
12. Avaliando o Evangelismo e o Testemunho (Segundo Trimestre de 2012 — Evangelismo 
e Testemunho) 
  
Material bíblico: 2 Cor. 13:5, 6; Heb. 10:24, 25; Deut. 10:12, 13; Mat. 23:15; Ap. 14:6, 7; Prov. 
25:12. 
  
Citações 
 

• Evangelismo é sempre perigoso, embora não seja tão perigoso quanto a falta de 
evangelismo. George Sweazey 

• O que lemos no Novo Testamento não são apelos ansiosos aos cristãos a fim de que 
proclamem o evangelho, mas uma nota aqui e ali que sugere como o evangelho estava 
sendo proclamado… por séculos, a Igreja cristã continuou a se expandir por sua própria 
graça inerente e produziu um suprimento incessante de missionários sem qualquer 
exortação direta. Roland Allen 

• O objetivo da missão cristã não é sucesso, mas testemunho fiel; não poder, mas 
proclamação; não técnica, mas verdade; não método, mas mensagem. Michael Horton 

• Chamar-se de filho de Deus é uma coisa. Ser chamado de filho de Deus por aqueles que 
observam sua vida é uma coisa completamente diferente. Max Lucado 

• Se você selecionar o que você quer crer nos evangelhos e rejeitar aquilo de que você não 
gosta, não é no evangelho que você crê, mas em si mesmo. Santo Agostinho 

• Sem a ressurreição, a cruz é apenas outra notícia ruim. Chuck Scriven 
 
Perguntas 
 Como avaliamos sucesso evangelístico? Como podemos evitar as armadilhas da análise e 
da avaliação? Como podemos garantir que incluímos a figura toda em nosso processo de 
decisão? De que modo podemos tentar ver as coisas do ponto-de-vista de Deus? Em última 
análise, o que realmente conta? 
  
Resumo bíblico 
 2 Cor. 13:5-6 nos diz que nos coloquemos à prova, enquanto Heb. 10:24-25 diz que 
deveríamos usar as esporas em nós mesmos para que façamos o bem. Devemos seguir o que 
Deus ordena (Deut. 10:12, 13). Ainda assim, o evangelismo não deve ser feito de algum modo 
que Jesus condenou: “;Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Viajais sobre terra e mar 
para ganhar um único converso e, quando este se torna um, fazeis dele duas vezes o filho do 
inferno que sois” (Mat. 23:15). 
 A mensagem do terceiro anjo (Rev. 14:6-7), escolhida como lema da igreja adventista, é 
um chamado de volta para Deus e a adoração. Isto deve ser um padrão avaliativo, corretamente 
compreendido. Finalmente, Provérbios 25:12 explica que “;como brinco de ouro ou ornamento 
de ouro fino é a repreensão de um homem sábio a um ouvido que escuta.”; 
  
Comentário  
 O tema desta lição é que deve haver avaliação eficiente do evangelismo. Enquanto que 
isto pode ser importante a partir de uma perspectiva organizacional, nós não vemos muita ênfase 
nisto da parte de Jesus. Sua ordem é “Ide!” Os resultados estão certamente nas mãos de Deus e, 
embora não devamos ser desorganizados, pode-se colocar ênfase excessiva na avaliação. 



 Entretanto, é certamente verdade que as coisas devem ser feitas “decentemente e em 
ordem.” Para isso, precisamos levar o evangelismo a sério e, mais importante, avaliar o que nós 
mesmos fazemos. 
 O peso da evidência não é uma questão de decisão arbitrária e apressada, mas de um 
exame sem pressas e completo. Esse processo é o meio para se chegar a uma fé inteligente. Não 
que a mente não possa desprezar ou ignorar a evidência e chegar a uma conclusão diferente — 
ninguém é forçado a aceitar as conclusões do exame da evidência — mas que a incerteza e a 
dúvida possam ser removidas por um exame racional da evidência. 
 O ponto, aqui, é que este é o processo a ser usado. A evidência é a base da fé inteligente. 
O significado da palavra “inteligente” não se refere, aqui, ao QI, à esperteza ou à habilidade 
mental, mas ao uso da mente para adquirir compreensão. Assim, a fé não deve ficar limitada 
àqueles que sejam mentalmente brilhantes ou tenham capacidade mental extraordinária; em vez 
disso, a fé inteligente se desenvolve pela análise meditativa da evidência. “Saber, pensar e 
compreender” é o lema, pois sem conhecimento da evidência, não é possível ter pensamento 
racional, nem se pode adquirir compreensão. 
 Este é o modo como devemos examinar a obra do evangelismo. Mais importante do que 
nos preocuparmos com os números é anunciar a mensagem. No final, a ordem não é para que 
“contemos Israel,” mas para que consistentemente deixemos nossa luz brilhar. 
 Isso é iluminação; esta é a fé inteligente. Porque é baseada no que é observado e 
examinado, no que é demonstrado — a evidência que se prova verdadeira. Jesus sempre tem 
pedido esse tipo de fé. A Seus ouvintes, enquanto proferia o sermão da montanha, Ele mostrou as 
bases de Seu reino. Jesus identifica a fé que é baseada não nos métodos deste mundo, mas nos 
valores de Deus.  
Deus dá a cada um de nós suficiente evidência para que creiamos, sem remover a possibilidade 
da dúvida. A dúvida nos força a pensar, a examinar aquela “evidência suficiente” e a colocar 
nossa confiança no Deus que aceita todas as nossas perguntas, preocupações e temores, e nos 
oferece descanso quando colocamos nossa confiança nEle. Dessa mesma maneira, deveríamos 
apresentar a evidência àqueles que querem saber mais…; 
Pois Deus, ao nos fornecer a evidência, deu a todos nós a oportunidade de exercitar uma fé 
inteligente — uma confiança compreensiva em nosso confiável Amigo. 
  
Comentários de Ellen White 
 Ele dá evidência, que deve ser cuidadosamente investigada com uma mente humilde e um 
Espírito passível de ser ensinado, e todos deveriam tomar sua decisão com base no peso da 
evidência… Deus dá evidência suficiente para que a mente sincera creia. {Testemunhos para a 
igreja, v. 5, p. 675} 
 A fé de nosso Senhor Jesus Cristo é uma fé inteligente… Cristo preferia que Seus 
seguidores usassem seu intelecto em assuntos espirituais bem como nas transações comerciais, 
conscientemente pesando a evidência independentemente dos resultados. Ele deseja que eles 
pensem com profundidade. {Signs of the Times, 28 de julho de 1898} 
 Deus deseja que você seja colocado em uma posição na qual Ele possa fazer uma grande 
obra a seu favor. Ele deseja que você tenha uma fé inteligente. Você não quer apresentar às 
pessoas um padrão maculado pelos defeitos de seu caráter e dar ao mundo uma falsa impressão 
de Jesus. É nossa obrigação como cristãos representar a Cristo.  {Sermons and talks, v. 2, p. 
23}  



Todos a quem Deus abençoou com a faculdade do raciocínio devem se tornar cristãos 
intelectuais. Ele não lhes pede que creiam sem evidência… {Review and Herald, 8 de março de 
1887} 
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