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  LIÇÃO 7        13 a 19 de maio de 2012  

SÁBADO À TARDE 

LEITURA PARA O ESTUDO DA SEMANA: Eclesiastes 4:9-12; Salmo 37; Fili-
penses 1:5-18; Efésios 4:15 e 16; Colossenses 1:28 e 29.

VERSO ÁUREO: “E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, 
confia-o a homens fiéis, que sejam idóneos, para também ensinarem os 
outros.” II Timóteo 2:2.

PENSAMENTO-CHAVE: A disseminação da verdade de Deus não se limita aos 
pastores. A verdade é para ser espalhada por todos os que afirmam ser discípulos 
de Cristo.

COMO JÁ VIMOS, É IMPORTANTE que todos os crentes reconheçam o po-
tencial que Deus lhes deu. As Escrituras dão-nos muitos exemplos de crentes a 
usarem os respetivos dons, ao mesmo tempo que trabalhavam numa atividade 
de equipa evangelística com dirigentes nomeados. 

Em Atos 13:13, a referência a “Paulo e os seus companheiros” (TIC) suge-
re que o apóstolo Paulo era o dirigente reconhecido do grupo missionário, que 
incluía Barnabé (v. 1). Lucas diz-nos que, por vezes, o trabalho missionário de 
Paulo e Barnabé mostrava que eles trabalhavam em conjunto (Atos 13:50; 14:1).

Às vezes, é difícil alguém envolver-se em testemunho e evangelismo na igreja 
local, porque os dirigentes não estão permanentemente a procurar pessoas do-
tadas para as incorporar no trabalho. 

Vimos na semana passada qual a contribuição dos membros individualmente, 
em relação com o testemunho e o evangelismo da igreja. Esta semana, vamos 
ver alguns aspetos das estratégias coletivas da igreja e a forma como os indiví-
duos se podem envolver.

Evangelismo e Testemunho 
Coletivos

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Zacarias 5-9; Profetas e Reis, cap. 48.

DOM., 13 de maio  DEIXAI QUE A MÃO ESQUERDA E A DIREITA SAIBAM 

A maior parte das pessoas da igreja está ocupada; outras, por variadas razões, fa-
zem comparativamente pouco. Duma forma ou doutra, as pessoas não estão muitas 
vezes cientes daquilo que a igreja a que pertencem está, no seu todo, a planear ou a 
fazer; consequentemente, essas pessoas não percebem como é que aquilo em que 
possam estar envolvidas vai contribuir para os objetivos gerais da igreja.

Leia Eclesiastes 4:9-12. O que é que as palavras de Salomão nos dizem so-
bre o trabalhar em equipa? De que modo estas palavras lhe podem ser úteis, 
a si pessoalmente, noutros contextos?

Estes versículos descrevem os benefícios do auxílio, do apoio e do cuidado mú-
tuos, em todas as situações. O que é verdade para duas ou três pessoas é também 
verdade para a igreja local. Para que se realizem as bênçãos descritas em Eclesiastes 
4:9-12, cada pessoa deve estar ciente das atividades das outras. Se uma pessoa não 
tiver noção daquilo que os outros estão a fazer ou a planear, como é que poderá saber 
que apoio é necessário e quando? Se pensarmos nestes pormenores, tendo em men-
te o testemunho e o evangelismo da nossa igreja local, veremos mais uma vez que, 
se os membros não estão a par daquilo em que a sua igreja está envolvida, não serão 
capazes de dar o apoio e a assistência quando necessários. Infelizmente, devido à 
falta de apoio, aqueles que estão nas linhas da frente do testemunho e do evangelis-
mo sentem, por vezes, que ninguém se interessa por esta atividade vital, quando o 
que se passa de facto é que os outros simplesmente não sabem o que está a ocorrer. 

Os versículos seguintes registam pessoas a realizar tarefas especiais de 
apoio. Anote qual acha que foi o contributo dessas atividades para a missão 
geral de divulgação do evangelho. Atos 16:14, 15, 33 e 34.

Aquilo que pode, a princípio, parecer que não tem nada a ver com as estraté-
gias de testemunho e evangelismo da igreja mostrar-se-á, após uma análise mais 
profunda, muito importante para o processo no seu todo. As pessoas que oferecem 
alimentação e alojamento ao evangelista visitante desempenham uma parte tão 
fundamental como as que dão as boas-vindas ao público nas reuniões. Muitos dos 
membros da igreja darão o seu apoio voluntariamente quando se aperceberem do 
programa e do que é necessário, e quando lhes for explicado que a sua contribui-
ção é uma parte integrante de todo o programa da igreja. Neste contexto, é impor-
tante deixar que a mão direita saiba o que a esquerda anda a fazer.

Dedique alguns momentos a refletir sobre as atividades de testemunho 
e evangelismo da igreja. Está ciente dos objetivos e estratégias da igreja 
coletivamente? Sabe em que fase a igreja está no programa deste ano? 
Como é que se pode envolver mais nos esforços da igreja para dar cum-
primento à missão evangélica?

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Ester 1-3; Profetas e Reis, cap. 49.
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SEGUNDA, 14 de maio     PLANEAMENTO EM CONJUNTO

Acontece muitas vezes que, quando se chega à planificação dos objetivos e 
das estratégias do testemunho e do evangelismo, são muito poucas as pessoas 
envolvidas. Depois, quando os planos já estão decididos, essas poucas pessoas 
lançam-se ao trabalho de procurar que outros se envolvam nas fases de im-
plementação. É muito melhor que haja um grupo maior envolvido logo desde o 
início. É por esta razão que o Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia afirma 
que a principal preocupação do conselho de igreja é o trabalho de planificação e 
promoção do evangelismo em todas as suas fases.

O que é que as palavras de Paulo em I Coríntios 14:40 nos dizem sobre 
a necessidade de planeamento? O que é que este versículo aponta como 
possíveis resultados da falta, ou da inadequação, de planos?

Há uma série de erros que as igrejas podem cometer quando pensam em se 
envolver em testemunho e evangelismo. Podem estabelecer alvos, mas depois 
não põem em andamento as estratégias necessárias para os atingir; podem ten-
tar aplicar certas estratégias sem estabelecer objetivos firmes; ou podem se-
guir qualquer dos casos acima referidos sem dar atenção a um processo de 
avaliação. Os objetivos e os planos andam de mãos dadas, mas os objetivos 
são definidos primeiro, de modo que os planos que tornam possível alcançá-los 
possam ser estabelecidos. Além disso, é o processo de avaliação que ajuda a 
manter a igreja no rumo escolhido e que mede os progressos feitos em direção 
aos objetivos.

Cada igreja deve estar ciente do conceito de partilha dos objetivos. Aqueles 
que estabelecem os objetivos e que estão envolvidos em planeamento de es-
tratégias são tipicamente os que se lançam na orientação e no processo. Por 
conseguinte, é importante que haja o maior número possível de pessoas que 
recebam informações em todas as fases do planeamento, de modo a que estas 
também sintam que o projeto é seu. Se tal não acontecer, então, o mais provável 
é que os planos a longo termo se venham a tornar propriedade de uns poucos 
escolhidos que tentarão dar cumprimento àqueles planos. Neste caso, é pouco 
provável que tenham sucesso.

Leia o Salmo 37. Que certeza obtemos deste texto em relação com o su-
cesso das nossas atividades de testemunho e evangelismo (bem como de 
uma série de outras coisas)? Que princípios e promessas se podem retirar 
desta passagem?

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Esdras 4-6; Profetas e Reis, cap. 50.

TERÇA, 15 de maio                 TRABALHAR EM EQUIPAS

É lógico pensar que houve ocasiões em que cada um dos discípulos teve de 
falar da fé na base de pessoa para pessoa, mas na maior parte das vezes vemo-
-los num ministério comum com outros discípulos e sendo apoiados por outros 
crentes. Há algo especial em trabalhar num plano geral e em receber apoio e 
encorajamento de outros numa equipa.

A Bíblia dá-nos um modelo para testemunho e evangelismo eficaz, e não nos 
deve surpreender que, ainda hoje, quando Deus chama alguém para uma res-
ponsabilidade importante, Ele inspire uma equipa para se associar ao dirigente.

Leia Mateus 10:2-4; Marcos 3:16-19; Lucas 6:12-16. Que lição simples 
podemos aprender nestas passagens?

Sem dúvida que os primeiros discípulos trabalharam juntos em grupos, o que 
até faz bastante sentido. Além de cada um ter dons e talentos específicos, que 
outros não têm, há também a proteção dos números. Há um sentido de res-
ponsabilidade quando outros nos observam, quando outros nos ajudam com 
orientação, ou quando outros nos ajudam a evitar que tomemos direções que 
poderiam tragicamente conduzir a desvios. Uma equipa sólida, constituída por 
irmãos e irmãs fiéis, cada um a dar atenção aos outros, ainda que todos tenham 
o objetivo comum de ganhar pessoas, representa a forma ideal de fazer trabalho 
missionário.

Leia Filipenses 1:5-18. O que é que há nas recomendações de Paulo diri-
gidas aos crentes de Filipos que indicam que eles estavam envolvidos em 
testemunho e evangelismo coletivos?

No princípio desta sua carta aos Filipenses, Paulo fala da cooperação que 
eles mantinham no evangelho (v. 5). Eles defenderam e confirmaram a obra do 
evangelho (v. 7) e falaram ousadamente a palavra de Deus sem temor (v. 14). 
O apóstolo refere também a sua alegria, pois Cristo era continuamente pregado 
(vs. 15-18). Lembremo-nos de que o apóstolo estava a escrever para a igreja, 
não para indivíduos. É claro que eram indivíduos quem pregava Cristo, mas o 
facto de Paulo elogiar a igreja revela que esta pregação evangelística era uma 
estratégia coletiva.

Ansioso/a por dar testemunho, já alguma vez se viu tentado/a a fazê-lo, 
de alguma maneira, que poderia ser protegido/a se estivesse num grupo? 
Por que razão é importante desenvolver uma atitude de humildade e de 
responsabilidade se formos trabalhar com outros num grupo?

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Esdras 7-10; Profetas e Reis, cap. 51.
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QUARTA, 16 de maio                     CADA UM FAZ A SUA PARTE

Quando uma igreja unida está concentrada na tarefa evangelística em que está 
envolvida, o Senhor abençoará esses esforços combinados. Um estudo cuidadoso da 
Bíblia revela quanto do Novo Testamento foi escrito para mostrar aos cristãos como 
viver e trabalhar juntos em harmonia. Passagens com a expressão “uns aos outros” 
estão espalhadas ao longo das suas páginas. É-nos ordenado amarmo-nos uns aos 
outros (João 15:12), perdoarmo-nos uns aos outros (Efé. 4:32), orarmos uns pelos 
outros (Tiago 5:16), isso para mencionar só algumas delas. Além dessas passagens 
com “uns aos outros”, há muitos textos das Escrituras que têm a ver com a igreja 
coletivamente, com a obra que esta faz e com o correspondente desenvolvimento.

Leia Efésios 4:15 e 16. De que modo o trabalho em conjunto contribui para 
crescimento e edificação da igreja?

Paulo diz-nos que é vontade de Deus que cresçamos em Jesus Cristo. Isto demons-
tra que estamos todos numa caminhada espiritual e que, até certo ponto, é a nossa pró-
pria caminhada espiritual. Contudo, o texto explica que o crescimento de cada indivíduo 
afetará o crescimento do corpo, tanto em número como em espiritualidade. 

À medida que os crentes crescem em Cristo, alguma coisa de maravilhoso aconte-
ce, algo até sobrenatural. Unem-se muito intimamente através dos respetivos contri-
butos pessoais dedicados à igreja no seu todo. A eficácia máxima de qualquer igreja 
atinge-se quando cada um faz a sua parte. De acordo com Atos 1:12-14, o que é que 
fizeram os primeiros crentes enquanto esperavam em Jerusalém pelo Espírito Santo 
prometido? A resposta deve dizer-nos muito sobre o que significa culto coletivo. Na 
verdade, foi só quando o Espírito Santo veio sobre os primeiros crentes que estes 
ficaram preparados para a tarefa de dar cumprimento ao mandato evangélico. Aquele 
grupo, de cerca de cento e vinte pessoas, estava unido em oração e continuaram 
em oração. Não há dúvida de que foi a promessa de Jesus sobre a vinda do Espírito 
Santo que os uniu e que os congregava constantemente para estarem juntos em 
oração, ao aguardarem pelo poder que os capacitaria a cumprir a ordem do Senhor. 
Nós, como Igreja, devíamos estar a fazer o mesmo.

Ao pensar na sua igreja local, faça a si mesmo esta pergunta: Quando 
tempo e esforço dedica a igreja, no seu conjunto, a trabalho missionário, 
a testemunho e a evangelismo, em contraste com o tempo que passa em 
assuntos internos, com tudo desde a liturgia, ordem do culto, música, etc? 
Analisem as respostas no Sábado.

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Neemias 1 e 2; Profetas e Reis, cap. 52.

QUINTA, 17 de maio              A NECESSIDADE DE UNIDADE COLETIVA

Foi dito, e bem, que um Cristianismo que não começa com o indivíduo não 
começa, mas um Cristianismo que acaba com o indivíduo acaba mesmo. Esta 
afirmação sublinha a importância de cada crente novo ser incorporado no corpo 
dos crentes. Como se disse a respeito do testemunho e do evangelismo, também 
é verdade que esta incorporação não pode ser deixada ao cuidado de certos indi-
víduos da congregação. A incorporação de novos crentes é responsabilidade da 
igreja toda.

Leia Colossenses 1:28 e 29. Que objetivo específico colocou Paulo diante 
dos seus novos conversos?

A maturidade do cristão, crescendo até à plenitude de Cristo (Efé. 3:19), é o ob-
jetivo certo da congregação local. Trabalhar pela maturidade de novos conversos é 
tão importante como trabalhar para que eles aceitem Cristo e se unam à igreja. Na 
realidade, o trabalho de incorporação por parte da igreja ajudará a assegurar que os 
esforços evangelísticos não se venham a tornar uma perda de tempo. Normalmente, 
antes de qualquer projeto de testemunho e evangelismo ser iniciado, há um tempo 
de preparação da igreja. Há um tempo em que nos concentramos no transporte, 
na atenção às crianças, nos rececionistas, nas equipas de oração e nos grupos de 
visitação. O apóstolo Paulo aconselha-nos a concentrar-nos na incorporação como 
uma outra parte importante da preparação da igreja. Analise a seguinte questão:

O que é mais importante perguntar e porquê: De que maneira os novos 
crentes podem vir a envolver-se na vida da igreja e nos seus programas? 
Como é que a igreja pode entrar na vida dos novos crentes e contribuir para 
o seu desenvolvimento? Estes dois conceitos estão relacionados, e caso 
estejam, de que maneira?

É frequente vermos o trabalho de continuidade e de incorporação como sendo 
trabalho à responsabilidade de quem conduziu a pessoa a Jesus Cristo. Bastaria 
pensarmos como seria impossível ao apóstolo Paulo dar atenção pessoal a todos 
os que creram através do seu ministério para vermos que essa não é a maneira 
bíblica de atuar. A continuidade não é trabalho simplesmente de um ou dois diri-
gentes escolhidos; é trabalho de toda a igreja.

Lamentamos, com demasiada frequência, o facto de novas pessoas entrarem 
pela porta da frente e saírem, pouco depois, pela porta de trás. Esta é uma tragé-
dia de consequências eternas.

Pense nos membros novos da sua igreja local. De que modo pode pes-
soalmente – não o pastor, o ancião, mas o irmão ou irmã pessoalmente – 
envolver-se em ajudá-los a ficar solidamente arraigados na comunidade 
da igreja e nos seus ensinos?

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Ester 4; Neemias 3 e 4; Profetas e Reis, cap. 53.
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As Minhas Notas PessoaisSEXTA, 18 de maio

ESTUDO ADICIONAL: Estabelecer Objetivos Evangelísticos Realistas
Quer como igreja quer como equipa de ação mais pequena, devemos assegurar-nos 

de que são realistas quaisquer objetivos de testemunho e evangelismo que estabele-
çamos. Mencionam-se a seguir algumas áreas-chave que devem ser tidas em conta.

Acessíveis. Hoje em dia, as finanças contam muito em muitas das estratégias da 
igreja. Pense-se nos custos da publicidade, transportes, recursos, correio, aluguer do 
local, cortesias para com as visitas, isto para mencionar apenas algumas das despe-
sas em que se incorre nas atividades evangelísticas. 

Realizáveis. Os objetivos estabelecidos são realisticamente realizáveis? Temos 
realmente o dinheiro, tempo, apoio, instalações e pessoal para alcançar os resulta-
dos planeados? Mais vale começar pequeno e crescer para um projeto maior, à medi-
da que outros se juntam à equipa e que é concedido apoio noutras áreas importantes.

Sustentáveis. Se uma atividade de testemunho e de evangelismo for bem suce-
dida, certamente que vale a pena ser repetida. Pode também acontecer que a vossa 
atividade faça parte de uma estratégia continuada, situação em que será necessário 
ir prevendo as coisas de modo a organizar o que for preciso para manter a atividade.

Passíveis de ser avaliados. Certifiquem-se de que avaliam todos os aspetos da 
atividade: o pessoal, as finanças, a formação, os resultados, para mencionar apenas 
alguns. Para atividades continuadas, devem ser marcados momentos definidos e 
regulares para a avaliação e estes devem ser respeitados. Devem também analisar 
até que ponto esse projeto contribuiu para os planos estratégicos do evangelismo da 
igreja em geral.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:

Revejam como classe a resposta à pergunta de quarta-feira. Por que 
razão as igrejas que andam atarefadas com lutas internas raramente fazem 
trabalho missionário? Em contrapartida, até que ponto o trabalho missio-
nário pode unir uma igreja que, doutro modo, anda preocupada com con-
flitos internos? Como é que pode pessoalmente ajudar a sua igreja a pôr 
de lado a preocupação consigo própria e a passar à ação com trabalho 
missionário? Por que motivo isto é muito importante?

Ao analisar a citação que se segue, pense na sua igreja local. Até que 
ponto os membros estão envolvidos em equipas de testemunho e evan-
gelismo? Que parte pode desempenhar pessoalmente na organização de 
ações de formação para equipas? Qual é a sua atitude pessoal para com o 
trabalho em equipa? “Ao trabalhar em lugares onde já se encontram alguns 
na fé, o ministro deve não tanto buscar a princípio converter os incrédulos, 
como exercitar os membros da igreja para prestarem cooperação provei-
tosa.” – Ellen G. White, Obreiros Evangélicos, p. 196. Quantos dos membros 
da sua igreja têm, pelo menos, uma ligeira ideia de como trabalhar pela 
conversão de pessoas? Se não são muitos, como é que se pode alterar 
essa situação?

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Ester 5-7; Neemias 5; Profetas e Reis, cap. 54.

1
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Texto-Chave: II Timóteo 2:2

Com o Estudo desta Lição o Membro da Classe Vai:

 Aprender: A explicar os benefícios que resultam da cooperação com uma 
equipa na divulgação do evangelho de Cristo.
 Sentir: O poder e a alegria do labor harmonioso que une mais estreitamente 
em amor o corpo de Cristo.
 Fazer: Unir-se a outros em oração e no poder do Espírito Santo, cada um 
fazendo a sua parte conforme o Espírito dirige.

Esboço da Aprendizagem: 

I. Aprender: Edificar em Conjunto
A.   Quais são os benefícios que resultam de partilhar o trabalho de testemunho 

e evangelismo com os outros membros da igreja?
B.  Que fraquezas resultantes do trabalho isolado podem ser minimizadas 

num trabalho de grupo organizado?
C.  Como é que a experiência da Igreja do primeiro século demonstrou o 

poder e a unidade no evangelismo resultantes da oração e da atuação do 
Espírito Santo?

II. Sentir: Trabalho Harmonioso
A.  De que modo o corpo de Cristo se une mais intimamente em amor através 

do trabalho coletivo?
B.  De que modo o estabelecimento de objetivos, o planeamento e o trabalho 

de avaliação em conjunto resultam em relações de trabalho harmoniosas?

III. Fazer: Unidos em Amor e no Espírito Santo
A.   Como é que podemos experimentar a unidade dos discípulos antes, durante 

e depois do Pentecostes?
B.  O que é que precisamos de fazer a fim de nos amarmos mais uns aos 

outros e trabalharmos em conjunto mais unidos?

Sumário: 
Trabalhar em conjunto sob a direção do Espírito Santo, para estabelecer 
objetivos e avaliar os nossos programas de testemunho e evangelismo, pode 
unir-nos em oração e apoio afetuoso nas atividades uns dos outros.

CICLO DA APRENDIZAGEM

1.º PASSO – MOTIVAR!

Conceito-Chave para Crescimento Espiritual: Trabalhar em conjunto 
como parte de uma equipa na divulgação do evangelho é o verdadeiro tra-
balho do corpo de Cristo.

Só para o Moderador: O propósito da atividade de abertura é suscitar apreço 
pelo trabalho em equipa e inspirar os membros a sentir que não conseguem ser 
bem sucedidos nas suas atividades de testemunho e evangelismo sem a ajuda 
de outros.

Atividade de Abertura: Peça aos membros da classe que escrevam o respeti-
vo nome completo num pedaço de papel. Peça-lhes depois que escrevam o nome 
com a outra mão. Comparem as assinaturas. Qual é claramente mais legível?

Peça agora aos alunos que tentem mais uma vez o mesmo exercício usando a 
mão com que normalmente escrevem, apenas com a condição de não moverem 
o pulso ou o braço enquanto fazem a assinatura. Até onde é que conseguiram ir 
na página?

Para Reflexão e Debate: É fácil dar como garantido ou depreciar o esforço 
aplicado naquilo que uma parte do corpo faz, isso até que se confie a outra parte 
do corpo essa mesma atividade. Nessa altura, torna-se praticamente impossível 
executar a tarefa. Até mesmo o escrever com a mão que utilizamos todos os dias 
torna-se difícil, se não impossível, se se restringir o movimento. A mão precisa do 
pulso para conseguir escrever, para a orientar na página, tanto quanto necessita 
dos dedos para segurar a caneta. O que é que isto nos diz sobre como as dife-
rentes partes do corpo são necessárias a fim de este funcionar como equipa, pro-
videnciando o que é preciso para a realização de uma tarefa? Que aplicação tem 
isto na maneira como as diferentes partes do corpo de Cristo atuam em conjunto? 

2.º PASSO – ANALISAR!

Só para o Moderador: Sirva-se deste estudo para ajudar a classe a analisar 
nas Escrituras a forma como as equipas trabalhavam em conjunto.

COMENTÁRIO BÍBLICO

I. O Corpo de Cristo
(Recapitule com a classe Efésios 4:15 e 16.)

A Bíblia afirma claramente que o corpo de Cristo está ligado “pelo auxílio de 
todas as juntas” (v. 16). Deus projetou as diferentes partes da igreja de modo a  
que possam em conjunto atender às necessidades umas das outras. O ponto 
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importante é que Cristo atende a essas necessidades unicamente na medida em 
que estão unidas, e o resultado é crescimento.

Veja-se isto de uma outra maneira: o pulso é incapaz de pegar num copo ou 
de escrever uma carta. Esta é uma tarefa para a minuciosa engrenagem da mão, 
que inclui o polegar que se opõe aos quatro outros dedos. Se a mão, porém, não 
estivesse ligada ao pulso, não conseguia pegar em nada. Cristo poderia ter aten-
dido às necessidades de cada uma das diferentes partes da Sua Igreja separada 
e diretamente; mas, em vez disso, assim como no corpo humano, Ele projetou a 
Sua Igreja de modo a que as próprias partes, estando unidas, possam fornecer, 
mediante a Sua graça, o que for necessário.

À medida que o Espírito Santo gentil e profundamente opera dentro de nós, 
capacitando-nos a viver a vida na plenitude de Deus, nós, como corpo de Cristo, 
glorificamo-l’O. Os dons que Cristo nos concede capacitam-nos a cooperar “até 
que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a 
varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo” (Efésios 4:13).

Pense Nisto: Até que ponto a compreensão de toda a verdade prepara os 
membros do corpo de Cristo para o trabalho na seara de Deus? Em que áreas 
é fundamental atuar em conjunto? O que é que acontece ao trabalho quando os 
membros da igreja não atuam em conjunto? Como é que Cristo nos mantém a 
par e passo uns com os outros?

II. Testemunho e Evangelismo – Parte I: Promessas para o Sucesso
(Recapitule com a classe o Salmo 37.)

O Salmo 37 é um tesouro de promessas. Uma das mais extraordinárias pro-
messas em toda a Escritura encontra-se nos versículos 4 e 5: “Deleita-te, tam-
bém, no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu 
caminho ao Senhor; confia nele, e ele tudo fará.” Esta promessa proporciona 
possibilidades infindáveis para atividades de testemunho e evangelismo.

Cada promessa na Bíblia é uma dádiva de Deus. Uma dádiva revela muitas 
vezes tanto a respeito do ofertante como do recetor. O que é que aquela promes-
sa nos diz a respeito de Deus? Proclama o Seu admirável e absoluto poder. Ne-
nhum ser humano, por muito rico ou poderoso, poderia fazer uma tal promessa. 
Houve uma vez um rei bêbado que estupidamente se ofereceu para dar da sua 
opulência a uma rapariga que dançava para o entreter: “Tudo o que me pedires 
te darei, até metade do meu reino” (Marcos 6:23), nunca sonhando ele que ela 
deixasse de lado o trono, uma coroa, os seus navios de prazer e fosse pedir a 
cabeça desgrenhada de um profeta preso e dissidente.

No entanto, mesmo a promessa de riquezas feita por esse rei, corrupto como 
era, não passa de uma ténue sombra daquilo que Deus aqui nos oferece. Esta 
oferta, vinda de lábios meramente humanos, é limitada à esfera de influência 
dessa pessoa e é, no mínimo, arrogante. O poder de Deus, porém, não é limitado 
pela fraqueza humana, e nada retém do fiel que confia que Ele cumpre a Sua 
palavra, esperando que Ele leve a obra até à conclusão. Que esperança esta 

promessa oferece àqueles de nós que desejam de todo o coração ver alguém 
entregar a vida a Jesus.

Pense Nisto: O que é que significa Deus dar-nos o que deseja o nosso cora-
ção? Como é que se evita a presunção ao reclamarmos esta promessa? Como 
é que se compreende esta promessa no contexto do testemunho e evangelis-
mo? De acordo com o Salmo 37, de que é que depende o cumprimento desta 
promessa?

Quais são algumas das outras promessas no salmo que nos dão certeza nas 
nossas atividades de condução de pessoas a Cristo? Que condições para o 
cumprimento coloca Deus nas promessas?

III. Testemunho e Evangelismo – Parte II: Princípios para o Sucesso
(Recapitule com a classe o Salmo 37.)

O sucesso de qualquer atividade de grupo em evangelismo e testemunho de-
pende da qualidade da vida espiritual dos indivíduos nesse grupo. Um testemu-
nho poderoso e eficaz começa com uma vida consagrada. Os indivíduos devem 
ser consagrados à, e santificados pela, verdade que ensinam, tendo sempre em 
mente que a verdade é uma Pessoa, e essa Pessoa é Jesus Cristo.

O Salmo 37 não é apenas um tesouro de promessas: é um padrão para a 
consagração total. Repleto de princípios para se viver uma vida santificada, este 
padrão, se seguido, capacitará e fortalecerá o grupo e as suas atividades para 
levar pessoas a Jesus. Estes princípios, postos em prática na vida, capacitam-
-nos a concretizar a plenitude e as riquezas das promessas contidas no salmo. 

Quais são esses princípios? David começa com o conselho de não nos pre-
ocuparmos. Preocupar: angustiar, ficar ansioso, estar nervoso, recear (a versão 
Almeida traduz por “indignar” e a versão TIC, por “irritar”). De tal modo é funda-
mental este conselho na mente do salmista que ele repete-o oito versos depois. 
Porquê? Porque a preocupação é uma forma de falta de confiança em Deus. É o 
fruto estragado, a apodrecer, resultante da falta de fé e não traz qualquer nutrien-
te ao espírito. A lista de “nãos” inclui também não invejar, deixar a ira, abandonar 
o furor e afastar-se do mal.

David aconselha aqueles que anseiam que Deus faça “sobressair a (tua) justi-
ça como a luz, e o (teu) juízo como o meio-dia” (v. 6), a fazer uma série de coisas 
a fim de obter as Suas bênçãos: (1) confiar n’Ele e (2) fazer o bem; (3) alimentar-
-se da Sua fidelidade (v. 3); (4) descansar no Senhor e (5) esperar n’Ele (v. 7). A 
paciência é um dos frutos do Espírito e, frequentemente, parece ser um dos mais 
intragáveis. Poucos de nós gostam de esperar. Contudo, a bênção da espera 
é que ela nos ensina a confiar em Deus e a não confiar nos nossos esforços. 
Descansar em Deus é mais do que simplesmente o ato de esperar ou o ser pa-
ciente. Isaías diz que não há descanso para os ímpios. O pecado rouba à alma o 
descanso e a paz. Descansar no Senhor é deixar o terreno da alma em pousio, é 
dar-lhe um sábado (descanso) do pecado, é alimentar-se da Sua fidelidade (v. 3).
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O cantor de Israel também aconselha aqueles que buscam as promessas de 
Deus a contentar-se com pouco. Isto é de importância vital. Devemos ter o olhar 
fixado unicamente na glória de Deus. Querer as riquezas e a fama mundanas, 
ser ambicioso e buscar as coisas deste mundo é dividir o coração no seu servi-
ço para Deus. De nós, Deus quer tudo ou nada. Qualquer coisa menos do que 
uma consagração total a Ele é uma aliança quebrada. O mais elevado trabalho 
de cada pessoa é a tentativa de ganhar outros para o Céu. Qualquer coisa que 
nos desvia desse objetivo é um ídolo. Em contrapartida, o justo, diz o salmista, 
“compadece-se e dá” (v. 21).

O justo também fala de sabedoria e busca o que é reto (v. 30). A Lei de Deus 
está no seu coração (v. 31). Quem quer que faça estas coisas, garante o salmis-
ta, não vacilará. Que maravilhosa certeza esta de Deus nos suster em tempos de 
desânimo e de tentação, ao buscarmos conduzir os perdidos de volta ao aprisco.

Pense Nisto: Se a verdade é uma Pessoa, como foi afirmado, o que é que 
significa ter essa Verdade a viver dentro de nós? Qual é o significado de estar 
inteiramente consagrado a Jesus? Que coisas devemos evitar, de acordo com o 
Salmo 37, a fim de vivermos essa vida consagrada? Quais são os princípios para 
se viver uma vida consagrada? De que modo esses princípios nos ajudam a ser 
bem sucedidos nas atividades do nosso grupo de testemunho e evangelismo?

3.º PASSO – PRATICAR!

Só para o Moderador: Use as perguntas de análise que se seguem a fim de 
examinar os aspetos práticos do trabalho em equipa.

Aplicação à Vida Real:

1.  Quando se treinam cavalos de tração para trabalhar juntos, os cavalos mais 
novos, sem preparação, são normalmente atrelados a animais mais velhos, 
bem treinados. Quando são dadas as ordens, o cavalo mais velho obede-
ce, ensinando ao mais novo como deve ser feito o trabalho, ao reagir aos 
pedidos do dono. Até que ponto esta analogia se aplica no que concerne o 
trabalho da igreja? Em que áreas do trabalho da igreja podem os homens 
e mulheres mais novos aprender com os obreiros mais velhos, mais expe-
rimentados no evangelho, a puxar em conjunto a carga?

2.  As boas equipas reúnem muitas vezes pessoas com diferentes aptidões 
que se complementam umas às outras. Por exemplo, os dirigentes da Esco-
la Cristã de Férias beneficiam frequentemente da combinação das aptidões 
de um bom gestor com um dirigente que é visionário e criativo. Há outras 
áreas do trabalho que podem beneficiar de um equilíbrio similar. Quais são 
os seus pontos fortes e fracos, e como é que poderá beneficiar de partilhar 
o trabalho com outros que têm diferentes aptidões?

4.º PASSO – APLICAR!

Só para o Moderador: Sugira as seguintes ideias para fazer durante a semana:

1.  Façam uma lista que identifique interesses e aptidões similares nas áreas 
de serviço, hospitalidade, artes manuais, música ou outras em que os mem-
bros da classe possam ter algum interesse.

2.  Aproveite este inquérito para identificar equipas que possam colaborar em 
atividades que estejam a decorrer na igreja, bem como em novos progra-
mas possíveis. Reconheça que as equipas podem precisar de pessoas que 
ofereçam um certo equilíbrio de aptidões, não apenas daquelas que tenham 
aptidões e interesses similares.


