
 

 
 

O DOM DE MESTRE OU ENSINO 

 

Definição:  É a habilidade espiritual de ensinar a Bíblia e teologia de forma clara, didática e compre-

ensível. Um bom professor de matemática ou português não necessariamente tem o dom espiritual de 

ensino, porque ele se refere ao ensino das coisas bíblicas, teológicas e espirituais. Por seu turno, quem 

tem este dom o tem para esta área e isto não o faz, obrigatoriamente um bom professor de álgebra ou 

outra coisa qualquer. 

 

Características:  É a pessoa preocupada em colocar as verdades bíblicas de forma direta, clara e con-

cisa, sempre preocupada em que as pessoas aprendam. Tem uma genuína aplicação ao estudo de tudo 

quanto possa ajudá-la a melhor entender e explicar os ensinamentos bíblicos e teológicos, quase sem-

pre sendo aberta para ler e entender as mais variadas posições sobre um mesmo tema. Tem uma certa 

obsessão por esboços, planos de aula, proposição, argumentação, etc. É pesquisadora, gastando horas 

a fio no estudo de temas que lhe interessam ou sobre os quais precisa ensinar. Normalmente é “meio 

perfeccionista” no que faz, buscando palavras mais próprias, analisando o sentido delas no original 

grego ou hebraico.  

 
Sistemas Aberto e Semi-Aberto Sistemas Semi-Fechado e Fechado 

Por ter uma teologia voltada para este mundo, se 

preocupará em contextualizar seus ensinamentos 

à realidade atual, fazendo aplicações às situações 

políticas, econômicas e sociais vigentes. Buscará 

respostas bíblicas para estas situações e motivará 

seus alunos a modificarem o mundo pela aplica-

ção dos ensinamentos bíblicos. No estudo da Pa-

lavra não terá problema em usar métodos históri-

cos e críticos, análise literária e estrutural para 

assim conhecer e ensinar. 

Por ter uma teologia voltada para a comunida-

de e o mundo porvir, se preocupará em encon-

trar na Palavra os ensinamentos sobre a von-

tade de Deus para a vida cristã, e seu ensino 

enfatizará a obediência. Buscará respostas 

bíblicas para os problemas individuais e da 

igreja, sem contudo, preocupar-se com os so-

ciais, econômicos ou políticos. No estudo da 

Palavra tenderá a valer-se somente da própria 

Bíblia, desprezando instrumentos outros por 

considerá-los heréticos ou inapropriados. Terá 

preocupação com a santificação e o preparo 

dos crentes e da igreja para a volta de Cristo. 

 

Atividades Práticas: Professor de classes de escola dominical, de estudos bíblicos. Escritor de arti-

gos com preocupação didática. Discipulado de novos crentes. Esclarecedor de dúvidas doutrinárias, 

de interpretação ou de aplicação dos ensinamentos bíblicos. 

 

Riscos: Por ser dedicado ao estudo, pode correr o risco de achar que sua interpretação é a única corre-

ta. Pode, por isto, tornar-se arrogante e dono da verdade. Por ser estudioso, pode gastar horas a fio en-

terrado nos livros, esquecendo-se da família e dos amigos. Pode desenvolver um tipo de raciocínio e 

linguagem que só os iniciados entenderão. A raiz disto, pode desprezar as pessoas mais simples por 

não terem a sua erudição. 
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