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LIÇÃO 6

#conectou?

O MINISTÉRIO DE CRISTO

A METODOLOGIA DE ENSINO DE JESUS

Tudo que diz respeito à vida terrena do Senhor Jesus, encontraremos nos quatro evangelhos, inclusive as suas metodologia de ensino.
A forma que Jesus ensinou os povos, é no mínimo revolucionário e sem igual.
“Responderam os servidores: Nunca homem algum falou
assim como este homem”, Jo 7.46.
A Bíblia relata que Jesus aos doze anos já debatia com doutores, e que quando o ouviam se admiravam com sua inteligência e resposta (Lc 2.46-49).
Jesus usava métodos diferentes para cada situação, por
muitas vezes em meio ao povo, discípulos e até mesmo com
doutores da lei, trabalhou seus ensinos em forma de parábolas, fazendo com que as pessoas parassem para uma reflexão, podendo se ver ou não nas histórias contadas por Jesus.
Suas parábolas tratavam de temas simples aos mais complexos, pois falava de salvação, amor ao dinheiro, desobediência, arrependimento, eternidade, juízo e tantos mais.
Em outros momento Jesus usou a metodologia do confronto, trazia palavras firmes e exortativas, confrontando
aquilo que as pessoas vivenciavam naquele momento, como
foi o caso em que o Senhor encontrou a mulher samaritana
no poço de Jacó.

Em um dado momento em Mateus 5, Jesus ensinou o povo
trazendo conforto e esperança, demonstrando que sua palavra era e é capaz de trazer não só exortação, mas também
refrigério.
Em outros momentos mostrou suas habilidades históricas,
mostrando pleno conhecimento quanto a lei de Deus e os fatos do Antigo Testamento.
É impossível tentar colocar no ministério de Cristo, um
sistema de ensino, pois ele ensinou de forma incomparável,
tudo que ele apresentou era novo, por isso as pessoas se admiravam.
Todos os temas que Ele apresentou, eram tabus para a
época, mas com seu dinamismo pedagógico único, fez com
que simples homens e doutores entendessem sua palavra da
mesma forma.
Tratou com o povo temas éticos, teológicos, escatológicos,
sociais, individuais, etc.
Ninguém seria capaz de apresentar sua própria glória de
maneira humilde, Ele o fez, ninguém poderia exortar e disciplinar o povo com tanto amor, Ele o fez e muito mais, ninguém seria capaz de salvar pessoas que o rejeitassem, mesmo assim Ele o fez.

