
1. Definindo Evangelismo e Testemunho (Segundo Trimestre de 2012 — 

Evangelismo e Testemunho) 

  
Material bíblico: Atos 4:33, 13:48, 1 João 1:3, Atos 13:1-49, 22:2-21, 1 Ped. 3:15, 

Mateus 28:19, 20. 

  

Citações 

 O evangelismo é a verdade que exige um veredicto. Lionel Fletcher 

 O objetivo mais elevado e derradeiro do evangelismo não é o bem-estar dos 

homens, nem mesmo sua salvação eterna, mas a glorificação de Deus. R. B. 

Kuiper 

 Qual é a primeira hipótese do evangelismo? A de que Deus está aí e é o tipo de 

Deus que a Bíblia diz que é, e que Ele não fica em silêncio, mas nos dá a 

verdade de forma proposicional. Francis Schaeffer 

 A Palavra de Deus não se destina apenas ao consumo doméstico; ela também se 

destina à exportação. William Freel 

 O evangelho não é uma denúncia do pecado. Não é tampouco a pronúncia de 

juízo. É, em vez disso, o anúncio da salvação. G. Campbell Morgan 

  

Perguntas 

 Como definimos evangelismo e testemunho dentro do contexto do Grande 

Conflito? Que perspectiva essa visão elicia? Qual deve ser o foco central de nossa 

mensagem? Qual é amelhor forma de “evangelizar”? Qual é nossa missão mais ampla 

diante de todo o universo? Que respostas podemos dar às acusações que foram 

lançadas contra Deus? 

  

Resumo bíblico 

 A mensagem central pregada pelos primeiros cristãos foi a da ressurreição 

(Atos 4:33). Partilhar as boas novas de Deus a respeito da salvaçãoresultou em que 

muitos passaram a crer (Atos 13:48). A mensagem dos discípulos era bem simples: 

eles apenas contavam o que tinham visto e ouvido (1 João 1:3). Paulo e Barnabé 

partiram, em sua jornada missionária, assim como esta se encontraregistrada em Atos 

13:1-49. De novo, isso não constituiu uma estratégia complicada. Simplesmente 

saíram de localidade em localidade contando a todos os que estivessem dispostos a 

ouvir acerca de sua descoberta de Deus e da salvação. Paulo conta a história de sua 

própria conversão em Atos 22:2-21, não ocultando nenhum dos fatos, mas 

apresentando o poder transformador de Deus para proporcionar mudança e cura. 1 

Ped. 3:15 nos diz que deveríamos sempre estar prontos para dar conta a quem quer 

que nos indague acerca da esperança que entretemos — uma grande definição de 

testemunho. Na grande comissão de Mateus 28:19-20, recebemos a tarefa de 

compartilhar a maravilhosa verdade sobre Deus a todas as nações. 



  

Comentário   

Evangelismo é uma palavra que provoca muitas reações. Às vezes, essa palavra 

se tornou programática; ocasionalmente, se tornou enganosa; com frequência, sofreu 

abuso. Mas, em seu cerne, ela significa simplesmente contar a verdade que você 

descobriu acerca de Deus e Sua salvação. Infelizmente, nosso evangelismo acaba 

falando mais sobre nós mesmos …; 

O foco deve sempre residir em Deus. “Não nos pregamos a nós mesmos, mas a 

Cristo Jesus, o Senhor” (2 Coríntios 4:5), pois a mensagem diz respeito principalmente a 

Deus e Seu caráter gracioso que foi revelado diante de um universo expectante. Deixar 

de lembrar-se disso causa muitos problemas. Por exemplo, o que é proselitismo e o que 

é evangelismo? Evangelismo é geralmente usado em um sentido positivo por aqueles 

que creem em trabalho missionário. Por outro lado, proselitismo é otermo usado para 

condenar o tipo de evangelismo do qual não se gosta! 

De fato, um tema polêmico de diálogo no cenário do mundo religioso é o 

proselitismo, geralmente definido como um meio injusto empregado por pessoas 

religiosas a fim de tentar converter outras pessoas. Representantes do Vaticano e do 

Concílio Mundial de Igrejas se sentaram à mesa com os líderes de tradições religiosas 

como o budismo, hinduísmo, judaísmo, islamismo e tradições religiosas indígenas 

para dar início a um processo de três anos até o fim do qual pretende-se chegar a um 

acordo quanto a um código de conduta em relação às conversões. Alguns países já 

baniram o proselitismo. As pessoas não mais têm permissão para mudar de religião, e 

os que tentam convertê-las acabam na prisão.   

Então, quem é que deve decidir o que é proselitismo e o que é evangelismo? O 

que deve ser considerado pressão indevida, ou constrangimento forçoso, ou até 

suborno? Um embaixador cujo governo pretende proibir “conversões antiéticas” 

comentou comigo certa vez que mesmo ofertas para melhorar a educação ou a saúde 

podem ser interpretadas como constrangimento. O protesto de que isto é simplesmente 

o que os cristãos fazem para seguir o exemplo de Cristo não fez qualquer diferença — 

a seus olhos, trata-se de proselitismo inaceitável que deve ser proibido por lei. 

O que devemos fazer, então? Se outras pessoas decidirem declarar que o 

evangelismo é um tipo inaceitável de proselitismo, será que devemos simplesmente 

chorar e protestar? Ou será que isso nos deve fazer pensar — não apenas em nossas 

metodologias, mas também em como nossas ações são vistas, e até se as pessoas 

geralmente as interpretam mal. É verdade que, em certas circunstâncias, as pessoas 

deliberadamente vão preferir nos interpretar mal. Mas, em tais situações, não 

deveríamos nos sentar à mesa com pessoas de outras religiões e de outras 

comunidades da fé e buscar uma melhor compreensão? Não, não estamos a ponto de 

desistir do evangelismo. Somos chamados para anunciar asboas novas de Deus a todas 

as pessoas em todos os lugares. Contudo, se é possível evitar ofensa desnecessária e 



explicar, de forma aberta, quão boas são nossas intenções, não deveríamos aproveitar 

a oportunidade para fazer isso? 

Como os princípios de Jesus devem orientar nossa compreensão do 

evangelismo e do testemunho? Este, sem dúvida, deveria ser o nosso principal 

objetivo — compreender o modo como Jesus partilhava a verdade de Deus, e seguir 

Seu exemplo. Este será o objetivo primário de nosso estudo das lições destetrimestre. 

  

Comentários de Ellen White 

 Mas um fiel cumprimento da obrigação vai lado a lado com uma estimativa 

adequada do caráter de Deus. Há uma obra sincera a se fazer pelo Mestre. Cristo veio 

pregar o evangelho aos pobres, e enviou Seus discípulos a fazer a mesma obra que Ele 

veio realizar. Assim, Ele envia também os Seus seguidores nos dias de hoje.  {Nos 

lugares celestiais, p. 131} 

 Cristo veio representar o Pai. Nós contemplamos nEle a imagem do Deus 

invisível. Ele revestiu Sua divindade com a humanidade, e veio ao mundo para que as 

ideias errôneas que Satanás usara para criar na mente dos homens uma falsa 

compreensão do caráter de Deus, pudessem ser removidas. {Signs of the Times, 20 

de janeiro de 1890} 

 O amor perdoador e redentor vem à tona em Cristo Jesus. Satanás tinha 

representado mal o caráter de Deus, e era necessário que uma correta representação 

fosse feita para os mundos não caídos, para os anjos e para os homens. {Review and 

Herald, 9 de março 9 de 1897} 

 Por meio do plano da salvação, um propósito mais abrangente mesmo do que a 

salvação do homem e a redenção da terra deve ser alcançado. Por meio da revelação 

do caráter de Deus em Cristo, a beneficência do governo divino seria manifesta diante 

do universo, a acusação de Satanás seria refutada, a natureza e os resultados do 

pecado se tornariam evidentes, e a perpetuidade da lei seria plenamente demonstrada. 

{Signs of the Times, 13 de fevereiro de 1893, parágrafo 12} 
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