
13. Um Ministério Perpétuo (Segundo Trimestre de 2012 — Evangelismo e Testemunho) 
 Material bíblico: João 4:7-30, Atos 2:42, 11:19-23, 2 Tim. 2:1-7, 2 Cor. 5:18-20, Lucas 13:18, 
19. 
 
 Citações 
 

• A força motivadora da missão dos primeiros cristãos não foi a propaganda de belos ideais 
da irmandade entre os homens. Foi a proclamação dos poderosos atos de Deus. James S. 

Stewart 
• O evangelho não passa de um patrimônio interditado a menos que seja comunicado. J. B. 

Phillips 
• Não basta visão, nem mesmo resolução; é a ação que é necessária na obra do 

evangelismo. W. T. H. Richards 
• Um filho de Deus deveria ser uma bem-aventurança visível de alegria e felicidade, bem 

como uma doxologia viva de gratidão e adoração. Charles Haddon Spurgeon 
• O sal tempera, purifica e preserva. Mas é preciso que alguém nos lembre de que o sal 

também irrita. O cristianismo real e vivo se depara com um mundo na contramão. Vance 

Havner 
• A religião cristã, embora dividida e espalhada, há de se reunir, afinal, aos pés da cruz. 

Johann Wolfgang von Goethe 
 
 Perguntas  
 Se o evangelismo é um ministério perpétuo, isso significa que continuaremos a fazer 
evangelismo no céu? Comoexplicar o que isso significa? Qual é o resultado final do 
evangelismo? O evangelismo é sobre nós ou sobre Deus? Como Deus gosta de concluir as 
coisas? 
 
 Resumo bíblico 
 A história da mulher junto ao poço nos oferece um estudo de caso sobre como alcançar as 
pessoas. Jesus conquistou a atenção e o interesse da mulher, intrigou-a com Suas declarações, 
convenceu-a de que Ele tinha, de fato, a verdade, e de que ela podia confiar nEle quanto a sua 
eterna salvação (João 4:7-30).  
 A comunidade da igreja primitiva se dedicava à oração e ao testemunho (Atos 2:42) e, 
após a perseguição, compartilhou sua mensagem também com os gregos (Atos 11:19). As 
instruções de Paulo a Timóteo ainda valem hoje (2 Tim. 2:1-7).  
 Deus nos confiou esta mensagem de reconciliação (2 Cor. 5:18-20). A mensagem é como 
um pequeno grão de mostarda que cresce até encher toda a terra, diz Jesus (Lucas 13:18,10). 
  
Comentário  
 Nós geralmente pensamos no evangelismo como tentar “ganhar almas para Cristo” Isso não 
seria um ministério perpétuo. Mas, se é falar bem de Deus, então certamente isso vai acontecer para 
sempre. Somos um espetáculo contínuo para o universo, para os anjos e para os homens. Somos 
testemunhas de Deus. 
            Penso em como Deus escolheu a Jó como prova de Seu verdadeiro caráter e em como o 
diabo tentou bagunçar isso. Penso em todas as outras testemunhas de Deus cujos nomes estão 



registrados na Bíblia por nossa causa. Como viveram, também como fracassaram, mas, 
finalmente, como demonstraram o verdadeiro caráter de Deus em sua vida e ações.  
 O registro em Hebreus 11 dos homense mulheres de fé não descreve pessoas sem falhas. 
Eles faltaram a Deus às vezes. Penso em Noé e sua embriaguês após o dilúvio. Penso em Jacó, 
chamado de “suplantador”. Em Moisés, o assassino. Em Davi, o assassino e adúltero, que foi 
chamado de “homem segundo o coração de Deus”.  
 Eles todos demonstraram. Essas são as pessoas mencionadas em Hebreus 12:1-3. Elas 
formam uma grande nuvem de testemunhas que demonstraram a verdade sobre Deus. Não em 
seus fracassos, mas em sua confiança definitiva no Deus que levou Noé a construir a arca, José a 
cuidar de seus irmãos durante a fome, Moisés a guiar o povo de Deus para fora do Egito, Davi a 
ser rei e escritor de salmos, e assim por diante.  
 É por isso que são nossos exemplos. Eles nos dizem que façamos algo mais além de olhar 
para eles. Eles todos dizem: “Olhai para Jesus, o autor e consumador de nossa fé.” O que é fé? 
Confiar em Deus. Por que nós confiamos em Deus? Por causa do que Ele nos mostrou na pessoa 
de Jesus Cristo: “que, pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, fazendo pouco caso de sua 
vergonha.”  
 Jesus é o espetáculo. Penso no que aconteceu na cruz. Como Jesus se tornou o objeto de 
uma indignidade grosseira, o alvo de piadas rudes: alguém de quem debochar, desprezar, 
ridicularizar.  Em Mateus 27:39-44, está escrito: “salvou a outros, mas não consegue salvar a si 
mesmo. Se você é o Filho de Deus, desça da cruz.” O que faria nessa situação?  
 Jesus se tornou um espetáculo público, exposto ao escrutínio geral e da forma mais 
dolorosa. Naquela cruel cruz, Jesus cumpriu Seu papel de testemunha irrefutável em favor de 
Deus. Como está escrito em João 1:18, Jesus tornou Deus conhecido. Sua missão chegou ao 
clímax na cruz — pois, ali, diante de todas as pessoas, o Filho de Deus entregou a Sua vida em 
testemunho.  
 O que Jesus dissera? “Se eu for levantado, atrairei todos os homens para mim.” O que Ele 
quis dizer com isso? Que, ao publicamente demonstrar o amor de Deus a todos — homens, anjos 
e os demais seres —, Ele completaria Sua obra de testemunhar. Ele foi a testemunha fiel e 
verdadeira. Ele mostrou Deus de um jeito que ninguém mais podia, porque Ele é Deus.  
 E os transeuntes? O que os que estavam observando viram? O centurião disse 
“Certamente, este era o Filho de Deus.” João disse: “E o Verbo se tornou carne e habitou entre 
nós, e nós contemplamos Sua glória” (João 1:14). A palavra “contemplamos” vem da raiz da 
palavra theatron! Nós “teatramos” Sua glória, diz João. Nós somos Suas testemunhas.  
 João diz novamente em 1 João 4:14: “E nós vimos e, de fato, testificamos que o Pai 
enviou o Filho para ser to Salvador do mundo.” De novo, a palavra “vimos” relaciona-se com a 
palavra “teatro”!  
 Mais uma vez, João diz: “Pois a vida se manifestou, e nós a vimos e testemunhamos...” (1 
João 1:2). 
 Jesus foi a demonstração pública de Deus. Para usar um termo antiquado, Ele se tornou 
um “opróbrio”. E nós? Hebreus 10:33: “vós vos tornastes opróbrios.” Sim, a palavra geralmente 
traduzida como “opróbrios” é theatrizomenoi, um espetáculo de teatro, uma demonstração 
pública muito válida. Demonstração de quê? Esta é a pergunta que mais importa hoje, não é? O 
que estamos dizendo ao mundo? O que estamos anunciando ao mundo pela forma como vivemos 
e agimos? O que estamos demonstrando? 
 Somos Suas testemunhas, é isso o que a Bíblia diz. Nós demonstramos o amor de Deus a 
todas as pessoas — e não apenas àquelas que vivem neste planeta. Que responsabilidade! Isso 



faz você refletir, não faz? Mas nós não estamos no teatro para fingir. Precisamos que as pessoas 
percebam isso. O que temos a dizer e a mostrar é de importância eterna. Temos que fazer soar a 
advertência e o convite a todos. 
 Não é esta a situação que encaramos? Precisamos convencer as pessoas que o que 
dizemos é vitalmente verdadeiro. Não somos atores, isto não é um show que está bombando. 
Então, o que estamos dizendo? O que deveríamos dizer? 
 As pessoas saíam para ver João Batista (a fim de contemplá-lo, dizem as Escrituras — 
theomai, a palavra teatro de novo! Lucas 7:24). Jesus perguntou, então, às pessoas o que elas 
tinham saído para ver. Um caniço agitado pelo vento? Não. João Batista era quem deveria 
preparar o caminho, era o precursor do Messias vindouro.  
 Essa é nossa mensagem. Esta deve ser nossa demonstração. Que as pessoas possam olhar 
para nós, ver Jesus e querer conhecê-lo como seu amigo também.  
 Não temos que ter medo. Mas precisamos reconhecer que, em nossas vidas, ou ajudamos 
ou atrapalhamos a propagação da verdade sobre Deus. Ou nós dizemos que o diabo tem razão ou 
que Deus tem razão. 
 Assim, vamos ser um verdadeiro espetáculo para o mundo a respeito da bondade 
maravilhosa de Deus e de Sua incrível salvação, vamos testemunhar sobre a falsidade das 
alegações do diabo, e vamos testificar da verdade do caráter de nosso amoroso Salvador e contar 
a verdade sobre Deus! 
  
Comentários de Ellen White 
 Sois um espetáculo para o mundo, para os anjos e para os homens. O povo de Deus 
deveria, agora, receber a luz e difundi-la. Eles não precisam se esforçar para brilhar; se seu 
coração tiver sido iluminado por Cristo, não lhes será possível deixar de brilhar. O brilho há de 
aparecer; todo verdadeiro discípulo há de revelar Cristo ao mundo como o Salvador que perdoa 
pecados.  {The faith I live by, p. 304} 
O Senhor Jesus está fazendo experiências com o coração humano através da exibição de Sua 
misericórdia e graça abundante. Ele está efetuando transformações tão impressionantes que 
Satanás, com todo seu triunfalismo arrogante, com toda sua confederação de maldade unida 
contra Deus e as leis de Seu governo, fica imóvel ao perceber que a fortaleza de Deus é 
inexpugnável a seus sofismas e enganos. Essas transformações são, para ele, um mistério 
incompreensível. Os anjos de Deus, serafins e querubins, as potestades comissionadas para 
cooperar com os agentes humanos, percebem, com admiração e gozo, que homens caídos, 
outrora filhos da ira, estão, por intermédio do treinamento de Cristo, desenvolvendo um caráter à 
semelhança divina, a fim de serem filhos e filhas de Deus, para desempenharem uma importante 
parte nas ocupações e prazeres do céu.  {God's amazing grace, p. 222} 
Não é hora de ficarmos envergonhados de nossa fé. Somos um espetáculo para o mundo, para os 
anjos e para os homens. Todo o universo está olhando, com interesse inexprimível, a fim de ver a 
conclusão da obra do grande conflito entre Cristo e Satanás. Em um tempo como este, quando a 
grande obra de julgar os vivos está a ponto de começar, permitiremos que uma ambição não 
santificada nos tome posse do coração? O que pode ser de qualquer valor para nós agora, exceto 
ser leais e verdadeiros ao Deus do céu? O que há de qualquer valor real neste mundo, quando nos 
aproximamos da soleira do mundo eterno? {Educação cristã, p. 212-213} 
 O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O Universo inteiro está 
purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. DAquele 
quetudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o 



minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas einanimadas, em sua serena 
beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor.  {O grande conflito, p. 678} 
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