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  LIÇÃO 5        29 de abril a 5 de maio de 2012   

SÁBADO À TARDE 

LEITURA PARA O ESTUDO DA SEMANA: Mateus 25:35-40; I Coríntios 3:1-3; 
I Pedro 2:2; João 6:54-66; Lucas 8:4-15.

VERSO ÁUREO: “Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda 
não podíeis, nem, tão-pouco, ainda agora podeis.” I Coríntios 3:2.

PENSAMENTO-CHAVE: Em todo o evangelismo e testemunho é importante que 
primeiramente se apresente a verdade simples do evangelho.

EVANGELISMO CONTÍNUO É UMA ESTRATÉGIA baseada na ideia de que 
as pessoas passarão de um programa de igreja para outro quando os programas 
são organizados na sequência certa. No entanto, isto tem de ser feito corretamen-
te ou então pode provocar mais danos do que benefícios.

O verso áureo mostra como Paulo entendia o facto de que é possível desfazer 
ao fazer-se de mais. É possível apresentar material tão complexo, e na ordem 
errada, que o recetor ou se asfixia com o volume, ou não consegue apreender 
a profundidade do significado, ou tem relutância em aplicar pessoalmente aquilo 
que lhe é ensinado. Assim como a alimentação de um bebé começa com leite e 
gradualmente passa a incluir alimento mais sólido, também os bebés em Cristo 
devem receber o alimento espiritual de modo a que a sua compreensão espiritual 
em desenvolvimento o possa assimilar.

Esta semana vamos analisar a forma como os programas e estratégias de 
evangelismo e testemunho se ligam, como se vão estruturando e apoiando uns 
nos outros, ao longo do programa contínuo do ano evangelístico da igreja.

Evangelismo e Testemunho 
Contínuos

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Jeremias 1-3; Profetas e Reis, cap. 34.

DOMINGO, 29 de abril  O EVANGELISMO CONTÍNUO E AS CARÊNCIAS 
SENTIDAS

Como já vimos nas semanas anteriores, a descoberta de necessidades senti-
das, tanto a nível individual como a nível comunitário, influenciará a maneira como 
abordamos as pessoas e os programas e serviços que lhes disponibilizamos. 
Quando nos apercebemos dessas necessidades, estamos em melhor posição 
para planear a sequência de programas que irão ao encontro dessas carências 
básicas, sejam elas para um indivíduo sejam para uma comunidade.

Leia Lucas 9:11. O que é que este versículo indica a respeito do desejo que 
Jesus tinha de curar tanto física como espiritualmente? Nas nossas esferas, 
como é que se pode procurar fazer o mesmo em favor daqueles que estamos 
a tentar contactar?

Não há dúvida de que muitos que vinham ter com Jesus estavam principalmente 
atentos à Sua capacidade de aliviar o sofrimento físico. Jesus ajudava-os fisicamen-
te, é claro, mas também dava atenção a uma necessidade que, talvez, não fosse 
profundamente sentida por cada pessoa. E esta é a necessidade de cura espiritual.

Ao mesmo tempo que o povo de Deus hoje em dia se envolve em atividades 
que atendem às necessidades pessoais ou comunitárias, deve também seguir o 
exemplo de Jesus e, de algum modo, voltar a atenção dessas pessoas para as 
questões eternas.

Analise Mateus 25:35-40. Que mensagem aí temos? Até que ponto leva-
mos realmente a sério estas palavras, ou simplesmente as consideramos 
uma metáfora? Isto é, se realmente acreditássemos nelas, em que aspetos 
seria diferente a nossa ação?

Ministrar, seja de que maneira for, em favor daqueles a quem Jesus ama e por 
quem Ele deu a Sua vida é ministrar em favor do próprio Senhor Jesus. Isto de-
monstra como Jesus se relaciona tão intimamente com os que Ele criou. Quando 
as pessoas estão em sofrimento, Jesus preocupa-Se com elas e sente simpatia 
por elas; nós devemos fazer o mesmo. Mateus 25:35-40 indica que ir ao encontro 
de necessidades sentidas nem sempre tem de ser parte de uma estratégia fixa 
estabelecida pela igreja. Quando se descobrem necessidades, estas devem ser 
atendidas, independentemente do ponto em que a igreja esteja na sua estratégia 
contínua ou sequencial. Enquanto muitas pessoas avança de programa para pro-
grama à medida que os seus interesses espirituais se desenvolvem, há outras que 
precisarão de imediato de alimento espiritual. A igreja não tem de pôr de lado a 
sequência de programas e eventos planeados, mas tem de estar preparada para 
responder a qualquer eventualidade, tendo permanentemente pessoal treinado e 
recursos adequados.

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: II Reis 24 e 25; Profetas e Reis, cap. 35.
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SEGUNDA, 30 de abril                LEITE E ALIMENTOS SÓLIDOS

Compare I Coríntios 3:1-3 com I Pedro 2:2. No seu entender, a que esta-
vam Paulo e Pedro a referir-se especificamente quando falaram de leite e 
alimentos sólidos e da necessidade de crescimento? Para si, o que é o leite 
teológico em contraste com o alimento sólido?

É evidente que os membros da igreja de Corinto não tinham progredido muito 
no seu desenvolvimento espiritual depois do apóstolo Paulo ter formado o grupo. 
Consequentemente, ao pregar-lhes, a sua mensagem era um apelo a que se entre-
gassem a Deus e crescessem em espiritualidade, até ao ponto em que pudessem 
apreender as verdades profundas do evangelho. A pregação do apóstolo nessa 
altura teria sido mais evangelística do que edificadora. Paulo não pregava sobre os 
temas mais profundos enquanto as pessoas não estivessem espiritualmente matu-
ras o suficiente para os compreender e reagir em conformidade.

Ao procurarmos chegar às pessoas hoje, devemos ter sempre em mente a 
estratégia de Paulo. Devemos levar as pessoas a entregarem-se a Cristo antes 
de esperarmos que elas aceitem as verdades profundas e transformadoras da 
vida que se encontram na Sua Palavra Escrita.

Quando falamos de uma sequência evangelística, isto pode referir-se a uma 
estratégia longa ou a um processo mais breve. Quando as pessoas progridem 
através de uma sequência de programas até ao ponto em que estão abertas ao 
chamado de Deus, podem então ser conduzidas através de uma série evangelís-
tica completa, ou começar pessoalmente uma série de estudos bíblicos. Seja qual 
for o programa, o princípio contínua a ser o mesmo: primeiro o leite (temas simples 
do evangelho para criar um relacionamento) e, depois, o alimento sólido (verdades 
mais profundas e mais exigentes, as quais levam a um firme compromisso).

Leia João 16:12. Que ponto importante encontramos aqui? Como é que 
se aprende a aplicar este princípio nas maneiras como lidamos com os 
outros?

Um Adventista do Sétimo Dia recente ficou tão entusiasmado com a verdade 
que aprendera que queria anunciá-la a toda a gente. Muitas vezes, a primeira 
coisa de que queria falar aos outros tinha tudo a ver com “a marca da besta”. 
Por muito bem-intencionado que fosse, ele era um excelente exemplo de como a 
verdade precisa de ser apresentada de forma sequencial.

Pense nalgumas verdades bíblicas com que se debateu pessoalmen-
te de início e que achou difíceis de aceitar. De que modo, ao longo do 
tempo, acabou por se acomodar a essas verdades? Que lições apren-
deu com essa experiência, capazes de o ajudar a ser mais sensível no 
contacto com os outros?

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: II Reis 33-36; Profetas e Reis, cap. 36.

TERÇA, 1 de maio     VERDADES PROBANTES

Uma verdade probante é um ensino bíblico que, logo que compreendido, desafia o 
indivíduo a fazer mudanças significativas nas suas crenças pessoais e no seu estilo 
de vida. Algumas verdades probantes, como a guarda do Sábado bíblico e o pôr de 
parte alimentos imundos, têm impacto tanto na crença como no estilo de vida. Isto 
realça uma vez mais a necessidade de levar as pessoas a aceitar Cristo antes de as 
animarmos a fazerem coisas por Ele.

João 6:54-66 mostra que algumas pessoas se afastaram de Jesus quando 
confrontadas com uma verdade probante. Que razão terá levado a que alguns 
que seguiam Jesus acabassem por se afastar? Que lição encontramos aí para 
nós pessoalmente? Que “verdades probantes” talvez ainda ponham à prova a 
nossa entrega pessoal a Jesus?

Muitos dos que tinham assistido à festa, e beneficiado com ela, na encosta da 
montanha no dia anterior seguiram Jesus para serem alimentados de novo. Quando 
Jesus procurou levar a atenção dessas pessoas para as coisas espirituais, recorren-
do à ilustração do Seu corpo e do Seu sangue, muitos afastaram-se. Não é que não 
fossem capazes de apreender a verdade da salvação unicamente através de Cristo; 
era que se recusavam a aceitá-la. Foi uma ocasião probante e, quando os seus inte-
resses pessoais não foram atendidos, escolheram afastar-se.

Leia João 14:15. Em que aspetos estas palavras apresentam uma “verdade 
probante”?

Eis aqui um desafio para aqueles que afirmam amar Jesus para que analisem a 
sério o seu compromisso com Ele. Mais cedo ou mais tarde chegará o momento em 
que uma crença professada será posta à prova por um chamado à ação. A realidade é 
que, por vezes, em qualquer fase do processo de evangelismo, as pessoas afastam-
-se quando confrontadas com verdades probantes. A experiência tem demonstrado, 
porém, que as pessoas respondem mais fácil e positivamente a uma verdade proban-
te quando já se desenvolveu um relacionamento de amor com o Salvador. Noutras pa-
lavras, continua a ser verdade que a sequência certa produz os melhores resultados.

Jesus tinha muitas coisas que queria dizer aos discípulos, mas sabia que eles não 
as iriam compreender ainda (veja João 16:12). A promessa de Jesus de que o Espíri-
to Santo os guiaria em toda a verdade (João 16:13) estende-se até ao nosso tempo, 
até nós e até àqueles que procuramos levar a Cristo.

Por muito gratuita que seja a dádiva da graça, o compromisso que re-
sulta da aceitação dessa dádiva pode, por vezes, ser muito custoso. De 
que modo se pode ajudar alguém que se debate com esse custo, sejam 
quais forem os pontos específicos? Que lições aprendeu pessoalmente 
sobre o custo do compromisso, passíveis de ser partilhadas com alguém 
que enfrenta o mesmo desafio?

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Jeremias 36-38; Profetas e Reis, cap. 37.
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QUARTA, 2 de maio          MEDINDO O DESENVOLVIMENTO ESPIRITUAL

Só porque passamos informação bíblica através de uma conferência pública, 
de um seminário ou de um estudo bíblico, isso não é garantia de termos influen-
ciado os presentes duma forma espiritual. Muita gente já assistiu a uma série 
evangelística, a um seminário sobre Apocalipse, a um estudo bíblico, ou talvez a 
todas estas modalidades. Embora talvez as pessoas possam ter obtido alguma 
compreensão da verdade bíblica, isso não significa que tenham integrado essas 
verdades na sua vida.

Como é que, então, podemos avaliar com mais precisão que as pessoas que 
ouvem aquilo que temos para dizer estão a ser influenciadas pela verdade duma 
maneira transformadora da vida?

Um meio importante para se calcular o desenvolvimento espiritual das pes-
soas é fazer-lhes perguntas. Fazer perguntas é uma boa maneira de verificar a 
compreensão e o desenvolvimento espirituais de uma pessoa. É melhor fazer 
perguntas abertas, que são aquelas que estimulam uma resposta informativa e 
que não podem ser respondidas simplesmente por um sim ou um não.

Estas poderão ser algumas perguntas típicas:
O que é que acha que estes versículos nos querem transmitir hoje? De que 

maneira falaria desta verdade bíblica a um amigo? Como é que pessoalmente 
se sente a respeito desta promessa que Deus lhe faz? Que mudanças acha que 
precisa de fazer na sua vida, na sua atitude para com outros e na forma como 
vive em geral, devido ao que tem estado a estudar? Como é que estas verdades 
contribuem para que tenha mais amor a Jesus? De todas as coisas que tem 
estado a aprender, qual a impressiona mais? Qual é a que lhe transmite mais 
esperança? E mais receio?

Estudos bíblicos, bem como outras apresentações evangelísticas, devem ser 
organizados numa sequência lógica e ordenada. Isto é, os estudos mais simples 
e mais fáceis de compreender são apresentados em primeiro lugar, enquanto 
os estudos mais complexos são apresentados mais tarde na série, depois de 
se ter desenvolvido a compreensão do estudante da Bíblia. É importante que 
perguntas profundas sejam feitas ao longo de cada estudo, a fim de se avaliar a 
compreensão e o desenvolvimento espiritual.

Procure os seguintes versículos e analise a razão por que um Deus que 
sabe todas as coisas faz perguntas deste tipo. Gén. 3:9 e 13; Mat. 16:13-15, 
22:41-46; Marcos 9:33; Lucas 2:46. O que é que isto nos diz sobre a maneira 
como o fazer perguntas pode ser um meio poderoso de ajudar as pessoas 
a crescer na graça de Deus?

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Êxodo 38 a 40; Patriarcas e Profetas, cap. 30.

QUINTA, 3 de maio                     PREPARAÇÃO PARA A CEIFA

Conduzir uma pessoa ao longo do percurso espiritual é como preparar-se 
para a ceifa. Qualquer pessoa que tenha trabalhado numa horta sabe que há 
uma estrutura temporal definida e uma sequência de passos a seguir se se qui-
ser alcançar a colheita desejada. É preciso cavar o terreno, remover as ervas 
daninhas, lançar as sementes e regar a horta. Também é necessário criar o am-
biente apropriado para as plantas; algumas requerem luz solar direta, enquanto 
outras podem precisar de alguma sombra. Além disso, é necessário proteger as 
plantas dos pássaros e de outras pestes agrícolas. Noutras palavras, as plantas 
numa horta têm de ser cuidadas desde as sementes até à maturação e à produ-
ção final. No caso das pessoas num percurso espiritual, há um processo similar 
que começa antes de serem batizadas e que deve continuar também depois 
disso. O ideal é cuidar dessa pessoa até que ela seja capaz de começar a cuidar 
de outras. Uma vez mais, esta verdade realça a natureza essencial de uma se-
quência planificada que crie as estruturas temporais adequadas, que observe os 
passos corretos e estabeleça o melhor ambiente de atenção e proteção.

Leia a parábola do semeador e a explicação que Jesus deu em Lucas 8:4-
15. Que desafios esta parábola nos lança a respeito de cuidar até à matu-
ração da semente que cai em bom terreno? Veja também João 16:7, 8 e 13.

A explicação que Jesus deu desta parábola revela alguns factos interessan-
tes. O versículo 12 sugere que algumas pessoas começaram a acreditar, mas fo-
ram desviadas pelo diabo antes de estar firmemente estabelecida a sua crença. 
O versículo 13 descreve algumas que receberam a palavra com alegria. Acre-
ditaram durante algum tempo, mas, quando surgiu a tentação, decidiram-se por 
outro caminho. O versículo 14 menciona um outro grupo que ouviu, mas não pro-
grediu até à maturidade cristã. A maior parte das pessoas começou o percurso 
em direção a Cristo e ao Seu reino, mas aconteceram coisas em várias fases do 
caminho que impediram o seu processo de desenvolvimento.

Raramente é suficiente lançar a semente para se conseguir uma boa colheita. 
O desafio que temos como igreja, e como indivíduos, é semear a semente do 
evangelho e depois, sequencialmente, ir cuidando até à maturidade de todos 
aqueles que começam o percurso. 

Que parte da parábola descreve melhor a sua própria experiência es-
piritual? Que decisões pode tomar pessoalmente, capazes de melhorar 
a sua situação?

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: I Crón. 6-8; Dan. 1; Profetas e Reis, cap. 39.
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As Minhas Notas PessoaisSEXTA, 4 de maio

ESTUDO ADICIONAL: Descobrindo uma audiência alvo.
Chegados a este momento, já teremos descoberto que a estratégia do evangelis-

mo que estamos a seguir semana a semana vai levar mais tempo do que um trimes-
tre para se realizar. Por exemplo, não é de esperar que as oportunidades locais de 
formação evangelística mencionadas na lição três sejam descobertas, planeadas e 
frequentadas em apenas uma semana. Contudo, enquanto estiver a analisar a for-
mação e onde a sua ação pessoal se vai enquadrar nos planos gerais da sua igreja, 
é importante que pense no grupo de pessoas a quem se vai dirigir.

Vale a pena ter em conta os seguintes pontos:

1.  Em consulta com o seu pastor, anciãos e dirigentes do evangelismo, escolha o 
seu programa de testemunho e evangelismo, bem como o grupo de pessoas a 
quem se vai dirigir. Considerar esse grupo alvo ajudá-lo-á a concentrar-se em 
todos os aspetos do processo. Por exemplo, tratando-se de um programa para 
crianças, será melhor publicitar em escolas e em bairros onde vivam famílias 
jovens. Outros grupos alvo podem ser os reformados, os desempregados, os 
estudantes e assim por diante.

2.  Focar a sua atenção numa audiência alvo ajudará a escolher o melhor pessoal, 
o melhor lugar, o momento mais adequado e as estratégias de continuidade. 
Também ajudará a obter uma avaliação correcta no final do programa e a ter 
um tema de oração específico.

3.  É provável que nem tenha de ir à procura de outro lugar além da sua igreja para 
selecionar um grupo alvo. Pense em pessoas que frequentam a igreja, mas que 
não são batizadas ou nos jovens da igreja não batizados ou pessoas que fre-
quentam habitualmente programas especiais da igreja ou da escola da igreja.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:

“Uma verdade recebida no coração criará lugar para outra mais.” – El-
len G. White, Testemunhos Para a Igreja, vol. 6, p. 449. Em que sequência de-
vem ser apresentadas as verdades que temos, a fim de serem mais eficazes 
nos nossos contactos? Por que razão a morte substituinte de Cristo deve 
estar sempre na linha da frente de tudo o que ensinamos?

“Cristo atraiu a Si o coração dos Seus ouvintes pela manifestação 
do Seu amor e então pouco a pouco, à medida que iam podendo suportar, 
Ele lhes desdobrava as grandes verdades do reino. Nós também devemos 
aprender a adaptar as nossas atividades às condições do povo – para en-
contrar os homens onde eles se acham.” – Ellen G. White, Evangelismo, p. 
57. De que modo deve o amor por aqueles a quem estamos a falar sobre a 
Palavra de Deus temperar a forma como apresentamos a verdade bíblica, 
sobretudo os pontos de doutrina que podem pôr em causa as crenças exis-
tentes na vida de qualquer pessoa? Ou será que não precisamos de nos 
preocupar com isso?

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Daniel 2, 7 e 8; Profetas e Reis, cap. 40.

1
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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: II Coríntios 3:2

Com o Estudo desta Lição o Membro da Classe Vai:

 Aprender: A explicar a razão por que é importante sequenciar a apresen-
tação do evangelho, começando com verdades simples, orientadas para o 
relacionamento, e avançando para verdades mais probantes que levam a 
envolvimento.
 Sentir: Empatia tanto com as necessidades físicas das pessoas como com 
as suas necessidades espirituais.
 Fazer: Criar um ambiente de atenção e proteção para o crescimento da 
semente do evangelho naqueles junto de quem atua.

Esboço da Aprendizagem: 

I. Aprender: De Relacionamento a Envolvimento
A. Que atenção deu Cristo às necessidades de desenvolvimento das sementes 

do evangelho que foram semeadas nos Seus discípulos e noutros ouvintes?
B.  Por que razão devem as verdades que constroem um relacionamento 

com Deus ser apresentadas antes de verdades probantes que apelam ao 
envolvimento e à mudança?

C.  De que modo as perguntas abertas nos ajudam a compreender o grau 
de desenvolvimento espiritual daqueles com quem estamos a trabalhar?

II. Sentir: Pastor Atento
A.  Por que razão é importante no ministério providenciar tanto para as ne-

cessidades espirituais como para as físicas? Como exemplificou Jesus 
esta atitude?

B.  Que exemplos existem do ministério de Cristo que mostram pessoas que 
foram alvo da atenção de Cristo para com as suas necessidades físicas, 
mas que rejeitaram as Suas verdades espirituais?

III. Fazer: Proteger um Tenro Crescimento
A.   Quais são os vários desafios que confrontam os cristãos recentes em 

crescimento no seio da nossa família e comunidade? 
B.  De que modo se pode cuidar e proteger esses cristãos recentes no desen-

volvimento da sua estabilidade na fé?

Sumário: 
Devemos apresentar verdades do evangelho que primeiramente conduzam as 
pessoas a um relacionamento amoroso e redentor com Cristo e, depois, lançar 
aos novos crentes o desafio do envolvimento e da obediência.

CICLO DA APRENDIZAGEM

1.º PASSO – MOTIVAR!

Conceito-Chave para Crescimento Espiritual: Atuar em favor das pesso-
as, orientando-as para uma comunhão mais íntima com Jesus, requer paci-
ência e planeamento.

Só para o Moderador: É útil, no estabelecimento de boas práticas de teste-
munho e de ensino da Bíblia, ver a maneira como Jesus, Paulo e Pedro condu-
ziam pessoas até Deus seguindo uma sequência lógica sensível às necessida-
des dessas pessoas.

História de Abertura: Imagine que é o seu primeiro dia de escola na vida. 
Sente-se entusiasmado e, no entanto, nervoso quanto à experiência que se avi-
zinha. Ao entrar na sala de aulas, é calorosamente cumprimentado pelo profes-
sor, que lhe faz o convite para se sentar a uma secretária cheia de livros. Depois 
do toque bem alto duma campainha, o professor diz aos alunos que devem abrir 
o manual de Física no capítulo intitulado “Mecânica Quântica e Derivadas In-
tegrais”. Como pessoalmente nem sequer aprendeu ainda a ler, é um tanto ou 
quanto difícil encontrar as páginas corretas. Começa então a pensar que afinal 
não é assim tão esperto para estar na escola.

Pense Nisto: Embora nunca estivéssemos à espera de que um aluno do ensi-
no primário fizesse trabalhos a nível dos universitários, com que frequência nós, 
na nossa ansiedade bem intencionada de dar testemunho, procuramos chegar à 
“carne” da Bíblia com alguém, antes de criar um relacionamento pessoal e uma 
compreensão dos ensinos básicos da Bíblia?

2.º PASSO – ANALISAR!

COMENTÁRIO BÍBLICO

I. Ministério Cristão
(Recapitule com a classe Mateus 25:35-40, bem como Deuteronómio 

15:7-11; Job 29:12-16; Isaías 58:7.)

Os atos aqui mencionados são, simplesmente, dar de comer a quem tem 
fome, dar alguma coisa de beber a quem tem sede, ser hospitaleiro para com os 
estranhos, distribuir roupas aos necessitados, visitar os doentes ou os que estão 
em prisões. Estes atos de amor não requerem nenhuma formação nem aptidão 
especial, apenas um coração cheio de amor por aqueles que estão a passar ne-
cessidades. Além disso, Jesus garante-nos que, quando fazemos essas coisas a 
alguém, é o mesmo que estar a agir diretamente para com Ele.

Cuidar dos pobres e dos necessitados tem sido há muito um marco da auten-
ticidade dos que amam Deus. Já nos tempos de Moisés, foi dito aos Israelitas: 
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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

“não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão ao teu irmão que for 
pobre” (Deut. 15:7). Ao recordar a sua vida, Job lembrava-se de como ajudava os 
pobres, os órfãos e as viúvas, e “dos necessitados era pai” (Job 29:16).

Pense Nisto: Em Isaías 58:6, o “jejum” que Deus prefere é assinalavelmente 
similar à lista encontrada em Mateus 25:35-40. Peça à classe que leia e compare 
esses dois textos, assinalando as semelhanças. Por que razão estes atos de 
caridade são tão importantes para Deus? De que modo estamos nós também a 
ministrar em favor de Jesus quando aliviamos o sofrimento dos que estão em ne-
cessidade? Que precedência confere a Bíblia ao alívio das necessidades físicas 
das pessoas antes da abordagem às suas necessidades espirituais?

II. Leite e Depois Comida Sólida
(Leia em voz alta com a classe I Pedro 2:1 e 2; I Coríntios 3:1-3.)

Ambas as passagens se referem ao leite como alimento para os que são novos 
na fé. Em I Pedro 2:2 (TIC), reparamos que os novos na fé são encorajados a 
desejar afetuosamente “o leite espiritual e puro” para serem mais fortes na fé. A 
fim de passar pela experiência deste crescimento, o versículo anterior aponta a ne-
cessidade de pôr de lado toda a malícia, engano, hipocrisia, inveja e maledicência.

Infelizmente, parece que os crentes em Corinto continuavam a debater-se 
com essas questões (veja I Cor. 3:3). Em resultado disso, o seu desenvolvimento 
cristão estava atrofiado e eles não estavam ainda prontos para aprender as ver-
dades espirituais mais profundas que Paulo ansiava transmitir-lhes.

Na esfera espiritual, tal como na física, alimentar, a progressão da dieta vai 
do leite básico para os “alimentos sólidos” mais substanciais – do tipo que pode 
ser mais prontamente digerido logo que se tenha desenvolvido a compreensão 
dos novos crentes.

Uma Questão a Debater: Por que razão se dá aos recém-nascidos leite em 
vez de alimentos sólidos para o seu sustento e desenvolvimento? Por que moti-
vo Pedro incita os novos crentes a pôr de lado as coisas negativas enumeradas 
em I Pedro 2:1 antes de começarem a beber o “leite puro” da Palavra? Quais 
são alguns dos ensinos bíblicos mais fáceis que constituem o “leite”, e quais são 
alguns dos mais profundos que vão além daquele leite?

Pense Nisto: A respeito dos crentes em Corinto, é-nos dito que “aqueles a 
quem estas palavras foram dirigidas não se tinham alimentado de Cristo e, por 
conseguinte, não estavam avançados no conhecimento espiritual. Paulo disse 
que os tinha alimentado com leite – as verdades mais simples e diretas, con-
venientes para conversos novos na fé, não com carne – o alimento espiritual 
sólido, nutritivo adequado àqueles que progrediram no conhecimento das coisas 
divinas. Eles estavam a viver num nível baixo, demorando-se nas verdades su-
perficiais que não requerem raciocínio nem profunda investigação.” – Ellen G. 
White, Manuscrito 70, 1901.

III. Palavras Difíceis
(Recapitule com a classe João 6:54-66.)

Ao ler este “duro discurso”, é importante recuar e ler mais do ensino de Jesus, 
a começar no versículo 41. Vemos aí vários pontos básicos levantados por Je-
sus, os quais nos preparam para a passagem mais complexa, a começar no ver-
sículo 54. Esses pontos incluem: (1) a aceitação de Jesus como Filho de Deus, 
enviado pelo Pai; (2) a compreensão de que é Deus quem nos atrai para Si; (3) 
aprendizagem e não só audição; (4) aceitação de Jesus como nosso Salvador a 
fim de se alcançar a vida eterna. A seguir a estes pontos básicos (o “leite”), Jesus 
apresenta alimento mais sólido, oferecendo-Se como o Pão da Vida. Mais do que 
o mero maná diário que alimentou os israelitas no deserto, Jesus convida-nos a 
participar d’Ele a fim de ficarmos eternamente saciados.

Uma Questão a Debater: Por que razão Jesus usou uma metáfora tão vívida 
em João 6:54-66? Terão os ouvintes pensado realmente que Jesus estava a 
encorajar o canibalismo, ou estavam eles a servir-se desse discurso difícil para 
se desculparem por voltarem as costas quando Jesus deixou de preencher as 
suas expectativas? Justifique a sua resposta. Até que ponto somos nós, quando 
confrontados com um ensino difícil, tentados a fazer o mesmo?

Pense Nisto: “Cristo usou a figura de comer e beber para representar a intimi-
dade que com Ele precisam de ter todos os que finalmente participarão com Ele na 
Sua glória. O alimento temporal que ingerimos é assimilado, dando forças e con-
sistência ao corpo. De modo semelhante, quando cremos nas palavras do Senhor 
Jesus e as aceitamos, elas passam a fazer parte da nossa vida espiritual, dando 
luz e paz, esperança e alegria, e fortalecendo a alma como o alimento material for-
talece o corpo.” – Ellen G. White, Exaltai-O (Meditações Matinais de 1998), p. 97.

IV. A Mesma Semente, Terrenos Diferentes
(Recapitule com a classe Lucas 8:4-15; leia também Mateus 11:15; 

Hebreus 2:1.)

O semeador, nesta parábola em Lucas, segue o antigo método típico de semear 
à mão um grande campo, lançando mãos cheias de sementes enquanto caminha 
pelo terreno. O seu objetivo é conseguir que tantas sementes quantas for possível 
caiam e cresçam no solo bom, mas inevitavelmente algumas sementes perdem-
-se. Não é por culpa do semeador que algumas sementes não produzem. Todas as 
sementes eram da mesma qualidade; foi o solo que fez a diferença.

Esta parábola tem um duplo significado: (1) encoraja-nos a ser como o bom 
terreno, onde a semente cresce e produz “a cento por um” (Lucas 8:8); e (2) ani-
ma-nos a ser como o semeador da parábola e a liberalmente lançar a semente 
da Palavra de Deus (v. 11), ainda que compreendendo que nem toda a semente 
vai ganhar raízes e prosperar. Contudo, não devemos ficar desanimados, mas, 
mesmo assim, devemos continuar a sementeira.
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Pense Nisto: Jesus concluiu a parábola exclamando: “Quem tem ouvidos 
para ouvir, ouça” (Mateus 11:15). Jesus é referido como tendo feito este apelo 
profundo e sentido pelo menos 10 vezes no Novo Testamento, a seguir a alguns 
dos Seus mais importantes ensinos. (Veja Marcos 7:16; Lucas 14:35; Apoc. 2:7, 
11, 17, 29; 3:6, 13 e 22.)

3.º PASSO – PRATICAR!

Instruções para a Atividade: Escolha dois voluntários para ler a pequena 
peça abaixo. Depois da leitura, convide a classe a sugerir um diálogo que ilustre 
melhor a passagem de “leite para a alimentação sólida”.

O Novo Estudante da Bíblia: Estou contente por ter aparecido para estudar 
a Bíblia comigo. Ando desejoso de a compreender melhor.

O Instrutor Bíblico: Também estou contente por estar cá e pensei que, como 
foi educado como católico, talvez tivesse interesse em estudar acerca da marca 
da besta nesta nossa primeira lição.

O Novo Estudante da Bíblia: A marca da besta? … Isso soa a coisa estra-
nha. Será possível começar com outra coisa qualquer? Tenho andado triste com 
a recente morte da minha avó. Embora sabendo que ela agora está no Céu, não 
consigo deixar de me sentir triste.

O Instrutor Bíblico: Ah, não, a sua avó não está nada no Céu. Ela está … 

O Novo Estudante da Bíblia: O quê? Acha que ela está no inferno? Não ima-
gina como ela era uma santa! (O estudante deita a mão a um maço de cigarros.)

O Instrutor Bíblico: Por favor não fume! Incomoda-me muito. Além disso, 
não sabe que o seu corpo é o templo de Deus e que devemos cuidar o melhor 
possível deste templo?

O Novo Estudante da Bíblia: Ah, pois … não percebo bem o que quer dizer. 
Mas, não quer provar uma destas sandes de presunto? De certeza que vai gostar.

O Instrutor Bíblico: Oh, … não, obrigado. Desculpe, mas acho que estou a 
precisar de me retirar. Talvez possamos marcar para outra hora as nossas lições 
sobre a Bíblia.

O Novo Estudante da Bíblia: Não sei o que lhe diga. Parece-me que, afinal, 
não estou lá muito interessado nisto de estudar a Bíblia.

4.º PASSO – APLICAR!

Só para o Moderador: O objetivo desta atividade é ajudar os membros da 
classe a adquirir confiança na sequenciação eficaz do estudo da Bíblia, de modo 
que sejam atendidas as necessidades dos vários estudantes da Bíblia.

Atividade: Numa folha de papel, escreva uma lista das 28 crenças fundamen-
tais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas não lhes ponha numeração e não 
as coloque em ordem. Copie essa folha de modo a que todos na classe recebam 
uma cópia. Convide os alunos a examinar a lista e a colocar um asterisco ao lado 
das cinco crenças básicas (ou o “leite) e um ponto de exclamação ao lado das 
cinco crenças mais avançadas (ou a “carne”). Divida depois a classe em pares 
ou em pequenos grupos (dependendo do tamanho da classe) e dê instruções 
para que numerem as crenças numa ordem que constitua uma boa sequência de 
estudo para alguém que deseja compreender os ensinos da Bíblia.

Encoraje os membros da classe a dar início a pequenos grupos de estudo da 
Bíblia nos respetivos lares, nos locais de trabalho (muitos patrões concedem al-
gum tempo livre ao longo do dia, como seja para as refeições), ou noutros locais 
aceitáveis. Lembre-os de que devem organizar adequadamente a sequência de 
tópicos para o estudo da Bíblia com o respetivo pequeno grupo que venham a ter.


