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“Jamais um homem falou assim!” 

A metodologia do Salvador: um chamado para o ano missionário salvatoriano. 
 

Contexto 

Os fariseus estão furiosos. Jesus ensina no Templo, ele fala de seu Pai. A multidão está 

dividida: muitos acreditam nEle, outros gostariam que ele fosse preso. Os chefes religiosos 

enviam agentes para prendê-Lo. Mas eles retornam de mãos vazias respondendo aos sacerdotes: 

“Jamais um homem falou assim”, na versão do Breviário. A TEB escreve: “Nunca um homem 

falou assim como este homem” (Jo 7, 46), leitura proposta pela liturgia para nossa meditação 

no sábado da 5a semana de Quaresma. Por que Jesus foi um professor incomparável? Foi por 

causa do seu método, do seu procedimento ou da sua maneira de ensinar? Que parte devemos 

imitar durante este ano missionário salvatoriano?  

  

O que ele ensina exatamente e como o faz? 

a. Métodos de ensino  

Um método é uma via, um caminho, uma direção que devem ser seguidos para alcançar 

um objetivo. Também é uma maneira de proceder para dar um ensinamento nas melhores 

condições para ter sucesso. 

Jesus usava perguntas, às vezes para desvendar as motivações de seus oponentes ou 

torná-las claras (Mt 21, 24 ; 22, 41-46). Mas, com mais frequência, ele usava o método socrático 

(ironia e maiêutica) para tocar o coração de seus discípulos. O caso mais eloquente é aquele dos 

coletores de impostos que pedem a Pedro que pagasse o imposto do Templo. Depois, Jesus o 

faz raciocinar: “Que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra tributos ou impostos? 

Dos seus filhos ou dos estranhos?” Pedro responde “dos estranhos”. Jesus lhe diz: “Logo, os 

filhos estão isentos” (Mt 17, 24-27). Pedro entende o sentido da pergunta, porque todo mundo 

sabe que os membros da família real estão isentos de impostos. Jesus, como Filho único do Rei 

celeste, não é obrigado a pagar o imposto. Em vez de dar esta explicação diretamente a Pedro, 

notamos que Jesus, com tato, recorre a perguntas para orientá-lo até a conclusão correta e talvez 

para que ele entenda que é necessário refletir mais antes de falar, como o fez por ocasião da 

transfiguração (Lc 9, 33), quando pediu para o Divino Salvador que fizesse três tendas, quando 

eles eram mais de três.  

Como utilizar as perguntas de forma judiciosa no nosso ministério (principalmente nas 

pregações)? Somos capazes de criar um interesse para que a conversação siga na direção 

correta? Com uma pessoa idosa, por exemplo, devemos nos comportar da mesma maneira que 

com os alunos de um colégio? Como usar corretamente as perguntas no nosso ministério? Como 

demonstrar tato e respeito ante a dignidade? Devemos evitar as perguntas que causam 

embaraços inúteis (Pr 12, 18) em nossas homilias.  

 

b. Procedimentos de ensino 

Os procedimentos são meios específicos que facilitam, esclarecem e tornam fecundos 

os métodos de ensino. A didática geral fala dos processos gerais (análise, síntese, indução e 

dedução) e dos processos específicos (de aquisição, aplicação, controle, conversação e 

ativação).  

O vocabulário do Salvador era entendido por seus ouvintes, que eram pessoas instruídas 

e pessoas comuns (Act 4, 13). Tinha consciência dos limites dos mesmos e evitava confundi-

los com muita teologia (Jo 16, 12). Suas palavras eram simples, concisas e acessíveis a todos, 

porém as verdades que expressava eram de grande importância. Portanto, ensinava com 

simplicidade, usando uma linguagem clara (com processos audiovisuais, comparativos, 

narrativos e até mesmo descritivos), compreendida pela maioria das pessoas.  
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Aqui temos um apelo para nossas homilias: não confundir homilia e curso de teologia; 

os fiéis cristãos e os estudantes de teologia. Evitemos saturar os fiéis cristãos com as teologias 

aprendidas no seminário... Os cristãos só precisam de uma mensagem que vá ao encontro das 

preocupações deles, dando-lhes o gosto do céu, como o Divino Salvador se empenhava em 

fazer!  

 

c. Formas de ensino 

As formas do ensino são uma parte das atividades realizadas pelo mestre e pelos alunos 

durante uma lição ou de uma sessão de aprendizagem. As principais atividades são a exposição 

ou a dogmática, a interrogativa ou a socrática e a prática ou a forma ativa.  

Dotado de um espírito perfeito, o Salvador se sobressaia na arte de raciocinar. A força 

de sua estilística residia na sua simplicidade. Seus exemplos eram pontuados de detalhes 

comuns da natureza: particularmente os animais, as plantas e os fenômenos atmosféricos. Ele 

era um grande observador. Jesus, que falava com os animais, se apresentava como o bom pastor, 

comparando seus discípulos a ovelhas (Jo 10, 2-4.11). A Bíblia associa características de todos 

os tipos, como a rapidez da gazela ou do leopardo (1 Cor 12, 8), a prudência da serpente (Hb 1, 

8), a inocência da pomba (Mt 10, 16). 

Aos pescadores do lago (Mt 13, 47), ele diz: “O Reino dos Céus é ainda semelhante a 

uma rede lançada ao mar, que apanha de tudo.” Ante a morte, Jesus chora (Jo 11, 35), ele se 

compadece e fala da ressurreição (Jo 11, 23), como no caso de Lázaro e da filha de Jairo. Ante 

as doenças dos homens, ele cura: a sogra de Pedro, o filho do centurião, o paralítico levado por 

quatro homens... Ante as necessidades primárias dos homens, ele dá de comer (Jo 6) ou de beber 

(Jo 4), apresentando-se como o alimento verdadeiro (pão verdadeiro) e a bebida verdadeira 

(água que sacia a sede)... que dão a Vida eterna. Ante as donas de casa, ele fala de fermento e 

da massa (Mt 13, 33); são elementos que conhecem e manuseiam no dia a dia. Jesus tirou 

também da vida real exemplos como em Lc 13, 4: o caso dos dezoito Galiléus mortos quando 

desabou a torre de Siloé, “Ou julgais que sua culpa tenha sido maior do que a de todos os 

habitantes de Jerusalém?” Com a redução da corrente elétrica frequente para nós, ele nos lembra 

com força “Vós sois a luz do mundo.” (Mt 5, 13 ; Jn 15, 5). Isto pode significar que as 

infraestruturas elétricas são como um patrimônio privado e que cada um deve cuidar dele para 

que sua luz brilhe para todo o mundo.  

Como podemos usar em nossas homilias fatos da atualidade ou situações vividas? Nosso 

Divino Salvador usava comparações simples com poucas palavras, e estas traziam na mente 

dos ouvintes imagens expressivas e claras de verdades espirituais importantes. Uma homilia só 

pode ser pertinente se ela “caminha” (Lc 24, 13-15 ; At 8, 35) junto com a assembleia, levando 

em conta as realidades diárias do povo de Deus.  

 

Conclusão  

O Divino Salvador era o professor da Boa Nova por excelência. Ele encontrava 

exemplos próximos do dia a dia das pessoas. Sua atualidade, ou a atualização das suas 

intervenções fez dEle um homem distinto dos outros! Inspiremo-nos nEle, para que nossas 

homilias sejam também distintas! Sua metodologia permanece um dom de Deus para nossa 

Sociedade durante este ano missionário! Que cada um se inspire nisso para tornar seu ministério 

mais eficiente. 
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