






LEITURA BÍBLICA EM CLASSE

Mateus 7:28,29
28- E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a 
multidão se admirou da sua doutrina;
29- Porquanto os ensinava como tendo autoridade; e 
não como os escribas.
Atos 13:1
1- E na igreja que estava em Antioquia havia alguns 
profetas e doutores, a saber: Barnabé e Simeão 
chamado Níger, e Lúcio, cireneu, e Manaém, que fora 
criado com Herodes o tetrarca, e Saulo.



Romanos 12:6,7
6- De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que 
nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé;
7- Se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja 
dedicação ao ensino;
Tiago 3:1
1- Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo 
que receberemos mais duro juízo.
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2º Trimestre Lição 10

Introdução

Nunca foi tão necessário, como hoje, a igreja 
investir na figura do mestre cristão.

Quando o crente é ensinado a estudar a Bíblia para compreender 
o mundo e a cultura bíblica, relacioná-la com o mundo do século 
XXI e aplicá-la à vida das pessoas de maneira competente, o 
risco de sofrermos o engano é amenizado

ESTUDAR A BÍBLIA COM MAIS 
PROFUNDIDADE E SERIEDADE 
NÃO É PREJUDICIAL E SIM 
UMA VIRTUDE

Mestre
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Deus tem levantado homens e 
mulheres com vastos conhecimentos 
científicos e literário para traduzir a 
bíblia do original para as mais variadas 
nacionalidades; homens e mulheres 
que estudam a cultura oriental; 
arqueologia e encontram nos mais 
antigos manuscritos informações que 
nos ajudam a compreender 
profundamente as sagradas escrituras

Encontrado na Jordânia, 
em 2008, pelo beduíno 
israelense Hassan 
Saeda, 

Os manuscritos do Mar 
Morto são compostos por 
930 pergaminhos e papiros, 
que foram encontrados em 
11 cavernas do Qumran, no 
deserto da Judéia, na 
Cisjordânia. Eles foram 
encontrados entre os anos de 
1947 e 1956, todos escritos 
em hebraico e aramaico.

CODICE DE PLOMO
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O ministério do ensino da Palavra é primordial para a igreja exercer 
o discernimento no que tange ao tempo em que vive (culturas, 
teologia, filosofias etc.). 
Tão importante é a função do mestre na igreja que as Escrituras 
declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para 
exercer tão nobre tarefa (Rm 12.7; 1 Tm 4.13). 
É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem 
a desempenha.

Se é ministério, seja em 
ministrar; se é ensinar, haja 
dedicação ao ensino; 
Romanos 12:7

Persiste em ler, 
exortar e ensinar, até 
que eu vá.
1 Timóteo 4:13
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1º - JESUS, O MESTRE POR EXCELÊNCIA

O mestre da Galileia.

Doutor incomparável, 
"percorria Jesus toda a 
Galiléia, ensinando nas 
suas sinagogas, e pregando 
o evangelho do Reino [...]" 
(Mt 4.23).

No ministério terreno, seus sermões, ensinos e 
discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. 
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Diferente dos escribas, Jesus ensinava como quem 
tinha autoridade (Mt 7.28,29). A verdade emanava 
de sua pessoa! Os que o ouviam só tinham duas 
opções: amá-lo ou odiá-lo

E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a 
multidão se admirou da sua doutrina; Porquanto 
os ensinava como tendo autoridade; 
e não como os escribas. Mateus 7:28,29

Era impossível ouvi-lo e ficar 
indiferente. Jesus transtornava a 
consciência do acomodado e aquietava 
o coração do perturbado.
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2. O mestre divino.

Um mestre da Lei chamado 
Nicodemos, educado nas 
melhores escolas religiosas 
de Israel e grande conhecedor 
das Escrituras hebraicas, 
reconheceu em Jesus um 
personagem incomum de 
seu tempo (Jo 3.1,2). 
Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o 
Nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com 
Ele. Jesus é chamado Mestre cerca de 45 vezes ao longo do NT 
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3. O mestre da humildade.

JESUS ENSINOU SEUS DISCÍPULOS A SEREM HUMILDES

Levantou-se da ceia, tirou as 
vestes, e, tomando uma 
toalha, cingiu-se.
Depois deitou água numa 
bacia, e começou a lavar os 
pés aos discípulos, e a 
enxugar-lhos com a toalha 
com que estava cingido. 
João 13:4,5

PARA OS JUDEUS ERA 
INIMAGINÁVEL UM 
MESTRE LAVAR OS PÉS 
DE PESSOAS LEIGAS
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O Emanuel, "Deus conosco", encurvou-se diante dos 
homens! Isso se deu porque o ensino de Jesus não 
era mero discurso, mas "espírito e vida" (Jo 6.63). 

O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita; as 
palavras que eu vos digo são espírito e vida. João 6:63

Ele nos convida a fazer o mesmo: "Vós me chamais Mestre e Senhor 
e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos 
lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque 
eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós 
também" (Jo 13.13-15).
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2º O ENSINO DAS ESCRITURAS 
NA IGREJA DO PRIMEIRO SÉCULO

Uma ordem de Jesus.

ANTES DE ASCENDER 
AOS CÉUS JESUS DEU 
ORDEM AOS SEUS 
DISCÍPULOS QUE 
ENSINASSEM A TODAS 
AS NAÇÕES 
GUARDAREM A 
PALAVRA DE DEUS

O livro de Atos registra a 
obediência dos primeiros 
apóstolos no cuidado de cumprir 
a determinação de Jesus.
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➢Após a descida do Espírito Santo (At 2.1-6), o discurso de Pedro 
foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo 
(At 2.14-40). 

➢Tendo em vista a plena edificação da Igreja na Palavra, 
➢O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus 

servos com o dom ministerial de mestre ou doutor (Ef 4.11).

❑ CHEIOS DO ESPÍRITO SANTO
❑ ENSINO COM PODER
❑ DOM MINISTERIAL

O dom de mestre é uma capacitação sobrenatural do Espírito 
Santo, porem é muito importante não descuidar da formação 
intelectual, pois para ensinar é preciso aprender
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❖ NAS ESCRITURAS A PALAVRA MESTRE ESTÁ GERALMENTE 
DESIGNANDO UMA PESSOA QUE É SUPERIOR A OUTRAS, EM 
PODER AUTORIDADE E CONHECIMENTO.

❖ OS MESTRES FORAM DESIGNADOS A FAZER DISCÍPULOS QUE 
IMPLICA PRODUZIR INFORMAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE MODO 
QUE OS ENSINADOS DEVERIAM GUARDAR E OBEDECER

❖ ESSE TIPO DE INSTRUÇÃO É EXIGENTE E DIFÍCIL DE SE REALIZAR

Tiago teve de emitir esta advertência: 'Meus irmãos, muitos 
de vós não sejam mestres [professores], sabendo que receberemos 
mais duro juízo' (Tg 3.1). Considerando que o professor é 
compelido a falar e que a língua é o último membro a ser 
dominado (Tg 3.2), deve-se ter muito cuidado, ao aspirar tal 
responsabilidade, ponderada e sensata"
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2. A doutrina dos apóstolos.

E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na 
comunhão, e no partir do pão, e nas orações.
E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e 
sinais se faziam pelos apóstolos. Atos 2:42,43

A "doutrina dos apóstolos" 
aqui referida trata-se do 
conjunto de ensinos de 
Cristo ministrados por eles 
de forma constante e eficaz 
para o crescimento integral 
dos novos crentes.
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3. Ensinamento persistente.

OS PRIMEIROS 
MESTRES FORAM OS 
APOSTOLOS DE JESUS

E todos os dias, no templo e nas casas, 
não cessavam de ensinar, e de anunciar a 
Jesus Cristo. Atos 5:42

A Igreja começou nas casas, onde o ensino era 
ministrado a pequenos grupos nos lares.

O APÓSTOLO PAULO FALOU AOS ANCIÃOS DE EFESO COMO UM MESTRE QUE 
ENSINAVA A TODOS “A CONVERSÃO A DEUS E A FÉ EM JESUS CRISTO”

Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse 
proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. 
Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam 
converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. 
Atos 20:20,21
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Deus havia preparado homens para ensinar e 
levantado "doutores" na igreja em Antioquia (At 13.1). 
Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e 
doutores, a saber: Barnabé, e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, 
cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e 
Saulo.Atos 13:1

▪ O Pai Celestial igualmente deseja levantar mestres 
em sua igreja. 

▪ Vivemos dias em que este ministério nunca foi tão 
necessário.
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3º - A IMPORTÂNCIA DO DOM MINISTERIAL DE MESTRE

Uma necessidade urgente da igreja.

É necessário em uma igreja local haver pessoas vocacionadas a explicar a bíblia 
com formações mais avançadas, reunindo informações exegéticas, históricas e 
literárias, se Deus deu à igreja mestres e doutores é preciso que ela invista neles

Muitas vezes, por absoluta 
falta de preparo dos 
obreiros, predomina a 
superficialidade bíblica, a 
infantilidade "espiritual" e o 
aumento do engano 
promovido pelas astúcias dos 
falsos mestres (2 Pe 2.1). 

E também houve entre o povo 
falsos profetas, como entre vós 
haverá também falsos doutores, 
que introduzirão encobertamente 
heresias de perdição e negarão o 
Senhor que os resgatou, trazendo 
sobre si mesmos repentina 
perdição. 2 Pedro 2:1
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2. A responsabilidade de um discipulado contínuo.

O DISCIPULADO NÃO TERMINA QUANDO O NOVO CONVERTIDO 
É BATIZADO, JESUS NOS CHAMOU PARA SERMOS SEUS 

DISCÍPULOS POR TODA VIDA

Por isso, quem ensina instrui 
os crentes para a maturidade 
da fé. É um aprendizado 
diário, permanente e 
contínuo, tanto para quem é 
discipulado quanto para 
quem está discipulando!
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3. Requisitos necessários ao mestre.

Alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer 
pessoas com o dom ministerial de mestre em nossa época:

a) Um salvo em Cristo.
NÃO PODE HAVER DUVIDAS DA SALVAÇÃO

b) O hábito de ler.
COMO ENSINAREMOS SE NÃO LERMOS?

c) Preparo intelectual.
O MESTRE DEVE CONHECER O MUNDO DA BÍBLIA (SUAS QUESTÕES CULTURAIS, 
LINGUISTICAS E EXEGÉTICAS, …)

d) Um coração em chamas.
PREGAR A PALAVRA DE DEUS NO PODER DO ESPÍRITO SANTO, COM UMA 
MENTE PREPARADA E CONECTADA A UM CORAÇÃO APAIXONADO POR JESUS
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❑ É preciso desfazer a ideia propagada ao longo de 
décadas acerca do preparo intelectual do crente. 

❑ Não é verdade que necessariamente ele esfriará na 
fé se estudar. 

❑ Se fosse assim Paulo seria o mais frio dos apóstolos 
do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais 
bem preparado que ele (At 17.15-34; Tt 1.12). 

❑ Este, no entanto, soube conjugar preparo 
intelectual e poder do alto. 

❑ É disso que as nossas igrejas precisam: homens 
cheios do Espírito, mas do mesmo modo, com a 
mente iluminada para responder, com mansidão e 
temor, a razão da nossa esperança (1 Pe 3.15).
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REFLEXÕES

• Quais eram as duas opções de quem ouvia 
o Mestre dos mestres?

Amá-lo ou odiá-lo.
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REFLEXÕES

❑ O que Jesus fez a fim de ensinar acerca da humildade?

O mestre da Galileia "levantou-se da ceia, tirou as 
vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, 
pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos 
discípulos e a enxugar-lhos com a toalha com que 
estava cingido" (Jo 13.4,5).
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REFLEXÕES

❖Qual foi a ordem de Jesus para a Igreja antes 
de ascender aos céus?

Determinou aos seus discípulos que 
ensinassem "todas as nações [...] a guardar 
todas as coisas" que Ele tinha ordenado.
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REFLEXÕES

➢ De acordo com a lição, o que 
significa a doutrina dos apóstolos?

Trata-se do conjunto de ensinos de Cristo 
ministrados por eles, de forma eficaz, a fim de 
produzir crescimento integral aos novos crentes.
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REFLEXÕES

✓ O que é necessário para que o ministério 
de ensino na Igreja seja eficaz?

É preciso haver pessoas vocacionadas.


