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  LIÇÃO 4        22 a 28 de abril de 2012  

SÁBADO À TARDE 

LEITURA PARA O ESTUDO DA SEMANA: II Coríntios 3:2 e 3; Mateus 9:36-38; 
I Coríntios 9:20-22; Marcos 5:1-19; João 17:11-19.

VERSO ÁUREO: “E havia em Jope uma discípula, chamada Tabita, que 
traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que 
fazia.” Atos 9:36.

PENSAMENTO-CHAVE: Quer reconheçamos o facto ou não, todos os crentes 
pregam a mensagem pelo exemplo da sua vida.

COSTUMA-SE DIZER COM FREQUÊNCIA que o Cristianismo não é uma sim-
ples adesão a um conjunto de crenças; é também uma forma de vida, um estilo 
de vida. Afinal, aquilo em que acreditamos vai, em última análise, influenciar as 
escolhas que fazemos e o tipo de vida que vivemos.

É verdade também que aqueles que professam ser cristãos são atentamente 
observados pelos outros, que procuram ver se a vida daqueles corresponde às 
crenças que professam. Mesmo que não seja nossa intenção, aqueles que nos 
observam aprendem connosco. Por isso, a questão importante não é “Estamos 
nós a influenciar outras pessoas e a transmitir-lhes alguma coisa?”, mas sim “De 
que modo estamos nós a influenciar outras pessoas, e o que é que lhes estamos 
a transmitir?”

Ao mesmo tempo que nos devemos lembrar sempre da importância da nossa 
influência não intencional sobre aqueles que nos rodeiam, devemos também inten-
cionalmente planear ajudar as pessoas a fazerem uma ligação entre a fé e o estilo 
de vida. Vamos estudar esta semana a forma como o estilo de vida do cristão pode 
demonstrar a relevância da fé no viver de cada dia.

Evangelismo e Testemunho 
como Estilo de Vida

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: II Crón. 28; II Reis 15-17; Profetas e Reis, cap. 27.

DOMINGO, 22 de abril          SERMÕES SILENCIOSOS

De que modo se podiam reconhecer os seguidores de Jesus, no primeiro sé-
culo da era cristã? Era possível reconhecer os sacerdotes e fariseus pela maneira 
como se vestiam. De igual modo, poder-se-ia reconhecer um pescador, um cam-
ponês ou um soldado romano através das respetivas roupas. No entanto, repito, 
como é que se podia reconhecer um cristão?

Leia João 13:35. Segundo Jesus, qual é uma maneira especial de identi-
ficar os Seus seguidores? O que é que isto significa em termos práticos?

Jesus disse que se nos amarmos uns aos outros, os de fora reconhecerão que 
somos Seus discípulos. Como é que o podem saber? Porque o amor em ação os 
convence. O amor que temos por Jesus e pelos companheiros crentes vai deter-
minar a maneira como respondemos à vontade de Deus e, por sua vez, a forma 
como nos tratamos uns aos outros. Além disso, o amor e o interesse que temos 
por aqueles que estão fora do aprisco de Deus vão também determinar a forma 
como os tratamos. Este é o sermão que os outros verão e observarão e que falará 
mais audivelmente do que qualquer coisa que possamos alguma vez dizer. Muitos 
pais descobriram que os seus filhos desenvolvem bem cedo na vida um “detetor 
interno de hipocrisia”, o qual se vai fortalecendo e apurando à medida que eles vão 
crescendo. Devemos, por conseguinte, estar cientes de que muitas das pessoas 
com quem nos associamos, e a quem damos testemunho, também desenvolve-
ram uma capacidade altamente afinada de reconhecer a diferença entre uma ex-
periência espiritual genuína e uma mera profissão de espiritualidade.

Leia II Coríntios 3:2 e 3. O que é que Paulo nos diz sobre a forma como 
Deus deseja usar os Seus filhos para influenciarem a vida de outros?

Não devemos subestimar a influência não intencional nem a intencional que 
exercemos sobre aqueles que nos rodeiam. A vida do cristão deve ser como uma 
carta enviada por Jesus Cristo ao mundo. Vinda do coração que está renovado 
pela graça divina, essa carta vai demonstrar o poder do evangelho em transformar 
vidas e, por conseguinte, dará testemunho do Senhor.

Em que aspetos foi influenciado/a por aqueles cujas ações correspon-
diam à profissão de fé que tinham? De que maneira foi influenciado por 
aqueles cujas ações não correspondiam à profissão de fé que apregoa-
vam? Como é que nos podemos lembrar sempre que as nossas ações 
vão influenciar os outros, seja duma maneira ou doutra?

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Isaías 37-39; II Reis 18-20; Profetas e Reis, cap. 28.
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SEGUNDA, 23 de abril           TER COMPAIXÃO DAS PESSOAS

Todos os dias passamos a correr por pessoas que não conhecemos. Passamos 
por elas na rua, sentamo-nos ao seu lado nos cafés e aguardamos com elas nas 
filas de espera. Por vezes, até indicamos que nos apercebemos da sua presença 
mediante um aceno com a cabeça, com um levantar de sobrolho, quando passamos 
ao seu lado. Embora nunca nos fosse possível contactar pessoalmente toda a gente 
que vemos todos os dias, o desejo de Deus é que todas essas pessoas O aceitem na 
sua vida. Para alguém, nalgum lugar, nós podemos ser uma parte do plano de Deus 
para salvar essa pessoa.

Leia Mateus 9:36-38. Embora dito num contexto específico e único, os senti-
mentos expressos por Jesus não se limitam a esse contexto. O que disse Jesus, e 
de que modo essas palavras se aplicam à área em que pessoalmente se encontra?

A multidão que Jesus viu naquela ocasião estava perturbada e angustiada. As pes-
soas estavam tão desanimadas que praticamente todas tinham abandonado quais-
quer resquícios de vida religiosa que alguma vez tivessem tido. Aqueles que Deus 
colocara como responsáveis pelo bem-estar espiritual do Seu povo tinham negligen-
ciado os seus deveres. Consequentemente, o povo andava disperso e desanimado. 
Jesus sentiu compaixão dessas pessoas, porque Ele sabia que tinham necessidade 
de um pastor espiritual.

No meio das multidões com quem nos misturamos, muitos estão dedicados a Je-
sus Cristo. Mas muitos mais também precisam desesperadamente do Bom Pastor. 
De algum modo, essas pessoas têm de ser contactadas para Cristo. 

Jesus, os discípulos e alguns outros seguidores tinham estado envolvidos na sea-
ra evangélica, mas, à medida que a seara crescia, aumentava também a necessida-
de de mais obreiros. Embora o apelo de Jesus para que se orasse por mais ceifeiros 
fosse provavelmente também destinado a levar alguns seguidores a considerarem o 
apelo pessoal para o campo, ele continha também a promessa de que Deus compre-
ende a necessidade de mais obreiros e vai providenciá-los.

A maior parte das igrejas está rodeada por um campo tão grande a ser ceifado 
que não é prático deixar a colheita à responsabilidade de apenas alguns membros. 
Quando temos compaixão pelas pessoas que vivem ao redor das nossas igrejas e 
dos nossos lares, nalguns casos a contarem-se aos milhares, sentimos de novo a 
necessidade de orar para que o Senhor da seara envie obreiros e, talvez, por outro 
lado, nós compreendamos o nosso potencial como obreiros para o Senhor.

Ao nos concentrarmos nos contactos e no evangelismo, é importante que continu-
amente reexaminemos a potencial colheita nos nossos campos locais. As pessoas 
que vivem localmente, muitas das quais já estão em busca de Deus, vão ser influen-
ciadas para o bem pela compaixão que lhes demonstremos.

Analise o significado da palavra compaixão. Até que ponto podemos 
aprender com o nosso próprio sofrimento e com a nossa própria necessi-
dade de compaixão? Como é que podemos aprender a ser mais compassi-
vos para com os que nos rodeiam?

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: II Crón. 29-32; Profetas e Reis, cap. 29.

TERÇA, 24 de abril               PÔR-SE NO LUGAR DOS OUTROS

Eis aqui um ponto muito importante: em vez de providenciarmos aquilo que pen-
samos que as pessoas precisam, devemos tomar conhecimento daquilo que elas 
consideram prioridades importantes. Que preocupações têm as pessoas? Quais 
são os seus problemas? De que é que elas acham que necessitam?

Leia I Coríntios 9:20-22. O que é que estes versículos nos dizem sobre a 
atitude de Paulo para com diferentes pessoas e sobre o seu desejo de se 
identificar com as necessidades e preocupações dessas pessoas? O que é 
que podemos retirar disto para nós memos, nos nossos esforços de chegar 
perto daqueles que nos rodeiam? Veja também Heb. 4:15.

Sem fazer cedências em questões de princípios, o apóstolo Paulo estava dis-
posto a ir a qualquer parte e a fazer qualquer coisa que pudesse a fim de estar 
numa melhor posição para convencer as pessoas da verdade do evangelho. Nou-
tras palavras, ele estava disposto a pôr-se no lugar delas, numa tentativa de as 
compreender e de determinar qual a melhor maneira de chegar até elas para as 
levar a Jesus Cristo. 

O ponto é que, muitas vezes, tentamos providenciar aquilo que pensamos que 
as pessoas necessitam. No entanto, devemos primeiro compreender aquilo que 
elas consideram ser as suas necessidades. Pormo-nos no lugar dos outros signi-
fica que tentamos compreender a vida e todo o seu emaranhado e todas as suas 
questões a partir do ponto de vista dessas pessoas; é tentar compreender as suas 
tristezas e as suas alegrias. Noutras palavras, vamos ao seu encontro onde elas 
estão.

É claro que isto foi exatamente o que Jesus fez. A Sua vida terrena foi uma 
vida de identificação com aqueles a quem Ele veio salvar. Ele pode compreender 
as nossas lutas e dores porque passou pelo mesmo. Ele teve grandes deceções, 
suportou falsas acusações, rejeição e punição injusta. Ele foi “Deus connosco” no 
sentido mais amplo de partilhar a nossa vida.

Além disso, como Ele passou pelas nossas experiências, pode ir ao encontro 
das pessoas onde estas estão. Ao lermos os Evangelhos, descobrimos que Jesus 
não teve apenas um método de evangelismo e testemunho. Ele chegava junto 
das pessoas no contexto da vida delas. Quando Ele se encontrou com a mulher 
samaritana, junto ao poço de Jacob, falhou-lhe de água viva. Às gentes do campo, 
contava-lhes histórias sobre lançar a semente, falava-lhes da estação da ceifa e do 
tempo. Aos pescadores, falava de peixes, redes e tempestades. Jesus teve uma 
maneira maravilhosa de apresentar as grandes verdades espirituais, ao identificar-
-Se com as questões vulgares da vida diária, e aqueles que ouviam aprenderam 
acerca da água da vida e da necessidade de semear a semente do evangelho. 
Muitos deles até se tornaram pescadores de homens.

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Naum 1-3; Profetas e Reis, cap. 30.
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QUARTA, 25 de abril          UM ESTILO DE VIDA HOSPITALEIRO

Há um dito que se ouve quando falamos de contactar pessoas para Cristo. Diz 
o seguinte: “As pessoas não se importam com aquilo que nós sabemos até que 
saibam quanto nos importamos com elas.” O ponto em questão é que podemos 
ensinar e pregar tudo quanto quisermos, mas se as pessoas se sentem mal 
compreendidas, não amadas e não aceites, então o nosso testemunho ficará 
tremendamente afetado, por muito eloquente que seja a nossa pregação ou por 
muito racionais e verdadeiros que sejam os nossos ensinos.

Isto leva-nos à simples ideia da hospitalidade. A hospitalidade inclui as áreas 
da aceitação, das boas-vindas, da abertura, do interesse, da generosidade, da 
amabilidade e da amizade. Todas estas qualidades têm a ver com a forma como 
Deus deseja que os cristãos se relacionem, quer uns com os outros quer com 
aqueles a quem procuram contactar para os levar ao Senhor.

Leia em Marcos 5:1-19 a história do homem endemoninhado. O que foi que 
Jesus disse a este homem, que ilustra o princípio de que os amigos são mais 
recetivos à nossa comunicação do evangelho? Como se pode aprender a 
aplicar este princípio no nosso trabalho de testemunho pessoal e de serviço?

Jesus podia ter dito a esse homem que voltasse para a sua vila e falasse a 
toda a gente acerca da sua experiência de cura. O facto de que o Senhor lhe 
disse especificamente para ir procurar os amigos sublinha a verdade de que 
aqueles com quem já temos relacionamentos são os mais recetivos às boas no-
vas que desejamos partilhar sobre o amor, a graça e a libertação que o Senhor 
concede. Esses amigos irão depois partilhar as emocionantes novas com os 
seus respetivos amigos, e assim a mensagem do evangelho progride.

Importante em todo este processo é que tenhamos amizades fora do nosso cír-
culo de crentes. Uma vez que muitos trabalham fora no mundo, muito naturalmen-
te terão muitas pessoas conhecidas, mas os conhecidos não são forçosamente 
amigos próximos. Contudo, as pessoas conhecidas podem tornar-se amigas atra-
vés daquilo a que se chama o evangelismo da hospitalidade, e o evangelismo da 
hospitalidade brota de um estilo de vida hospitaleiro. Noutras palavras, o evange-
lismo da hospitalidade não é uma coisa que se liga e desliga conforme a ocasião; 
é, antes, a maneira como vivemos. (Veja também Lucas 14:12-14.)

De que modo poderá ser pessoalmente mais hospitaleiro/a para com 
os que o/a rodeiam? Como é que se aprende a estar mais dispostos a 
dar de nós mesmos a fim de ir ao encontro das necessidades daqueles 
a quem estamos a tentar contactar para Cristo?

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Isaías 7-11; Profetas e Reis, cap. 31.

QUINTA, 26 de abril    ALARGANDO O NOSSO CÍRCULO DE AMIZADE

Embora uma pessoa em busca da verdade possa chegar ocasionalmente junto 
de um cristão e perguntar “O que é que devo fazer para me salvar?”, a maior parte 
dos crentes terá de ir em busca das ovelhas perdidas. Há quem sugira que a Igreja 
atua demasiado como uma fortaleza, de onde algumas pessoas saem em campa-
nha ou em missão para apanhar alguns conversos, os quais são depois admoesta-
dos a não se chegarem demasiado perto do mundo de onde foram salvos. Se isto 
é verdade ou se é só um ponto de vista, não é a questão. A questão é que muitos 
Adventistas do Sétimo Dia têm poucos, ou nenhuns, relacionamentos significativos 
fora da comunhão da igreja. Embora seja importante evitarmos influências profa-
nas, há um certo grau para lá do qual esse isolamento prejudica a nossa capacida-
de de contactar pessoas com a mensagem do evangelho.

Analise com atenção João 17:11-19. O que é que estes versículos revelam 
sobre o lugar do cristão no mundo? Veja também Col. 4:2-6.

Com base nestes versículos, podemos enumerar as seguintes verdades a res-
peito dos discípulos de Jesus e do mundo:

Eles estão no mundo (v. 11).
Eles não são do mundo (vs. 14 e 16).
Ainda não devem ser retirados do mundo (v. 15).
Jesus enviou-os ao mundo (v. 18).

Todos nós nascemos neste mundo. Enquanto aqui estamos, Deus também tem 
um trabalho para realizarmos nele. Tal como foi com os primeiros discípulos, Je-
sus enviou-nos ao mundo para darmos a conhecer Jesus a quem pudermos, bem 
como a promessa da salvação que Ele oferece a toda a humanidade.

O desafio que se coloca a cada um de nós é o de, intencionalmente, alargarmos 
o nosso campo missionário pessoal. Isto pode significar um ajustamento do nosso 
estilo de vida, de modo a contactarmos mais gente fora da igreja. Nada disto quer 
dizer que devamos pôr em causa princípios, convicções e valores, mas, sim, que 
procuremos oportunidades, onde pudermos, para, com consciência límpida, inte-
ragirmos com outros de forma que isso nos permita tornarmo-nos mais amigos e, 
consequentemente, canais da verdade de Deus.

A maior parte das vezes somos excelentes a enviar convites para que as pes-
soas venham até nós. Contudo, Jesus o que nos disse foi que fôssemos ter com 
elas. Assim sendo, precisamos de nos interrogar se nos afastámos demasiado 
do mundo e, por conseguinte, perdemos alguma da nossa eficácia evangelística.

Olhe bem para si: tende a isolar-se, a afastar-se demasiado do mun-
do? Ou, talvez, se sinta bem próximo dele? Qual é a melhor maneira de 
estar no mundo (e dessa forma testemunhar junto de outros) e, não obs-
tante, não ser “do” mundo?

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: II Reis 21-23; Profetas e Reis, cap. 32.



5554

As Minhas Notas PessoaisSEXTA, 27 de abril

ESTUDO ADICIONAL: Procure descobrir onde é que o seu serviço se enquadra 
nos planos gerais da Igreja.

Ainda que a maior parte dos departamentos de igreja local possa ter um progra-
ma bem organizado e estar bastante ativo, as probabilidades são que quem está 
envolvido em cada um dos departamentos possa não ter grande conhecimento 
daquilo que está a acontecer noutras áreas da vida da igreja. Além disso, pode não 
haver um plano evangelístico geral da igreja, do qual cada departamento possa 
estar informado e, por conseguinte, ser capaz de contribuir para aquele plano. 
Para fins de encorajamento, apoio e avaliação eficaz, é melhor que a atividade de 
evangelismo e testemunho seja parte da estratégia geral da igreja. Para se conse-
guir isso, são importantes as seguintes sugestões:

1.  Reúna-se com o pastor, anciãos ou dirigentes do evangelismo de modo a 
perceber quais são, se os houver, os objetivos de evangelismo e testemunho 
que estão em marcha e quais as estratégias que estão a ser seguidas para 
serem atingidos esses objetivos. Lembre-se de que está a tentar descobrir 
onde é que as suas atividades preferidas no evangelismo e testemunho se 
enquadram no plano da igreja, com vista a contribuir para que esses objetivos 
sejam alcançados.

2.  Nesta fase, pode decidir juntar-se a uma atividade evangelística já organiza-
da. Se, porém, a sua atividade preferida for numa nova área de evangelismo 
ou de testemunho, vai precisar de reunir um pequeno grupo de pessoas com 
a mesma visão. Documente os seus objetivos e as estratégias que vai seguir 
para alcançar esses objetivos.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:

“Frequentemente a influência do sermão pregado do púlpito é anu-
lada pelo sermão vivido pelos que professam ser partidários da verda-
de.” – Ellen G. White, Testemunhos Para a Igreja, vol. 9, p. 21. Que tipo de 
testemunho dá a sua vida pessoal, em contraste com as suas palavras 
ou profissão de fé?

Pense na sua igreja como um todo. Até que ponto está ela integrada 
na comunidade? Se a sua igreja desaparecesse amanhã, que diferença 
isso faria na comunidade? Faria alguma?

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: II Crón. 24-27; Profetas e Reis, cap. 33.
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A U X I L I A R  D O  M O D E R A D O R A U X I L I A R  D O  M O D E R A D O R

Texto-Chave: Atos 9:36

Com o Estudo desta Lição o Membro da Classe Vai:

 Aprender: A descrever como o estilo de vida pode demonstrar a amigos, 
familiares, vizinhos e colegas de trabalho o poder de Deus na transformação 
da sua vida.
 Sentir: O desejo de ilustrar a beleza e a bondade de Deus através da maneira 
como vive pessoalmente.
 Fazer: Demonstrar o amor e a compaixão de Deus pela humanidade na forma 
como pessoalmente trata os outros.

Esboço da Aprendizagem: 

I. Aprender: Como um Livro
A.   Que aspetos da vida de cada dia ilustram a amigos e vizinhos aquilo que 

Deus fez na nossa vida?
B.  De que modo se identificou Cristo com aqueles a quem veio servir? De 

que maneira demonstrou Ele que conhecia as necessidades das pessoas 
e as aceitava e amava tal como eram?

II. Sentir: Serviço de Coração
A.  Que emoções são despertadas quando somos atenciosamente tratados?
B.  De que modo pode a nossa hospitalidade atrair para Cristo aqueles a 

quem servimos?
C.  Que outros aspetos da beleza e da bondade de Deus são revelados na 

forma como vivemos?

III. Fazer: Evangelismo pela Hospitalidade
A.  Como é que nos podemos identificar com as necessidades de outros no 

nosso bairro e no local de trabalho?
B.  O que é que mais toca o nosso coração nas atividades missionárias da 

igreja, e de que modo podemos servir-nos dessa ideia quando tentamos 
alcançar os outros?

C.  O que é que se pode fazer pelos outros capaz de ilustrar a ação do Espírito 
Santo no nosso coração?

Sumário: 
A obra do Espírito Santo no nosso coração é dada a conhecer pela forma como 
vivemos a vida em serviço amoroso e compassivo em favor de outros.

CICLO DA APRENDIZAGEM

1.º PASSO – MOTIVAR!

Conceito-Chave para Crescimento Espiritual: Um estilo de vida de teste-
munho eficaz brota naturalmente de uma vida santificada.

Só para o Moderador: Nesta lição muito prática, vamos concentrar-nos no 
viver uma verdadeira vida cristã, em que quem nós somos (a forma como vive-
mos a vida) tem prioridade sobre aquilo que meramente professamos. Convide 
os alunos a analisar os seguintes provérbios como estratégia para os motivar 
a compreender como é importante que, como cristãos, devemos confirmar as 
nossas palavras por meio de atos de amor.

“A conversa não coze o arroz”, declara um provérbio chinês. “Uma promessa 
é uma nuvem; o cumprimento é a chuva”, de acordo com um provérbio árabe. Os 
Italianos, sabiamente, observam que “entre o dizer e o fazer gastam-se muitos 
pares de sapatos.” “Quando os atos falam, as palavras nada dizem”, afirma um 
provérbio africano. E o homem mais sábio que alguma vez viveu sublinha que 
“melhor é o pobre que anda na sua sinceridade, do que o perverso de lábios e 
tolo” (Provérbios 19:1).

Pense Nisto: Que motivo torna as ações mais credíveis do que as palavras? O 
que é que acontece quando as palavras e os atos de uma pessoa não correspon-
dem? No seu entender, qual é a causa? Se o testemunho que dá pessoalmente 
fosse sintetizado num provérbio dito pelos outros, o que diria esse provérbio?

2.º PASSO – ANALISAR!

Só para o Moderador: Revejam com atenção na classe as passagens bíbli-
cas de cada secção, procurando o ponto-chave. Por favor, instrua os membros 
a prestar atenção especial à secção V, “O Poder da Palavra”, uma vez que dá o 
segredo para se viver uma vida santificada.

COMENTÁRIO BÍBLICO

I. Uma Carta Aberta – Falsa ou Genuína?
(Recapitule com a classe João 13:35; II Coríntios 3:2 e 3.)

Qual é a diferença entre um verdadeiro e um falso seguidor de Cristo? Em 
João 13:35 é-nos dado claramente o sinal que identifica os seguidores genuínos 
de Cristo – aqueles que demonstram amor semelhante ao de Cristo, sem egoís-
mo ou orgulho. É um amor que reconhece a dignidade de cada pessoa mediante 
uma demonstração de cortesia, carinho e benevolência. 
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A U X I L I A R  D O  M O D E R A D O R A U X I L I A R  D O  M O D E R A D O R

Os crentes em Corinto eram uma “carta aberta” que todos podiam ler, exibindo 
uma genuína transformação do coração – permitindo ao Espírito Santo escrever 
nas “tábuas de carne do coração”, em vez de simplesmente nas “tábuas de pe-
dra” do exterior (II Cor. 3:3; compare com Jer. 31:33).

Pense Nisto: Leia os seguintes textos e depois responda às perguntas: Jer. 
17:1; Êxo. 31:18; Eze. 36:25-27; Jer. 32:38-40.

Note que o pecado usa um “ponteiro de ferro” com uma ponta muito aguçada de 
diamante para se gravar no nosso coração (Jer. 17:1). “Os nomes de ídolos eram 
gravados nas pontas dos seus altares com esse instrumento. A ideia é que o pe-
cado de Judá estava … gravado neles como se fosse em pedra. É muito diferente 
de ter a Palavra de Deus escrita no coração (Jer. 31:33).” – The MacArthur Study 
Bible (A Bíblia de Estudo de MacArthur), nota sobre Jeremias 17:1, pp. 1086, 1087. 
Repare no tipo de instrumento de escrita que Deus utiliza para escrever a Lei (Êxo. 
31:18). O ferro implica que o coração do pecador é inflexível. Em contrapartida, o 
dedo de Deus demonstra o desejo que Deus tem de substituir a dureza por carne e 
de escrever aí a Sua Lei de forma íntima e pessoal. De que modo é a Lei de Deus 
transferida das “tábuas de pedra” para o nosso coração? O que é que significa ter 
a Lei de Deus escrita no nosso coração? (Veja Eze. 36:25-27).

II. Desemprego Elevado
(Recapitule com a classe Mateus 9:36-38.)

Jesus vê muito trabalho a ser feito pelo Seu reino e, contudo, muito poucos 
obreiros. Em vez de estimular o Seu pequeno grupo de discípulos a trabalhar 
mais depressa ou durante mais horas, Cristo estimula-os a “rogar, pois, ao Se-
nhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara” (Mat. 9:38). Repare, se-
gundo esta expressão, quem é que está encarregado da seara.

Uma Questão a Debater: Por que razão Jesus estimula os Seus discípulos 
a orar por mais obreiros em vez de os incitar a trabalhar mais arduamente? 
Quanto tempo passamos nós a orar, em contraponto com o trabalhar? Qual dos 
atos é mais fácil e porquê – orar ou trabalhar? Que relação há entre a oração e 
o trabalho? Até que ponto a pouca oração afeta o nosso trabalho? Até que ponto 
o pouco trabalho afeta a nossa vida de oração?

Pense Nisto: “À medida que aumenta a atividade … há o risco de confiar em 
planos e métodos humanos. Vem a tendência de orar menos e ter menos fé. 
Como os discípulos, arriscamo-nos a perder de vista a nossa dependência de 
Deus e a buscar fazer da nossa atividade um salvador. Necessitamos de olhar 
continuamente para Jesus, compreendendo que é o Seu poder que realiza a 
obra. Embora devamos trabalhar ativamente pela salvação dos perdidos, cum-
pre-nos também consagrar tempo à meditação, à oração e ao estudo da Palavra 
de Deus. Unicamente o trabalho realizado com muita oração e santificado pelos 
méritos de Cristo se demonstrará, afinal, ter sido eficaz para o bem.” – Ellen G. 
White, O Desejado de Todas as Nações, P. SerVir, p. 300. 

III. Ser Culturalmente Relevantes
(Recapitule com a classe I Coríntios 9:20-22.)

Paulo era sensível às necessidades, valores e circunstâncias das suas va-
riadas audiências. Ele não as ofendia desnecessariamente nem as esmagava 
com o seu conhecimento e experiência. Estudava os seus interesses e ia ao 
seu encontro onde estavam, falando de maneira que quem o ouvisse pudesse 
perceber, sem nunca pôr em causa os seus princípios pessoais. Paulo adaptava 
os seus métodos a fim de conquistar pessoas para Cristo. Ele estava mais preo-
cupado com a eficácia da sua proclamação do que estava com os seus direitos 
próprios e o seu conhecimento.

O próprio Senhor Jesus utilizou este método. (Veja João 1:14; Heb. 4:15 e 
16.) Pondo de lado os Seu próprios direitos e o Seu poder, Jesus tornou-Se um 
de nós, passando pela experiência do sofrimento da vida tal como nós o conhe-
cemos. Como alguém que pode “compadecer-se das nossas fraquezas” e que 
“em tudo foi tentado” (Heb. 4:15), Ele atua agora como nosso Sumo Sacerdote 
celestial.

Pense Nisto: Leiam em voz alta I Coríntios 9:22 e 23. Que razão levou Paulo 
a usar este método quando procurava contactar outros? Até que ponto era eficaz 
este método? Como é que o sabemos? Em que aspetos o exemplo de Jesus é 
uma censura ao nosso orgulho e, por vezes, indiferença para com os descrentes? 
Como é que se podem incorporar os métodos de Jesus e de Paulo na nossa vida?

IV. Amigos e Inimigos
(Recapitule com a classe Marcos 5:1-20.)

Nesta agitada passagem do evangelho de Marcos, os demónios gritam, os 
porcos guincham e as pessoas imploram a Jesus que se vá embora. Jesus envia 
aquele que em tempos fora um endemoninhado louco a ir ter com os Seus futu-
ros inimigos, fazendo deles Seus amigos.

Pense Nisto: Decápolis (as Dez Cidades), uma área greco-romana ocupada 
há séculos por comerciantes gregos, era maioritariamente habitada por gentios 
e muito poucos judeus. Embora aquela gente não desse, de início, ouvidos a 
Jesus, estava aberta a um dos seus que tinha tão obviamente sido transformado. 
A eficácia do testemunho deste homem ficou claramente patente tempos mais 
tarde quando Jesus ali voltou e “o povo aglomerou-se ao Seu redor, e durante 
três dias não só os habitantes de uma cidade, mas milhares de toda a região cir-
cunvizinha, escutaram a mensagem da salvação.” – Ellen G. White, O Desejado 
de Todas as Nações, P. SerVir, p. 281.

Por que razão Jesus insistiu com o endemoninhado para que voltasse de 
imediato para junto dos amigos e falasse do que Deus tinha feito por ele? Por 
que razão Jesus, em vez disso, não o treinou primeiro junto dos Seus outros 
discípulos antes de o enviar a partilhar o seu testemunho?
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V. O Poder da Palavra
(Leiam em voz alta na classe João 17:11-19; Colossenses 4:2-6.)

Nesta oração profundamente sentida de Jesus, relatada no Evangelho de João, 
encontramos o segredo do poder de que precisamos. Jesus apresenta claramente 
alguns pontos vitais, tal como estão identificados no estudo de quinta-feira.

É importante reconhecer que o segredo para se viver no mundo, sem ser do 
mundo, é ser santificado pela verdade, tal como se encontra na Palavra de Deus. 
Como é que isso se consegue realizar?

“Um seguidor de Cristo torna-se santificado (separado para uso sagrado, pu-
rificado e tornado santo) mediante a crença e a obediência à Palavra de Deus 
(Hebreus 4:12). Este seguidor, ele ou ela, já aceitou o perdão mediante a morte 
sacrificial de Cristo (Hebreus 7:26 e 27). Contudo, a aplicação diária da Palavra 
de Deus tem um efeito purificador sobre a nossa mente e o nosso coração. 
As Escrituras apontam o pecado, motivam-nos a confessá-lo, renovam o nos-
so relacionamento com Cristo e guiam-nos de volta ao caminho certo.” – Life 
Application Study Bible (Bíblia de Estudo de Aplicação à Vida). Grand Rapids: 
Zondervan, 2000, nota sobre João 17:17, p. 1859.

Sendo santificados mediante a Palavra de Deus, somos cheios da Sua alegria 
e ficamos prontos a ser enviados ao mundo como Seus representantes, orando 
por oportunidades para falar de Jesus aos outros.

Colossenses 4:2-6 resume o processo de eficazmente partilhar Cristo: (1) de-
dicar tempo, com regularidade, à sincera oração; (2) manter-se alerta, cultivan-
do um espírito de jubilosa gratidão para com Deus; (3) orar por nós próprios e 
pelos outros para que tenhamos oportunidades de falar claramente de Cristo; 
(4) ser sensatos nas nossas interações com os outros, aproveitando ao máximo 
as oportunidades; (5) falar sempre palavras radiantes de graça, respondendo a 
cada indivíduo na maneira mais discreta e cortês. Quando o nosso falar é “tem-
perado com sal” (v. 6), estará longe de ser débil. Em vez disso, terá um sabor de 
vida para vida.

Pense Nisto: João 17 e Colossenses 4 são passagens fundamentais, que 
apresentam o modelo para se viver uma vida genuína de evangelismo e teste-
munho. Por que razão é tão importante a aplicação diária da Palavra de Deus? 
Como é que se aplica a Palavra de Deus à nossa vida?

3.º PASSO – PRATICAR!

Só para o Moderador: O objetivo desta atividade é ajudar a classe a ver como 
Jesus se dava com uma ampla variedade de indivíduos. Embora muitos resultados 
fossem positivos, houve também indivíduos que recusaram o Seu testemunho. 
Isto deve servir de encorajamento à classe ao se relacionarem com outros.

Atividade: Usando um quadro branco ou uma folha grande de papel, trace 
uma grelha semelhante à que se segue e oriente os membros da classe no seu 
preenchimento:

“Atender ao Contexto: o Método de Jesus”

Quem

O que 
sabemos 
dessa  
pessoa 

Necessidade/
Desejo 
Expresso 

Necessidade/
Desejo não 
expresso 
ou não 
reconhecido 

Que fez 
Jesus  
por essa 
pessoa

O  
resultado 
obtido

João Batista (Lucas 
7:18-23)

Mulher junto ao poço 
(João 4:1-30)

O paralítico de Betesda 
(João 5:1-15) 

Viúva no funeral do filho 
(Lucas 7:11-17)

Zaqueu (Lucas 19:1-10)

Judas Iscariotes (João 
13:1-5, 21-30) 

Nicodemos (João 3:1-21, 
7:50-52, 19:39 e 40) 

Tomé (João 11:14-16, 
20:24-29)

Pilatos (João 18:33-19:1)

          
 

4.º PASSO – APLICAR!

Só para o Moderador: Tenha disponível material de escrita de modo a que a 
classe possa copiar a grelha acima para a utilizar individualmente no final desta 
atividade. (Para poupar tempo, prepare antecipadamente cópias da grelha para 
serem distribuídas.) A categoria “Que posso fazer por essas pessoas” destina-se 
a trazer intencionalidade aos relacionamentos pessoais e não se destina a ser 
apenas uma lista de coisas a fazer. Podem ser coisas como “orar pelo exame 
que vai fazer”, “dar-lhes apoio convidando-os para uma refeição” etc..

Atividade: Olhando para o quadro “Atender ao Contexto”, o que é que se 
pode aprender com o método de Jesus de interagir com uma ampla gama de 
pessoas? Pense nas pessoas que conhece e preencha um quadro semelhante. 
Na categoria “Que fez Jesus por essa pessoa”, escreva “Que posso fazer por 
essas pessoas”. Orem por uma oportunidade de atuar em favor de cada pessoa 
e registem os resultados na última coluna.


