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LIÇÃO 3 
O Ensino Cristão é Especial 

 
     Vimos, na Lição 2, a importância do ensino no Antigo e Novo 
Testamento. A história bíblica do ensino serve de modelo e orientação para 
o ministério do ensino hoje. 
     Nesta lição falaremos do porquê do ensino. Toda a gente precisa de ser 
ensinada, mas nem todos precisam de aprender a mesma coisa ao mesmo 
tempo. Algumas pessoas devem aprender o plano da salvação; outras 
precisam do estudo bíblico para poderem crescer e amadurecer na sua vida 
como crentes. E ainda outras pessoas precisam de orientação para encon-
trarem o seu lugar no ministério na igreja. 
     Espero que já esteja a compreender bem a importância do ensino na vida 
diária de todos nós. Todos precisamos de aprender de um mestre, e todos 
recebemos o mandamento do ensino. O ministério do ensino abrange o dar 
e o receber de verdades espirituais. 
 
Nesta Lição Estudará... 
O Ensino para a Salvação 
O Ensino para o Amadurecimento Espiritual 
O Ensino para o Serviço 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Compreender as áreas de prioridade no ensino cristão. 
Traçar o amadurecimento espiritual na vida das pessoas, decorrente do 
ensino cristão. 
Diagnosticar os aspectos da sua própria vida espiritual que ainda precisam 
de amadurecer por meio do ensino. 
 
O ENSINO PARA A SALVAÇÃO 
Objectivo 1: Explicar quais as pessoas que devem ser ensinadas para 
encontrarem a resposta de Deus à maior necessidade humana. 
 
O Homem sem Deus 
     Todos já ouvimos falar de pessoas que se perderam ao atravessar uma 
floresta. Não houve quem lhes indicasse o caminho certo. Após uma longa 
caminhada a andar às voltas, tais pessoas começam a sentir fome e cansaço, 
e muitas vezes caem exaustas. Às vezes tais pessoas são encontradas ainda 
vivas, e outras vezes não. 
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     Isto é trágico. Mas há uma tragédia maior ainda – a de passar a vida 
inteira sem conhecer Deus. Muitas pessoas procuram Deus durante a vida 
inteira, saltando de uma religião para outra e orando a muitos deuses 
diferentes. Estas pessoas gastam o seu tempo, dinheiro e energia sem 
encontrarem a paz tão desejada. Acabam por ainda ficar mais perdidas que 
o caminhante na floresta. Sem Deus, os seres humanos estão perdidos para 
sempre. 
     Os crentes sabem que passarão toda a eternidade na presença do seu 
Deus. A eternidade começa com o fim da nossa vida física, e dura para 
sempre. Mas aquele que não conhece Deus será julgado pelos seus pecados 
e condenado a passar a eternidade fora da presença de Deus. 
     A Bíblia diz-nos que todos pecaram e carecem da glória de Deus 
(Romanos 3:23). 
 
“Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a 
morte, assim, também, a morte passou a todos os homens, por isso que 
todos pecaram” (Romanos 5:12). 
  
    Estes versículos mostram-nos que todos os seres humanos estão 
perdidos, isto é, longe de Deus. Mas há esperança ainda! Deus não quer que 
eles se percam; Ele deseja que eles sejam salvos. 
 
A Salvação em Jesus 
     Um aspecto importante do ministério do ensino é o de ajudar os 
perdidos a encontrarem Deus. Nós já O encontrámos, pois entregámo-nos 
pela fé a Jesus Cristo, o nosso Salvador e Filho unigénito de Deus Pai. 
Agora compete-nos compartilhar a mensagem da salvação com todos os 
nossos semelhantes. 
     Todas as pessoas devem aprender que aqueles que se entregarem a Jesus 
Cristo podem ser salvos. Esta é a mensagem de Deus para a humanidade. A 
Bíblia diz assim: 
 
“Porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu Filho unigénito, 
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”           
(João 3:16). 
 
     Há só duas coisas que uma pessoa precisa de fazer para ser salva:         
(1) arrepender-se dos seus pecados, e (2) crer no Senhor Jesus Cristo. 
“Arrepender-se” significa sentir a culpa dos seus pecados e o remorso de ter 
ofendido Deus e decidir não praticar mais aqueles actos. “Crer em Jesus” 
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significa entregar-se totalmente a Ele com a confiança de que Ele fará 
aquilo que prometeu. 
     Damos a seguir três versículos bíblicos úteis na orientação de descrentes 
para a salvação: 
 
“... Arrependei-vos, e crede no evangelho” (Marcos 1:15). 
 
“... Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa” (Actos 16:31). 
 
“... que Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está no seu Filho. Quem      
tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a vida”           
(1 João 5:11-12). 
 
     Deve decorar estes versículos. Então saberá como encaminhar aqueles 
que desejam ser salvos. Se não estudou ainda a matéria do ICI intitulada 
Evangelismo Pessoal, deve fazê-lo. A informação ali apresentada o ajudá-
lo-á a ensinar o plano da salvação aos seus semelhantes. 
 
 
1. Qual é a maior necessidade dos seres humanos? ____________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
2. Qual é a resposta de Deus para esse problema? ____________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
3. Escreva ao lado de cada definição (em cima) o número da palavra (em 
baixo) que ela descreve: 
 
_____ a) remorso pelo pecado e decisão de abandoná-lo 
 
_____ b) tempo sem fim 
 
_____ c) confiar 
 
1. Eternidade 
2. Crer 
3. Arrependimento 
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4. Se tivesse um amigo que não conhece Deus, iria 
a) ensiná-lo a arrepender-se e crer em Jesus. 
b) ensinar-lhe as crenças de várias religiões e deixar que ele decidisse qual  
    delas iria seguir. 
c) esperar que ele lhe perguntasse acerca de Deus. 
 
O ENSINO PARA O AMADURECIMENTO ESPIRITUAL 
Objectivo 2: Enumerar dois elementos de grande importância para o nosso 
amadurecimento espiritual. e explicar porque são importantes. 
 
Amadurecimento na Palavra 
     Deus não quer que o nosso crescimento espiritual pare após a nossa 
conversão. A aceitação de Jesus Cristo como Salvador é apenas o início da 
nossa vida espiritual; é uma porta que se abre para o nosso futuro na 
presença de Deus. O objectivo do ensino cristão é o contínuo 
amadurecimento e aperfeiçoamento dos crentes na sua nova vida. 
     A melhor maneira do crente crescer e amadurecer espiritualmente é 
aprender a Palavra de Deus. É por isso que ensinamos a Bíblia na igreja e 
na Escola Dominical. A Bíblia é o nosso livro texto nos estudos bíblicos, 
nos lares e na instrução de pessoas. 
     Devemos ensinar os outros a lerem a Bíblia por eles próprios. Todo 
crente deve reservar uma parte do seu dia para a oração e leitura bíblica. 
Fazendo assim, poderá compartilhar o que aprender com aqueles a quem 
ensina. Quando algum dos seus estudantes tiver problemas pessoais, poderá 
dar-lhe uma orientação bíblica. Se outra pessoa carecer de fé, poderá 
mostrar-lhe como o estudo da Bíblia aumentará a sua fé em Deus. 
     A Bíblia é o nosso livro de texto no ensino para o amadurecimento 
espiritual. O apóstolo Paulo descreveu ao jovem Timóteo a importância da 
Bíblia na vida do crente: 
 
“Porque toda Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar, para 
nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir no caminho da justiça; 
para que todo aquele que pertence a Deus seja recto e perfeitamente 
habilitado a executar o que é bom” (2 Timóteo 3:16-17*). 
 
     À medida que estamos a estudar e a aprender a Palavra de Deus, 
sentiremos a urgência do Espírito Santo para pormos em prática aquilo que 
aprendemos. O Espírito Santo insta-nos a fazer as coisas certas. Podemos 
resistir à voz do Espírito, mas se aceitarmos o Seu ensino pode ser que 
tenhamos que pedir a Deus o perdão de certos pecados cometidos, ou talvez 
precisemos de devolver a um amigo alguma coisa que lhe tirámos. Ao 
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obedecermos ao impulso do Espírito Santo, ficaremos cada vez mais 
parecidos com Jesus e poderemos ensinar aos outros a importância da 
obediência. 
 
A Orientação do Espírito Santo 
     O ensino para o amadurecimento espiritual não está completo sem         
se referir que todos os crentes devem receber a orientação do Espírito Santo 
na sua vida diária. Pedro falou a este respeito no seu sermão do Dia           
de Pentecostes: “... Arrependei-vos, e cada um de vós seja baptizado em 
nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do 
Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a 
todos os que estão longe; a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar” 
(Actos 2:38-39). 
     Quando nós, crentes, recebemos o Espírito Santo, Ele infunde-nos o 
desejo de obedecermos a Deus. Ele cria em nós o desejo de vivermos e 
trabalharmos para a honra e glória de Deus. É assim que amadurecemos na 
vida cristã. 
     O Espírito Santo é também o nosso Mestre. Já vimos o que Jesus disse 
acerca do Espírito Santo em João 14:26. Leia novamente esse versículo, e 
pense acerca das respostas às seguintes perguntas. Que nome Jesus deu ao 
Espírito Santo? Que reacção esse nome suscita no seu próprio coração? 
Quais são as duas coisas que o Espírito Santo fará na sua vida? De que 
maneira isto o ajudará no seu ensino aos outros? 
     O Espírito Santo é o nosso Orientador. Podemos ensinar aos outros se 
Ele nos ensina a nós e nos ajuda a lembrar-nos as palavras de Jesus. O 
Espírito Santo chama homens e mulheres para o ministério do ensino, e Ele 
ensina àqueles que chama. 
     Para crescer e amadurecer na graça de Deus, precisa de conhecer Deus. 
Se tem um bom amigo, deseja saber caca vez mais sobre ele com o decorrer 
do tempo. Assim é também com Deus. Nunca poderíamos aprender tudo 
sobre Deus, pois Ele é grande demais para isso. Mas o Espírito Santo 
conhece perfeitamente Deus Pai e ensinar-nos-á acerca d’Ele. Paulo disse: 
 
“Mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito; porque o Espírito penetra todas 
as coisas, ainda as profundezas de Deus. 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. Mas nós 
não recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos 
conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus” (1 Coríntios 2:10-12). 
 



 27 

     Para desenvolvermos um ministério de ensino abençoado por Deus, 
precisamos do ensino do Espírito Santo nas nossas próprias vidas. Então 
poderemos ensinar aos outros que o amadurecimento espiritual vem quando 
eles deixam que Jesus os encha do Seu Espírito. 

 
Para Fazer 

 
5. O que é que Deus quer que façamos após a nossa conversão? 
a) Que encontremos respostas para os problemas dos nossos amigos. 
b) Que leiamos as nossas Bíblias diariamente. 
 
6. Quem é que pode ficar cheio do Espírito Santo?  
a) Somente os pastores e mestres. 
b) Todos os crentes em Jesus. 
 
7. O que é que faz o Espírito Santo para nos ajudar a crescer 
espiritualmente? 
a) Ele insta-nos a fazer o bem. 
b) Ele torna-nos perfeitos para que não pequemos mais. 
 
8. De que maneira é que a leitura da Bíblia ajuda os crentes a 
amadurecerem espiritualmente? 
a) Aumenta a nossa capacidade de estudar e aprender. 
b) Ensina-nos a verdade. 
 
O ENSINO PARA O SERVIÇO 
Objectivo 3: Enumerar áreas de serviço na igreja em que podemos servir 
enquanto estamos a ser ensinados. 
     Não há ponto de paragem no nosso crescimento espiritual; devemos 
continuar a amadurecer na graça e na fé até à hora da nossa morte. Um dos 
propósitos de Deus para os crentes é que pratiquemos boas obras. Não 
somos salvos pelas obras, pois a salvação vem de Deus e é um dom. Mas, 
por sermos já crentes, o Espírito Santo insta-nos a trabalhar para Ele. 
     Ao fazermos aquilo que Deus quer, continuamos a amadurecer n’Ele. 
Há muitos tipos de boas obras: mostrar o nosso amor pelas outras pessoas 
através de actos generosos, por exemplo. Se uma mãe está doente, e não 
pode cuidar da sua família, talvez possa levar comida para essa família, 
cuidar do bebé, etc. Por ser crente em Jesus pode estender o amor de Deus a 
essa mãe em Seu nome. 
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     Amadurecemos espiritualmente quando empregamos o nosso tempo e 
dinheiro na ajuda das outras pessoas. Podemos fazer isto na igreja, no 
bairro onde residimos, no emprego, etc. Na igreja, devemos ensinar os 
crentes a trazerem os seus dízimos e ofertas em apoio da obra da 
congregação. Deus abençoa as pessoas que contribuem voluntariamente de 
todo o coração. Se os crentes aprendem a fazer assim na igreja, eles 
confiam mais nas bênçãos de Deus, e assim crescem na fé. 
     É na igreja que aprendemos a servir Deus com os nossos talentos. Estes 
talentos são habilidades especiais que Deus nos dá. Por exemplo, algumas 
pessoas cantam bem, e outras não. É uma questão de talento musical. O 
ensino é necessário para que os crentes possam saber usar bem os seus 
talentos. 
     Também é essencial o ensino para a união interna da congregação. Os 
mestres e obreiros da Escola Dominical precisam de ser ensinados também, 
e deve haver aulas de treinamento para eles. Outros obreiros devem 
aprender a servir a Santa Ceia, receber os visitantes na igreja e 
cumprimentá-los, e desempenhar diversas funções na igreja. 
 

Para Fazer 
 
9. Indique as declarações certas: 
a) O nosso amadurecimento espiritual continua por pouco tempo após a  
    nossa conversão. 
b) Os crentes devem ser encaminhados a contribuir em dinheiro ao Senhor  
    pela obrigação. 
c) Devemos ensinar que crescemos em Deus ao mostrar o Seu amor aos  
    nossos semelhantes.  
d) Os mestres devem ser ensinados.  
e) Se alguém deseja servir na igreja, devemos deixar que ele o faça, mesmo  
    sem ser treinado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




