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Jesus foi um grande mestre de seu tem-
po, e não negou o ensino a todos quanto 
tivessem interesse em dar ouvidos às suas 
palavras. Nós, como amantes do conheci-
mento, amantes da Bíblia Sagrada e suas 
leis, devemos também estar preparados 
para nos tornarmos mestres de prestígio 
no meio do povo. Apesar de não vivermos 
hoje o mesmo sistema de governo e de 
religião como na época de Jesus, devemos 
nos preparar sempre e buscar a evolução a 
cada dia no que diz respeito à arte de expor 
conhecimento. Seja nas pregações, seja 
na Escola Bíblica Dominical ou em mo-
mentos descontraídos da vida, um bom 
mestre sempre tem as palavras certas. Por 
este motivo, preparamos para você alguns 
passos para se tornar um bom expositor 
de conhecimento.

1. Tenha noção dos seus propósi-
tos ao falar - É importante que os co-
nhecimentos e as idéias que um mestre 
deseja passar sejam sempre o motiva-
dor da fala e estejam presentes desde 
o início da mesma. Um bom exemplo 
dessa intencionalidade de Jesus Cristo 
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na Palavra de Deus são as parábolas que 
ele falava. Sempre com uma intenção, 
sempre combatendo, criticando, refu-
tando ou reforçando algum pensamen-
to. (Lc 18.1,9/Mc 4.2).

2. Não espere um feedback ime-
diato do(s) seu(s) ouvinte(s) - Apenas 
exponha o conteúdo de sua fala e não 
desanime se não receber uma boa rea-
ção instantâneamente. Tenha cuidado 
com a decepção que pode ser gerada 
ao esperar uma grande receptividade. 
Jesus Cristo foi muito incisivo com Ni-
codemos, e no momento recebeu uma 
resposta ríspida (Jo 3), porém quando 
o mestre foi crucificado vemos este ho-
mem arriscando tudo juntamente com 
José de Arimatéia (o qual também o 
servia em secreto antes de sua morte) 
para sepultá-lo com honra (Jo 19.38-
40). Muitas vezes o público se lembrará 
de suas palavras lá na frente.

3. Torça a favor do sucesso e do cres-
cimento de quem te ouve - Assim como 
filhos, aprendizes precisam de alguém que 
os incentive e acredite neles. Jesus Cristo 
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ensinava a seus discípulos sempre com um 
olhar de incentivo e preparando-os para 
o momento de sua ausência (Mt 11.29/Jo 
7.33/ Jo 17). Todo mestre deve desejar que 
um dia seus ouvintes não precisem mais de 
sua presença física, mas que sejam guiados 
pelos conhecimentos obtidos através do 
tempo que estiveram com ele.

4. Divirta-se ao desempenhar sua 
função -  Mestres que amam o que fa-
zem, possuem uma força contagiante! 
Jesus Cristo amava cumprir seu propósito 
na terra, e chegou a comparar o cumpri-
mento do seu chamado com comida e 
bebida (Jo 4.34). Em outras palavras, Ele 
amava tanto ensinar que se sentia forta-
lecido por isso, se sentia completamente 
cheio e satisfeito, pois é isso que o alimen-
to nos traz. Satisfaça-se com as oportuni-
dades de expor o conhecimento Bíblico.

5. Procure entender o que se 
passa na vida pessoal das pesso-
as - Existem certos problemas emo-
cionais, financeiros, sentimentais, 

dentre outros, os quais as pessoas 
que escutam o discurso estão pas-
sando que podem afetar seriamente 
a confiança no ensino e na absorção 
destas palavras. O mestre deve saber 
enxergar esses indícios, buscando 
sempre ajudar nas raízes, para que 
as pessoas possam crescer de forma 
saudável. Jesus Cristo fazia milagres 
nas vidas de quem precisava, e se 
moveu de íntima compaixão  ao olhar 
para as dores de pessoas (Mt 20.34/ 
Lc 7.13/ Mt 14.14).

6. Nunca pare de aprender 
- Bons mestres procuram sempre 
crescer em graça e em conhecimen-
to, mantendo um relacionamento 
íntimo, pessoal e ininterrupto com 
a Palavra de Deus. Jesus só se saiu 
bem em seu ministério porque parou 
para aprender em sua vida terrena. 
Quem expõe conhecimento, precisa 
estar em constante aprendizado (Lc 
2.40,52/ Mt 22.29).


