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Ao ler este título é possível fazer as seguintes 
perguntas: Que relação tem a faculdade de me-
dicina com a igreja? Existe alguma característica 
peculiar entre elas?

A reposta é bem simples e de fácil compreen-
são: Sim! Ambas constituem um lugar de apren-
dizagem. Este aprendizado ultrapassa fronteiras 
maiores que o conhecimento intelectual.

Vamos então observar alguns fatores importan-
tes:

O que deve ser feito quando alguém sonha em 
ser médico? 

No Brasil, medicina é o curso que possui maior 
duração, são seis anos de graduação mais a espe-
cialização. Portanto, aqueles que sonham com esta 
profissão precisam estudar muito. Porém, a faculda-
de de medicina não é composta apenas pelo estudo 
teórico das disciplinas, além da pessoa ter uma certa 
vocação para tal, se faz necessário dispor também 
de aulas práticas, ser frequente nas aulas e conquis-
tar notas suficientes para garantir a aprovação em 
cada disciplina.  Certamente, quando matriculado 
em um curso de medicina, o aluno não só aprende 
o que está escrito nos livros. Ele aprende muito 
mais. Seja com a explicação dos textos por quem 
sabe mais do que aquilo que está escrito nos livros, 
seja com a experiência de quem já é médico, com 
as aulas práticas, com as trocas e os contraditórios 
dentre os envolvidos, com a metodologia acadêmica 
de pesquisa, com o trabalho de grupo e etc. Ou seja, 
na faculdade um estudante de medicina não apren-
de só como se tornar um médico. Ele irá aprender 

também com a convivência, com o diálogo, com a 
troca, com interação, com a comunhão. Afinal, o 
aprendizado é um processo de mudança de compor-
tamento obtido através de experiências construídas 
por fatores emocionais, neurológicos, relacionais e 
ambientais. Todo este conjunto de experiências irá 
contribuir diretamente com a formação profissional 
deste aluno. 

Neste mesmo sentido, é a igreja. A formação 
cristã é fundamentada no constante aprendizado. 
Sim! Todos os dias temos que aprender mais da 
Palavra de Deus. E, mesmo que façamos isso em 
nossos lares, a igreja é a graduação do cristão. A 
igreja é o projeto de Deus para o aprendizado, 
cultivo e maturidade que só acontecem com expe-
rimentação, convivência, diálogo, troca, interação, 
comunhão com os irmãos. A igreja nos promove 
um aprendizado mais aprofundado da Palavra de 
Deus, é onde aprendemos a praticar os ensinamen-
tos bíblicos, onde aprendemos a viver em comu-
nhão com nossos irmãos, e é onde aprendemos a 
conviver com nossas diferenças. Esses aprendiza-
dos só serão vivenciados por aqueles que fazem 
parte do corpo de Cristo.

Por tanto, assim como a formação de um médi-
co também é construída por um conjunto aprendi-
zados adquiridos durante sua graduação. A vida do 
cristão também é repleta de experiências e apren-
dizados que só podem ser conquistados e vivencia-
dos na casa de Deus.  Por este motivo, a igreja é o 
corpo de Cristo. Lá somos orientados, comprometi-
dos e vinculados pela palavra do nosso Deus.
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