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Este material tem o propósito exclusivo de fornecer 
apontamentos, comentários e conclusões sobre o tema abaixo, 
apresentado em aula, na Seara Bendita, no Curso de 
Capacitação de Expositores de Evangelho, em 2019. 

 
  

A  P E D A G O G I A  D E  J E S U S  
 
D E F I N I Ç Ã O :  Pedagogia é a ciência da educação e do ensino. Abrange um conjunto de 

doutrinas, princípios e métodos de educação  e instrução, que tendem a um 
objetivo prático.  

 É o estudo dos ideais da educação, segundo uma determinada concepção de 
vida. É o estudo dos meios (processos e técnicas) mais eficientes para 
efetivar esses ideais. 

 
O método pedagógico do ensino de Jesus abrange o homem e a vida. Ele modifica a visão 
antiga do mundo e essa modificação atinge todas as filosofias do tempo, não obstante os 
pontos de concordância existentes com várias delas. Jesus é o modelo perfeito do mestre 
cristão" (Francisco Arroyo, "História Geral da Pedagogia").  
 
Jesus tornou-se o Pedagogo por excelência, não apenas ensinando, mas, sobretudo, 
demonstrando que Ele o realizava. Portanto, a força da sua pedagogia está na exemplificação. 
 
O Deus que Jesus nos mostra é Pai amoroso de todas as criaturas, sem distinção de raças ou 
posições sociais. 
 
Surge com Jesus a "Pedagogia da Esperança" – a “Pedagogia da humildade”  - a “Pedagogia 
da generosidade” e a “Pedagogia do amor” e a educação passou a ser feita de uma forma mais 
consciente, levando as pessoas a pensarem sobre as várias questões da existência.  
 
O historiador Francisco Arroyo, no seu livro "A História Geral da Pedagogia", diz o seguinte: 
 
“Jesus	 possui	 todas	 as	 qualidades	 do	 educador	 perfeito.	Os	 ensinos	 de	 Jesus	 são	 sempre	
adaptados	 aos	 ouvintes.	 Ele	 pronuncia	 as	 suas	 palavras	 de	 forma	 compreensível	 para	
todos.	 Recorre,	 frequentemente,	 às	 imagens	 e	 parábolas,	 dando	 maior	 plasticidade	 às		
suas	idéias.	Como	todo	educador	genial,	Jesus	emprega	em	alto	grau	a	arte	de	interrogar,	
de	 expor,	 de	 excitar	 o	 interesse	 dos	 discípulos.	 Seus	 colóquios	 decorrem	 sempre	 num	
ambiente	de	incomparável	simpatia.”	“Os	seus	ensinos	são	claros.	Cria	figuras	literárias		
	
e	 busca	 exemplos	 da	 vida	 cotidiana	 para	 esclarecer	 seu	 pensamento.	 “Responde	 com	
bondade	aos	contraditores	de	boa	fé	e	com	energia	aos	que	querem	combatê-lo".	
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A pedagogia de Jesus encontra-se em todo o Evangelho. Mas, está mais explicita no Sermão 
do Monte, na Oração do Pai Nosso e em suas Parábolas. 
 
COMO JESUS ENSINAVA? 
 

1) Perguntando; 
2) Utilizando metáforas: imagens, analogia e símbolos; 
3) Ações simbólicas; 
4) Utilizando circunstâncias e fatos da vida cotidiana. 

 
O resultado do seu trabalho foi a valorização da pessoa humana e a transformação de vidas. 
Transformação que alcançaremos através da vivência da humildade, da caridade, da 
resignação, do desapego e do amor. 
 
É por isso que o curso para Expositores do Evangelho segue esta Pedagogia tão simples e, ao 
mesmo tempo, tão rica: 
 

Ø na forma de pesquisar o objetivo; 
Ø na escolha do incentivo adequado; 
Ø na ponte, que leva os assistidos a entenderem a ligação entre o incentivo e 

o desenvolvimento, que consiste no ensinamento de ordem espiritual; 
Ø no desenvolvimento, contendo os argumentos que levam os assistidos a 

pensarem e a chegarem às suas próprias conclusões. 
Ø na forma amorosa de fazer chegar simples lições àqueles que procuram a 

Seara em busca de amparo espiritual. 
 

“	Eu	sou	o	Alfa	e	o	Ômega,	o	Princípio	e	o	Fim.	A	quem	tiver	sede,	darei	de	beber	
gratuitamente	da	fonte	da	água	da	vida.”	

                                                                                                                 Apocalipse 21:6 
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