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Jesus nosso Mestre e modelo
Paulo Roberto de Mattos Pereira

Casa do Caminho 



Assim como aconteceu com os apóstolos, que primeiro o 
seguiram e depois foram, gradativamente, conhecendo-o melhor, 
precisamos nos aprofundar cada vez mais no conhecimento 
d’Ele. Quanto mais o conhecermos, mais o admiraremos; quanto 
mais percebermos suas características, suas qualidades pessoais, 
maior será o nosso amor e confiança nele.
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Jesus prometido



Em hebraico, a língua em que foi escrito o Velho Testamento 
(com exceção de alguns poucos trechos que foram escritos em 
aramaico), a palavra Messias éMashiahe em grego, a língua em 
que foi escrito o Novo Testamento, éChristos. Ambas as 
expressões são traduzidas para a nossa língua por Ungido, 
trazendo a idéia de alguém para determinadas missões dadas por 
Deus. Mas, a promessa de um ungido especial, era anunciado 
com o duplo propósito de ser o Salvador dos pecados do homem e 
exercer o poder do seu reinado. 
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O Messias Prometido
Gênese 3:15



O profeta Isaías escreveu cerca de 700 anos antes da vinda de Cristo, o que 
demonstra que a vinda do Messias já era um fato consumado. Em muitos outros 
textos encontramos a promessa de um rei ou a referência a ele. 

Raramente admiramos a humildade, porque a consideramos como o oposto da 
agressividade, que associamos ao sucesso. Por esta esperança deturpada é que o 
povo judeu, quando percebeu que Jesus recusava-se a desempenhar o papel de 
um libertador terreno, de um rei que expulsaria os romanos do domínio sobre os 
judeus, voltou-se contra ele, gritando por sua crucificação.

Para os judeus, o Messias significava um filho real de Davi, que seria ungido 
por Deus para trazer o livramento político do povo de Israel.
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Messias prometido como rei
Isaias 9:6,7



Um dia, Jesus foi com Pedro, Tiago e João, a um monte alto e transfigurou-se 
diante deles. A sua face resplandeceu como o sol e as suas vestes alvejaram 
como a neve. Ao mesmo tempo apareceram Moisés e Elias falando com ele.
Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus:"Senhor, é bom estarmos aqui. Se 
quiserdes, armaremos aqui três barracas, uma para vós, outra para Moisés e 
outra para Elias" .
Mas, de repente, uma nuvem luminosa os envolveu e do meio da nuvem ouviu-
se uma voz:"Este é o meu filho dileto em quem pus toda a minha complacência. 
Escutai-o".
Ouvindo estas palavras, os discípulos caíram por terra e ficaram com muito 
medo. Porém, Jesus se aproximou deles e os tocou, dizendo:"Levantai-vos e 
não temais". Então ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser 
Jesus.

5

Jesus, nosso divino Mestre

A TRANSFIGURAÇÃO
Mateus 17:1-8, Marcos 9:2-8 e Lucas 9:28-36.
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Com quem Jesus estava 
conversando ?

Jesus estava conversando comMoisése 
com o profetaElias. E porque eles ?

Moisés (a lei) -Segundo as escrituras hebraicas, a Lei foi dada por Deus 
através do profeta Moisés, tendo sido os Dez Mandamentos escritos em 
tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus no monte Sinai, a tábua dos dez 
mandamentos. Portanto Moisés aparece na transfiguração representando a 
Lei.

Elias (os profetas) - Foi um dos mais destacados servos de Deus 
mencionados no Antigo Testamento. Ele testificou de Deus no meio da 
idolatria, enfrentando o rei de Israel, a rainha Jezabel, os 450 profetas de 
Baal e os 400 profetas do poste-ídolo (I Reis cap. 18); ele orou a Deus, e 
não choveu naquela terra por três anos e seis meses! Um super-homem? 
Não; “Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos 
sentimentos” (Tiago 5:17). Portanto Elias aparece na transfiguração 
representando os profetas.
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O que Jesus nos ensinou ?

Desta forma Moisés e Elias estavam ali representando as 
próprias escrituras (alei e os profetas). Veja o que Jesus diz em 
(Mateus 7:12):"Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos 
façam, assim fazei-o vós também a eles; porque esta é a Lei e os 
Profetas."
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Jesus é o tema central da Bíblia.
Em Gênesis, Jesus é o descendente da mulher (Gn 3.15).
Em Êxodo, é o Cordeiro Pascoal.
Em Levítico, é o Sacrifício Expiatório.
Em Números, é a Rocha Ferida.
Em Deuteronômio, é o Profeta.
Em Josué, é o Capitão dos Exércitos do Senhor.
Em Juízes, é o Libertador.
Em Rute, é o Parente Divino.
Em Reis e Crônicas, é o Rei Prometido.
Em Ester, é o Advogado.
Em Jó, é o nosso Redentor.
Em Provérbios, é a Sabedoria de Deus.
Em Cantares de Salomão, é o nosso Amado.
Em Eclesiastes, é o Alvo Verdadeiro.
Nos Profetas, é o Messias Prometido.
Nos Evangelhos, é o Salvador do Mundo.
Nos Atos, é o Cristo Ressurgido.
Nas Epístolas, é a Cabeça da Igreja.
No Apocalipse, é o Alfa e o ômega; é o Cristo que volta para reinar.
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Ensinamentos de Jesus

O que torna esse ensino difícil é que temos de passar por cima de 
nossos interesses particulares quando decidimos agir com as pessoas 
da mesma forma que gostamos que ajam conosco. O agravante é que 
nós somos muito interesseiros, não pensamos frequentemente no 
próximo quando tomamos nossas atitudes, seja de cunho público ou 
no particular, o que faz com que esse ensino seja um desafio para 
muitos de nós.

1- Tudo quanto, pois, quereis que os homens 
vos façam, assim fazei-o vós também a eles; 
porque esta é a Lei e os Profetas. (Mateus 
7.12). 
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Ensinamentos de Jesus

Somos muito mais inclinados à fofoca e a não solução de demandas 
entre nós do que na solução delas. Esse ensino de Cristo éum dos 
mais difíceis porque exige uma atitude de humildade e amor mesmo 
quando não fomos os agentes diretos de um erro. Costumamos 
colocar o ônus em cima de quem errou, assumindo apenas o papel de 
críticos da questão e da pessoa e não os agentes da solução do 
problema.

2- Se teu irmão pecar [contra ti], vai argüi-
lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a 
teu irmão. (Mateus 18.15).
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Ensinamentos de Jesus

O ensino de Cristo é claro quando nos mostra que devemos priorizar 
Deus e Seu reino. A dificuldade desse ensino é justamente, na 
prática, tomarmos atitudes que demonstrem verdadeiramente que 
Deus é uma prioridade para nós. Tiramos ou transferimos a 
prioridade de Deus em nossa vida por muito pouco.

3- Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu 
reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos 
serão acrescentadas. (Mateus 6.33)
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Ensinamentos de Jesus

Apesar de sabermos o que devemos fazer, frequentemente somos 
tentados a tratar inimigos como inimigos. Alguns chegam até mesmo 
a justificar suas ações apoiando-se em seu temperamento mais 
explosivo. Jesus, porém, inclui o amor e a oração pelos inimigos em 
seu ensino. Esse ensino de Cristo é difícil porque exige algo que não 
é usual quando a questão são os nossos inimigos: não tratá-los como 
inimigos.

4- Eu, porém, vos digo: amai os vossos 
inimigos e orai pelos que vos perseguem 
(Mateus 5.44).
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Ensinamentos de Jesus

Num mundo dominado pelo pecado e cheio de pecadores, não é
incomum que haja desentendimentos. É comum também o senso de 
que a coisa deve ser “olho por olho e dente por dente”. O ensino de 
Cristo assume uma natureza difícil quando exige a mansidão em 
lugar de uma resistência ou uma retribuição de um ato de violência. 
Jesus manda não pagar na mesma moeda e, nas entrelinhas, confiar
na justiça de Deus.

5- Eu, porém, vos digo: não resistais ao 
perverso; mas, a qualquer que te ferir na 
face direita, volta-lhe também a outra 
(Mateus 5.39)
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Ensinamentos de Jesus

Esse ensino de Cristo é difícil porque exige que valorizemos mais o 
que não é palpável. Por natureza gostamos de ver para crer, 
gostamos do ter, do possuir, e, por isso, colocamos a nossa energia 
nisso, deixando de acumular tesouros preciosos diante de Deus e 
acumulando tesouros efêmeros nesse mundo.

6- Não acumuleis para vós outros tesouros 
sobre a terra, onde a traça e a ferrugem 
corroem e onde ladrões escavam e roubam. 
(Mateus 6.19).
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Ensinamentos de Jesus

Vivemos no mundo do estresse e da ansiedade. Nunca houve tantas 
doenças advindas deles. Em nosso mundo, ter fé e entregar tudo que 
temos e todo o nosso ser aos cuidados de Deus é um exercício difícil. 
A prática desse ensino se torna ainda mais difícil quando estamos 
diante de necessidades que escapam de nossas mãos e da nossa força 
para saná-las.

7- Por isso, vos digo: não andeis ansiosos 
pela vossa vida, quanto ao que haveis de 
comer ou beber; nem pelo vosso corpo, 
quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida 
mais do que o alimento, e o corpo, mais do 
que as vestes? (Mateus 6.25).


