
2. O Ministério de Cada Cristão (Segundo Trimestre de 2012 — Evangelismo e 

Testemunho) 

  
Material bíblico: Ef. 4:12, 2 Cor. 5:15-20,  João 4:35–41, 1 Tess. 1:5-8, Atos 14:27, 1 Pedro 

2:9. 

  

Citações 
·         Evangelismo, no sentido do Novo Testamento, é a vocação de cada crente; há, portanto, algo 

radicalmente errado quando sugerimos que o evangelismo pessoal é a província daqueles que 

têm tempo e/ou inclinação para fazer um curso especial para aprender técnicas especiais. Roland 

Allen 

·         Evangelismo é a tarefa perpétua de toda a igreja e não o hobby peculiar de alguns de seus 

membros. E. Wilson Carlisle 

·         Quando um cristão apresenta as boas novas de Jesus, ele está pregando traição ao reino do diabo. 

Doug Barnett 

·         O evangelho tem que ver com barcos salva-vidas e não com barcos de exibição; um homem 

precisa decidir qual deles vai operar. Vance Havner 

·         Evangelismo não é uma atividade para as horas de folga. Thomas Cosmades 

·         Todo crente é um agente credenciado por Deus para o evangelismo. R. B. Kuiper 

  

Perguntas 
 Por que deveríamos enfatizar que todos necessitam se envolver no testemunho? Como 

podemos apresentar essa ideia da melhor maneira possível? Trata-se apenas de uma atividade da 

qual participamos, ou ela reflete quem somos? O que acontece se não nos envolvemos de modo 

algum? Será que ―um tamanho serve para todo mundo‖ no evangelismo? Como participamos do 

Grande Conflito pelo que falamos e fazemos? 

  

Resumo bíblico 
 Deus distribui dons aos Cristãos ―com o fim de preparar os santos para a obra do 

ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado‖ (Efésios 4:12 NVI). Isso inclui a todos nós. 

Deus nos reconciliou consigo (e não o contrário disso!), e nos concedeu a todos este ministério 

da reconciliação (2 Cor. 5:15-20). Jesus explica a natureza mutuamente interdependente do 

anúncio da verdade de Deus em João 4:35-41, incluindo o comentário de que colhemos onde 

outros semearam. Paulo escreve aos crentes em Tessalônica para elogiá-los por toda a obra que 

estão realizando juntos (1 Tess. 1:5-8). A igreja se reúne para aprender e receber instrução (Atos 

14:27). Nós cremos no sacerdócio de todos os crentes (1 Pedro 2:9) e isso significa que todos nos 

envolvemos no processo de anunciar essas boas novas gloriosas! O Novo Testamento apresenta 

o retrato de uma comunidade de crentes vibrante e viva que não evangeliza por obrigação, mas 

por amor à verdade, desejando partilhar sua experiência com um Senhor amoroso com todos 

aqueles que se dispõem a ouvir o que eles têm a dizer. A verdade estava muito mais nessa 

demonstração do que nos programas! 

  

Comentário 
 Somos embaixadores de Cristo — cada um de nós até o último cristão. Se isso é verdade, 

o que devemos fazer e o que devemos dizer? Embora façamos mesmo parte deste mundo, como 



podemos não ser ―dele‖? Será que isso significa um distanciamento arrogante? Então, como 

podemos fazer uma aplicação prática? — pois a teoria pode parecer clara, mas na prática…; 

 Alguns criticam nosso envolvimento com organizações humanas. Contudo, não somos 

chamados a testemunhar por Deus e a verdade onde quer que seja? Mais importante, como as 

pessoas de fora de nossa comunidade conhecerão o Deus a que amamos e admiramos? Não se 

trata apenas de uma questão de evangelismo tradicional — trata-se de como vivemos nossas 

vidas diante do universo expectante. 

 ―;Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os 

pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores 

de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio‖ 2 Cor. 5:19-20 

NVI. Somos embaixadores de Cristo porque Ele nos deu Sua mensagem de reconciliação. Então, 

como explicar o que é esta mensagem, e como demonstrá-la a não ser que estejamos envolvidos? 

 Sim, todos nós necessitamos nos envolver. Mas isso não implica que devamos ter a 

mentalidade de um fabricante de bolachas, que deseja colocar todo mundo na mesma forma. 

Deus nos concede criatividade e individualidade, e nós precisamos anunciar a verdade em 

maneiras que se encaixem nas nossas peculiaridades. O problema com nosso evangelismo é que, 

com demasiada frequência, temos uma visão estereotipada do que deve ocorrer. Em vez disso, 

Deus nos concedeu a todos uma voz especial para falar Sua verdade do modo que mais nos afeta. 

Testemunhar significa uma abordagem muito pessoal e, embora todos necessitemos estar ativos, 

isso não implica que outras pessoas devam nos dizer como fazê-lo. Devemos testemunhar acerca 

do que Deus tem feito por nós e acerca do que isso significa para nós. Qualquer coisa menos do 

que isso é notícia de segunda mão. 

 É minha convicção sincera que não temos tanto uma obrigação quanto uma oportunidade 

maravilhosa de partilhar com todas as pessoas, em todos os níveis, as excepcionais boas novas de 

que Deus é o que Ele verdadeiramente é, revelando que Ele não é como o inimigo o descreveu, 

que Ele vai nos salvar e curar e, ao mesmo tempo, revelando Sua natureza para o universo, à 

medida que Seu caráter é compreendido, apreciado e admirado por todos os Seus filhos. 

  

Comentários de Ellen White 
 Não há zangões na casa de Deus. Todo membro da família da fé tem uma obra que lhe é 

designada… Se ele é aprendiz na escola de Cristo, deverá se familiarizar com o modo de dar 

testemunho, orar e ser uma testemunha viva para o Mestre.  {That I May Know Him, p. 62} 

 Tudo o que os apóstolos fizeram, cada membro de igreja deve fazer hoje. Devemos 

trabalhar com muito mais fervor, acompanhados do Espírito Santo em uma medida ainda maior, 

já que o aumento da maldade exige um chamado mais decidido para o arrependimento. Todo 

aquele em quem brilha a luz da verdade presente deve se encher de compaixão por quem jaz em 

trevas. Deve-se refletir luz a partir de todos os crentes, em raios claros e nítidos… Em um tempo 

como este, quando o fim de todas as coisas está às portas, o zelo da igreja não deveria exceder 

até o zelo da igreja primitiva? Zelo pela glória de Deus impulsionou os discípulos a dar 

testemunho da verdade com grande poder. Será que o mesmo zelo não vai aquecer o nosso 

coração com um anelo por contar a história do amor redentor do Cristo que foi crucificado? Não 

deveria o poder de Deus ser mais poderosamente revelado hoje do que mesmo na época dos 

apóstolos?  {Bible Training School, 1 de janeiro de 1911} 

Todo ser humano, criado à imagem de Deus, é dotado de um poder semelhante àquele do 

Criador-- individualidade, capacidade de pensar e realizar. {Educação, p. 17} 



 Mas, enquanto é necessário que se misturem como se fossem apenas um, nenhum dos 

dois deve perder a individualidade no outro. Deus é o dono de sua individualidade. A Ele vocês 

devem indagar: O que é certo? O que é errado? Qual é a melhor forma de cumprir o propósito 

para o qual fui criado?  {O lar adventista, p. 103}  
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