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Desafio da semana passada
Se você assumiu o desafio de levar amor prático a alguém que está passando por momentos difíceis, precisando de 
apoio e encorajamento, compartilhe o que fez e como sua atitude teve impacto em sua vida e na da pessoa que você 
procurou ajudar. 

Quebra-gelo
peça a alguém que tenha participado de um culto de celebração no último sábado ou domingo para compartilhar sobre 
o que mais o abençoou e como Deus lhe falou.

Introdução
Amigo ou inimigo, crente ou ateu, parece que todo mundo concorda que Jesus foi o maior de todos os mestres, ou 
Mestre dos mestres. Jesus foi chamado de mestre mais de 40 vezes nos evangelhos. Milhares de pessoas o seguiam 
no deserto, nos campos, nos montes e ao longo do mar, sedentas por ouvi-lo pregar, ensinar e falar das coisas de Deus. 
Neste estudo, vamos pensar um pouco sobre o ministério de ensino de Jesus e procurar entender que, para crescer 
como discípulos de Cristo, nós temos que ouvir a sua voz e seguir os seus ensinamentos.

Pergunta: Qual professor (da escola ou da igreja) causou um impacto significativo em sua vida? O que esse 
professor tinha que tanto marcou você?

Desenvolvimento
Muita gente discute muitos aspectos relacionados a Jesus, mas numa coisa todos concordam: Ele foi um grande mestre, 
um comunicador poderoso e eficaz. Mateus 13.54 registra: “Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na 
sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: De onde lhe vêm esta sabedoria e estes poderes miraculosos?”. Em 
João 7.46 lemos que até os guardas do templo dos fariseus confessaram: “Ninguém jamais falou da maneira como esse 
homem fala”. Vamos ler o texto de Mateus 7.24-29:

Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. 
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces 
na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. 
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda”. 
Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava 
como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei.

Com base neste texto e em todos os ensinos de Jesus registrados nos evangelhos, podemos afirmar que:

1. Jesus ensinava com autoridade. Uma das explicações porque os ensinos de Jesus atraiam tanta gente está na 
autoridade com que ele falava. Quando Jesus falava, todos ouviam, e tremiam. Ficavam atônitos, e coração deles derretia, 
porque ele falava com autoridade. Havia um evidente tom de certeza em sua voz, um poder intrínseco transmitido pela 
sua presença e uma sensação de que suas palavras eram inquestionáveis. De vez em quando Jesus dizia: “Vocês ouviram 
o que foi dito...Mas eu lhes digo...”, como se tudo o que fora dito até então significasse muito pouco, em comparação 
com o que ele estava prestes a dizer. Isso é autoridade. Qualquer um que ouvisse um sermão de Jesus ia embora com 
a sensação de ter ouvido uma palavra do próprio Deus. E era exatamente isso o que acontecia. Essa era a chave de 
sua autoridade: ele era Deus encarnado. Em João 14.6 Jesus declara: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida”. Ou seja, 
sempre que abria a boca, proferia apenas verdades. Além disso, Jesus viveu aquilo que ensinou. Ele podia ensinar sobre 
mansidão (Mateus 5.5) porque ele era manso. Jesus podia ensinar sobre humildade (Mateus 5.3) porque, quando os 
discípulos discutiam quem era o maior entre eles, Jesus tomou uma toalha e uma bacia e lavou-lhes os pés. Jesus podia 
ensinar sobre o perdão porque na hora que seus executores o afligiam na cruz, ele pede a Deus para perdoá-los e ainda 
os defende, dizendo que eles não sabiam o que estavam fazendo. Por isso, ele ensinava como quem tinha autoridade.

2. Jesus ensinava por meio de ilustrações. Jesus em suas mensagens, pintava quadros que nos falam mais alto 
que palavras. A história do camelo e do buraco da agulha (Mateus 10.25) é um ótimo exemplo. Jesus queria que seus 
ouvintes tentassem imaginar como seria fazer que um camelo atravessasse o buraco de uma agulha. Claro que isso 
era impossível. Então Jesus abalou a estruturas do mundo deles, afirmando: “Fiquem sabendo que as chances de um 
homem rico entrar no céu são quase as mesmas que tem um camelo de passar pelo buraco de uma agulha”. Jesus 
estava querendo dizer que os ricos tendem a se sentir autossuficientes e confiar apenas em si mesmos, mas para serem 
salvos, eles precisam ser humildes. É preciso que se arrependam de seus pecados, que sejam submissos e estejam 

Lição 2
Jesus Cristo,

mestre



Igreja Batista Central de Belo Horizonte 2

dispostos a aprender. E Jesus disse: “Isso é muito difícil para um homem rico”. Jesus usava como ninguém as ilustrações 
e as parábolas.

3. Jesus utilizava um método prático de ensino. Jesus não falava de generalidades místicas sem sentido. Seu 
ensinamento era prático e chamava as pessoas à ação. Ele ensinava e desafiava: “Filhos pródigos, voltem para casa e 
recebam perdão”, “Não se preocupe com o amanhã. A preocupação é perda de tempo. Em vez disso, confie em mim”. 
Ou ainda: “Dê de comer ao pobre, vista o nu, cuide do aflito. Busque primeiro o reino de Deus”. Jesus, sem precisar 
de um discurso muito elaborado, estava dizendo como deve pensar, agir e viver um discípulo seu. Em seguida, ele 
convidava: “Agora vá e faça isso”.
 

Pergunta: Todos concordam que Jesus foi o Mestre dos mestres. A pergunta então é: Por que ele se esforçou tanto 
para se comunicar tão bem?

4. Jesus sabia que seu ensino transformava vidas. Não admira que tantos o seguissem, porque seus ensinamentos 
mudavam vidas. Ele conclamava as pessoas a um compromisso radical e a tomar atitudes drásticas. Depois de ouvi-lo, 
as pessoas nunca mais seriam as mesmas. Pedro, por exemplo, era como uma pedra bruta, mas Jesus o transformou 
num poderoso apóstolo e pregador. João, conhecido como o filho do trovão, tornou-se o discípulo do amor. Ele se 
dedicava tanto ao ensino porque compreendia que suas palavras tinham o poder de salvar. Ele sabia que se os homens 
as ouvissem e praticassem, seriam abençoados como o homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha (Mateus 
7.24). Ele mesmo disse:

a. João 5.24: “Eu lhes asseguro: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna”
b. Mateus 4.4: “Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus”.
c. João 8.31-32: “Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, 
verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará”. 

Que privilégio tiveram os discípulos de Jesus e todos os seus ouvintes, de poderem receber um ensino vivo e 
transformador como o de Jesus! Mas hoje mesmo, podemos ter o mesmo privilegio que eles tiveram, porque Jesus 
continua transmitindo a sua palavra.

Pergunta: De que maneiras você pode hoje receber um ensino ou uma mensagem pessoal de Jesus? 

• Você pode receber uma palavra pessoal de Jesus pela leitura da Bíblia e pela meditação em suas verdades. Todos os 
sermões e ensinos que Jesus proferiu, dos quais todos ficaram tão admirados, estão escritos na íntegra nos evangelhos. 
A Bíblia é a Palavra de Deus! Dedique-se à leitura e ao estudo de uma porção a cada dia e sua vida nunca mais será a 
mesma. Se você necessita de uma palavra de conforto, de direção, de encorajamento, de paz, de salvação, de perdão 
ou algo que lhe transmita vida e segurança, lembre-se que o principal meio de comunicação utilizado por Deus para falar 
conosco são as Escrituras.
• Deus também, de tempos em tempos, fala diretamente ao nosso coração pelo Espírito Santo. Pode parecer místico, 
mas é verdade, como afirma Romanos 8.15,16: “...O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de 
Deus”. Muitas vezes, no meio do dia, Deus coloca uma impressão no coração do crente. Pelo Espírito Santo, Ele transmite 
alguma coisa aos seus seguidores. Ele pode dizer “eu te amo”, ou “não se preocupe, eu estou no controle”, ou ainda, 
“não vá nesta direção”. Precisamos sempre reservar tempo para aquietar nosso coração e convidar Deus a falar conosco. 
• Deus fala por intermédio dos outros. Deus pode se comunicar conosco através de outros crentes. Algumas das 
mensagens mais significativas podem chegar até nós através de uma pregação ungida e poderosa, de uma conversar 
com membros da célula, ou de um conselho de um amigo. Por isso, precisamos muito congregar numa igreja, participar 
dos cultos de celebração, estudar a Bíblia no CCM, ser frequente numa célula. Porque a palavra de Deus é poderosa e 
eficaz para nos guiar, libertar e transformar.

Pergunta: Deus já falou com você diretamente através da Bíblia, de uma pregação ou através de um amigo? Peça 
alguém para compartilhar uma dessas experiências. 

Conclusão
• Jesus não deixou nenhum livro, nenhuma tese sem sequer uma página escrita. Não lecionou em nenhuma 
universidade, contudo foi o maior mestre do que já existiu. Ele revolucionou o mundo com a sua influência e com 
o seu ensino.
• Não precisamos correr para o deserto ou subir num monte para receber seus ensinamentos. Ele continua a 
ensinar hoje em dia através da própria Bíblia, através do Espírito Santo e através de pessoas.
• Por ser tão fácil, muitos negligenciam a Palavra de Deus. Precisamos nos esforçar para recebê-la, como fizeram 
os seguidores de Jesus. 

Desafio
Para os próximos quinze dias, defina um plano de leitura da Bíblia e reflexão sobre o texto lido. Defina um livro para 
começar, de preferência um dos quatro evangelhos (Mateus, Marcos, Lucas e João). Ore para que Deus lhe fale por 
intermédio da Bíblia. Ore também para que Deus lhe fale através do Espírito Santo. Participe de um culto de celebração 
e vá pedindo a Deus que lhe fale diretamente. Anote e medite no que Ele lhe falou.  No próximo encontro da célula, 
todos compartilharão sobre o que Deus falou.


