
7. Evangelismo Corporativo e Testemunho (Segundo Trimestre de 2012 — Evangelismo e 
Testemunho) 
  
Material bíblico: Ecles. 4:9-12; Salmo 37; Fil. 1:5-18; Ef. 4:15, 16; Col. 1:28, 29, 2 Timóteo 

2:2. 

  
Citações 

• A igreja não é um clube de iatismo, mas uma frota de barcos de pesca. Anônimo 

• Devemos considerar uma honra que o evangelho de salvação tenha sido comissionado à 

igreja. Shuichi Matsumura 

• Testemunho é toda palavra de toda igreja para toda época. A. T. Pierson 

• Zelo missionário não emana de crenças intelectuais, nem de argumentação teológica, mas 

do amor. Roland Allen 

• A Igreja não existe para nada mais a não ser atrair homens para Cristo, para torná-los 

imitadores de Cristo. Se não estão fazendo isso, todas as catedrais, clero, missões, 

sermões, até a própria Bíblia, são simplesmente um desperdício de tempo. Deus não Se 

tornou homem para nenhum outro propósito. C. S. Lewis 

• Os maiores impedimentos à evangelização do mundo são internos à igreja. John R. Mott  

 

Perguntas 
 O termo “corporativo” é o melhor para se usar em relação ao evangelismo? Em nossa 

“missão corporativa,” quais são os pontos fortes e fracos? Em todos os programas de nossa 

igreja, o que nunca devemos de deixar de enfatizar? Como nos vemos como parte de um corpo 

mais amplo? Pode nossa organização realmente “fazer” evangelismo? Como podem os líderes 

ajudar/atrapalhar o evangelismo? 

  

Resumo bíblico 
 Ecles. 4:9-12 nos lembra que “dois são melhores do que um.” O Salmo 37 é citado para 

nos mostrar que Deus é a fonte de nosso sucesso, e que devemos confiar nEle em vez de nos 

preocuparmos com o que o maligno pode aprontar. Paulo escreve para animar a igreja dos 

filipenses (Fil. 1:5-18), lembrando a eles que são todos parceiros e que tudo o que importa é que 

Jesus Cristo seja pregado. Devemos edificar e unir, da mesma forma, as diferentes partes do 

corpo (Ef. 4:15, 16). Devemos trabalhar juntos para proclamar Jesus (Col. 1:28, 29), e para 

delegar uma obra àquelas pessoas em quem podemos confiar (2 Timóteo 2:2). 

  

Comentário  
Os primeiros adventistas (depois de 1844) enfrentaram o desafio de reorganizar sua 

missão. O conceito da ‘porta fechada’ significava que pouco mais podia ser feito em termos de 

evangelismo, já que não mais restava tempo. O programa evangelístico global da Igreja só foi 

possível devido ao reconhecimento da necessidade de ‘ocupar o tempo’ até que o Senhor 

voltasse. 

De modo semelhante, no planejamento estratégico, enquanto o futuro advento de Cristo 

permanece o foco adventista, enfatizar excessivamente sua iminência como um evento passível 

de acontecer ‘a qualquer momento’ significa que o planejamento futuro é essencialmente 

irrelevante. Consequentemente, ao considerarmos o futuro, é absolutamente importante fazer 



planos para o futuro, e que a Igreja continue a cumprir a comissão divina até o fim. Esse tempo 

permanece nas mãos de nosso amoroso Senhor, que há de voltar em breve. 

Contudo, o termo “corporativo” tem, com frequência, associações negativas e, embora 

denominemos nossa estrutura de corporação (Corporação da Associação Geral é o nome legal 

que nós escolhemos para nossa organização superior), precisamos certificar-nos de que ainda 

operamos de acordo com os princípios de Cristo e demonstrar que somos uma igreja 

verdadeiramente cristã.                 

Tem-se definido o evangelho como um mendigo que conta ao outro mendigo onde 

encontrar pão. Trata-se de uma definição bastante adequada. Isso conserva humilde aquele que 

prega e aponta que a fonte não se encontra em nós mesmos. Ainda assim, as estruturas da Igreja, 

as comissões, os concílios, as congregações, as associações e os congressos usam uma linguagem 

diferente, atribuindo, de forma sutil, a responsabilidade pela salvação a nós mesmos. 

A maior condenação de Jesus foi dirigida aos líderes que diziam a todos que estavam 

certos e que Jesus estava errado. Ele os chamou de guias cegos. Então, acima de tudo, não 

devemos nos tornar cegos para a realidade do evangelho e para seu exigente requerimento de que 

partilhemos a verdade de Deus e não nossa própria versão da verdade, nosso “outro evangelho” 

gálata. 

Porém, “não apregoamos a nós mesmos,” Paulo nos lembra, “mas a Jesus Cristo como 

Senhor e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus...” (2 Cor. 4:5 NVI). Servos. 

Bem, escravos, em realidade… Escravos por causa do evangelho. Não se trata de uma imagem 

das mais confortáveis, mas é bíblica, pelo menos! 

 Escravos não buscam crédito. Escravos não buscam posições elevadas. Escravos não 

desejam adulação, elogios ou glória. Simplesmente realizam a vontade de seu Senhor. E qual é 

ela? Não defini-la segundo nossas preferências acerca do que fazer, mas levar o que Jesus disse a 

sério. Dar, sentir compaixão, cuidar, amar, curar. Compreender que a forma como vivemos nossa 

vida anuncia o que cremos ou o que não cremos. A prática é a medida, não a nossa pregação. 

Pois é tão fácil nos convencer de que o que desejamos é aquilo de que precisamos... 

Pois a “dissonância cognitiva” (um belo termo para ‘não fazer sentido’) entre o que 

dizemos e o que fazemos leva a tanta rejeição do evangelho! Como o que disse Gandhi, ao falar 

que se tornaria cristão se algum dia encontrasse alguém que verdadeiramente seguisse os 

ensinamentos de Cristo.  

 Mas, numa nota mais pessoal, quando foi a última vez em que eu fiz outra coisa senão 

buscar o meu próprio interesse? O que eu já fiz para pregar o evangelho? 
  

Comentários de Ellen White 
Deus ordenou que os representantes de Sua igreja de todas as partes da Terra, quando 

reunidos numa Assembleia Geral, tenham autoridade. O erro que alguns estão no perigo de 

cometer está em entregar à mente e decisão de um homem ou de um pequeno grupo de homens a 

medida plena de autoridade e influência que Deus investiu em Sua igreja por meio da decisão e 

voz da Associação Geral reunida para planejar a prosperidade e o avanço de Sua obra. {PC, p. 

422} 

Meu espírito se condoeu dentro de mim, por eu ter perdido a confiança naquilo que eu 

sempre tinha apresentado às pessoas como a voz de Deus a Seus filhos. Não tem sido a voz de 

Deus. Tem havido um poder de dominação exercido sobre a herança de Deus em decisões que 

não foram ditadas pelo Espírito de Deus… Não podemos, portanto, apresentar, diante das 

pessoas, que a voz da Associação Geral, em suas decisões, as deve mover e controlar; pois suas 

proposições e decisões não podem ser accitas. Elas não se encontram em uma linha certa de 



progresso. Deus está sendo eliminado de seus conselhos. {Manuscript releases, v. 17, p. 221-

222} 
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