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07/13: “O Ministério do Ensino” – 2Crônica 17; Neemias 12; Lucas 9; Romanos 12
“se Ministério, dediquemo-nos ao Ministério; ou o que Ensina esmere−se no fazê-lo” (Romanos 12.7)

Olá Amado(a).
Eis aqui um ponto onde o “Cristianismo histórico” tem falhado. Na dedicação ao Ensino.
Temos esquecido do comprometimento com a “Verdade” e nos apegado aos princípios partidários da
“Religião” como instituição. Isso tem acontecido no âmbito de todas as Religiões. Claro que existem os
extremos nos quais nem mesmo o Ensino é organizado e buscado, mas claramente se observa a tendência em se
valorizar os argumentos partidários. O Ensino, dito orientado, traz a motivação da fidelidade ao orientador dos
estudos previamente preparados. O professor, ou ministro, não tem sido orientado a participar com a sua crítica
Escriturística. A Verdade toma uma nova direção, qual seja, a orientação religiosa partidária.
A preocupação Paulina acerca da “sã doutrina” tem sido arguida por todos os grupos religiosos.
Apenas citar os argumentos do Novo Testamento acerca da qualidade do Ensino requerida, mostrará o
quanto necessitamos de fundamentação Bíblica, ao compararmos nossa realidade. Vejamos:
- “Rogo-vos irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que
aprendestes (dos Apóstolos)” (Romanos 16.17);
- “Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina,
pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro” (Efésios 4.14);
- “Ninguém vos prive do prêmio, afetando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões,
enfatuado sem motivo algum em sua mente carnal” (Colossenses 2.18);
- “Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura.” (Hebreus 13.14);
- “Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas, tendo comichão nos ouvidos,
amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências;” (2Timóteo 4.3)
Não podemos incluir o Ensino, como Ministério Cristão, se o mesmo não estiver comprometido com os
ensinos das Escrituras, quais os Apóstolos nos legaram. O cuidado e o esmero no Ensino devem ser avaliados
pelo comprometimento com as Escrituras e não pela defesa dos Dogmas e princípios próprios das Religiões. É
comum a citação de fontes não Escriturística em toda cartilha básica de Ensino.
A ordem de Jesus para que façamos discípulos e os batizemos inclui também o Ensinar, de forma que o
Ministério do Ensino é ordenança do Mestre.
Claro que, enquanto o fazer discípulos é próprio de todo crente, pois é consequência do testemunho e do
envolvimento no Reino, o batizar é restrito à direção da comunidade e o ensinar à dependência do Dom recebido.
A falta de compromisso tem mostrado que muitos “ditos mestres”, na verdade, não receberam tal Dom, o
que facilmente se nota quando necessidades particulares são postas por prioridade, sobre o Ministério exercido.
Alerto, entretanto, aos discípulos no sentido de que tais críticas também lhes são pertinentes.
A dedicação ao Ensino corre paralelamente à dedicação ao Aprendizado. O aluno também é motivador
da qualidade do Ensino. A busca da Verdade deve nortear todo aquele que afirma ter recebido o Espírito da
Verdade, o Espírito “Santo”, enviado por Jesus da parte de DEUS.
Como posso afirmar estar na Verdade se não há averiguação entre o ensinado e a Palavra Escrita?!!
Amado(a) estejamos vigilantes e sempre debruçados nas doutrinas Bíblicas explícitas, de forma a não
estarmos sendo incluídos entre os que disseminam “doutrinas equivocadas”, heresias contra a Palavra.
Todo conhecimento deverá ser sedimentado na autoridade das Escrituras Sagradas lembrando que, desta
forma, “a Graça e a Paz nos serão multiplicadas” (2Pedro 1.2).
Salientamos ainda que, como pais, temos a obrigação, diante de DEUS, de sermos os primeiros Mestres
de nossos filhos, para a continuidade do Louvor a Yahu, nosso DEUS, por nosso Lar. Halelu Yah!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “Louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).

