
5. Evangelismo e Testemunho Sequenciais (Segundo Trimestre de 2012 — Evangelismo e 
Testemunho) 
  
Material bíblico: Mat. 25:35-40, 1 Cor. 3:1-3, 1 Ped. 2:2, João 6:54-66, Lucas 8:4-15. 
  
Citações 

• Nenhum refinamento na técnica pode compensar qualquer falha no reconhecimento de 
que a própria Palavra de Deus é o verdadeiro método de evangelismo. Arthur Skevington 

Wood 
• Nós precisamos ser cristãos globais com uma visão global porque nosso Deus é um Deus 

global. João Stott 
• Nossa empreitada é apresentar a fé cristã revestida em termos modernos, e não propagar 

o pensamento moderno revestido em termos cristãos. Confusão nessa área é fatal. J. I. 

Packer  
• Evangelismo não requer habilidades de vendedor. Não é insistir com as pessoas, 

pressioná-las, coagi-las, sufocá-las ou quebrar-lhes a resistência. Evangelismo é o 
anúncio de uma mensagem. Evangelismo é o relato de uma boa nova. Richard C. 

Halverson 
• Faça todo o bem que você puder, de todas as formas que você puder, a todas as pessoas 

que você puder, em todo lugar que você puder, em todos os momentos que você puder, 
com todo o zelo que você puder, por tanto tempo quanto você puder. João Wesley 

  
Perguntas 
 Quais são os perigos de se programar o evangelismo? Quais são os perigos de não se 
fazer isso? Como podemos permanecer fiéis aos métodos de Cristo e ainda tentar alcançar um 
público maior? Quais são os perigos de se dar a “mensagem inteira” toda de uma vez? O que 
podemos aprender do exemplo dos primeiros cristãos e de seu testemunho? 
  
Resumo bíblico 
 Em Mat. 25:35-40 Jesus fala de uma forma bem prática de evangelismo — fazer coisas 
para ajudar as pessoas em necessidade. Como isso se relaciona com “evangelismo sequencial”? 
Ao escrever para a igreja em Corinto (1 Cor. 3:1-3), Paulo diz que eles não estavam prontos para 
o alimento sólido e que, por isso, ele teve que lhes dar leite. O que isso significa? 1 Ped. 2:2 
também fala de se dar leite aos recém-nascidos na fé. Jesus, em João 6:54-66, fala de se comer 
Sua carne e de se beber o Seu sangue. De novo, precisamos perguntar o que Ele quis dizer, 
porque geralmente as pessoas não compreendem corretamente essa declaração. Até os discípulos 
disseram a Jesus que se tratava de uma declaração dura! Em Lucas 8:4-15, Jesus conta a história 
do semeador, e a semente que caiu em tipos diferentes de solo. Qual é a relação disso com o 
evangelismo sequencial? E, mais importante, o que isso fala dos vários tipos de reação à 
mensagem do evangelho? 
  
Comentário  
 “Um membro novo da Igreja Adventista do Sétimo Dia estava tão deslumbrado com a 
verdade que tinha aprendido que queria contá-la a todos. Com frequência, a primeira coisa sobre 
a qual desejava falar com os outros era o tema da ‘marca da besta.’ Apesar de sua boa intenção, 



ele representa um bom exemplo de como a verdade precisa ser apresentada de modo sequencial.” 
Lição de segunda-feira.  
 A ideia de que a verdade precisa ser apresentada de uma maneira lógica e progressiva não 
deveria nos surpreender. Entretanto, o problema com algum tipo de “programação sequencial” é 
que podemos acabar presos em uma espécie de estratégia programada e, assim, acabar deixando 
de perceber os indivíduos envolvidos e sua necessidade específica. As igrejas às vezes criam 
lemas particulares e estratégias para acompanhá-los que acabam não funcionando. Portanto, é 
importante reconhecer em que falham os planos evangelísticos e por que falharam.  
 É por isso que as passagens bíblicas nos informam que é preciso dar leite antes de 
alimento sólido. Todos nós compreendemos a necessidade de fornecer alimento apropriado aos 
diferentes estágios de crescimento. Entretanto, a indagação sobre como conseguir uma dieta 
“evangelística” boa e equilibrada não é fácil de responder. Jesus nunca usou uma técnica 
“programada”. Em Suas conversas com as pessoas a quem testemunhava, Ele sempre as tratava 
como indivíduos e lidava com suas situações particulares. Nosso problema hoje neste mundo 
dominado pela mídia é que precisamos “transmitir” — e esse próprio termo inclui o prefixo 
“trans.” Em outras palavras, nós não customizamos nossa mensagem para os indivíduos e, ainda 
assim, tentamos alcançá-los através dos meios de comunicação de massa. Embora seja 
certamente útil transmitir ideias e informação dessa forma, não podemos depender de nenhum 
método que não siga o modelo que Jesus nos deixou de como partilhar as boas novas de Deus. 
 Quais são as boas novas que temos que anunciar? Nas palavras de Jesus: “Vim para que 
tenham vida e a tenham em abundância.” Então o que aconteceu entre aquela simples declaração 
da verdade pelo Fundador da Igreja há dois mil anos e o momento atual? 
 Quando foi a última vez em que eu realmente ajudei alguém a buscar uma vida mais 
abundante em Jesus? Esta é a pergunta que, de fato, incomoda a todos nós. Pois ela atinge os 
nervos da nossa comodidade, invade nossa zona de conforto e nos faz encarar a realidade deste 
mundo e do que Deus quer fazer por meio de nós.  

Palavras como: “Ide a todo mundo e fazei discípulos”, “quem vê a mim, vê o Pai”, “vim 
buscar e salvar o que estava perdido”, “dar a outra face”, “entregar o casaco e a túnica também” 
e “dar o dinheiro aos pobres” são convites para o serviço na comunhão da amizade. Pois Jesus 
não mais nos chama servos, mas amigos. Devemos ser amistosos ao espalhar o Seu evangelho de 
boas novas, boas novas da Palavra de Deus, que podemos também entender como a história de 

Deus.  
Demasiadas vezes a história acaba sendo sobre nós mesmos. Assim, não estamos 

contando a história certa. Chegou a hora de parar de falar de nós mesmos e voltar a falar de 
Deus. É hora de abrir mão daquilo que mais vale para nós — todas as tolices deste mundo que 
invadiu nossa vida. É hora de trocar essas coisas pelo tesouro que a traça não come e a ferrugem 
não corrói. Mesmo com todas as nossas técnicas e programas, precisamos voltar à verdade de 
Deus em Jesus. 
  
Comentários de Ellen White 
 Deve haver os mais sábios planos para o bom êxito do trabalho… A obra que o 
evangelho abrange, como trabalho missionário, é obra positiva, é de grande valor e brilhará mais 
e mais até ser dia perfeito.– Carta 215b, 1899.  {Evangelismo, p. 19-20} 
 Vezes há em que vários meios e propósitos, métodos diversos de atuação quanto à obra 
de Deus, equilibram-se uniformemente na mente; é exatamente então que se faz mister o melhor 
critério. E, se alguma coisa é feita para esse fim, deve ser feita no momento oportuno. A mais 



leve inclinação do peso na balança deve ser notada, decidindo imediatamente a questão. Muita 
demora fatiga os anjos. Ocasionalmente é até mais desculpável tomar uma decisão errada do que 
ficar sempre a vacilar, hesitando ora para uma direção, ora para outra. Maior perplexidade e 
desgraça resultam de hesitar e duvidar do que de agir às vezes muito apressadamente.  
{Testemunhos para a igreja, v. 3, p. 497}  
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