no ensino cristão.
Mateus 28:20 afirma-nos que não precisamos de trabalhar sozinhos no
ensino. Jesus promete-nos : “... eis que eu estou convosco, todos os dias, até
à consumação dos séculos. Ámen”.
Não deve ter medo de obedecer ao mandamento de ensinar; Jesus estará
consigo. Antes de voltar ao Seu Pai, Ele prometeu mandar-nos um
orientador.
“Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco
para sempre, o Espírito de verdade...” (João 14:16-17).
Em João 14:26, Jesus explicou como o Espírito Santo iria ajudar-nos no
nosso serviço a Deus: “Mas, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai
enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar
de tudo quanto vos tenho dito”.
Jesus disse que devemos ensinar os nossos semelhantes a obedecerem as
coisas que Ele mesmo mandou. Não ouvimos Jesus dizer todas essas coisas,
mas elas estão escritas na Bíblia e podemos lê-las. Ao estudarmos a Bíblia,
o Espírito Santo far-nos-á lembrar das coisas importantes para o nosso
ensino e o das outras pessoas.
Já teve a experiência de estar a conversar com alguém acerca de algum
problema na sua vida, e lembrar-se, de repente, de algum versículo bíblico
apropriado? É o Espírito Santo que assim nos guia; Ele é o nosso
orientador.
Deus não exigirá de si nenhuma actividade ou ministério que Ele mesmo
não o ajude a realizar. Se obedecer ao divino mandamento de ensinar, o
Espírito Santo acompanhá-lo-á e dar-lhe-á a orientação necessária para
aperfeiçoar esse ministério.
Para Fazer
9. Quem é que Deus mandou ao mundo ajudar-nos a ensinar como Jesus
ensinou?
____________________________________________________________
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10. Descreva uma das maneiras em que o Espírito Santo pode ser o seu
orientador no ensino:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Os Alunos
Objectivo 6: Especificar quem deve ser ensinado.
Jesus pretendia que fossemos ensinar a todo o mundo. Ele disse em
Mateus 28:19-20: “Portanto, ide, ensinai todas as nações... ensinando-as a
guardar todas as coisas que vos tenho mandado...”. Quer dizer que homens,
mulheres e crianças do mundo inteiro devem aprender a obedecer aos
mandamentos do Senhor.
Às vezes achamos que nos compete ensinar somente os membros das
nossas igrejas e escolas. Mas Jesus disse: “todas as nações”. Onde quer que
haja seres humanos, eles merecem ser ensinados e nós devemos estar
dispostos a ensiná-los.
Temos vizinhos, amigos e parentes que devem aprender o plano de Deus
para as suas vidas. Os pais crentes devem ensinar os filhos. Não tem de ser
mestre na igreja para abranger outras pessoas através do ensino. Todos
recebemos o mandamento de ensinar, e todos precisamos de ser instruídos
por Deus.
Como já dissemos, quando ensinamos uma pessoa, ela passa a ensinar
outra e assim sucessivamente. Como as ondas na poça, após a queda da
pedra na água, a influência do ensino vai-se alargar cada vez mais, até
atingir o mundo à nossa volta.
Para Fazer
11. Consegue pensar em alguma pessoa que não precise do ensino cristão?
____________________________________________________________
O ministério do ensino é essencial nas vidas de homens, mulheres e
crianças, para que eles possam crescer e amadurecer na graça do Senhor
Jesus Cristo. Deus exige que participe deste maravilhoso ministério. Ele
ajudá-lo-á, mas precisa de estudar a Bíblia e pensar sobre as pessoas que
conhece. Ore por elas, e peça que Deus o ajude a ensinar-lhes a Palavra
divina para as suas vidas.
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