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  LIÇÃO 12        17 a 23 de junho de 2012     

SÁBADO À TARDE 

LEITURA PARA O ESTUDO DA SEMANA: II Coríntios 13:5 e 6; Hebreus 10:24 e 
25; Deuteronómio 10:12 e 13; Mateus 23:15; Apocalipse 14:6 e 7.

VERSO ÁUREO: “Uma repreensão dada por um sábio tem tanto valor 
para o ouvinte atento como um anel, ou como um colar de ouro puro.” 
Provérbios 25:12, TIC.

PENSAMENTO-CHAVE: É errado o envolvimento na grande tarefa de evange-
lismo determinada por Deus se não houver uma avaliação eficaz.

DAMO-NOS DEMASIADAS VEZES POR SATISFEITOS com resultados mí-
nimos alcançados pelo evangelismo quando poderíamos ter um maior impacto e 
um sucesso significativamente melhor se tivéssemos avaliado esforços de teste-
munho e evangelismo anteriores e permitido que as descobertas marcassem a 
direção e a estratégia para o futuro.

Por vezes gastam-se somas enormes em atividades de testemunho e evan-
gelismo com resultados mínimos. Isto tem levado à proposta de mudanças nas 
dotações para o orçamento e/ou nos procedimentos. Estas questões, se forem 
feitas com um espírito não crítico, podem ser parte de uma avaliação válida. De-
vemos acrescentar rapidamente, porém, que não sabemos realmente os resulta-
dos totais de qualquer programa específico porque só nos podemos concentrar 
em resultados tangíveis (como seja o número de pessoas batizadas) e não te-
mos a perceção de até que ponto as sementes do evangelho foram semeadas. 
Não obstante, continua a haver a necessidade de avaliar, de tal modo que inclua 
fazer apreciações, mas sem ser condenatório.

Vamos estudar durante esta semana a avaliação como um princípio bíblico 
e explorar o seu valor como procedimento contínuo na vida da igreja local dos 
nossos dias.

Avaliação do Testemunho  
e do Evangelismo 

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Jeremias 14 e 15; Marcos 5-6:1-29; DTN, cap. 22.

DOMINGO, 17 de junho            PORQUÊ AVALIAR? 

A avaliação acontece quer nos apercebamos dela ou não. A avaliação é le-
vada a cabo em cada Sábado e em cada reunião pública. As pessoas avaliam 
o conteúdo, a clareza e até a duração do sermão, e aqueles que assistem às 
reuniões públicas esperam um elevado grau de profissionalismo. Em qualquer 
lugar e em qualquer momento em que as pessoas tenham expectativas haverá 
avaliação. Embora não possamos apontar para um texto em que uma avaliação 
formal tenha sido realizada, é evidente que a avaliação era uma parte importante 
na vida da Igreja do primeiro século.

O que é que os seguintes textos nos dizem sobre a importância da avalia-
ção? E que tipo de avaliação sugerem estes versículos? I Tim. 3:1-13; I Cor. 
11:28; II Cor. 13:5 e 6.

Quando a Palavra de Deus estabelece um padrão, espera ou aponta atos 
específicos, ou dá uma ordem, as nossas reações estão abertas a avaliação. O 
processo de avaliação faz perguntas muito importantes: “O que é que estamos 
a fazer nesta atividade específica?”; “De que modo nos podemos tornar mais 
eficazes?”

O facto de Paulo ter referido certas qualificações para os diáconos e anciãos 
demonstra que algum tipo de avaliação devia ser realizado. Poderia ser avalia-
ção da aptidão para a posição e também avaliação da eficácia naquela atividade.

Leia toda a missão evangélica traçada em Mateus 28:19 e 20. Que per-
guntas de avaliação faria se estivesse a analisar a resposta da sua igreja a 
este mandato?

Como servos de Deus, é-nos confiada a verdade do evangelho de valor inco-
mensurável. Considerando que esta mensagem do evangelho deve ser levada a 
todo o mundo, não nos deve surpreender que Deus também tenha um processo 
avaliativo. Deus está interessado no progresso do trabalho que está confiado 
àqueles que responderam ao Seu chamado para ser coobreiros na salvação de 
almas.

Leia de novo II Coríntios 13:5. Que lhe diz este texto, a si pessoal-
mente? De que modo o pode aplicar a si mesmo/a? Que evidência tem 
de que “Jesus Cristo está em si”?

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Mateus 15-17; DTN, cap. 23.
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SEGUNDA, 18 de junho      AVALIAR COM BONDADE

Embora a avaliação traga muitos benefícios, também há algumas armadilhas de 
que devemos estar cientes e que devemos evitar. Se formos exagerados na avaliação 
e nos concentrarmos, sobretudo, nos aspetos negativos, pode criar-se um ambiente 
crítico que causará desânimo e que levará à diminuição do grupo de voluntários. A 
fim de se evitar que a avaliação seja vista como crítica, deve ser acompanhada de 
genuína valorização. Na verdade, esquecemo-nos com muita frequência de valorizar 
positivamente os nossos obreiros, particularmente aqueles que colaboraram durante 
largo tempo na atividade que escolheram. São pessoas sempre disponíveis e sempre 
ocupadas na tarefa, e nós acabamos por contar que estejam lá sempre disponíveis e 
ocupadas. A avaliação dará a oportunidade de valorizar o lado positivo destas pessoas.

Que valorização positiva encontra nos seguintes versículos? Em que aspe-
tos pode essa valorização ser dada hoje a colaboradores individuais ou a equi-
pas? Atos 16:1 e 2; Rom. 16:1; I Cor. 11:2; Fil. 4:14.

Houve muitas ocasiões em que o apóstolo Paulo teve de corrigir a igreja ou indiví-
duos em questões de atitude, comportamento ou doutrina. Isto demonstra que houve 
alguma avaliação, mas, sempre que lhe foi possível, o apóstolo também valorizou o 
bom trabalho de pessoas no apoio que lhe deram pessoalmente, ou na sua fidelidade 
a Deus, ou na execução fiel de uma atividade específica. 

Para se ser justo na avaliação, devemos avaliar não só os resultados, mas tam-
bém os processos. A avaliação dos resultados pergunta se um dado programa al-
cançou os resultados planeados. A avaliação do processo passa em revista a gestão 
interna do projeto.

Leia cuidadosamente Hebreus 10:24 e 25. Qual é, neste contexto, o significa-
do de “consideremo-nos uns aos outros”? Que princípios avaliativos são aqui 
sugeridos?

Estes versículos são mais do que uma simples sugestão. Admoestam-nos com 
firmeza a que assumamos com seriedade o crescimento espiritual e o desenvolvi-
mento uns dos outros. Se devemos ter em conta o que Deus requer na nossa vida 
cristã, e se também devemos atender à necessidade de ver em que ponto cada um 
de nós está na experiência que vivemos, então é certo também que uma avaliação 
adequada será levada a cabo ao “nos considerarmos uns aos outros”.

Pense em como é encorajador quando alguém nos valoriza positivamen-
te, quer como pessoa quer na nossa atividade. É surpreendente como ape-
nas umas simples palavras podem fazer tanto! Qual é a sua atitude em geral 
para com os outros? Tende para a crítica ou para a valorização? Se for para 
a crítica, como é que pode mudar esse traço de caráter destrutivo?

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Lucas 3; Lucas 4:14-44; DTN, cap. 24.

TERÇA, 19 de junho           O QUE O SENHOR PEDE

Leia os seguintes versículos e, depois, tendo em mente o contexto desta se-
mana (e, de facto, de todo o trimestre), responda às perguntas que se seguem: 
“Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor, teu Deus, pede de ti, senão que 
temas o Senhor, teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e 
sirvas ao Senhor, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Para 
guardares os mandamentos do Senhor, e os seus estatutos, que hoje te ordeno, 
para o teu bem?” (Deut. 10:12 e 13).

Se tivesse que sintetizar o significado essencial destes dois versículos, 
o que é que diria?

De que texto do Novo Testamento estas palavras o/a fazem lembrar, e 
por que razão isto nos mostra a grande importância da admoestação des-
tes versículos em Deuteronómio?

O texto diz que Deus “pede de ti” [“exige”, na versão TIC] um certo nú-
mero de coisas. Como é que se deve entender o significado disto no con-
texto da salvação só pela fé?

O próprio texto fala bastante do nosso coração, e alma, do nosso amor 
e temor – coisas que muitas vezes são difíceis de julgar pelas aparências 
exteriores. De que manifestações exteriores destas coisas interiores falam 
estes versículos? Em que aspetos o elo entre o interior e o exterior se en-
quadra com a nossa compreensão de Apocalipse 14:6-12?

Jesus, em Mateus 23:15, fez, em relação aos escribas e aos fariseus, uma 
severa avaliação do trabalho de “testemunho” e “evangelismo” que estes faziam 
para com os gentios. Assim, numa tentativa bem-intencionada de dar cumpri-
mento à missão do evangelho, devemos manter sempre diante de nós as ver-
dades profundas que estão expressas em Deuteronómio 10:12 e 13. Afinal, com 
todos os nossos esforços de trabalho missionário, a última coisa que queremos 
fazer é criar mais “filhos do inferno”.

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Jeremias 16-18; Lucas 5:1-11; DTN, cap. 25.
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QUARTA, 20 de junho           AVALIAR PARA CRESCIMENTO ESPIRITUAL

“Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem 
para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não 
vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração.” I Sa-
muel 16:7.

Chamámos a atenção anteriormente nestas lições para o facto de que quaisquer 
objetivos estabelecidos por indivíduos ou por igrejas devem poder ser avaliados. Em-
bora seja relativamente fácil monitorizar e avaliar o crescimento numérico, é verdade 
que a igreja está preocupada com algo mais do que números.

É óbvio (ou, pelo menos, devia sê-lo) que nós não queremos simplesmente encher 
a igreja com pessoas. Queremos enchê-la com pessoas que estejam a desenvolver o 
seu relacionamento com Jesus, pessoas que amem o Senhor e que expressem esse 
amor em obediência aos Seus mandamentos. A última coisa que queremos fazer é o 
que Jesus disse que os escribas e fariseus faziam: “percorreis o mar e a terra” (isto 
é, envolveis-vos em esforços missionários) e depois fazeis de cada convertido “filho 
do inferno, duas vezes mais do que vós” (Mat. 23:15). Esta forte censura feita aos 
seus “esforços de trabalho missionário” mostra-nos como é importante dar atenção à 
avaliação do crescimento espiritual, não apenas daqueles que trazemos para dentro 
da igreja, mas, ainda mais, de nós mesmos.

Leia Mateus 26:41; I Tessalonicenses 5:17; Romanos 8:6; Efésios 6:17 e 18; 
II Timóteo 2:15 e 16; Salmo 1:2. Que práticas espirituais estes versículos suge-
rem como sendo importantes? Em que aspetos são todas estas coisas essen-
ciais para o nosso crescimento espiritual?

Como é que nós, pecadores necessitados da graça divina, avaliamos uma coisa 
tão “intangível” como a espiritualidade de outros? O facto é que não existe nenhuma 
escala de espiritualidade perante a qual possamos avaliar a espiritualidade individu-
al. É, por conseguinte, mais apropriado e proveitoso considerar se cada crente está 
num percurso espiritual do que determinar em que ponto desse percurso a pessoa 
está. Os sinais de um percurso espiritual são as disciplinas espirituais em que nos 
vamos envolvendo. As coisas enumeradas nos versículos acima são certamente in-
dicadores, mas temos sempre que ser cautelosos a respeito da forma como julgamos 
a experiência de outros. Ao mesmo tempo, especialmente se estamos a lidar com 
membros recentes, devemos – de maneira cortês e amorosa – ajudá-los a compre-
ender quão importantes são para o seu crescimento espiritual coisas como oração, 
estudo da Bíblia e obediência.

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Jeremias 19-21; DTN, cap. 26.

QUINTA, 21 de junho           AVALIAR PARA CRESCIMENTO DA IGREJA 

A razão pela qual a nossa Igreja existe é a razão pela qual fazemos a ava-
liação. Acreditamos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi constituída neste 
tempo específico da História da Terra como parte do plano de Deus para levar o 
evangelho a todo o mundo. Noutras palavras, existimos para conquistar pessoas 
para o reino.

Leia Apocalipse 14:6 e 7. Como é que entendemos estes versículos em 
relação com a nossa identidade como Adventistas do Sétimo Dia?

Avaliar como estamos a atuar é um método para nos mantermos fiéis à tarefa 
da maneira mais eficaz possível. Qualquer avaliação daquilo que a igreja faz 
deve ser uma revelação de como as estratégias de evangelismo e testemunho 
estão a influenciar o crescimento da igreja. Até que ponto aquilo em que estamos 
envolvidos está a contribuir para que atinjamos o objetivo?

Leia Mateus 6:33, 10:7, 24:14; Lucas 4:43. De que estão a falar estes tex-
tos? De que modo deve o seu significado influenciar-nos, quer como igreja 
quer no nosso trabalho de testemunho e evangelismo?

O relato do ministério de Jesus na Terra contém inúmeras referências à pre-
gação como meio de conquistar pessoas para o reino de Deus. Jesus pregava 
que o reino de Deus estava próximo. Ele censurou os dirigentes religiosos por 
fecharem o reino de Deus e tornarem difícil a entrada das pessoas. Jesus enviou 
os Seus discípulos a pregar o reino de Deus. É claro que o objetivo dominante de 
Jesus, dos apóstolos e da Igreja era a conquista de pessoas para o reino.

Os relatórios do número de pessoas que eram acrescentadas à Igreja em 
diversas ocasiões e os relatórios das igrejas que iam sendo estabelecidas entre 
os gentios são prova de que a avaliação se fazia relativamente à forma como a 
Igreja estava a alcançar o objetivo do crescimento do reino.

Jesus fez uma afirmação forte e direta de que se não estamos com 
Ele então estamos contra Ele (Mat. 12:30), de que se não estamos a jun-
tar com Ele estamos a espalhar. Esqueça a sua profissão de fé ou o seu 
nome num livro da igreja. Pessoalmente, está a juntar ou a espalhar? 
Como é que justifica a sua resposta?

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Jeremias 22-24; Lucas 5:12-26; DTN, cap. 27.
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As Minhas Notas PessoaisSEXTA, 22 de junho

ESTUDO ADICIONAL: Convite a Outros para se Juntarem à Sua Atividade
Já alguma vez ouviu falar de uma banda de um homem só? É esse o caso em 

que uma pessoa toca todos os instrumentos da banda. O tambor está amarrado 
às costas e funciona por meio de um pedal pressionado pelo pé; os pratos estão 
presos entre os joelhos e assim por diante. Em sentido metafórico, uma banda 
de uma pessoa só é o caso em que um indivíduo desempenha todas as partes.

As bandas de uma pessoa só têm o potencial de se esgotarem, porque não 
possuem nenhum apoio físico nem emocional. As bandas de uma pessoa só, 
queixam-se às vezes da falta de apoio da igreja, mas o mais provável é a congre-
gação não ter sido convidada a envolver-se de algum modo além do financeiro.

Quer esteja pessoalmente a dar início a uma atividade, ou a avaliar uma que 
já está em marcha, seguem-se algumas sugestões sobre a maneira de multipli-
car a sua atividade através do envolvimento de outras pessoas:

1.   Reveja o que está envolvido em cada aspeto da atividade que está a reali-
zar e veja quantas pessoas poderiam participar consigo.

2.  Decida as áreas em que é necessária ajuda significativa e procure pessoas 
adequadas para preencher essas funções principais. Pense nalguns diri-
gentes de equipa.

3.  Prepare por escrito um esboço bastante pormenorizado de todos os aspe-
tos da sua atividade. Isto será útil quando falar a possíveis membros para 
a equipa. Estes poderão facilmente compreender o que é esperado deles.

4.  Apresente regularmente um relatório a toda a igreja. Isto permitirá que to-
dos vejam que a sua atividade é parte da estratégia geral de testemunho e 
evangelismo da igreja local, e é mais provável assim que outros se venham 
a envolver.

5.  Planeie reuniões da equipa com regularidade. Anime os membros da equipa 
e reveja os progressos. Faça estas perguntas: “Como é que estamos a pro-
gredir?”, “Como está cada um a agir?”, “Como vamos avançar a partir daqui?”

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:

Quando e de que maneira passa pessoalmente da avaliação para 
o tipo de julgamento contra o qual somos advertidos nas Escrituras?

Dedique mais tempo às palavras de Jesus em Mateus 23:15. Como 
é que podemos, como igreja, evitar que isso aconteça, sobretudo quando 
os novos conversos estão frequentemente cheios de zelo? De que modo 
se garante que esse zelo seja canalizado na direção certa, para que não 
se crie entre nós mais nenhum “filho do inferno”? Se quisermos arranjar 
alguns desses filhos, qual seria a melhor maneira de o fazer?

Pense numa atividade atual da sua igreja e sugira um bom proces-
so de avaliação do programa, do processo e do pessoal participante.

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Jeremias 25 e 26; Lucas 5:27-39; DTN, cap. 28.
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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: Provérbios 25:12

Com o Estudo desta Lição o Membro da Classe Vai:

 Aprender: A explicar a necessidade de avaliar os resultados evangelísticos 
que alcance, ao mesmo tempo que mantém em mente os requisitos que Deus 
deu para o crescimento.
 Sentir: A solenidade dos tempos, no contexto do apelo feito à Igreja para 
proclamar as mensagens dos três anjos.
 Fazer: Avaliar as suas atividades de conquista de pessoas, à luz dos requisitos 
de Deus e do juízo vindouro.

Esboço da Aprendizagem: 

I. Aprender: Porquê Avaliar?
A.   O que foi que Deus pediu que o Seu povo fizesse por Ele à luz do juízo 

vindouro?
B.  Por que razão é importante que a igreja avalie o crescimento do número 

dos seus membros e dos seus programas de trabalho missionário?
C.  Por que motivo o desenvolvimento de disciplinas espirituais nas nossas 

práticas pessoais requer avaliação, bem como estatísticas e outros indi-
cadores do crescimento da igreja?

II. Sentir: Tempos Solenes
A.  De que modo as mensagens dos três anjos conferem ímpeto à necessi-

dade da Igreja de monitorizar a atividade espiritual e o seu crescimento?
B.  Que função desempenham os comentários encorajadores e a confirmação 

positiva na avaliação dos membros da igreja que trabalham em evangelismo 
e noutras áreas de atividade?

III. Fazer: Motivando-nos Uns aos Outros a Continuar
A.   O que é que estamos a fazer para proclamar as mensagens dos três anjos, 

e de que modo podemos nós saber se o nosso trabalho está a ter êxito?
B.  Como é que nos podemos edificar uns aos outros nas atividades espirituais 

que são requeridas na divulgação do evangelho?

Sumário: 
O nosso trabalho na causa de Deus precisa de ser avaliado à luz dos requisitos 
de Deus, ecoados nas mensagens dos três anjos para estes últimos dias da 
História da Terra.

CICLO DA APRENDIZAGEM

1.º PASSO – MOTIVAR!

Conceito-Chave para Crescimento Espiritual: A avaliação dos nossos tra-
balhos de testemunho e evangelismo é um método para nos conservarmos 
fiéis à tarefa da maneira mais eficaz possível.

Só para o Moderador: Conte, com palavras suas, a seguinte história. O obje-
tivo da história é levar a classe a pensar sobre a necessidade de avaliar o nosso 
trabalho na conquista de pessoas.

Conta-se a história de uma aldeia africana onde o evangelho tinha ganho raí-
zes. Os membros da comunidade tinham dedicado a vida a Cristo e dispuseram-
-se a aprender os preceitos e práticas espirituais que criam um relacionamento 
forte e vibrante com Deus. A oração foi uma dessas práticas que os primeiros 
crentes começaram a seguir. O capim alto ao redor de cada casa revelava aque-
les que eram fiéis na oração e aqueles que não eram.

Um dia, um membro da comunidade começou a ficar preocupado ao reparar 
que o lugar de oração de um conterrâneo na aldeia estava a ganhar erva. Abor-
dou o amigo e perguntou-lhe: “Irmão, está tudo bem consigo?”

“Porque é que pergunta?” replicou o espantado aldeão.
“Sabe, irmão, é que está a crescer erva no seu caminho.”
Pense Nisto: No mundo politicamente correto dos nossos dias, poucas pes-

soas têm o à vontade de abordar um amigo a respeito da sua vida de oração. 
Contudo, como temos estudado durante esta semana, Deus pede-nos que sub-
metamos as nossas atividades a um processo de avaliação. Que razão leva a 
que a maioria das pessoas receie ser avaliada?

2.º PASSO – ANALISAR!

Só para o Moderador: O apóstolo Paulo e os dirigentes da Igreja do primeiro 
século tiveram muito trabalho para introduzir na sua fé em rápido crescimento 
um meio de avaliar a sua eficácia. Não se coibiram de avaliar pessoalmente 
aqueles que serviam no ministério. Esta secção analisa as diretrizes de avalia-
ção enunciadas por Paulo e algumas das usadas e ensinadas por Cristo.

COMENTÁRIO BÍBLICO

I. Alguns Bons Dirigentes
(Leia I Timóteo 3:1-13.)

O Cristianismo do Novo Testamento está marcado por uma abrangência que 
vai contra a corrente do Velho Testamento. No Novo Testamento, o ministério é 
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visto como pertencendo a qualquer um que assuma a fé em Jesus Cristo. Em 
Mateus 11:25-30, Jesus encorajou os homens e mulheres cansados a vir e a 
descansar n’Ele. Aqueles que O seguiam estavam preparados para o ministério. 
Este mesmo espírito é percebido no trabalho dos apóstolos. Eles recebiam todos 
de bom grado na comunhão e no ministério, mas a liderança requeria mais do 
que umas boas-vindas superficiais. 

Em Timóteo 3:1-13, reparamos que os dirigentes tinham de ser indivíduos 
de maturidade comprovada e de caráter irrepreensível. Afinal, eram indivíduos 
chamados a conduzir a igreja em adoração, trabalho missionário, serviço e no 
cumprimento de dons espirituais individuais. As diretivas das qualificações para 
a liderança que foram transmitidas por Paulo não realçam os laços de família, 
como faziam as diretivas do Velho Testamento. O ponto central do apóstolo é a 
demonstração a longo prazo do caráter ético e da retidão moral. Qualquer ho-
mem que vivesse uma tal vida seria tido em conta para a liderança.

Paulo pode também ter tido em mente uma outra razão para a instituição de 
padrões tão rigorosos na avaliação dos bispos. O SDABC, Comentário Bíblico 
ASD, refere: “O Cristianismo seria muito pouco apelativo se os dirigentes fossem 
tão falhos em integridade como são muitas vezes os homens fora da Igreja” (vol. 
7, p. 299). 

Pense Nisto: O procedimento de avaliação proposto por Paulo destinava-se 
a garantir que o ministério evangélico conferido a Timóteo se construísse num 
sólido fundamento. O que acontece a uma igreja quando os seus dirigentes são 
indivíduos sem ética nem moral?

II. O Que Jesus Fez 
(Recapitule Hebreus 10:24 e 25; João 8:1-11.)

O estudo de segunda-feira anima-nos a avaliar cuidadosamente, sempre com 
atenção à confirmação uns dos outros em Cristo. O apóstolo Paulo não se poupa-
va a esforços para confirmar indivíduos e grupos quando via alguma coisa neles 
que era merecedora de louvor. Aos crentes em Éfeso escreveu: “Pelo que, ouvindo 
eu, também, a fé que entre vós há, no Senhor Jesus, e o vosso amor para com to-
dos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas 
minhas orações” (Efé. 1:15 e 16). O apóstolo encorajava os santos sempre que 
possível. Ele estava sempre atento ao bom fruto espiritual, sempre a verificar de 
modo a ver como lhe seria possível encorajar os santos no sentido das boas obras.

Não há dúvida de que Paulo aprendeu na vida de Jesus esta ética do cuidado 
interessado pelos outros. Cristo parecia reservar uma atenção especial às pes-
soas que haviam sido avaliadas e riscadas pelos dirigentes daquele tempo. De 
uma mulher envolvida em adultério, Ellen White escreve: “Jesus contemplou a 
cena durante alguns momentos – a vítima trémula e envergonhada, os carrancu-
dos dignitários, destituídos de simpatia humana. O Seu espírito de imaculada pu-
reza recuou perante o espetáculo. Bem sabia com que fim Lhe fora levado este 

caso. Lia o coração e conhecia o caráter e a história da vida de cada um dos que 
se encontravam na Sua presença. Estes pretensos guardas da justiça tinham, 
eles próprios, induzido a vítima ao pecado, para poderem lançar a armadilha a 
Jesus. Sem dar nenhum indício de ter escutado a sua pergunta, inclinou-Se e, 
fixando o olhar no chão, começou a escrever na terra.” – O Desejado de Todas 
as Nações, PserVir, p. 392.

Jesus “pesara” os acusadores da mulher a um nível mais profundo do que 
seria possível a qualquer ser humano. Leu-lhes o coração e escreveu no pó do 
chão a avaliação do conteúdo dos mesmos para que todos vissem.

Pense Nisto: Os Fariseus do tempo de Jesus trouxeram a mulher a Jesus 
numa tentativa de O apanhar. Não se preocupavam nada com ela e até contri-
buíram para o seu pecado. Noutras palavras, tentaram aproveitar-se do erro da 
mulher para alcançar os seus fins. Como é que nos podemos assegurar que, ao 
avaliar pessoas – ou atividades – avaliamos sem ser condenatórios.

III. Verificar os Frutos
(Recapitule I Samuel 16:7; Mateus 7:15-19.)

A parte da Lição estudada na quarta-feira abordou a espinhosa questão dos 
meios pelos quais podemos avaliar o crescimento espiritual individual. Somos 
seres humanos caídos e falíveis, pertencentes a uma raça manchada por 6000 
anos de pecado. Separado de Deus, o nosso julgamento é faltoso e imperfeito 
e dificilmente qualificado para “avaliar uma coisa tão ‘intangível’ como é a espi-
ritualidade nos outros”; no entanto, é precisamente isso que somos chamados 
a fazer algumas vezes. Por exemplo, em Mateus 7:15, Jesus deu-nos diretrizes 
para a avaliação de falsos profetas que “vêm até vós vestidos como ovelhas, 
mas, interiormente, são lobos devoradores.” Jesus parece complicar ainda mais 
o assunto ao abrir esta secção final do Sermão da Montanha com uma declara-
ção contra julgar os outros. É possível verificar os frutos de uma pessoa e não a 
julgar? Como é que se distingue um profeta verdadeiro de um falso? Devemos 
observar os frutos na árvore que é a sua vida.

Em que aspetos é esta observação dos frutos diferente de julgar? O SDABC, 
Comentário Bíblico ASD diz que, quando Jesus advertiu os Seus ouvintes para 
não julgarem para que não viessem a ser julgados, Ele se estava a referir “par-
ticularmente a julgar os motivos uns dos outros, não a julgar o certo ou o errado 
dos seus atos. Só Deus é competente para julgar os motivos dos homens, devido 
ao facto de só Ele ser capaz de ler os pensamentos mais íntimos das pessoas” 
– (volume 5, pp. 354, 355).

Jesus disse aos Seus ouvintes que eles saberiam (a palavra grega conhece-
reis usada em Mateus 7:16 significa conhecer plenamente) quem eram os falsos 
pelas palavras que diziam, pelos atos que praticavam e pelo modo como viviam. 
Contudo, Ele nunca pediu aos Seus ouvintes que julgassem a motivação do 
coração uns dos outros. 
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Pense Nisto: Em que circunstâncias repreendeu Jesus abertamente o peca-
do de outros no decorrer do Seu ministério? Sob que circunstâncias é apropriado 
trazer à luz o fruto podre da vida de alguém? Como é que isso deve ser feito? 
Que respostas nos dá o exemplo de Jesus?

3.º PASSO – PRATICAR!

Só para o Moderador: De que modo aplicamos processos de avaliação à nos-
sa vida pessoal? Ao responderem os membros da classe às perguntas abaixo, 
anime-os a retirar as respetivas respostas do reservatório da sua experiência 
pessoal com Deus.

Perguntas para Reflexão:
1.  Em que aspetos nos avalia Deus? Que meios usa Ele para calcular a nossa 

aptidão para o trabalho do ministério?
2.  Leia Mateus 7:21-23. O que é que distingue aqueles que Jesus conhece 

daqueles que Ele não conhece? De que modo o contexto de Mateus 7 con-
tribui para uma compreensão mais profunda destes versículos?

Perguntas para Aplicação:

1.  Se fosse chamado a colaborar na preparação de um plano que ajudasse 
os membros da sua igreja local a desenvolver a comunhão espiritual com 
Deus, onde é que começava? Como é que faria a avaliação da condição 
atual da igreja?

2.  Que papel o Espírito Santo desempenha na orientação dos esforços evan-
gelísticos da Igreja remanescente de Deus? Que papel o Espírito desempe-
nha na avaliação dos alvos e objetivos do ministério?

Perguntas para Testemunho:

1.  Por que razão alguns crentes dão grande importância ao número de pes-
soas batizadas num ano enquanto outras não? De que modo tendemos 
a olhar para igrejas ou grupos cujo crescimento parece estar estagnado? 
Que conclusões retiramos, por vezes, a respeito do seu envolvimento no 
mandato evangélico?

2.  Quais são os seus alvos pessoais na divulgação do evangelho? Por que 
razão é essencial a marcação desses alvos e a avaliação periódica dos 
mesmos? Como é que se pode fazer isto sem nos tornarmos legalistas?

4.º PASSO – APLICAR!

Só para o Moderador: Peça à classe que troque impressões sobre a seguinte 
pergunta: Embora precisemos de ser cautelosos quando julgamos os outros, o 
que dizer quando nos julgamos a nós mesmos?
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SÁBADO À TARDE 

LEITURA PARA O ESTUDO DA SEMANA: João 4:7-30; Atos 2:42, 11:19-23; 
II Timóteo 2:1-7; II Coríntios 5:18-20.

VERSO ÁUREO: “E dizia: A que é semelhante o reino de Deus, e a que o 
compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, toman-
do-o, lançou na sua horta; e cresceu, e fez-se grande árvore, e nos seus 
ramos se aninharam as aves do céu.” Lucas 13:18 e 19.

PENSAMENTO-CHAVE: Evangelismo e testemunho são os meios pelos quais a 
semente de mostarda (a Igreja de Deus) se torna uma grande árvore que enche 
o mundo inteiro.

É PROVÁVEL QUE JÁ TENHA OUVIDO DIZER, ou que talvez o tenha dito 
pessoalmente: “Eu já fiz o meu quinhão; agora deixo o resto para os mais novos.” 
Ou “Tenho sido durante anos o dirigente do evangelismo, agora é tempo de alguns 
mais novos o assumirem.”

Num certo sentido, este tipo de afirmações é compreensível. As pessoas vão 
envelhecendo, a saúde fraqueja ou há outras circunstâncias da vida que as impe-
dem de manter a liderança nas atividades da igreja. Outras vezes, são as pessoas 
que ficam esgotadas e sentem necessidade de uma paragem. Mas para além 
disso, algumas pessoas poderão acreditar que o Senhor espera que cumpram a 
Sua vontade noutras áreas do trabalho da igreja.

Há, porém, uma grande diferença entre mudar a ênfase numa atividade e deixar 
de trabalhar; enquanto tivermos vida, devemos, numa função ou noutra, continuar 
a ter uma parte.

Vamos concentrar-nos durante esta semana na necessidade de permanecer-
mos envolvidos em atividades de testemunho e de evangelismo. Seja qual for a 
função que desempenhemos na igreja, vai sempre haver oportunidades de estar-
mos ativos.

Um Ministério Perpétuo

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Isaías 57-59; Lucas 6:1-11; Mateus 12:1-14; DTN, cap. 29.


