
8. Preparação para Evangelizar e Testemunhar (Segundo Trimestre de 2012 — 
Evangelismo e Testemunho) 
  
Material bíblico: Mat. 4:19, 11:1-11, 10:1-14, 1 Ped. 5:8, 2 Ped. 3:9. 
  
Citações 

• A encarnação é o modelo de todo evangelismo. Jesus Cristo foi totalmente do mundo, 

mas inteiramente sem se contaminar com ele. Everett L. Cattell 

• Há apenas uma indagação nesta hora: como trazer a verdade da Palavra de Deus em 

contato vital com as mentes e corações de todas as classes de pessoas. William E. 

Gladstone 

• Um testemunho em um tribunal tem que apresentar a evidência; um testemunho cristão 

tem que ser a evidência. Esta é a diferença entre lei e graça! Geoffrey R. King 

• A tarefa do cristão é tornar o Senhor Jesus visível, compreensível e desejável. Len Jones 

• Se você fosse preso por ser cristão, haveria evidência suficiente para condená-lo? David 

Otis Fuller 

• Um cristão é chamado para ser testemunha, não para ser assistente do promotor. Doug 

Barnett 

• Evangelismo não é uma opção para a vida cristã. Luis Palau 

• Não devíamos perguntar “O que está errado com o mundo?” pois esse diagnóstico já foi 

dado. Em vez disso, devíamos perguntar “O que aconteceu com o sal e com a luz?” João 

Stott 
  
Perguntas 
 Quais são as qualificações essenciais para o evangelismo e o testemunho? De que 

treinamento precisamos? Como Jesus treinou Seus discípulos? Como podemos nos certificar de 

que o treinamento que nós fazemos na igreja é autêntico? Pode-se ser uma testemunha daquilo 

que não se “viu”? Como podemos nos certificar de que estamos demonstrando nossas respostas 

às questões mais amplas do conflito cósmico? 
  
Resumo bíblico 
 Jesus disse a Pedro e André que faria deles “pescadores de homens” (Mat. 4:19). O que 

isso significa? Quando João Batista enviou mensageiros a Jesus a fim de perguntar se Ele era 

Aquele a quem esperavam ou se deviam esperar por Outro, Jesus lhes disse que simplesmente 

relatassem o que estavam vendo: “Os cegos recuperam as vistas, os aleijados andam, os leprosos 

são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos 

pobres” (Mat. 11:5). Quando Jesus enviou Seus discípulos de dois em dois, Ele lhes deu 

instruções (principalmente práticas) para a jornada (10:1-14). Deveriam levar pouca bagagem e 

prescindir de dinheiro, dependendo da ajuda dos outros. Como poderíamos aplicar essas 

instruções hoje? 1 Ped. 5:8 nos diz para ter domínio próprio e estar alerta; 2 Ped. 3:9 nos lembra 

das promessas e paciência de Deus. 
  
Comentário  
 Jesus certamente investiu tempo ensinando a Seus discípulos as verdades do reino. 

Entretanto, não temos nenhuma evidência real de que Ele deu instruções com respeito a técnicas 



evangelísticas. Sua ordem era que fossem e partilhassem o que tinham visto. Desse modo, nós 

nos tornamos verdadeiramente Suas testemunhas. O perigo é que adotemos técnicas de 

marketing aprendidas do mundo e tentemos aplicá-las à pregação do evangelho. Precisamos nos 

lembrar que não estamos “vendendo um produto” ou “fazendo propaganda de nossos serviços.” 

Precisamos ser, tanto quanto pudermos, muito diferentes no modo como apresentamos as boas 

novas. Não somos os representantes de alguma companhia ou atividade comercial. Não somos os 

líderes de uma equipe de relações públicas ou marketing.  
 Portanto, no que diz respeito ao treinamento, precisamos nos certificar de que não 

estamos seguindo métodos de ensino adaptados do mundo dos negócios: “obter uma decisão” se 

tornando equivalente a “fazer uma venda,” for exemplo. O treinamento de que precisamos é 

obtido aos pés de Jesus, que nunca adotou os métodos do mundo para anunciar Sua mensagem 

de salvação.  
 Então, de que tipo de “capacitação” precisamos? Ela é certamente encontrada nas páginas 

da Bíblia, não nos manuais de venda! Precisamos ser capazes de apresentar Jesus.  
Que história é essa de ter uma mensagem para dar ao mundo? O que se espera que 

digamos? Será que somos atores que esqueceram suas falas? O que é o evangelho? Podemos 

todos contar aos outros acerca de Jesus, da boca para fora. Podemos até citar textos como “E esta 

é a vida eterna que te conheçam como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.”  
Mas se não formos sinceros, se isso não nos transformar, se não mostrarmos Deus em 

nossa vida, não teremos o evangelho e a verdade não estará em nós. Nossa língua ficará travada 

sem ter o que dizer. Qualquer outra versão do evangelho não passa de uma fraude porque 

substitui a verdade essencial por algo completamente diferente. O evangelho tem que ver com 

uma pessoa — um Deus que nos ama e a quem amamos em retribuição, um Deus que deseja 

amar a todos os Seus filhos embora desorientados e patinhantes. Tem que ver com este Deus que 

continua a se importar, que se dispõe a dar resposta às acusações feitas contra Ele pela 

demonstração das evidências, que desesperadamente deseja encerrar esta época de pecado e 

sofrimento e nos levar para casa a fim de que estejamos com Ele para sempre. Este é o Deus que 

responde nossas perguntas, põe fim aos nossos temores e é nossa salvação.  
As boas novas não equivalem a um viver saudável ou a uma comunidade amorosa, ou a 

qualquer outra coisa por mais nobre que seja. Não têm que ver com a igreja. Não têm que ver 

com nossas próprias pessoas. Elas têm que ver com Deus. Nós não pregamos a nós mesmos, mas 

anunciamos a Jesus Cristo como Senhor. Este é o nosso lema e esta é a nossa motivação.  
  
Comentários de Ellen White 
 No treinamento para o serviço na causa de Deus, a Bíblia deve ser posta no alicerce. Os 

princípios de verdade ensinados na Palavra de Deus agirão como salvaguarda contra as 

influências daninhas que existem no mundo {Review and Herald, 25 de julho de 1907}. 
 Em nossas instituições, o Espírito de Cristo deve ser um testemunho ao mundo do caráter 

de Deus, uma carta viva, conhecida e lida por todos os homens . . .  {PH, p. 149 20}. 
 Não devemos ter uma religião sensacionalista, destituída de fundamento na verdade. 

Importa dar ao povo sólida instrução quanto às razões de nossa fé. Precisam ser instruídos, em 

grau incomparavelmente maior do que têm sido, nas doutrinas da Bíblia, e especialmente nas 

lições práticas dadas por Jesus a Seus discípulos. Os crentes precisam ser impressionados com a 

grande necessidade que têm de conhecimento bíblico. Requer penoso esforço o gravar na mente 

de todos os sólidos argumentos da verdade; pois todos serão provados, e os que se acham 

arraigados e fundados na obra de Deus, não serão abalados pelas heresias que se levantarão de 



todos os lados; mas se qualquer um negligenciar obter o necessário preparo, será assolado pelos 

erros que têm aparência de verdade{Evangelismo, p. 364, parágrafo 4}. 
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