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LIÇÃO 7 
O Significado do Ensino 

 
     Uma vez que a rede tenha sido recolhida depois da pregação da Palavra, o pescador de homens 
deve virar-se para a exortação moral, ou seja: ele deve considerar de que maneira os cristãos, que 
responderam à mensagem da salvação, viverão no mundo. Visto, pois, que agiram à altura da 
mensagem do evangelho e se transformaram, aceitando o perdão de Deus e encontrando nova vida no 
Filho, devem aprender a interpretar a sua experiência à luz da vida de todos os dias. O ensino é a 
maneira que a Igreja usa na sua tentativa de explicar o que significa ser cristão na vida pessoal e social. 
     O ensino, portanto, é necessário para conservar os resultados do evangelismo. É através do ensino 
que os novos crentes são ensinados no que se espera deles, e no que lhes é providenciado na vida 
cristã. À medida que recebem ensino e são transformados por ele, correspondem crescendo 
espiritualmente e amadurecendo. 
     À medida que correspondemos ao ensino da Palavra de Deus, tornamo-nos homens e mulheres 
fortes na fé, capazes de resistir aos testes da infância espiritual no início, e, mais tarde, à astúcia 
enganadora do inimigo (Efésios 4:14). E tornamo-nos progressivamente mais como Jesus à medida 
que contemplamos a Sua glória (2 Coríntios 3:18). Que o nosso objectivo sempre seja tornar-nos 
sensíveis à Sua operação nas nossas vidas (Efésios 3:20). 
 
Sumário da Lição 
A DEFINIÇÃO DO ENSINO 
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Objectivos da Lição – Quando completar esta lição deverá saber: 
1. Identificar e explicar o significado de três sentidos específicos do ensino. 
2. Discutir razões bíblicas para o ministério do ensino. 
3. Justificar o ministério do ensino através do uso de exemplos do Antigo e do Novo Testamento. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Reveja o capítulo na Lição 1 intitulado O Ministério do Ensino. Este capítulo fornecerá um  
    bom pano de fundo para o seu estudo sobre o ministério do ensino. 
2. Leia o capítulo inicial, o sumário, e os objectivos desta lição, e estude-a de acordo com o seu  
    procedimento habitual. 
3. Aprenda o significado das palavras-chave que são novas para si. 
 
Palavras-Chave 
doutrinar  
discipulado  
discípulo 
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A DEFINIÇÃO DO ENSINO 
 
     Talvez se lembre da Lição 1, da nossa definição geral da pregação e do ensino. Ali, referimos que 
estes meios de comunicação eram duas expressões de um só ministério. Ficamos a saber, que há uma 
linha fina de distinção entre estes meios de comunicação. No entanto, depois do exame muito 
cuidadoso das provas bíblicas, concluímos que na experiência do Novo Testamento em geral o 
ministério da pregação lança os alicerces para a vida espiritual, e que o ensino fornece a orientação 
segundo a qual a super-estrutura cristã é edificada. Ou, usando outras palavras: o padrão do Novo 
Testamento mostra que o objectivo da pregação é fazer convertidos, ao passo que o objectivo do 
ensino é fazer amadurecer discípulos. 
     Porém, assim como nem toda a pregação é para a evangelização dos perdidos (Lição 4), também 
nem todo o ensino é para amadurecer os crentes. Há ocasiões no Novo Testamento em que o ensino 
era evangelístico na sua natureza. Um exemplo notável ocorre no ministério de Paulo. 
Ocasionalmente, ele ensinava nas sinagogas (Actos 18:4; 19:8), e nas escolas de filosofia (Actos 19:9). 
A mensagem no Areópago foi pregada como discurso após discussões prolongadas na sinagoga e na 
praça pública (Actos 17:16-31). 
     Em Tessalónica Paulo entrou numa sinagoga dos judeus e realizou discussões e debates das 
Escrituras durante três semanas, explicando e comprovando que Jesus, a quem proclamava, era o 
Cristo. E o seu ministério de ensino era produtivo, porque um número considerável de pessoas fora 
persuadido a juntar-se a ele (Actos 17:1-4). O evangelismo foi o objectivo principal dessas sessões de 
ensino. 
     Ensinar a mensagem do evangelho para alcançar os não-cristãos é uma prática bíblica. É um meio 
proveitoso de evangelismo hoje, praticado por muitos com muito sucesso. Mesmo assim, o padrão 
geral da Igreja do Novo Testamento era que a pregação tinha como objectivo fazer convertidos, ao 
passo que o objectivo do ensino era fazer discípulos. 
     A palavra ensino tem vários sentidos. Alguns destes são: “orientar o estudo”, “fazer e obter 
conhecimentos ou comptetências”, “fazer aprender” e “fazer alterar-se”. Note especificamente que o 
ensino causa reacções. É uma actividade dinâmica que produz resultados. Vamos considerar alguns 
dos significados do ensino. 
 
Fazer Conhecer 
Objectivo 1. Indicar duas razões porque é importante para os crentes possuírem conhecimento da 
Bíblia. 
 
     Um elemento muito importante do ensino é “transmitir conhecimento, informar”. O ensino no 
Novo Testamento era baseado nas Escrituras do Antigo Testamento. Por exemplo, o conhecimento da 
Criação, da Queda, da escolha que Deus fez de Israel e dos Seus pactos com este povo e com as outras 
nações, da santidade de Deus, da natureza do pecado e da necessidade de um Salvador – o 
conhecimento destas coisas e de muitas outras provinha das Escrituras do Antigo Testamento. Além 
disto, a revelação no Novo Testamento incluía a Encarnação, o Verbo que foi feito carne, cujo registo 
é encontrado nos Evangelhos; a profecia, que colocava o programa de Deus em perspectiva, e a 
doutrina, que trazia o conhecimento em relação à aplicação prática dos mandamentos de Deus. Todos 
estes factos da revelação de Deus às pessoas em ambos os Testamentos são importantes para nós. É só 
à medida que temos consciência da natureza de Deus e do Seu plano para nós que podemos servi-Lo 
de modo aceitável e crescer espiritualmente. Uma parte importante do ensino, portanto, é a transmissão 
do conhecimento. E a Bíblia, a revelação escrita de Deus, é o conteúdo do nosso ensino. 
     Quando Lucas apresentou a Teófilo o seu registo do Evangelho, deu a sua razão por escrever: “Para 
que conheças a certeza das coisas de que já estás informado” (Lucas 1:4). Lucas deu a Teófilo os factos 
do evangelho, inclusive o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição, e a ascensão do Senhor Jesus. 
Antes de ser possível ensinar a compreensão da relevância destas questões, os factos básicos tinham 
que ser transmitidos. Deste modo, ensinar o conteúdo das Escrituras em termos de factos é um passo 
essencial na educação cristã. Fazer alguém conhecer estes factos, portanto, é um bloco básico de 
construção na estrutura da aprendizagem. 
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1. Dê duas razões porque os crentes precisam do conhecimento bíblico. 
  
a) ________________________________________________________________________________ 
 
b) ________________________________________________________________________________ 
 
Fazer Compreender 
Objectivo 2. Identificar exemplos de ensino que incluem explicação e interpretação. 
 
     Ensinar é explicar, interpretar, e expor. O ensino de Jesus abrangia a interpretação e a explicação 
das Escrituras. Deu um novo significado aos ensinos antigos sobre a Lei (Mateus 5:17-20), sobre uma 
variedade de assuntos incluíndo a ira (Mateus 5:21-25), o adultério (Mateus 5:27-30), o divórcio 
(Mateus 5:31-32), os votos (Mateus 5:33-37), a vingança, e o amor (Mateus 5:38-48). Explicava os 
princípios da vida de modo novo e refrescante. A caridade, a oração, o jejum, e como uma pessoa 
considera as suas posses, também estavam entre as coisas que Ele ensinava (Mateus 6:1-34). As 
multidões ficavam impressionadas com o Seu ensino, porque Ele tornava prático o conhecimento 
bíblico que as pessoas possuíam, aplicando-o às situações da vida diária. E Ele ensinava com 
confiança e autoridade – facto esse que impressionava os Seus ouvintes (Mateus 7:28-29). 
     Já notou que às vezes o ensino envolve livrar-nos de algumas das nossas velhas ideias que se 
baseiam na compreensão errada da Palavra de Deus? Por exemplo, Jesus lembrou os Seus ouvintes que 
embora a Lei falasse especificamente contra o acto do adultério, uma pessoa podia ser igualmente 
culpada de violar a Lei por olhar com cobiça para uma mulher, porque estava a adulterar no seu 
coração (Mateus 5:27-28). Como esta revelação deve ter chocado as pessoas más que serviam a Deus 
com os lábios, mas cujos corações estavam longe d’Ele ao violarem o espírito da Lei (Mateus 15:1-9). 
Às vezes as pessoas adoptam o mau hábito de passar pelos gestos externos da adoração enquanto o seu 
coração se rebela contra Deus. Semelhante comportamento não é aceitável para Deus e deve ser 
mudado. Isaías ensinava ao povo dos seus dias estas verdades (Isaías 1). Este tipo de ensino interpreta 
os mandamentos de modo prático. Pode ajudar-nos a ver quais são os objectivos que Deus tem para a 
vida da pessoa. E pode dar-nos orientação de modo que possamos viver de acordo com o padrão que 
Ele estabeleceu na Sua Palavra. 
 
2. Leia Lucas 10:25-37 e responda às seguintes perguntas: 
a) No v. 26 Jesus respondeu à pergunta do doutor da lei, registada no v. 25, com uma pergunta d’Ele  
    próprio: “Como lês?” (“Como interpretas as Escrituras?”). O que é que o mestre judeu aprendeu da  
    sua resposta à sua própria pergunta sobre o modo de receber a vida eterna? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Quando aquele educador (v. 29) perguntou quem era o seu próximo, Jesus contou a Parábola do  
    Bom Samaritano. Através desta parábola, Jesus realmente explicou que o nosso próximo é 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     No exemplo anterior, Jesus levou os Seus ouvintes a compreender que o amor não deve ser limitado 
àqueles que amamos ou àqueles que nos amam. Pelo contrário, Jesus interpretou os mandamentos do 
amor a Deus e ao próximo em relação a todas as pessoal com quem entravam em contacto. Para 
aqueles que se recusavam a receber os samaritanos da vizinhança ou as nações gentias na proximidade 
como próximos, esta parábola explicava claramente o conhecimento factual que já possuíam, de modo 
que pudesse ser aplicado de modo eficaz. Portanto, o ensino de Jesus em relação aos mandamentos 
(conhecimento factual), ao ser explicado, mostra que se uma pessoa realmente quer praticar o bem e se 
realmente ama Deus, também amará o seu próximo e mostrará amor fraternal a todas as pessoas que 
necessitam de ajuda, sem ter em conta a identidade de tal pessoa. 
     Observe o uso que Jesus fez deste aspecto do ensino quando Se juntou a dois discípulos 
desencorajados a caminho de Emaús. Quando Ele foi crucificado, eles perderam toda a esperança de 
que Ele fosse o Messias. Agora, enquanto iam a andar, Ele interpretou-lhes as Escrituras. Começando 
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por Moisés e continuando por todos os profetas, Ele explicou-lhes que o Messias devia padecer e 
ressuscitar (Lucas 24:13-35). Neste caso, interpretou eventos recentes à luz das Escrituras. Colocou 
estes eventos na perspectiva apropriada e derramou novas luzes sobre o seu sentido e significado. 
Repare na reacção destes dois discípulos (v.32) enquanto Jesus ensinava: os seus corações ardiam 
dentro deles enquanto Ele lhes falava pelo caminho e lhes abria as Escrituras (levava-os a 
compreender). 
     Na palavra discípulo subentende-se, e o registo do Novo Testamento confirma, que um discípulo 
era um crente em Cristo (Actos 11:26), um aprendiz das coisas de Cristo, uma pessoa totalmente 
dedicada a uma vida de sacrifícios por amor a Ele (Lucas 14:26-27, 33). O discípulo corresponde à 
responsabilidade suprema do discipulado: a de fazer doutras pessoas discípulos (Mateus 28:19). Mas 
para um crente novo desenvolver estas características, era necessário que o sentido e o significado da 
sua experiência da salvação lhe fossem explicados. Tinha de ser ensinado o que fazer. 
     Considere Filipe. Pregou ao etíope, e este creu (Actos 8:35). Depois Filipe explicou-lhe o baptismo 
nas águas. Quando encontraram água, o etíope foi baptizado (Actos 8:36-38). Isto era inteiramente de 
acordo com os mandamentos de Jesus: fazei discípulos, baptizai-os na água, e ensinai-os a obedecer 
aos mandamentos de Cristo (Mateus 28:19-20). Este padrão foi seguido por Filipe em Samaria     
(Actos 8:5-17), por Ananias com Saulo (Actos 9:5, 17-19), e por Paulo em Filipos (Actos 16:30-34). 
 
3. Baseado no nosso estudo do aspecto do ensino que tem como objectivo fazer compreender, 
podemos dizer que: 
a) um professor tem que fazer mais do que transmitir conhecimentos factuais aos seus alunos. 
b) para aplicar o conhecimento factual, a pessoa deve compreender o que os factos significam para si  
    pessoalmente. 
c) com uma compreensão da relevância do conhecimento factual, estamos prontos para o aplicar à  
    nossa própria situação na vida.  
d) todas as respostas a), b) e c) são correctas.  
e) só a) e b) são correctas. 
 
     Quando as pessoas foram salvas e acrescentadas à igreja em Antioquia, Barnabé foi enviado de 
Jerusalém para as encorajar e fortalecer. Como resultado, muitos outros receberam Cristo como 
Senhor. Para conservar os frutos desta colheita espiritual, Barnabé trouxe Saulo de Tarso, e durante um 
ano inteiro ensinaram um grande número de pessoas (Actos 11:19-26). É sem dúvida, significativo que 
foi em Antioquia, onde o evangelismo era combinado com os ministérios de ensino eficaz, que os 
discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos – seguidores de Cristo. Não só receberam o 
ensino de Cristo como também compreenderam as implicações do discipulado. O padrão do Novo 
Testamento é claro: à medida que o evangelho era pregado e as pessoas eram salvas, foram ensinadas a 
viver a vida cristã como discípulos do Senhor Jesus. 
 
4. Leia Neemias 8:1-12 e responda às seguintes perguntas: 
 
a) Quando Esdras leu a Lei às pessoas que tinham idade suficiente para compreender (vv. 2-3), qual 
aspecto do ensinamento ele estava a exemplificar? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Quando os levitas se levantaram para continuar com a sua parte do ministério do ensino (vv. 7-8), 
qual aspecto do ensino ilustram? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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c) Quando o povo captou o sentido das exigências da Lei, como correspondeu? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
5. Circule as letras antes das afirmações que são exemplos VERDADEIROS do ensino, que incluem 
tanto a explicação como a interpretação. 
a) Os dois discípulos que caminhavam para Emaús conheciam as Escrituras do Antigo Testamento e  
    foram ensinados em relação ao significado da morte e da ressurreição de Cristo. 
b) O professor de certo aluno preocupa-se com os factos, de modo que as suas prelecções são dadas  
    rapidamente, dando grandes quantidades de informações factuais aos seus estudantes. 
c) O escritor aos Hebreus discute por que é tão importante que os seus leitores não negligenciem tão  
    grande salvação (Hebreus 2:1-4).  
d) Paulo, na Epístola Pastoral 1 Timóteo 3:1-7, ensina em relação aos requisitos da liderança e      
    justifica estes requisitos. 
 
Causar Mudança 
Objectivo 3. Explicar porque uma mudança de atitude e conduta é o objectivo do ensino. 
 
     Ensinar é causar mudança, tanto das atitudes como das acções. Este é o objectivo do ensino bíblico. 
Através do ensino dos mandamentos de Jesus, as atitudes e as ideias são mudadas. Como 
consequência, o curso da vida é mudado. O crescimento e a maturidade devem então seguir-se. Os 
discípulos no Novo Testamento eram aprendizes e seguidores. Aprendiam a mensagem do Mestre, e 
seguiam o Seu exemplo, também. Este foi o objectivo que Jesus colocou perante os Seus discípulos 
quando os encarregou de ensinar (Mateus 28:19-20). 
     O ensino bíblico é muito mais do que transmitir factos e interpretar as Escrituras. As coisas 
aprendidas devem ser aplicadas à vida todos os dias. Jesus expressou assim esta verdade: “... Se vós 
permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos; e conhecereis a verdade, e a 
verdade vos libertará” (João 8:31-32). Desta maneira a verdade, que é conhecida e praticada, traz a 
liberdade. 
     A mera observância externa de regras aprendidas (ou fazer o que a Lei manda), porém, não basta. 
As críticas mais deliberadas de Jesus eram dirigidas contra os fariseus – que religiosamente cumpriam 
o ritual e a tradição, mas que negligenciavam a pureza interior. Ele condenava a ausência da vida 
espiritual no interior. Ensinava que as pessoas deviam cumprir aquilo que é certo para agradar a Deus, 
não para impressionar os outros. Preocupa-Se principalmente com o nosso ser (aquilo que somos) e 
depois com o nosso fazer (o nosso comportamento que é o resultado da mudança interior e espiritual). 
     Em certa ocasião, quando Jesus acabara de ensinar, concluiu a Sua aula com uma observação 
acerca da importância de praticar aquilo que foi ouvido. Ele disse que aqueles que ouvem a Palavra e 
não a aplicam estão a construir na areia. Aqueles que ouvem a Palavra, e cujas acções são 
transformadas como resultado, são comparados com um homem que edifica a sua casa na rocha. Só 
aqueles que ouvem, e cujas acções reflectem esta mudança interior, podem, segundo disse Jesus, 
sobreviver (Mateus 7:24-27). 
 
6. Combinação – colocando o número de cada descrição (à direita) antes do comportamento que 
descreve (à esquerda). 
 
_____ a) Mateus 23:25-28   1. O que observa externamente 
  
_____ b) Mateus 7:26-27   2. O ouvinte que não age à altura 
  
_____ c) Tiago 1:23-24    3. O discípulo modelo 
  
_____ d) Mateus 7:24-25  
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_____ e) Tiago 1:25-26  
  
_____ f) Esta pessoa julga a sua condição espiritual só pelas suas acções. 
  
_____ g) Esta pessoa, embora não se envolva com os outros, fala continuamente acerca da sua fé,             
               porém não pratica a fé. 
_____ h) Esta pessoa não fala em relação aos seus dons ou da fé, mas as suas boas acções mostram  
               que tem fé. 
 
     Paulo encorajou Timóteo a ensinar a Palavra, a viver de acordo com ela, e a deixar os outros ver o 
seu crescimento espiritual. Admoestou-o no sentido de viver à altura das coisas que ensinava, para ele 
mesmo se salvar e aos seus ouvintes (1 Timóteo 4:11-16). Paulo acreditava firmemente que o resultado 
final do ensino devia ser vidas transformadas. Repare na sua referência ao conhecimento que os judeus 
tinham das Escrituras, em Romanos 2:18 e seguintes. Se sabem pela Lei o que Deus quer que façam, 
devem ser condenados por não viverem e interpretá-las correctamente. Devemos ser transformados 
pela Palavra. Depois, poderemos ensinar outras pessoas a serem discípulos de Cristo pelo nosso 
exemplo e pela nossa palavra. 
 
7. Imagine que uma pessoa o veio visitar e às pessoas a quem ministra. Dentro de muito pouco tempo 
essa pessoa demonstra uma real capacidade para ensinar aos outros. Você, no entanto, ao observá-la 
dia após dia, nota que a pessoa não pratica as coisas que ensina aos outros para fazer. Como esta 
descoberta afectaria a sua opinião sobre este professor?  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Ao servirmos o Senhor, somos exortados a fazer o que Ele manda (Lucas 6:46). Todo o professor 
deve ler com regularidade Romanos 2:21-23. E deve certificar-se de que vive à altura do padrão de 
comportamento exigido daqueles que lideram (1 Timóteo 3:1-13; 6:11-12; Tito 1:5-9). As nossas 
acções falam mais alto do que as nossas palavras. E se o nosso comportamento não for condizente com 
o que pregamos e ensinamos, as pessoas nunca poderão escutar a nossa mensagem. 
 
8. Explique porque uma mudança de atitude e de conduta é o objectivo do ensino.  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

AS RAZÕES PARA O ENSINO 
 
Cumprir o Mandamento Bíblico 
Objectivo 4. Seleccionar uma afirmação que identifica as bases da autoridade para um ministério de 
ensino do Novo Testamento. 
 
     A ordem que Jesus deu no sentido de ensinar é básica para o ministério do ensino. Ordenou aos 
discípulos: “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...” (Mateus 28:19-20). 
Paulo mandou Timóteo exortar “... com toda a longanimidade e doutrina” (2 Timóteo 4:2). Disse 
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também: “E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam 
idóneos para também ensinarem os outros” (2 Timóteo 2:2). Além disso, ordenou que os Colossenses 
ensinassem uns aos outros (Colossenses 3:16) e conclamou os crentes Gálatas a prover às necessidades 
dos seus professores (Gálatas 6:6). 
     O Novo Testamento designa pelo nome ou o mestre ou o ensino em cada uma das três listas de 
ministérios. Aos Romanos, Paulo escreve: “... se é ensinar, (o nosso dom) haja dedicação ao ensino” 
(Romanos 12:7). Na sua referência aos professores na carta aos Efésios, disse: “E Ele mesmo deu... 
outros para pastores e doutores” (Efésios 4:11). O ensino recebe um lugar de importância noutra lista: 

“E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, 
doutores...” (1 Coríntios 12:28). 
 
9. O ministério do ensino do Novo Testamento baseava-se em: 
a) métodos educacionais e técnicas de comunicações contemporâneas. 
b) modos de ensino, provados pelo tempo, que foram instituídos nos tempos do Antigo Testamento. 
c) A Comissão de Cristo e o mandamento e exemplo apostólicos. 
 
Levar os Convertidos à Maturidade 
Objectivo 5. Identificar afirmações que explicam como os novos convertidos se tornam cristãos 
maduros. 
 
     Os novos convertidos entram na família de Deus como bebés. São meros bebés na experiência 
cristã. E assim como as crianças crescem, assim também devem crescer os cristãos recém-nascidos. A 
maturidade espiritual deve ser o objectivo de todos os crentes (1 Pedro 2:2). Com os crentes maduros, 
Deus tem o propósito de desenvolver um corpo da igreja capaz de ministrar aos outros              
(Efésios 4:13-16). Como quem ministra, sabe que crentes maduros não surgem sem esforço da igreja. 
São o resultado dos ministérios do ensino e da pregação, do relacionamento espiritual vital que as 
pessoas mantêm com o Senhor Jesus. As lições espirituais aprendidas desta maneira têm sido 
aplicadas, testadas e comprovadas na praça pública da vida, e produzem a estatura espiritual. 
     Este processo do desenvolvimento espiritual é como a edificação de um templo sagrado com uma 
grande variedade de pedras que se ajusta para serem combinadas juntas para formarem uma habitação 
para Deus (Efésios 2:19-22; 1 Pedro 2:5). O ensino é um meio importante para ajudar os crentes, que 
são pedras vivas, a desenvolverem-se de modo que se encaixem no programa de Deus à medida que 
amadurecem espiritualmente. 
     Paulo considerava que a maturidade cristã era um objectivo para os crentes e fez muito esforço para 
ajudá-los a crescer (Colossenses 1:28-29). Encorajava os convertidos a ficarem firmes como cristãos 
maduros em perfeita obediência à vontade de Deus (Colossenses 4:12). E Pedro desafiava os crentes a 
crescerem e amadurecerem na graça e no conhecimento do nosso Senhor (2 Pedro 3:18). Os cristãos 
hebreus foram conclamados a deixarem os ensinos puramente elementares em relação a Cristo e a 
avançarem para a maturidade espiritual (Hebreus 6:1). 
     O ensino bíblico é importante para a maturidade cristã. Reparará que o propósito dos dons do 
ministério, que incluem o ensino, é preparar todos os crentes para a obra de serviço de modo que sejam 
edificados na fé e se tornem cada vez mais semelhantes a Cristo (Efésios 4:11-13; 2 Coríntios 3:18; 
Romanos 8:29). Chegar à estatura da semelhança com Cristo é uma ambição nobre! Mas está ao 
alcance de todos os que ouvem e acatam a Palavra. No entanto, não é um processo automático. O 
crescimento e o desenvolvimento espiritual exigem dedicação e compromisso da parte de cada um de 
nós, assim como exigiram da parte de Paulo (Filipenses 3:10-17). 
     O crescimento cristão é muito semelhante ao crescimento e desenvolvimento da criança. A criança 
é completamente dependente ao nascer. A sua própria sobrevivência depende dos cuidados recebidos 
doutra pessoa. Mas, no decurso do tempo, a criança começa a fazer coisas por ela própria. Mais tarde, 
pode cuidar de si mesma, e até mesmo ajudar a cuidar de outras crianças. Na sua plena maturidade, 
assume a responsabilidade de uma família. De modo semelhante, na Igreja as crianças recém-nascidas 
em Cristo precisam de cuidados amorosos e do ministério da Palavra. De inicio a sua dieta é simples 
(1 Pedro 2:2). Mais tarde, à medida que exercem a sua vida espiritual através da aplicação da Palavra 
de Deus à vida diária, desenvolvem-se e tornam-se adultos cristãos (Hebreus 5:14). Como adultos 
espirituais, cuidam de si mesmos. E como cristãos maduros, assumem a responsabilidade por outras 
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pessoas (Efésios 4:12). Observamos que agora, como cristãos maduros, a sua dieta mudou para 
alimentos sólidos (compare 1 Coríntios 3:2 com Hebreus 5:14), e o seu serviço aos outros é prova da 
sua maturidade. O ensino é um meio importante que Deus deu à Igreja para ajudar as crianças em 
Cristo a compreenderem as responsabilidades do discipulado e as exigências do crescimento e da 
maturidade espiritual. 
 
10. (Escolha a melhor resposta). A nossa consideração do ensino para levar os convertidos à 
maturidade revela que há um paralelo entre a vida espiritual e a vida biológica: 
a) visto que a vida, nos dois casos, deve ser alimentada e desenvolvida para que haja maturidade. 
b) por causa da semelhança do ciclo de vida das duas: o nascimento, o crescimento, maturidade, e a  
    morte. 
c) visto que as duas se ocupam principalmente com valores eternos. 
 
     O ministério do ensino tem dois objectivos principais: (1) ensinar novos convertidos a tornarem-se 
cristãos maduros e (2) ensinar crentes maduros e prepará-los para o serviço cristão eficaz. Uma palavra 
de cautela aqui é que é necessário o equilíbrio. Ser um crente maduro é insuficiente se alguém não 
presta serviço cristão. Por outro lado, prestar serviço cristão sem crescer espiritualmente, também é 
suficiente. Por isso a Igreja deve apresentar um ensino equilibrado, tanto no “ser” como no “fazer” na 
vida cristã. 
     A Palavra de Deus de modo completo prepara o professor para ensinar, para repreender, para 
corrigir e para instruir. Este uso da Palavra ajuda o professor a qualificar os crentes para todos os 
serviços. Deus colocou professores na Igreja para realizar este serviço (2 Timóteo 3:16-17). 
 
11. Circule a letra antes das afirmações que são explicações VERDADEIRAS de como os convertidos 
se tornam cristãos maduros.  
a) Os novos convertidos tornam-se automaticamente cristãos maduros; ou seja: sem qualquer esforço,  
    propósito ou direcção, amadurecem. 
b) À medida que novas crianças espirituais recebem nutrição espiritual e exercem as suas faculdades  
    espirituais, desenvolvem-se e amadurecem progressivamente. 
c) O processo de amadurecer é o resultado de uma dieta espiritual do cristão e caracteriza-se pela sua  
    capacidade de cuidar de si mesmo e ministrar às necessidades dos outros. 
 

OS EXEMPLOS DO ENSINO 
 
Exemplos do Antigo Testamento 
Objectivo 6. Reconhecer afirmações factuais verdadeiras em relação ao ensino no Antigo Testamento. 
 
     Moisés foi o primeiro professor de destaque do Antigo Testamento. Deus deu-lhe a Lei para ensinar 
o povo de Israel (Deuteronómio 4:14). Mandou os pais ensinar a Lei aos seus filhos diariamente e em 
todas as circunstâncias (Deuteronómio 6:7). Na realidade, a totalidade da vida pessoal, religiosa e 
nacional era baseada na Lei de Moisés. Aquela Lei constituía-se na última autoridade sobre as 
exigências cerimoniais religiosas, a moral, a justiça social, a administração cívica e os negócios 
estrangeiros. E, no decurso do tempo, os sacerdotes e os levitas ajudavam no ensino desta Lei 
(Neemias 8). 
     Com grande paciência e competência: Moisés ensinava a Israel os mandamentos de Deus. Além 
desta fase do ensino que tratava do conhecimento, explicava o significado das leis de Deus para a            
vida pessoal, social e nacional. Fez as pessoas compreender as bênçãos da obediência    
(Deuteronómio 7:12-26; 28:1-14) e as consequências da desobediência (Deuteronómio 28:15-68), bem 
como as condições para a restauração espiritual (Deuteronómio 30). Os seus anos de ensino foram 
ricamente galardoados, porque Israel serviu Deus fielmente por muitos anos depois da sua morte 
(Josué 24:31). Isto mostra os resultados práticos do seu ensino: produziu mudanças profundas nas 
atitudes e na conduta da nação de Israel. 
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12. Leia Deuteronómio 6:7 e Juízes 2:6-15 e responda à seguinte pergunta: O que explica o facto de 
que surgiu uma geração inteira (v. 10) que não conhecia o Senhor, nem a obra que fizera para Israel? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Os grandes reavivamentos na história nacional de Israel centraram-se no regresso ao ensino da Lei. 
Samuel, o rei Josafá, Esdras e Neemias, por exemplo, ajudaram o povo a voltar a Deus através do 
ensino da Lei (1 Samuel 12:1-25; 2 Crónicas 17:7; Esdras 7:10; Neemias 8:1-8). 
 
13. Circule a letra antes da afirmação VERDADEIRA que é um exemplo de ensino do Antigo 
Testamento. 
a) O ensino no Antigo Testamento simplesmente desenvolveu-se da necessidade humana básica. 
b) Juntamente com a outorga da Lei, Deus deu instruções especificas no sentido dos Seus estatutos e  
    mandamentos serem ensinados de modo consistente e diligente. 
c) Tempos de renovação espiritual nos dias do Antigo Testamento vieram como resultado directo do  
    ensino da Lei de Deus. 
d) Os sacerdotes e os levitas ajudaram a levar a cabo as actividades de ensino e de instrução em Israel  
    nos tempos do Antigo Testamento. 
 
Exemplos no Novo Testamento 
Objectivo 7. Indicar dois exemplos do ensino no Novo Testamento. 
 
     Jesus foi o Mestre por excelência. Além do ministério específico de pregação para o qual foi 
ungido, ele é lembrado como Mestre. As palavras do Seu ensino são preservadas pormenorizadamente 
nos Evangelhos. Vemos um excelente exemplo do ensino, quando Jesus ordenou aos Seus discípulos: 
“... ensinai todas as nações...” e a doutrinar todos os seguidores (Mateus 28:19-20). 
     A Igreja do Novo Testamento seguiu o exemplo do Senhor e o Seu mandamento no sentido de 
ensinar. Os líderes da Igreja ensinavam os novos convertidos e faziam discípulos de todas as pessoas 
acrescentadas à Igreja. Conforme acontecia com a pregação, iam por todos os lugares ensinando a 
Palavra. A maior parte do Novo Testamento é o ensino da Igreja primitiva na forma de 
correspondência com as igrejas e os indivíduos. 
 
14. Dê dois exemplos do ensino no Novo Testamento. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
A Correspondência no Novo Testamento 
Objectivo 8. Seleccionar uma afirmação que ilustra como a correspondência no Novo Testamento 
cumpria uma função de ensino. 
 
     Antes de partir para o céu, Jesus preparou os discípulos para receberem o ensino adicional que Ele 
lhes transmitiria através do Espírito Santo (João 16:12-15). Visto que não podiam receber tudo quanto 
Ele tinha para dizer então, o Espírito foi dado para os ensinar e os guiar em toda a verdade             
(João 14:26). Baseado nas palavras de Jesus, o ensino adicional vinha através dos apóstolos. Doutrinas 
(ensinamentos), como aquela sobre a justificação, que foram mencionadas por Jesus (Lucas 18:14) 
foram divulgadas e explicadas pelos apóstolos (Romanos 3:21 – 5:2). Paulo apelava repetidas vezes à 
“palavra do Senhor” nos seus escritos, referindo-se ao ensino de Jesus que recebera através de 
revelação (1 Coríntios 11:23; 1 Tessalonicenses 4:15; Gálatas 1:11,12). Doutrinas ocultas durante 
séculos foram reveladas e preservadas por escrito (Colossenses 1:26; 1 Coríntios 4:1; Efésios 3:3-5). 
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15. Leia João 16:12 e responda a cada uma das seguintes perguntas.  
 
a) Explique por que é que os discípulos não podiam suportar mais ensinos nesse tempo. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) O que podemos aprender deste exemplo em relação ao ministério do ensino? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     As Epístolas do Novo Testamento explicam porque Cristo morreu, o que a Sua morte realizou, e a 
sua importância para o universo inteiro (2 Coríntios 5:18; 2 Timóteo 1:10; Tito 1:2,3; Hebreus 2:14). 
Sem dúvida alguma, o conteúdo segue de perto o conteúdo do ensino verbal dos apóstolos nas igrejas. 
     A totalidade do sistema da doutrina cristã é contida nas Epístolas do Novo Testamento. Há vinte e 
uma destas cartas, dirigidas a indivíduos e igrejas, começando com a carta aos Romanos e incluindo o 
livro de Judas. O Apocalipse, escrito por João às igrejas da Ásia, é profético na sua natureza. Estas 
cartas perfazem a totalidade da doutrina do Novo Testamento para a Igreja primitiva e para os crentes 
dos dias de hoje. As Escrituras divinamente inspiradas são dadas para orientar a Igreja (2 Pedro 1:20-
21). Foram dadas, também para ensinar aos crentes como viver a vida cristã e como se tornarem santos 
e maduros (2 Timóteo 3:16-17). 
 
16. A correspondência no Novo Testamento teve a função didáctica de 
a) expor novas doutrinas à medida que os apóstolos adoptavam cada ponto da doutrina da igreja em  
    concílios eclesiásticos regularmente convocados. 
b) explicar o significado da encarnação de Cristo e da Sua vida, morte, e ressurreição para toda a  
    humanidade, visando a salvação dos pecadores e o amadurecimento dos crentes. 
c) preservar as opiniões dos lideres da Igreja que podem ser úteis para servirem de orientação às  
    igrejas locais em tempos de dificuldades e tensão. 
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Auto- Teste 
 
1. Os factos do evangelho devem ser comunicados no nosso ensino. Este é o aspecto do ensino que     
visa como fazer a pessoa 
a) compreender.  
b) transformar-se. 
c) saber. 
  
2. O aspecto do ensino que envolve a explicação e a interpretação e mostra como a verdade pode ser     
aplicada à vida de todos os dias, é chamado aquilo que leva a pessoa a 
a) compreender.  
b) saber.  
c) transformar-se. 
 
3. O ensino que efectua diferenças nas acções e nas atitudes de uma pessoa é aquele que a leva a 
a) compreender. 
b) transformar-se.  
c) saber. 
 
4. Uma das razões bíblicas para incentivar a Igreja a levar a efeito o ministério do ensino é baseada na     
ideia de que 
a) uma vez que a pessoa se tornou crente em Cristo, precisa de se tornar um discípulo também; 
b) todos no corpo de Cristo devem envolver-se no ensino; 
c) a pregação só leva a pessoa a ser salva, mas não pode produzir o seu crescimento espiritual. 
 
5. O ensino é definido na Palavra de Deus como o meio de levar o crente à maturidade espiritual,     
porque 
a) é um método fácil de comunicação para empregar ou em grupos pequenos ou em grandes  
    assembleias de pessoas; 
b) a pregação só trata das questões elementares da vida espiritual e não pode, portanto, providenciar  
    alimento para a condição de adulto espiritual. 
c) todos os novos crentes começam a vida espiritual como crianças; devem, portanto, ser levados à  
    maturidade por uma dieta apropriada, experiências adequadas, e testes ocasionais. 
 
6. Quais dos seguintes são exemplos do ensino do Velho Testamento? Circule a letra antes de cada     
afirmação VERDADEIRA. 
a) Embora Moisés comunicasse a Lei a Israel, realmente nunca ensinou o povo no sentido mais  
    rigoroso da palavra. 
b) O Antigo Testamento regista os resultados do ministério do ensino de Moisés, que são vistos no  
    facto de que Israel permaneceu fiel a Deus durante muitos anos depois da morte de Moisés. 
c) Quando a nação de Israel faltava ao seu dever de ensinar, sempre sucumbia para a derrota  
    espiritual e o declínio e desgraça nacionais. 
d) A restauração e o reavivamento foram prometidos a Israel se o povo apenas cumprisse os rituais  
    cerimoniais que tinha negligenciado. 
e) Ficamos a saber que embora o povo ouvisse a leitura da Lei, ainda precisava de receber uma  
    explicação e uma interpretação de modo que pudesse corresponder a ela apropriadamente. 
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7. Os exemplos do ensino do Novo Testamento exemplificam certas verdades. Circule a letra antes de     
cada afirmação VERDADEIRA.  
a) Jesus deixou com cada um dos Seus discípulos a escolha: pregar o evangelho ou ensinar os  
    crentes. 
b) Jesus ensinava muito durante o Seu próprio ministério terrestre e deu exemplo aos Seus  
    seguidores. Além disso, Ele ordenou-lhes fazer discípulos e doutriná-los com os Seus ensinos,  
    estabelecendo, assim, a importância do ensino. 
c) Além do exemplo de Jesus, muito ensino é manifesto no Novo Testamento na forma de  
    correspondência com as igrejas e com os indivíduos 
 
8. A correspondência desempenhava uma função valiosa de ensino nos tempos do Novo Testamento.     
Circule a letra antes de cada afirmação VERDADEIRA. 
a) A maioria da correspondência no Novo Testamento era doutrinária e tinha a sua origem nos lideres  
    da igreja que formulavam as suas crenças de acordo com o costume local. 
b) Paulo e os outros apóstolos apelavam repetidas vezes à Palavra do Senhor que tinham ouvido  
    pessoalmente ou recebido por revelação ao divulgarem e explicarem os ensinos de Jesus. 
c) A correspondência do Novo Testamento continha revelação adicional da verdade de Deus não  
    contida nos ensinos de Jesus. 
 
 
 
Respostas às Perguntas do Estudo 
 
9. c) A Comissão de Cristo e o mandamento e exemplo apostólicos. 
 
1. Em qualquer ordem: 
a) De modo que tenham consciência daquilo que Deus espera deles. 
b) Porque a compreensão baseia-se num alicerce de conhecimento básico. 
 
10. a) Visto que a vida, nos dois casos, deve ser alimentada e desenvolvida para que haja maturidade. 
  
2. a) Aprendeu que os dois mandamentos são resumidos em amar Deus e amar o próximo. 
    b) Qualquer pessoa que precisa de ajuda de um bom vizinho. 
 
11. a) F 
      b) V 
      c) V 
 
3. d) todas as respostas: a), b) e c) são correctas. 
 
12. A sua resposta. É óbvio que as advertências de Moisés em relação ao ensino (Deuteronómio 6:7, e 
outros textos) tinham sido esquecidas. O ensino nos níveis nacional e comunitário, e no lar, tinha sido 
negligenciado, e o resultado foi o desastre espiritual em todos os níveis. 
 
4. a) Estava a fazê-los conhecer. Estava a transmitir conhecimento. 
    b) Ilustravam o ensino para fazer compreender porque explicavam a Lei de modo que as   pessoas  
        pudessem compreender as suas implicações. 
c) Ficou profundamente comovido porque reconheceu quão longe estava de cumprir a Lei de Deus de  
    modo aceitável. Quando, porém, os líderes do povo o desafiaram à acção positiva, correspondeu  
    compartilhando com os outros e ficou cheio de grande alegria 
 
13. a) F  c) V 
      b) V  d) V 
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5. a) V  c) V 
    b) F  d) V 
 
14. A sua resposta. O ensino de Jesus é um dos exemplos principais do ensino no Novo Testamento. 
Os Seus seguidores também ensinavam e, além disto, alguns deles escreviam cartas para ensinar, ou 
seja: explicar e interpretar ainda mais as verdades dadas por Jesus. O ensino de Jesus e a 
correspondência apostólica são, portanto, dois exemplos de ensino no Novo Testamento. 
 
6. a) 1. O que observa externamente  
    b) 2. O ouvinte que não age à altura 
    c) 2. O ouvinte que não age à altura  
    d) 3. O discípulo modelo 
    e) 3. O discípulo modelo 
    f) 1. O que observa externamente 
    g) 2. O ouvinte que não age à altura 
    h) 3. O discípulo modelo 
 
15.  
a) A sua resposta. Já referi que indubitavelmente se refere à incapacidade dos discípulos de    
    compreender e apreciar verdades adicionais no seu estado imaturo. Precisavam de receber a   
    iluminação e a capacitação do Espírito Santo para compreenderem plenamente e enfrentarem na  
    experiência as implicações do discipulado. 
b) Aprendemos que no ensino começamos com verdades simples e avançamos sistematicamente para  
    as mais complexas à medida que os nossos ouvintes amadurecem espiritualmente. 
 
7. A sua resposta. A maioria de nós não teria confiança no ministério de ensino desta pessoa. 
 
16. b) explicar o significado da encarnação de Cristo, e da Sua vida, morte, e ressurreição para toda a 
humanidade, visando a salvação dos pecadores e o amadurecimento dos crentes. 
 
8. A sua resposta. Uma mudança de atitude e conduta é necessária para exemplificar que o nosso  
ensino tem sido eficaz. Esta mudança de comportamento é prova de que a pessoa aprendeu a matéria  
presentada. Vemos que o conhecimento foi recebido e aplicado também. O caminho está, assim,  
preparado para um maior crescimento e desenvolvimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


