
Terceiro Trimestre 2013—Reavivamento e Reforma 
4. Testemunho e Serviço: O Fruto do Reavivamento  
 
Material bíblico: Mt. 28:19, 20; João 20:21; Atos 1:8; 2; Atos 22:1–14; João 6:1–11; Atos 
8:26–38. 
 
Citações 

• Aquilo pelo que vivo, eu comunico a outros. Agostinho 

• A vida do cristão não deveria ser nada além de uma representação visível de Cristo. 
Thomas Brooks 

• Testemunho não é sinônimo de autobiografia! Quando estamos verdadeiramente 
testemunhando, não falamos sobre nós mesmos, mas sobre Cristo. John R.W. Scott 

• Quando Deus envia, Ele usa, pois Ele não envia ninguém à ociosidade. Matthew 

Henry 
• O ministério que não custa nada não realiza nada. J. H. Jowett 
• Não há serviço como o de quem serve porque ama. Phillip Sydney 

• Nunca seremos aptos para o serviço de Deus se não olharmos além desta vida fugaz. 
João Calvino 

 
Perguntas 
 O resultado de amar a Jesus está em querer compartilhar essa experiência — então, 
por que temos medo de fazê-lo? Como podemos testemunhar de forma mais efetiva e prestar 
serviço aos outros seres humanos? Qual é a essência do testemunho e do serviço? Por que 
tentamos implementar tantos programas da igreja para fazer isso? Qual era o método de 
Jesus? 
 
Resumo bíblico 

  O pensamento-chave para esta semana é: “Mas recebereis poder quando o Espírito 
Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia e 
Samaria, e até os confins da terra” (Atos 1:8). À medida que o Espírito nos reavivar, 
receberemos poder para testemunhar de Deus conforme foi mostrado a Pedro e aos discípulos 
em Atos 2. Paulo também dá Seu testemunho pessoal, em Atos 22:1-14, quanto ao poder 
transformador de Deus em Sua própria vida. Atos 8:26–38 relata a história de Filipe e do 
eunuco etíope — e, para nossos propósitos aqui, a pergunta-chave é “você compreende o que 
você está lendo?” Ao explicar as Escrituras e relatar Sua experiência pessoal, Filipe foi capaz 
de compartilhar a Cristo com esse homem que estava voltando para sua casa na Etiópia, com 
todos os resultados e consequências. A ordem de Jesus é: “Vão e façam discípulos de todos 
os povos, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Ensinem-os a seguir todos os mandamentos que eu lhes dei. Lembrem-se: estou sempre com 
vocês, até o fim do mundo.” Mt. 28:19, 20 FBV. Ele também diz a Seus discípulos: “Da 
mesma forma que o Pai me enviou, eu estou enviando vocês.” João 20:21 FBV. A 
alimentação dos cinco mil, registrada em João 6:1-11, é uma demonstração viva da partilha 
do pão da vida — a partilha realizada pelo próprio Jesus de Si mesmo com todos que o 
aceitaram. 

 
Comentário 
 Se verdadeiramente crermos, então haverá resultados em nossa vida. Não podemos 
reter essas boas novas de Deus para nós mesmos! Do mesmo modo que, quando nos 
apaixonamos, desejamos falar sobre aquela a quem amamos, assim também com Jesus. Ele 
não é somente nosso Salvador e Redentor, é também nosso Amigo mais íntimo e querido. Ele 
próprio nos disse que nos chamaria de amigos. 



 Como resultado, nós vamos querer apresentar nosso maravilhoso Deus e Amigo aos 
outros. É isto que significa dar testemunho e prestar serviço: demonstrar, em nosso próprio 
viver, a natureza e o caráter do Deus no qual cremos, o Amigo em quem temos confiança. 
 Somos “embaixadores de Cristo” (2 Cor. 5:20). Se isso é verdade, o que devemos 
fazer e o que devemos dizer? Embora estejamos inteiramente neste mundo, como podemos 
não “pertencer” a ele? Isso significa algum tipo de separação radical? Então qual é a 
aplicação prática disso? — pois a teoria pode parecer clara, mas na prática… 
 Algumas pessoas criticam nosso envolvimento em organizações humanas. Mas não 
fomos chamados para testemunhar de Deus e da verdade onde quer que seja? E o que é mais 
importante: como aqueles que não pertencem a nossa comunidade poderão conhecer o Deus 
ao qual amamos e admiramos? Esta não é apenas a pergunta do evangelismo tradicional — é 
também a pergunta de como seremos capazes de viver nossa vida diante do universo 
expectante. 
 “Deus estava em Cristo resgatando o mundo de sua hostilidade, de volta para a 
amizade com Ele, não contando os pecados de ninguém contra eles, e nos dando essa 
mensagem a fim de transformar os Seus inimigos em amigos. Portanto, somos embaixadores 
de Cristo. É que Deus está apelando através de nós: “Por favor, você não quer voltar e ser 
amigo de Deus?” 2 Cor. 5:19, 20 FBV. Somos embaixadores de Cristo porque Ele nos deu 
Sua mensagem de reconciliação. Portanto, como explicar que mensagem é essa, e como 
demonstrá-la a menos que nos envolvamos? Isso não significa adotar o sistema de valores e 
práticas deste mundo. Em vez disso, significa ir ao encontro das pessoas onde elas estão, 
compartilhando as boas novas e ajudando os outros a compreender a maravilhosa verdade de 
Deus como Ela verdadeiramente é. É minha sincera convicção de que não temos, de fato, 
uma obrigação, mas uma fantástica oportunidade de compartilhar com todas as pessoas, em 
todos os níveis, as maravilhosas boas novas de Deus como Ele verdadeiramente é, para 
revelar que Ele não é como o Inimigo o descreveu, e que Ele vai salvar e curar — não apenas 
a nós — mas o universo inteiro, à medida que Seu caráter for compreendido e admirado por 
todos os Seu estupefatos filhos. 
 
Comentários de Ellen White 
 Jesus desejava despertar a indagação. Procurou despertar os indiferentes e 
impressionar-lhes com a verdade o coração. O ensino por parábolas era popular e atraía o 
respeito e a atenção, não só dos judeus, mas também dos de outras nações. Ele não poderia 
haver usado método de ensino mais eficaz. Se Seus ouvintes desejassem o conhecimento das 
coisas divinas, poderiam compreender-Lhe as palavras; pois estava sempre pronto para 
explicá-las ao inquiridor sincero. {Parábolas de Jesus, p. 20-21} 
 Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O 
Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. 
Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes às necessidades e granjeava-lhes a confiança. 
Ordenava então: “Segue-Me.” {A ciência do bom viver, p. 143} 
 Deus era representado como severo, exigente, vingativo e arbitrário. Ele era descrito 
como Alguém que sentia prazer nos sofrimentos de Suas criaturas. Os próprios atributos que 
pertenciam ao caráter de Satanás, o maligno representava como pertencentes ao caráter de 
Deus. Jesus veio a fim de ensinar os homens acerca do Pai, para corretamente representá-Lo 
diante dos filhos decaídos da terra. Os anjos não seriam capazes de plenamente representar o 
caráter de Deus, mas Cristo, que era uma personificação viva de Deus, não falharia ao 
realizar essa obra. O único modo pelo qual podia tornar retos os homens e mantê-los assim 
era tornar-se visível e familiar aos seus olhos. {Signs of the Times, 20 de janeiro 20 de 
1890} 
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