
6. Evangelismo Pessoal e Testemunho (Segundo Trimestre de 2012 — Evangelismo e 
Testemunho) 
  
Material bíblico: Atos 4:13, 14; João 1:37-50; Salmo 139; 1 Ped. 3:1-15; João 4:37, 38, Isaías 
43:10. 
  
Citações 

• Qualquer um que dê testemunho da graça de Deus revelada em Cristo está realizando um 
ataque direto contra o domínio de Satanás. Thomas Cosmades 

• Testemunho não é sinônimo de autobiografia! Quando estamos testemunhando de fato, 
não falamos de nós mesmos, mas de Cristo. João R. W. Stott 

• Quando o nosso Senhor nos envia a testemunhar, Ele não nos envia contra um muro. Em 
vez disso, Ele abre as portas para o evangelismo pessoal, uma porta que nenhum homem 
pode fechar. Josip Horak 

• Os sermões mais necessários hoje são sermões que calçam sapatos. C.H. Spurgeon 
• Aquilo que eu vivo, eu passo adiante. Augustine 
• A ordem é que deixemos a luz brilhar e, se ela não brilhar, não vamos precisar dizer a 

ninguém que ela brilha. Os faróis não disparam canhões para mostrar que estão brilhando 
— eles simplesmente brilham. Dwight L. Moody 

  
Perguntas 
 O verdadeiro evangelismo é, de fato, qualquer outra coisa a não ser evangelismo pessoal? 
Quais são os modelos de evangelismo no Novo Testamento? Pode-se testemunhar com o 
“controle remoto”? Qual é a real motivação para o evangelismo pessoal? Será que 
seminários/programas desenvolvem evangelismo pessoal? De que formas? O que nosso 
evangelismo pessoal fala de Deus? 
  
Resumo bíblico 
 “Reconheceram que eles haviam estado com Jesus” (Atos 4:13 NVI). Esta era, é e sempre 
será a base do verdadeiro evangelismo pessoal. Sem uma experiência pessoal com Jesus, nada 
temos a dizer às outras pessoas. Mas, com essa experiência pessoal, podemos verdadeiramente 
ser testemunhas. João 1:37-50 registra o chamado de Jesus aos discípulos a fim de mostrar a 
natureza bastante pessoal desse chamado e de sua resposta a ele. Sem o chamado e sem a 
resposta, esses homens nunca teriam sido discípulos e não teriam testemunhado dEle. O Salmo 
139 diz muita coisa acerca do que somos, como fomos criados e a medida que Deus nos conhece. 
Percebendo isso, deveríamos nos alegrar que, apesar de tudo o que Deus vê e sabe, Ele ainda nos 
chama para ser Suas testemunhas, partilhando nosso testemunho pessoal com todos aqueles que 
estão dispostos a ouvir. Em vez de nos distrair com a questão das esposas/maridos de1 Pedro 
3:1-15, vamos ler essa passagem como um selo de aprovação do interesse de Deus em que todos 
nós partilhemos nossa fé. De acordo com a conclusão do verso 15 (NVI), “estejam sempre 
preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em 
vocês.” Em João 4:37-38, Jesus lembra os Seus discípulos de que o evangelismo é um exercício 
mútuo e de que “um semeia, outro colhe.” Deus deixa claro que somos Suas testemunhas. Isaías 
43:10 
  
Comentário 



 Ter um relacionamento profundo, pessoal e íntimo com você é o interesse de Deus! Assim, 
Ele pode restaurar e salvar você e prepará-lo para Seu reino eterno. Ele certamente não está 
interessado em barganhar com as pessoas nem em fazer algum tipo de transação. Tampouco Ele 
quer que as pessoas creiam que sua salvação depende de fazerem alguma coisa para ganhar crédito! 
Algumas pessoas parecem pensar que podem ganhar o céu sem mesmo gostar de Deus. 
 Repetidas vezes, quando Deus vem até os seres humanos, Ele deseja um relacionamento 
baseado no amor e na aceitação. Ele não quer medo! É por isso que Ele sempre diz: “Não tenham 
medo!”; 
 Não há outro significado para a verdade de que “Deus é amor” a não ser que Deus deseja 
um relacionamento baseado na confiança amorosa e receptiva que funciona numa mão dupla. Foi 
por esta razão que Jesus veio: para mostrar, demonstrar e provar que Deus verdadeiramente é amor 
– e Ele até nos deixou crucificá-lo para responder as acusações de que Ele era egoísta e destituído de 
amor. 
 Jesus contou a história do semeador que saiu a semear como modo de mostrar como as 
pessoas reagem de modos diferentes a Deus e a seu desejo de um relacionamento com Ele. Alguns 
ouvem e, contudo, não permitem que Deus as transforme. Simplesmente não têm profundidade e, 
quando o calor aumenta, acabam secando. Outros são sufocados pelas distrações de outros 
relacionamentos e de outro estilo de vida. Alguns não querem relacionamento algum e acabam 
devorados por pássaros! Um relacionamento duradouro acontece quando as raízes se aprofundam 
no solo da amizade de Deus e crescem nEle pelo amor que dedicamos a Ele e aos seus 
mandamentos carinhosos. 
 Eu me lembro de uma conversa que tive com uma senhora sobre sua experiência. Ela tinha 
tentado tanto. Fazia tudo o que os líderes de sua igreja lhe diziam que fizesse. Certificava-se de que 
seu comportamento era impecável. Era como se ela tentasse impressionar a Deus, do jeito que 
impressionamos os outros. O resultado? Sua vida ficou miserável e ela acabou odiando a Deus. Isso 
é triste, tragicamente triste. Porque mesmo nos relacionamentos humanos, aqueles que duram, 
aqueles que são significativos, não se baseiam nas tentativas de impressionar outras pessoas. 
Somente quando somos quem realmente somos, podemos esperar ter um relacionamento profundo e 
duradouro.  
 A mesma coisa acontece em relação a Deus. Ele nos ama do jeito que somos. Não que Ele 
ame a bagunça do pecado, a encrenca na qual nos metemos, mas Ele ainda vê o que podemos nos 
tornar. “Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós” (Romanos 5:8). Ele veio a este 
planeta Terra com esse mesmo propósito: para nos mostrar quem Ele era de fato (João 14:9) e para 
recuperar nosso amor e confiança. O que Deus mais deseja é um relacionamento de amor baseado 
na confiança mútua e que a cruz mostre que, no final das contas, podemos confiar em Deus. 
 Disse Jesus, “se eu for levantado... atrairei todos para mim” (João 12:32). A força da atração 
de Deus é Seu caráter, seu desejo de amar a todos os Seus filhos rebeldes e resistentes ao amor. Ele 
oferece amizade e amor salvador e redentor. Qual é o nosso papel nisso tudo? Falar aos outros o que 
Jesus fez por nós! 
  
Comentários de Ellen White 

Em Sua vida, Jesus de Nazaré foi diferente de todos os outros homens... Ele é o único 
verdadeiro modelo de bondade e perfeição. Desde o início de Seu ministério, os homens 
começaram a compreender, de forma mais clara, o caráter de Deus... A missão de Cristo na terra 
era revelar aos homens que Deus não era um déspota, mas um Pai celestial, cheio de amor e 



misericórdia para Seus filhos. Ele falava de Deus se referindo a Ele pelo terno título de “Meu 
Pai.” {Nos lugares celestiais, p. 14} 

A obra do bom samaritano representa a missão de Cristo ao mundo. Nosso Salvador veio 
para revelar o caráter de Deus, para representar Seu amor pelo homem. Ele agia exatamente da 
maneira que o Pai teria agido em todas as emergências. {HM, 1 de outubro de 1897} 

Cristo revelou ao mundo o caráter de Deus como sendo pleno de misericórdia, compaixão 
e inexprimível amor. Ele veio soerguer o homem. Estipulou-se que qualquer um que cresse em 
Cristo como seu Salvador pessoal seria salvo. Em todas as Suas obras, Ele ensinou aos homens 
que a Sua missão não era destruir a vida humana, mas salvá-la.  {Signs de the Times, 2 de julho 
de 1896} 
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