
4. Evangelismo e Testemunho como Estilo de Vida (Segundo Trimestre de 2012 — 

Evangelismo e Testemunho) 
  
Material bíblico: 2 Cor. 3:2, 3; Mat. 9:36-38; 1 Cor. 9:20-22; Marcos 5:1-19; João 17:11-19, 

Atos 9:36. 
  
Citações 

 O Espírito de Cristo é o Espírito das missões, e quanto mais perto estivermos dele, mais 

intensamente missionários nós seremos. Henry Martyn 
 O evangelismo, como a caridade, começa no lar. Arthur Skevington Wood 
 Evangelismo para os primeiros cristãos não era algo que eles isolavam de outros aspectos 

do viver cristão a fim de se especializar, analisar, teorizar e organizar. Eles simplesmente 

o faziam! Roy Joslin 
 Evangelismo devia ser uma atitude que permeasse todas as atividades do cristão. Bryan 

Green 
 Evangelismo ainda é a Palavra de Deus para esta hora. Alan Walker 
 O evangelism nunca foi uma “questão” no Novo Testamento. Isso significa que os 

apóstolos não insistiam, exortavam, reclamavam, planejavam e organizavam programas 

evangelísticos … O evangelismo simplesmente acontecia! Ele emanava naturalmente da 

comunidade de crentes assim como a luz vem do sol; era automático, espontâneo, 

contínuo, contagioso. Richard C. Halverson 
 Testemunhar não é algo que fazemos; é algo que somos. Anônimo 

  
Perguntas 
            Como separamos nossas crenças da vida que vivemos? Que grande diferença você 

percebe na igreja primitiva em relação à igreja de hoje? Qual deveria ser a principal motivação 

de nossa vida e como podemos colocá-la em prática? Se somos testemunhas de Deus e de Seu 

caráter, o que as pessoas veem quando nos observam? 
  
Resumo bíblico 
            Paulo escreve aos coríntios que eles são sua carta (2 Cor. 3:2, 3) — em outras palavras, as 

pessoas são a mensagem ao mundo do poder restaurador de Deus. Elas não estavam 

simplesmente “fazendo” evangelismo, elas estavam partilhando sua confiança em Deus como 

parte do que eram. Enquanto Jesus saía pelas cidades e vilas daquele país (Mat. 9:36-38), Ele 

sentia compaixão pelas pessoas e buscava transformar-lhes a vida, não simplesmente “lhes dava 

uma mensagem.” Paulo procurou ser como as pessoas que ele estava tentando alcançar (1 Cor. 

9:20-22), não comprometendo seus princípios, mas desejoso de remover quaisquer possíveis 

barreiras a sua aceitação das boas novas que ele lhes anunciava. A história da cura do 

endemoninhado de Marcos 5:1-19 mostra o poder de Deus para completamente transformar 

vidas. Depois de curado, o ex-endemoninhado queria ter uma experiência. Ele pediu para ir com 

Jesus, mas Jesus lhe disse que fosse testemunhar a seu povo. Ele fez isso com muita eficiência — 

pois sua própria vida era sua mensagem! A oração de Jesus por seus discípulos, em João 17:11-

19, demonstrou que Ele esperava que eles vivessem verdadeiramente suas convicções. Ele queria 

que eles se tornassem um com Ele — não apenas em natureza e caráter, mas também em missão. 

Foi isso o que fez Dorcas — ela vivia para ajudar os que estavam em necessidade, não como 

uma espécie de atividade, mas porque era assim que ela era (Atos 9:36). 



  
Comentário 
            No cerne da mensagem cristã está uma declaração de verdade, conhecida pessoalmente, 

da qual testemunhamos. Pois pode-se discutir sobre uma crença ou outra, sobre pontos de 

doutrina e dogma, mas ninguém pode argumentar contra sua própria experiência com Deus. 
            Mas, fico imaginando, quantas vezes partilhamos essa informação tão pessoal? Nós nos 

sentimos constrangidos quando falamos de nós mesmos. Não queremos falar dos problemas que 

Deus nos ajudou a superar. Temos, talvez, a impressão de isso é algo que não interessa aos 

outros. 
            Entretanto, de acordo com o Novo Testamento, nós somos visíveis — de fato, nós 

estamos em um teatro! Tão grande que o mundo inteiro cabe nele — porque ele é o mundo! 

Considere isto: “nós nos tornamos um espetáculo para todo o universo, para anjos e também para 

homens” (1 Coríntios 4:9). Paulo está falando de si mesmo e dos outros líderes de sua época, 

mas isso se aplica também a nós e nossos dias. 
            Então, o que é esse espetáculo? É uma demonstração, algo que as pessoas podem ver e 

compreender. Observe mais uma vez esta palavra “espetáculo”. É aí que entra o teatro, pois, se 

você ler o grego, é essa palavra mesma que é usada aqui: theatron, um lugar onde se pode ir para 

assistir a um espetáculo. 
            Veja Atos 19:29, 31 — a história dos problemas que Paulo teve em Éfeso. Lembra-se dos 

ourives e do medo que sentiram por seu comércio de pequenas estátuas de prata da deusa Diana 

ou Artemisa? Eles lançaram mão de Gaio e Aristarco, os companheiros de viagem de Paulo, e os 

arrastaram até o teatro. O que era esse teatro? Não se tratava de qualquer espelunca com umas 

poucas cadeiras. Tratava-se de um gigantesco anfiteatro que acomodava 24.500 pessoas 

sentadas. Ainda se pode vê-lo lá em Éfeso mesmo hoje. E a palavra usada para esse anfiteatro 

aqui em Atos é a mesma que foi traduzida como “espetáculo” em 1 Coríntios 4. 
            Percebem o que somos? Nós somos como um grande teatro. Como? No que 

demonstramos e no que representamos. Pois a palavra theatron não significava apenas o edifício. 

Também incluía a peça, o evento, o espetáculo que era apresentado. 
            No palco! Shakespeare disse que “o palco é o mundo todo.” Nós todos somos atores. O 

grande drama é um conflito entre Cristo e Satanás que atinge todo o universo, e o seu foco é o 

planeta Terra. Todos fazemos parte do grande “show” do universo! Mas não se trata de mero 

entretenimento. “O universo todo observa com interesse indescritível a terminação da obra do 

grande conflito entre Cristo e Satanás” (Ellen White, Testemunhos para a igreja, v. 5, p. 

526).  Somos o espetáculo, a demonstração para o mundo todo, para todos os seres não caídos, 

para todos os anjos também! Um pensamento inspirador... 
            Então, o que estamos demonstrando? Sobre o que é este drama? Qual é o seu tema? 

Lembre-se das acusações do diabo. Ele acusou a Deus de ser injusto, de ser egoísta — e esses 

eram os defeitos do próprio diabo! Como Deus reage a isso? Ele prova a si mesmo por 

intermédio de Seu povo. Foi esse o caminho que Ele escolheu, é o único caminho. 
  
Comentários de Ellen White 
                Nossa obra pelos que sofrem tentação e pelos caídos conseguirá sucesso real somente 

quando a graça de Cristo reformar o caráter e o homem for trazido a uma conexão viva com o 

Deus infinito. {Temperança, p. 102} 
            Cada estudante da Bíblia que não apenas se familiarize com a verdade revelada por meio 

da educação do intelecto, mas também por intermédio de seu poder de transformar o coração e o 



caráter, representará o caráter de Deus a nosso mundo através de uma vida bem ordenada e de 

uma conversação piedosa. {Special testimonies on education, p.  218} 
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