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Comentário lição 10

Vivemos num tempo de avanço tecnológico e de multiplicação das informações em distintas
áreas do conhecimento. Basta um computador conectado à internet e pronto: um mundo
outrora desconhecido agora se abre para você […] Nesta lição, o nosso desa�o é explicar como
se pode relacionar o dom ministerial de mestre com as urgências existenciais dos dias
contemporâneos. Não por acaso, ela abre o tema analisando o ministério de ensino de Jesus de
Nazaré. .1

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

JESUS, O MESTRE POR EXCELÊNCIA

Quando estudamos e meditamos nas Sagradas Escrituras, entendemos que Jesus Cristo se
empenhou a transmitir o verdadeiro ensino a seus ouvintes. Embora que muitas das vezes o
seu público o acompanhava apenas em busca de milagres, o Mestre procurou entregar a todos
o correto conhecimento acerca do Reino de Deus.

A expressão “e, abrindo a boca, os ensinava” (Mt 5.2) representa muito bem o ato de ensinar
diversos momentos do ministério terreno de Cristo. Os evangelhos apresentam inúmeras
parábolas, sermões ou ilustrações do Mestre para com seus ouvintes, trazendo uma nova
realidade com autoridade e poder.
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Jesus era o Mestre perfeito. Além de Pastor, pregador, missionário e evangelista, exercia a
missão de ensinar. Evangelizava e discipulava de maneira e�caz. Era o Mestre Perfeito; o
Doutor incomparável (Mt 4.23-25). Seus ensinos, seus sermões ou discursos e suas aulas eram
eloquentes e profundamente convincentes aos que o ouviam. Ele não ensinava teorias
abstratas ou acadêmicas que impressionassem pela retórica. Seu ensino era bem recebido pelas
multidões, porque Ele vivia o que ensinava o que vivia .2

Cabe ressaltar que o ensino de Cristo era con�rmado pela sua vida. O povo não acreditava
mais em muitos ensinos, embora que muitos ainda seguissem os ensinos dos “doutores da lei”
da época. Em alguns textos encontramos essa con�rmação quando a Bíblia a�rma: “a
multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os
escribas” (Mt 7.28,29). A vida é a carta de apresentação daquele que ensina, o exemplo de
Cristo nos apresenta essa lição.

Destaque

O mestre da Galileia era antenado com as circunstâncias sociais, políticas e espirituais do seu
tempo. Com propriedade, Jesus ensinou sobre a política, as prevenções contra o materialismo
e confrontou os discípulos a respeito do verdadeiro sentido da vida humana. Levando sempre
uma proposta de vida segundo a perspectiva do Reino de Deus. É a urgência da tarefa de todo
educador cristão: levar os alunos a pensarem as demandas da existência à luz do Evangelho e
segundo os aspectos positivos e negativos do Reino de Deus (Mt 5-7) .1

O ENSINO DAS ESCRITURAS NA IGREJA DO PRIMEIRO SÉCULO

O Mestre, antes de sua ascensão aos céus, em sua despedida dos discípulos, determinou-lhe de
modo solene que deveriam ensinar “todas as nações”; “ensinando-as a guardar todas as coisas”
que lhes tinha mandado (Mt 28.19,20). Os Atos dos Apóstolos registram a obediência dos
primeiros apóstolos e discípulos, no cuidado em cumprir a determinação de Jesus .2
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O ensino das Escrituras sempre esteve presente na história da igreja. Na Bíblia Sagrada existem
diversos textos acerca do ensino e da exortação à permanência no ensino da Palavra de Deus
aos cristãos (At 19.10; Rm 12.7; Tt 2.2).

Barnabé e Paulo são grandes exemplos de educadores do primeiro século da era da igreja. Eles
se dedicaram ao ensino e até foram referenciados pelo próprio texto sagrado como integrantes
do seleto grupo de doutores da igreja (At 13.1).

Os primeiros mestres ou ensinadores foram os integrantes do Colégio Apostólico. Como
pioneiros na propagação do evangelho, foram perseguidos, presos e alguns mortos. Mas
cumpriram a ordem de Jesus de pregar e ensinar a sua Palavra […] Assim como Paulo, Pedro,
Tiago, João e outros apóstolos e discípulos foram usados por Deus para ministrar o ensino
correto, nos primeiros séculos da Igreja Cristã. E, hoje, Deus continua a usar a homens e
também mulheres, que se dedicam à tarefa de ensinar aos crentes em Jesus .2

Destaque

Podemos a�rmar historicamente que, logo após a morte dos santos apóstolos, as testemunhas
da ressurreição do Senhor, os mestres eram líderes chaves na comunidade antiga, assim como
os profetas, os evangelistas e os pastores. Ao ponto de a Bíblia registrar a exortação apostólica:
“Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra,
principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina” (1 Tm 5.17). Os presbíteros que se
dedicavam ao exame da Palavra de Deus eram estimados por duplicada honra porque eles se
afadigavam dia e noite para compreender os mistérios divinos (Rm 12.7). A mensagem do
Reino tinha de fazer sentido na vida dos cristãos de outrora .1

A IMPORTÂNCIA DO DOM MINISTERIAL DE MESTRE
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O dom ministerial de mestre ou doutor é de fundamental importância para a edi�cação dos
crentes, em todas as igrejas. Ao lado dos outros dons ministeriais contribui para o
fortalecimento da fé cristã, propiciando conhecimentos bíblicos e teológicos, que preparam os
que são discípulos de Jesus . Os mestres são aqueles que tem um dom especial para esclarecer,
expor e proclamar a Palavra de Deus, a �m de edi�car o corpo de Cristo (Ef 4.11,12) .

2

3

Estamos falando de homens e mulheres que receberam de Deus a missão de defender e
preservar o verdadeiro ensino bíblico nas igrejas, tendo como grande ajudador o Espírito
Santo de Deus nessa labuta. São pessoas distintas que buscam e transmitem a verdade, e
somente a verdade, fugindo dos falsos ventos de doutrinas que se levantam constantemente.

Infelizmente estamos rodeados de falsos mestres e falsos ensinos, que tentam se in�ltrar em
nosso meio a �m de impor uma nova abordagem que se distancia da centralidade do
evangelho. Por isso necessitamos de pessoas prontas e aptas a realizarem a defesa de nossa fé,
encaminhando e ensinando aquilo que é verdadeiro, fazendo com que a igreja possa
perseverar na sã doutrina.

Estamos falando de um “dom ministerial que proporciona iluminação sobrenatural quanto à
interpretação e aplicação das Escrituras Sagradas à vida da Igreja de Cristo […] constituindo-se
numa ação direta do Espírito Santo sobre o ministro de Cristo, abrindo-lhe a mente para que
compreenda os arcanos divinos” .4

Por �m, cabe ressaltar algo importante: Ser mestre ou doutor não é sinal de superioridade
diante dos que não possuem tais dons. Signi�ca mais responsabilidade diante de Deus. Tiago
exorta: “Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro
juízo” (Tg 3.1) . Ensinar é honra, mas também é responsabilidade.2

Destaque
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Caro professor, o Pai concedeu o dom ministerial do mestre para a Sua Igreja atingir a estatura
de Cristo em sua plenitude. Portanto, estude, persista em ler e re�ita acerca da fé; não se
esqueça de que os nossos alunos devem enfrentar as questões da vida sob o prisma da
mensagem do Reino de Deus. E você, professor, é um instrumento essencial nesse processo de
formação cristã .1

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em FocoEBD em Foco
EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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