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A U X I L I A R  D O  M O D E R A D O R

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?

  LIÇÃO 13        24 a 30 de junho de 2012    

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.
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DOMINGO, 24 de junho   TESTEMUNHO E EVANGELISMO SEM CESSAR

Deve salientar-se de novo que o testemunho e o evangelismo devem continu-
ar enquanto houver pessoas que precisam de salvação. É plano de Deus salvar 
tantas pessoas quantas seja possível. Aqueles, entretanto, que tenham aceitado 
Jesus como Salvador pessoal são chamados a trabalhar com Deus nesta obra 
de salvação de pessoas. Não importa quem somos, onde estamos, as situações 
em que nos encontramos, se o nosso coração estiver sintonizado com Cristo, se 
tivermos profundo apreço por aquilo que Ele fez por nós e por aquilo que Ele nos 
pede que façamos em resposta, teremos sempre a oportunidade de testemunhar 
e de trabalhar.

Reveja a conversa de Jesus com a mulher samaritana, em João 4:7-30. O 
que havia em Jesus e naquilo que Ele disse que tanto a entusiasmou a ir par-
tilhar com os seus conterrâneos? Que princípios sobre testemunho podemos 
retirar deste relato, capazes de nos ajudar à medida que contactamos outras 
pessoas?

Parece que Jesus seguiu uma simples “fórmula” quando falou com a mulher de 
Samaria: 1. Captou a sua atenção com o pedido: “Dá-me de beber” (v. 7); 2. Pren-
deu o seu interesse: “Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou 
mulher samaritana?” (v. 9); 3. Despertou nela um desejo: “Senhor, dá-me dessa 
água” (v. 15); 4. Levou-a a uma convicção: “Senhor, vejo que és profeta” (v. 19); 5. 
Desencadearam-se algumas ações: “Vinde, vede um homem que me disse tudo 
quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo?” (v. 29).

Estas cinco fases de evangelismo não têm necessariamente de ocorrer todas 
numa mesma reunião, como aconteceu com Jesus e a mulher junto ao poço de 
Jacob. Podem ter lugar ao longo de um período de tempo, à medida que se vai 
dando testemunho a alguém. As situações variam enormemente, mas os princípios 
percebidos nesta passagem podem ser aplicados em geral nas nossas tentativas 
de alcançar pessoas.

Além disso, embora a conversa inicial partisse da preocupação com água literal, 
o objetivo de Jesus foi levar a mulher samaritana a desejar e a beber a água da 
vida. No fim, embora sejamos chamados a ajudar as pessoas na situação em que 
as encontramos e a ministrar segundo as suas necessidades conforme nos for 
possível, não devemos esquecer nunca que a maior necessidade que elas têm é a 
salvação em Jesus.

Com que frequência tira partido das oportunidades para testemunhar ou 
para atuar em favor de outros? Não é verdade que a maior parte das vezes 
andamos na lida da vida, encontramo-nos com pessoas que – apesar da 
interação que têm connosco – não fazem a menor ideia daquilo em que 
acreditamos, daquilo que defendemos ou da esperança que temos? Como 
é que podemos mudar, de modo a podermos ser melhores testemunhas?

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Jeremias 27 e 28; Lucas 6:12-49; DTN, cap. 30.

SEGUNDA, 25 de junho            UM AMBIENTE ATENCIOSO

Uma parte essencial do evangelismo tem lugar na igreja todas as semanas. Este 
aspeto do evangelismo é chamado “atenção” [a atitude a que se poderia chamar 
também “desvelo”, “solicitude”] e “incorporação”. Costumamos ser bons a convidar as 
pessoas para vir às nossas igrejas, mas nem sempre atuámos tão bem no que con-
cerne a criação de um ambiente que as anime a voltar e a integrar-se na comunhão. 
Se pretendemos fazer discípulos, devemos dar atenção à inclusão e ao desenvolvi-
mento de cada novo cristão.

O que é que isto significa? “Inclusão” dá a ideia de colocar alguma coisa numa 
base firme e permanente. É ajudar os novos membros a estabelecerem um funda-
mento de fé e de comunhão. Manifestar “atenção” ou desvelo explica-se normal-
mente por conceitos como “criar”, “cuidar”, “encorajar”, “formar” e “educar”. Quando 
alguém aceita Jesus como Salvador pessoal, todas estas áreas da confirmação e do 
desenvolvimento devem ser aplicadas social e espiritualmente no seio da comunhão 
cristã. Noutras palavras, um novo cristão precisa de ser criado, cuidado, encorajado, 
formado e educado nos caminhos do Senhor.

O segredo é a “comunhão” [companheirismo]. É aqui que as vidas se tocam e se 
influenciam umas às outras. As pessoas que se unem à igreja devem ser cuidadas 
através da comunhão espiritual.

O que é que os seguintes textos nos dizem sobre a importância da comu-
nhão espiritual entre os crentes? Por que razão essas coisas são particular-
mente importantes no caso de crentes recentes, aqueles que chegaram à igreja 
mediante o nosso trabalho de evangelismo? I João 1:7; Atos 2:42, 11:19-23, 
20:35; Rom. 1:11 e 12.

O uso da primeira pessoa do plural (nós ou nos) em I João 1:7 grava em nós a 
ideia de que, embora devamos andar na luz como indivíduos, devemos andar na luz 
em conjunto. Se os crentes andarem na luz, haverá comunhão e unidade. Conse-
quentemente, haverá um ambiente de atenção em que as pessoas se concentram na 
vontade de Deus para a sua vida, e também no encorajamento uns aos outros ao lon-
go da caminhada cristã. Sendo importante como é a ajuda aos novos membros, para 
que se sintam felizes e realizados na igreja, é também importante levá-los a tornar-se 
discípulos no sentido mais completo da palavra, o que inclui o desenvolvimento da 
capacidade de conduzir outros a um relacionamento redentor com o Senhor Jesus.

A sua igreja local tem uma atenção intencional para com a valorização 
de novos membros? De que modo nos podemos tornar mais envolvidos no 
cuidado para com os membros novos (ou para com os “antigos”, por que 
não?)?

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Mateus 5-7; DTN, cap. 31.
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TERÇA, 26 de junho                         FORMAR FORMADORES 

Vivemos num mundo em que as pessoas estão em constante mobilidade. Pare-
ce que as igrejas locais estão regularmente a processar transferências de e para 
a igreja, e muitas vezes queixam-se da perda de membros capazes, que já esti-
veram envolvidos em atividades importantes. Devido a esta possível transferência 
de aptidões, e porque a atividade de evangelismo e de testemunho da igreja deve 
manter-se em expansão, há uma grande necessidade de se multiplicarem essas 
atividades.

Que princípio a respeito da formação de formadores podemos nós retirar 
das instruções de Paulo a Timóteo, em II Timóteo 2:1-7? Em que aspetos se 
devem todas essas palavras aplicar a nós hoje em dia, no nosso trabalho 
para o Senhor, seja em que função for?

O apóstolo comunica a Timóteo a importância de ver o quadro mais amplo da 
obra da igreja, tanto no que respeita à extensão como na duração. As atividades 
pastorais e de ensino não se devem centrar num só homem. Tais atividades de-
vem ser trabalho de um número variado de testemunhas e evangelistas na igreja. 
Em primeiro lugar, Paulo diz a Timóteo que dê formação a outros para a liderança 
da igreja, porque a geração mais idosa de dirigentes vai acabar por passar. Ineren-
te a esta instrução dada a Timóteo está a de que aqueles que ele instrui se tornem, 
por sua vez, instrutores de outros, assegurando, por conseguinte, que a missão da 
igreja no mundo seja contínua e em permanente expansão. Esta instrução está em 
harmonia com o apelo de Jesus no sentido de mais obreiros para a seara.

Costuma-se dizer: “Dá um peixe a um homem, e dás-lhe de comer por um 
dia; ensina-o a pescar, e darás de comer a ele e à família durante toda a vida.” O 
problema seria se o homem não passasse as suas aptidões piscatórias aos filhos; 
então, a geração seguinte passaria fome. Talvez o ditado devesse ser modificado 
para passar a dizer: “Dá um peixe a um homem, e dás-lhe de comer por um dia; 
ensina esse homem a pescar e a passar o seu conhecimento e as suas técnicas e 
números incontáveis de indivíduos continuarão a ser alimentados.” Esta é a dife-
rença entre dar formação a alguém e dar-lhe formação para ser formador.

Pense na experiência que tem na nossa Igreja. Alguma vez alguém lhe 
ensinou como dar testemunho a outros? Alguma vez pediu para receber 
formação sobre como testemunhar diante de outros? Analise a sua res-
posta na classe no dia de Sábado.

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Mateus 8 e 9; Lucas 7; DTN, cap. 32.

QUARTA, 27 de junho               EM BUSCA DE ANTIGOS MEMBROS

Apóstata é uma palavra que desejaríamos que não existisse no vocabulário 
cristão. É um facto, porém, que muitas pessoas se afastam da igreja e do relacio-
namento redentor com o Senhor. Embora, por vezes, as pessoas nos deixem por 
causa da doutrina, a maior parte das vezes afastam-se por outras coisas, normal-
mente por conflitos pessoais e coisas do género. Sejam quais forem as razões, 
precisamos de fazer tudo o que pudermos para criar um ambiente amoroso e 
atento, que contribua para que aqueles que se juntam a nós queiram permanecer 
entre nós, apesar de quaisquer questões pessoais que inevitavelmente surjam.

Simultaneamente, devíamos ter, como parte do nosso programa de testemu-
nho e de evangelismo, uma atividade que atuasse junto de antigos membros ou 
de membros que não estão a frequentar a igreja. Um olhar rápido pelas listas de 
membros de várias igrejas revelará provavelmente que há muitos mais nomes ins-
critos lá do que aqueles que assistem ao serviço de culto em cada Sábado. Esses 
nomes poderiam constituir os pontos de partida de uma atividade especial junto de 
pessoas a quem Deus nunca deixou de amar ao mais alto grau.

Analise cuidadosamente II Coríntios 5:18-20. Embora o contexto seja de 
certo modo diferente do nosso, o princípio é importante. Em que aspetos um 
“ministério de reconciliação” é especial para aqueles que em tempos segui-
ram a Deus, mas que se afastaram?

Ir à procura de antigos membros é um ministério especial. Além disso, este 
ministério é tão evangelístico como quando fazemos trabalho missionário em favor 
de pessoas que nunca aceitaram Cristo anteriormente. A própria palavra reconci-
liação já dá a perceber que houve uma anterior união e companheirismo entre a 
humanidade e Deus, a qual está agora restabelecida mediante Jesus Cristo. Além 
disso, é-nos confiado um ministério de reconciliação que inclui ir em busca daque-
les que em tempos adoraram connosco.

De facto, poder-se-ia demonstrar que, em Mateus 10:5 e 6, Jesus enviou os 
Seus discípulos para reconquistar membros da nação judaica que se tinham afas-
tado do relacionamento redentor com o seu Senhor. Assim, é totalmente apropria-
do que nós hoje tomemos parte também num trabalho em favor dessas pessoas 
que têm uma história especial com Deus e com a Sua Igreja.

Pense naquelas pessoas que deixaram a igreja e nas razões por que o 
fizeram. Haverá alguma pessoa com quem possa restabelecer contacto, 
recomeçar a amizade anterior, por quem possa trabalhar e procurar a 
sua reunião com a igreja? Ore sobre a forma de dar cumprimento a isto.

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Mateus 10, 14; Mateus 12:15-50; DTN, cap. 33.
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QUINTA, 28 de junho               A PORTA DAS TRASEIRAS

Já alguma vez reparou como as pessoas se lamentam muitas vezes com o 
facto de alguns membros saírem pela “porta das traseiras”? Até afirmam cate-
goricamente que a porta das traseiras de igreja deve ser fechada, mas não nos 
dizem como fechá-la nem sequer onde é que fica a tal porta. Algumas igrejas 
que estão em crescimento poderão pensar que a sua porta das traseiras está 
fechada, mas na realidade pode ser simplesmente que mais pessoas estejam a 
entrar pela porta da frente do que as que estão a ir-se pela das traseiras. E, em-
bora isto seja melhor do que estarem a sair pelas traseiras mais do que os que 
entram pela porta da frente (o que é verdade nalguns lugares), nós continuamos 
a querer fazer o que pudermos para conservar os nossos membros.

A descoberta da porta das traseiras e a tentativa de a fechar requer estratégias 
que são verdadeiramente evangelísticas, uma vez que a nossa orientação não é a 
de simplesmente conquistar pessoas para Deus, mas de as conservar connosco.

Leia Hebreus 10:25. Que razão torna importante que os cristãos se reú-
nam em conjunto com regularidade? Quando estamos juntos em comunhão, 
quanto “encorajamento” damos uns aos outros? Como é que se pode fazer 
mais ainda do que estamos a fazer agora?

Normalmente, a decisão de abandonar a comunhão dos crentes não é repen-
tina. A maior parte das pessoas passa por um processo de se ir afastando silen-
ciosamente. Assim como a vinda até Jesus e à Sua Igreja foi uma caminhada, 
o processo de abandono é também uma caminhada. A maior parte das vezes, 
para aqueles que se afastam, isto não é uma estratégia conscientemente plane-
ada. Começam simplesmente a desligar-se lentamente, a desencantar-se e a 
sentir-se insatisfeitos com as coisas na igreja. Pode ser até que justificadamente, 
nalguns casos. Por conseguinte, devíamos procurar estar cientes da caminhada 
dos que estão à nossa volta na igreja.

Leia Romanos 14:13; Gálatas 5:13; Efésios 4:32. Até que ponto viver em 
harmonia com estas admoestações contribui para se manter fechada a por-
ta das traseiras? O que é que pode pessoalmente, bem como a sua igreja, 
fazer para pôr em prática estas importantes verdades?

Uma igreja amorosamente interessada, que continua a cuidar dos seus, é 
um lugar onde cada indivíduo está concentrado no seu relacionamento pessoal 
com Jesus. Os membros possuem um conceito claro do valor que Jesus atribui 
a cada indivíduo. Fechar a porta das traseiras envolve aproximação com as pes-
soas, tomar conhecimento das suas necessidades à medida que estão dispostas 
a falar delas, e ir ao encontro dessas necessidades, quando tal é apropriado. Isto 
é uma coisa que nenhum programa de igreja pode providenciar; é algo que só 
indivíduos amorosos e interessados nos outros conseguem fazer.

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Jeremias 33 e 34; Mateus 11:1-30; DTN, cap. 34.

SEXTA, 29 de junho

ESTUDO ADICIONAL: Planear a Continuidade e o Desenvolvimento da Sua Atividade
Toda a gente envolvida numa atividade de testemunho e evangelismo deve pres-

tar atenção à forma como pode fazer disso uma atividade continuada, em vez de se 
limitar a um acontecimento isolado. Há muitas coisas que podemos fazer para garantir 
isto. Vamos recapitular algumas das essenciais.

1.  Faça por se sentir bem com a partilha da liderança, em vez de ser uma banda de 
um homem só. Mantenha uma atitude de equipa onde são partilhados o trabalho 
e a valorização.

2.  Faça o que for possível para conservar diante da igreja a importância da ativi-
dade da vossa equipa. Isto inclui relatórios regulares apresentados às principais 
comissões de evangelismo, notas breves no boletim, posters nos placards e pe-
didos para orçamentos.

3.  Esteja atento a pessoas que possa convidar a juntar-se à vossa equipa ou a 
formar outra equipa. Se alguém se oferecer para se juntar à equipa em resultado 
das vossas atividades e relatórios, ótimo; contudo, será melhor convidar as pes-
soas individualmente em vez de fazer um convite geral à espera de voluntários.

4.  As ações de formação são um dever, sobretudo a propósito de atividades de 
testemunho e de evangelismo.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:

Revejam, na classe, as respostas à última pergunta de terça-feira.
“Precisamos de ser canais através dos quais Deus possa enviar luz e 

graça ao mundo. Os apóstatas precisam de ser recuperados. Precisamos 
de nos apartar dos nossos pecados, por confissão e arrependimento, hu-
milhando o nosso orgulhoso coração perante Deus. Torrentes de poder 
espiritual serão derramadas sobre aqueles que estão preparados para o re-
ceber.” – Ellen G. White, Testemunhos Para a Igreja, vol. 8, p. 46. O que é que 
é preciso, e porquê, para ajudar a trazer as pessoas de volta a esta Igreja 
e à maravilhosa mensagem da “verdade presente” que, de facto, ninguém 
mais está a pregar ao mundo?

Quando as pessoas deixam a igreja, vamos amá-las, vamos manter 
o contacto, deixemo-nos de as julgar e de lhes chamar “apóstatas” ou até 
coisas piores, não lhes atiremos citações de Ellen White sobre pessoas 
que se desviam. Em vez disso, usemos essas experiências tristes para, 
como disse o apóstolo Paulo, “vos examinardes a vós mesmos, se perma-
neceis na fé” (II Cor. 13:5) e perguntar o que é que poderíamos ter feito de 
forma diferente, se alguma coisa podia ser feita, para ajudar a conservar 
essas pessoas entre nós. Mais importante ainda, não façamos nada que, 
caso elas mudem de atitude, torne mais difícil elas voltarem. De que modo 
podemos nós, como Igreja, aplicar estes princípios junto daqueles que, por 
quaisquer razões, nos deixaram?

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Jeremias 35; Lucas 8:1-39; DTN, cap. 35.
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A U X I L I A R  D O  M O D E R A D O RAs Minhas Notas Pessoais

Texto-Chave: Lucas 13:18 e 19

Com o Estudo desta Lição o Membro da Classe Vai:

 Aprender: A descrever a razão por que o trabalho missionário é uma coisa 
que se passa a outros através de uma ação de tutoria e discipulado, mas da 
qual nunca nos reformamos.
 Sentir: O cuidado e a atenção para com os novos crentes, no sentido de os 
estabelecer na comunhão e no serviço, de modo a garantir o seu desenvol-
vimento, procurando também a reconciliação daqueles que se afastaram da 
comunhão.
 Fazer: Orientar e introduzir outros como discípulos nas atividades para que 
esteja habilitado.

Esboço da Aprendizagem: 

I. Aprender: Um Ministério Eterno
A.  Por que razão devemos considerar que o nosso trabalho na divulgação do 

evangelho e no desenvolvimento da igreja nunca está concluído?
B.  De que modo formamos outros como discípulos, tal como Cristo nos 

ensinou a fazer? De que modo orientamos intencionalmente outros para 
que participem em atividades, pelas quais sentimos um grande interesse?

II. Sentir: Cuidado e Reconciliação
A.  Que atitudes são importantes quando damos atenção à comunhão e ao 

sentimento de pertença de novos crentes?
B.  Que atitudes são importantes ao buscar reconciliar aqueles que se desi-

ludiram e que perderam o sentimento de comunhão no corpo de Cristo?

III. Fazer: Fazer Discípulos
A.   De que maneira se ajudam os novos crentes a forjar novos laços de ami-

zade e a ganhar raízes na comunidade?
B.  O que é que se pode fazer para orientar novos crentes para o serviço? 

Como é que os ajudamos a encontrar os seus próprios nichos como obrei-
ros no reino de Deus?

Sumário: 
Enquanto formos filhos de Deus, procuraremos sempre promover o Seu reino, 
atuar em favor dos Seus filhos e divulgar tudo o que sabemos da Sua bondade.
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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

CICLO DA APRENDIZAGEM

1.º PASSO – MOTIVAR!

Conceito-Chave para Crescimento Espiritual: O pulsar da vida cristã é 
um relacionamento de amor profundo e pessoal com Deus. A comunhão sã 
e vibrante com Deus encontra expressão no desejo de toda a vida de ver os 
perdidos salvos.

Só para o Moderador: Partilhe, com palavras suas, a história que se segue. 
O ponto mais importante que ela apresenta é que o evangelismo pode, por ve-
zes, ser difícil, mas devemos continuar na força de Deus.

Houve uma igreja que, num Sábado à tarde, reuniu os seus jovens e se pre-
parou para ir para a comunidade local a fim de dar testemunho de Cristo. A igreja 
tinha comprado uma série de folhetos para divulgação. Depois de umas breves 
orientações sobre segurança, os jovens e os respetivos dirigentes meteram-se 
nos carros e foram lançar sementes para o reino de Deus.

Colocados em várias esquinas por toda a cidade, os jovens começaram a dis-
tribuir os folhetos às pessoas que passavam. Muitos dos jovens estavam apreen-
sivos de início, mas com cada folheto entregue foram-se tornando mais ousados, 
dando início até a algumas conversas prolongadas com gente totalmente desco-
nhecida. Foi nessa altura que “aquilo” aconteceu. 

Um dos jovens entregou um folheto a um homem que estava dentro de um 
carro, num cruzamento. O homem aceitou o folheto com um sorriso. Depois, 
pegou num isqueiro e pegou fogo ao folheto antes de o deixar cair para o pavi-
mento, acelerando e dando uma gargalhada.

Pense Nisto: De que modo acha que o gesto de desdém do incendiário do 
folheto influenciou o jovem que lho deu? O que é que este episódio nos diz sobre 
o mundo onde somos chamados a atuar? O que é que, como dirigente, diria a 
alguém – jovem ou mais velho – que sofresse um insulto parecido?

2.º PASSO – ANALISAR!

Só para o Moderador: A vida de Jesus foi de perpétuo serviço em favor dos 
outros. Foi esse o exemplo que Ele nos deixou. Ele nunca compartimentou a 
sua vida. Viveu “uma” vida, que Lhe permitiu servir muito eficazmente os outros.

COMENTÁRIO BÍBLICO

I. Um Novo Paradigma
(Recapitule João 4:7-30; Mateus 28:18-20.)

A atenção que a secção de domingo coloca nos passos a praticar no evan-
gelismo é instrutiva. Há um processo pelo qual as pessoas são orientadas de 

uma vida de pecado para uma vida de entrega a Deus. Este trabalho do reino 
é o grande chamado da vida do cristão (Mat. 28:18-20). Como tal, requer muito 
daqueles que com ele se comprometem.

Enquanto Jesus espreitava uma oportunidade para dar “a água viva” à mulher 
samaritana, estava consciente de todos os tabus que ia quebrar ao falar com ela, 
um dos quais se baseava no ódio racial que existia entre Judeus e Samaritanos 
(veja II Reis 17:23-29; Esdras 4, a fim de obter alguns dados históricos). O SDA-
BC, Comentário Bíblico ASD, afirma: “O ódio racial afastava Judeus e Samari-
tanos a tal ponto que ambas as partes evitavam o contacto social, de todas as 
maneiras possíveis.” – Vol. 5, p. 938.

Pense Nisto: O que é que as ações de Jesus nos dizem sobre a importância da 
divulgação da mensagem da salvação a todo o custo? Que outros tabus culturais 
quebrou Jesus a fim de contactar a mulher samaritana? Que lições retiramos des-
se ministério de Jesus junto desta mulher, apesar da má reputação que ela tinha?

II. Profunda Comunhão
(Recapitule Atos 2:42.)

Na parte de segunda-feira desta lição, aprendemos que a comunhão cristã 
é uma das maneiras pelas quais Deus firma os novos crentes na fé. A palavra 
koinonia, usada por Lucas em Atos 2:42, significa partilha, união, associação ín-
tima, parceria, participação, uma sociedade, uma comunhão, uma fraternidade. 
Koinonia é união começada e dirigida pelo Espírito Santo.

 Os novos crentes referidos em Atos entregaram-se a Deus de todo o coração 
e ao serviço uns dos outros. “Comiam” juntos. Haverá comunhão mais íntima 
entre amigos do que terem uma refeição em conjunto? Jesus foi censurado por 
comer com pecadores (Lucas 15:2). Devemos salientar aqui que os crentes não 
relegavam a sua comunicação e partilha para um certo dia da semana ou para 
uma certa forma de atenção a uma atividade. Não se limitavam a reunir-se por-
que a igreja ia sair para uma atividade algures. O que tinham era uma cultura 
espiritual de cuidado e partilha.

Pense Nisto: A Escola Sabatina é uma das atividades essenciais da igreja lo-
cal. De que modo pode ela ser um local onde as pessoas vivem uma experiência 
de interesse e atenção uns pelos outros? Além de criar uma oportunidade para o 
estudo da verdade, para que outros propósitos existe a Escola Sabatina? Depois 
de sermos maltratados toda a semana pelo diabo, como é que mostramos aten-
ção e interesse para com aqueles que vêm à Escola Sabatina?

III. O Objetivo à Vista
(Leia Mateus 28:18-20.)

O estudo desta semana termina com uma atenção dupla sobre a recuperação 
dos membros perdidos e sobre a conservação de todos os membros, de modo a 
que nenhum abandone a comunidade.
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À medida que novos membros se unem à igreja, há um sentimento palpável 
de entusiasmo. Os membros já bem enraizados encaram frequentemente isto 
como prova de que Deus está a abençoar a igreja e que a igreja está ativamente 
envolvida no ministério para que foi chamada. Os novos membros são conduzi-
dos ao ministério ativo e preparados para o serviço. As igrejas em crescimento 
têm uma aura à sua volta. Poderá isto levar a um tipo de complacência quanto 
ao ministério junto da comunidade mais vasta? Pode uma tal igreja passar a con-
centrar-se em si mesma embora professe estar a cumprir a missão evangélica?

No seu provocante livro The Externally Focused Church (A Igreja Voltada para 
o Exterior), os autores Rick Rusaw e Eric Swanson escrevem: “As igrejas volta-
das para o interior concentram-se em obter pessoas para dentro da igreja e em 
criar aí atividades…. São boas igrejas, cheias de pessoas boas. E o que fazem 
é vital, mas não suficiente para uma igreja saudável. A adoração, o ensino e as 
devoções pessoais são absolutamente necessárias para a edificação da capa-
cidade interna necessária paraa manter a atenção no exterior, mas se todos os 
recursos humanos e financeiros se esgotarem dentro das quatro paredes da 
igreja, então, por muito ‘espirituais’ que as coisas pareçam, há qualquer coisa 
que falta.” – The Externally Focused Church (A Igreja Voltada para o Exterior). 
Loveland, Colo.: Group Publishing, 2004, p. 16.

Pense Nisto: De que maneira pode ajudar a sua igreja local a cumprir o man-
dato evangélico encontrado em Mateus 28:18-20 e a evitar tornar-se obcecada 
com o que acontece dentro das suas quatro paredes?

3.º PASSO – PRATICAR!

Só para o Moderador: Como é que aplicamos processos avaliativos à nossa 
vida pessoal? À medida que os membros da classe respondem às perguntas 
abaixo, anime-os a encontrar respostas na reserva da respetiva experiência pes-
soal com Deus.

Perguntas para Reflexão:

1.  Algumas igrejas estabelecem um processo claro para a incorporação de 
novos crentes na comunhão e no trabalho da igreja. Que coisas devem ser 
incluídas num tal processo? Que coisas não devem lá constar?

2.  Leia Gálatas 6:2. Que se espera que os membros do corpo de Cristo façam 
pelos outros membros? Porquê? De que maneiras específicas esta ética de 
cuidado e atenção fortalece o trabalho da igreja?

Perguntas para Aplicação:

1.  Leia Hebreus 10:25. Parte do versículo transmite o sentido de urgência a 
respeito das reuniões em conjunto como uma família de crentes. Alguns 

membros creem que se podem concentrar melhor em Deus adorando on-
line, em vez de na igreja local. O que é que lhes diria para os convencer a 
começar a frequentar a igreja?

2.  Algumas igrejas possuem uma cultura de comunhão que é tão sólida que 
os que vêm de fora mal conseguem lá penetrar. O que é que os membros 
podem fazer a fim de quebrar a cultura facciosa dentro da igreja local?

3.  De que modo pode a vossa classe da Escola Sabatina ajudar a recuperar 
membros da igreja que se perderam? Que função desempenha a oração no 
processo de recuperação?

4.  De que modo pode a Escola Sabatina local apoiar a missão mundial da igreja? 
A missão mundial é um dos pontos centrais da atenção da Escola Sabatina.

Perguntas para Testemunho: 

1.  Testemunhar pode ser um processo “sujo”. Quando nos envolvemos nele, 
a nossa vida fica muitas vezes emaranhada com pessoas que podem ter 
problemas sérios. Como é que se continua a agir em favor daqueles que es-
tão magoados quando as suas dores começam a complicar a nossa vida?

2.  Que contribuição – além de dinheiro – podem os mais velhos dar para os 
esforços evangelísticos da igreja? De que maneira poderia uma congrega-
ção local fazê-los parte integral das suas atividades para dentro e para fora 
da igreja?

4.º PASSO – APLICAR!

Só para o Moderador: Peça a um membro da classe que leia Hebreus 11:21. 
O objetivo deste exercício de encerramento é aceitar o apelo para fazer trabalho 
missionário durante toda a vida. Jacob era um indivíduo profundamente defeituo-
so. Cometeu muitos erros na sua vida; no entanto, Deus perdoou-o, abençoou-o 
e deu-lhe o poder de ser uma bênção para outros. Realce o ponto de que, no 
caso de morrermos antes da vinda de Jesus, devemos estar totalmente esgota-
dos por termos dado tudo a Deus!

O incidente referido em Hebreus 11:25 ocorreu em Génesis 48. Na altura, Ja-
cob já era um homem idoso, cego e enfraquecido. Tinha passado por muita coisa 
e aprendido lições difíceis às mãos de Deus. Ao preparar-se para a morte, ele 
continuou o seu ministério, principalmente dirigido para a família. Abençoou os 
filhos de José, Manassés e Efraim, e adorou Deus até mesmo ao fim da sua vida.

1. Que tipo de vida viveu Jacob? O que é que a sua falta de fidelidade para com 
Deus, por vezes, nos diz sobre a misericórdia de Deus no Seu lidar connosco?

2. Em que aspetos a família de Jacob sofreu as consequências dos seus pe-
cados e erros como pai?

3. Que momento mudou a sua vida para sempre? O que foi que Deus fez por 
ele (Gén. 32:26-28)?


