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LIÇ

Apresentação
Este curso, O Método de Cristo, tem como objetivo ensinar como levar pessoas aos pés de Jesus
de uma forma simples.
O instrutor bíblico deve levar em consideração as seguintes recomendações:
A. ANTES DO ESTUDO

1

1. Criar um diálogo e um clima agradável antes de começar o estudo do dia.
2. Fornecer uma Bíblia, o guia de estudos e uma caneta para cada aluno.
B. DURANTE O ESTUDO
1. Orar para que o Espírito Santo ajude você e o estudante a pôr em prática o aprendizado.
2. Recapitular a lição anterior.
3. Fazer uma introdução interessante.
4. Repetir cada pergunta e solicitar que os discípulos participem, lendo textos de Ellen White
e passagens da Bíblia.
5. Repetir cada resposta, enquanto o aluno escreve textualmente.
C. APÓS O ESTUDO

2

1. Ao concluir o estudo, permita que os presentes falem o que pensam, sentem e o que estão
dispostos a fazer em relação ao assunto estudado.
2. Aplicar a lição à vida prática do discípulo e conﬁrmar sua decisão.
3. Convidar o discípulo a tomar a decisão de assinar no estudo como sinal de compromisso
e aceitação do conteúdo estudado.
4. Fazer uma oração de gratidão.
5. Conﬁrmar a data, o horário e o tema do próximo estudo.

2
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LIÇÃO

TODOS ENVOLVIDOS NA
MISSÃO
Deus não precisa da nossa ajuda para pregar o evangelho. Ele é Deus e poderia trabalhar
sozinho, com os anjos, com os animais e até com as pedras. Mas Ele confiou o cumprimento da missão a nós, para que pudéssemos crescer na experiência cristã. Portanto, a
missão não consiste somente na pregação do evangelho, mas em fazer isso com a participação de cada um de nós. Qualquer igreja que tente cumprir a missão somente por meio
do trabalho de instrutores bíblicos contratados, de evangelistas ou de alguns poucos crentes, não cumpre a missão como o Senhor ensinou. A Bíblia e o Espírito de Profecia nos deixam conselhos claros a respeito.

Qual é o primeiro impulso de um coração regenerado?

37685 – Revista Metodo de Cristo

1

“O primeiro impulso do coração regenerado é levar outros também ao Salvador”
(O Grande Conflito, p. 70).

Isso significa que, se uma pessoa não sente o desejo de levar outros a Jesus, seu coração não está regenerado.

2

Qual é a característica de uma pessoa verdadeiramente convertida?
Fábio
Designer

“Não há pessoa verdadeiramente convertida que viva vida inútil e ociosa”
(Parábolas de Jesus, p. 280).

Editor

Coord. Ped.

C.Q.

A verdadeira conversão gera no coração o desejo de buscar outra pessoa e levá-la a
Jesus. Se uma pessoa não sente o desejo de compartilhar a mensagem com outros,
é prova de que não foi convertida, pois: “Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus
como missionário” (O Desejado de Todas as Nações, p. 128).
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Por que devemos participar da obra do Senhor?
“Deus poderia haver realizado Seu desígnio de salvar pecadores sem nosso
auxílio; mas, a ﬁm de desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, é-nos
preciso partilhar de Sua obra” (O Desejado de Todas as Nações, p. 142).

6
O pecado desﬁgurou o caráter de Deus em nós. Temos nos tornado maus e egoístas. Aprendemos a ﬁngir e a disfarçar. Vivemos de aparências. Somos quentes por fora e frios por dentro.
Jesus veio para reproduzir Seu caráter em nossa vida, para restaurar o que estava deteriorado, para nos levar novamente à semelhança com o Pai. Para isso, Ele nos deu a missão.

4

Qual é o segredo do crescimento espiritual?
“O único meio de crescer em graça é achar-se interessado em fazer exatamente
a obra que Cristo nos ordenou fazer” (Serviço Cristão, p. 101).

7
Não é suﬁciente nascer no reino de Deus. A vida é crescimento. O dia em que alguém parar
de crescer, morrerá. Precisamos crescer em graça. Essa expressão denota ênfase. Levar
alguém a Jesus não é uma tarefa que você possa fazer somente no tempo livre, isso é
imprescindível e fundamental, pois se trata de um processo constante.

5 Qual é o segredo para o fortalecimento da fé?
“Deve fazer-se na igreja uma obra bem organizada, para que seus membros
saibam como comunicar a luz a outros e assim fortalecer a própria fé e aumentar
o seu conhecimento. Ao repartirem o que de Deus receberam, vão se ﬁrmar na fé.
A igreja que trabalha é igreja viva” (Testemunhos Seletos, v. 3, p. 68).

4
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Perceba a progressão no pensamento acima. Quando um cristão transmite a luz a outros,
ele aumenta seu conhecimento e fortalece a sua fé. “Ao repartirem o que de Deus receberam, vão se ﬁrmar na fé.” Observe as vantagens de levar outra pessoa a Cristo. Você
aumenta seu conhecimento. À medida que você repete as verdades a outros, essas verdades se aﬁrmarão em você. Mas os benefícios não acabam aí; sua fé também se fortalece
e você se consolida na verdade.

6

O que acontece se você não compartilha sua fé?
“Há perigo para os que fazem pouco ou nada para Cristo. A graça de Deus não
habitará por muito tempo na alma daqueles que, tendo grandes privilégios e oportunidades, permanecem silenciosos” (Serviço Cristão, p. 89).

7
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Você percebe por que existem pessoas que começam a vida cristã com um entusiasmo
extraordinário e acabam voltando para sua vida passada em pouco tempo? Essas pessoas
“permaneceram silenciosas”, e “a graça de Deus não habitará por muito tempo” na vida
de alguém que não compartilha sua fé com outros.

Qual é o remédio para a apostasia?
“Os cristãos, cujo zelo, fervor e amor crescem constantemente não apostatam
nunca. São aqueles que não se acham empenhados nessa obra desinteressada
os que se acham numa condição enferma e chegam a esgotar-se com lutas, dúvidas, murmurações, pecados e arrependimentos, até perderem toda a consciência
do que seja a verdadeira religião” (Serviço Cristão, p. 107).

Fábio
Designer

Editor

A serva de Deus apresenta a obra missionária como um dos segredos para permanecermos ﬁrmes na fé. Aquele que vive compartilhando sua fé “não apostata nunca”, diz
ela. Os cristãos que vivem uma vida inativa e não têm esse compromisso de levar pessoas a Jesus, “Reconhecem que não podem volver ao mundo, e assim penduram-se às
extremidades de Sião, tendo ciúmes mesquinhos, invejas, decepções e remorsos. Estão
cheios de espírito de crítica e alimentam-se das faltas e erros de seus irmãos” (Serviço
Cristão, p. 107).
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O que acontece com os que professam piedade, mas não se empenham no
serviço de Deus?

2

“Muitos há que professam o nome de Cristo cujo coração não está empenhado em Seu
serviço. Colocaram-se simplesmente numa proﬁssão de piedade, e, por esse mesmo
ato, aumentaram o tamanho de sua condenação e se tornaram mais enganosos e mais
bem-sucedidos agentes de Satanás, para a ruína de almas” (Serviço Cristão, p. 95).

LIÇ

Com frequência, há pessoas sinceras que vivem preocupadas em fazer que a igreja chegue a um nível de comportamento exemplar. Não há nada de errado nisso. Porém, é um
terrível perigo esquecer que o testemunho é fundamental na vida do cristão.

1
9

Qual é a melhor forma de se preparar para a vinda de Jesus?
“Estamos no tempo de espera. Mas este período não deve ser despendido em
abstrata devoção. Esperar, vigiar e o atento trabalho, devem ser combinados”
(Serviço Cristão, p. 85).

A oração e o estudo diário da Palavra de Deus são indispensáveis, mas precisam ser
acompanhados com o trabalho de “indicar o caminho aos que estão nas trevas”. De outra
forma, a vida devocional se torna vazia e sem sentido.

2

Minha decisão
Entendo que preciso me comprometer com a missão da igreja porque esse é o segredo do
crescimento espiritual. Por isso, decido continuar procurando pessoas e levá-las a Jesus.”

Assinatura

6
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LIÇÃO

A dinâmica do
testemunho
No plano divino, a missão deveria ser cumprida com a participação de cada cristão. Jesus
nos deu a missão e nos ensinou como evangelizar o mundo. A pregação do evangelho,
para Ele, não é algo que você passa fazer somente no tempo livre. É um estilo de vida.
Cada cristão deve iluminar o mundo com sua vida e procurar uma pessoa no círculo dos
seus amigos, familiares, vizinhos e colegas de trabalho, para levá-la a Jesus.

Quem foi um dos primeiros seguidores de Jesus? (João 1:35-37)
37685 – Revista Metodo de Cristo

1

André começou a seguir a Jesus graças ao testemunho de seu mestre João Batista. O testemunho de João foi direcionado aos seus discípulos. Entre eles existia um relacionamento
de amizade. Está comprovado que o testemunho de um conhecido é mais poderoso que o
de uma pessoa desconhecida. Se você deseja ter sucesso ao compartilhar o evangelho, é
melhor começar com seus amigos.

2

O que o Espirito de Profecia diz sobre os que nascem no reino de Deus?
“Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário”
(O Desejado de Todas as Nações, p. 128).

Fábio
Designer

Editor

Coord. Ped.

Missionário é aquele que cumpre a missão. Descobre Jesus e não pode permanecer calado. Compartilha sua descoberta com outros. Você já compartilhou sua fé com outros?
Pense nas pessoas com as quais se relaciona: Quantas ainda não conhecem Jesus?
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Qual foi a primeira coisa que André fez após se tornar um seguidor de
Jesus? (João 1:40, 41)

André achou primeiramente Pedro. O verbo-chave aqui é “achar”. Você não pode achar
o que não está procurando. André procurou por Pedro, que, além de seu irmão, era seu
colega de trabalho. Ambos eram pescadores. Poucas pessoas estão dispostas a prestar atenção a desconhecidos. André teve resultados ao evangelizar Pedro, porque ambos
eram irmãos.

4

6

Ao Jesus chegar à Galileia, achou Filipe e o convidou para segui-Lo. Quem
tinha evangelizado Filipe? (João 1:43, 44)

Filipe era de Betsaida, a cidade de André e Pedro. Isso sugere a ideia de que foi Pedro
quem o procurou e lhe contou sobre Jesus. Betsaida era uma região pequena. Nos arredores de Betsaida ﬁcava Cafarnaum, que também era uma cidade pequena. Nas cidades
pequenas todos se conhecem. Então, Pedro aproveitou a oportunidade para evangelizar
seu vizinho Felipe. “Em Sua sabedoria, o Senhor põe os que estão à procura da verdade
em contato com seus semelhantes que a conhecem. É plano do Céu que os que receberam
a luz a comuniquem aos que se acham em trevas” (Atos dos Apóstolos, p. 75). Você está
cumprindo o plano divino em sua vida?

5

7

Onde deveríamos falar de Jesus às pessoas?
“No círculo familiar, no lar do vizinho, à cabeceira do doente, de maneira tranquila
podeis ler as Escrituras e falar acerca de Jesus e da verdade”
(Testemunhos Seletos, v. 3, p. 62).

Você não pode começar tentando convencer as pessoas sobre suas novas convicções. Isso
levantaria preconceitos que depois se transformariam em muros intransponíveis.

8
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Você precisa mudar de atitude. Ser amável e cortês. A serva do Senhor afirma: “Cristo
orientou: “Aprendei de Mim, [...] e encontrareis descanso para a vossa alma” (Mateus
11:29). Por que não aprendemos diariamente do Salvador? Por que não vivemos em constante comunhão com Ele, de modo que em nossos vínculos uns com os outros, possamos
falar e agir bondosa e cortesmente? Por que não honramos o Salvador ao manifestarmos ternura e amor uns pelos outros? Se falarmos e agirmos em harmonia com os princípios do Céu, os descrentes serão aproximados de Cristo ao se associarem conosco”
(Testemunhos Para a Igreja, v. 9, p. 190).

6

O que Filipe fez após sua conversão? (João 1:45)

7
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A serva de Deus diz: “Filipe sabia que seu amigo estava examinando as profecias e, enquanto Natanael orava sob uma figueira, descobriu-lhe o retiro. Muitas vezes haviam orado juntos nesse isolado lugar, ocultos pela folhagem” (O Desejado de Todas as Nações,
p. 140). Perceba as expressões “amigo” e “haviam orado juntos”. Isso é chave se você
deseja ter sucesso no cumprimento da missão: Um amigo conta para outro o que Jesus
fez na sua vida.

Leia a citação a seguir e responda: No plano divino, qual é o melhor lugar
para evangelizar?
“Com a vocação de João, André e Simão, Filipe e Natanael, começou o fundamento
da igreja cristã. João dirigiu dois de seus discípulos a Cristo. Então, um deles, André,
achou a seu irmão, e chamou-o para o Salvador. Foi logo chamado Filipe, e este
foi em busca de Natanael. Esses exemplos nos devem ensinar a importância do
esforço pessoal, de fazer apelos diretos a nossos parentes, amigos e vizinhos [...].
Na própria família, na vizinhança, na cidade em que residimos, há trabalho para
fazermos como missionários de Cristo” (O Desejado de Todas as Nações, p. 141).

Fábio
Designer

Editor

Coord. Ped.

C.Q.

Foi assim que começaram a divulgação do evangelho e a formação da igreja cristã, e, se
quisermos terminar a missão, precisamos ensinar a cada membro da igreja a procurar um
familiar, conhecido, colega de trabalho ou um amigo e levá-lo a Jesus.
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O que o Espírito de Profecia diz em relação a nossa responsabilidade para
com as pessoas que conhecemos?

3

“Muitos há que necessitam do serviço de amoráveis corações cristãos. Têm-se
imergido na ruína muitos que poderiam ter sido salvos, houvessem seus vizinhos,
homens e mulheres comuns, se esforçado em benefício deles. Muitos há à espera
de que alguém se lhes dirija pessoalmente. Na própria família, na vizinhança, na
cidade em que residimos há trabalho para fazermos como missionários de Cristo”
(O Desejado de Todas as Nações, p. 141).

LIÇ

O mundo já estaria evangelizado se tivéssemos seguido o plano mestre de Jesus Cristo
e nos preocupado em motivar cada membro da igreja a procurar seus amigos, familiares
e vizinhos. Porém, infelizmente, o plano divino se tornou “mais um método” em meio de
tantos outros.

1

MInha decisão
Entendo que o plano original de Jesus é que cada cristão procure seus amigos, familiares
e conhecidos, levando-lhes a luz do evangelho. Por isso, decido procurar no meu círculo de
amizade as pessoas que evangelizarei. Abaixo, escrevo o nome e o telefone de cinco delas.

2

Assinatura

Nome/telefone:
1.

/ (

)

2.

/ (

)

3.

/ (

)

4.

/ (

)

5.

/ (

)

10
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LIÇÃO

O evangelismo
da amizade
No estudo anterior vimos que a amizade é a melhor ferramenta de evangelismo. Se você
deseja levar alguém a Cristo, deverá levar em consideração dois princípios básicos. Primeiro: geralmente, ninguém deseja mudar de religião. E, em segundo lugar, as pessoas
não seguem desconhecidos, mas aos seus amigos. Portanto, faça amizade antes de falar
de religião.

Qual foi a ordem que Jesus deu ao jovem geraseno após liberá-lo do poder
do maligno? (Marcos 5:18, 19)
37685 – Revista Metodo de Cristo

1

Se Jesus chegou à sua vida e a transformou, você precisa contar aos outros o que o Senhor fez por você. O problema é que vivemos em um mundo no qual, com raras exceções,
ninguém quer ouvir de Jesus. Como você pode levar uma pessoa a Cristo em um mundo
assim? Seja amigo dela!

2

No tempo de Jesus existiam pessoas que não queriam ouvir a verdade?
(Mateus 13:13-15)

Fábio
Designer

Editor

Em todos os tempos houve pessoas que não desejaram escutar a Palavra de Deus. Mas
Cristo nos ensinou uma forma de alcançar esses corações.

Coord. Ped.

C.Q.
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3

5

Leia a seguinte citação e escreva os cinco passos que Jesus dava para
evangelizar as pessoas:
“Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo.
O Salvador misturava-Se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o
bem. Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes às necessidades e granjeavalhes a confiança. Ordenava então: ‘Segue-Me’” (A Ciência do Bom Viver, p. 143).
1. ------------------------------------------------------------------------------------------2. ------------------------------------------------------------------------------------------3. ------------------------------------------------------------------------------------------4. ------------------------------------------------------------------------------------------5. -------------------------------------------------------------------------------------------

6

O Senhor não Se aproximava das pessoas com a intenção direta de levá-las para
Sua igreja, mas procurava lhes fazer o bem. Sempre que você se aproxima de um
familiar, amigo, vizinho ou colega de trabalho, essa pessoa já sabe que você é cristão
e que vai tentar convencê-la, de alguma forma. Portanto, a pessoa fica em alerta, se
prepara para responder aos argumentos ou se afasta de você e evita qualquer tipo de
conversa. Por isso, siga o exemplo de Jesus. Relacione-se com as pessoas para lhes
fazer o bem.

4

Por que Jesus aceitava ir a festas?
“Quando convidado para um banquete, Cristo aceitava o convite para, enquanto
estivesse sentado à mesa, semear no coração dos presentes a semente da verdade”
(Evangelismo, p. 58).

7
Naturalmente, essas festas eram familiares e não lugares de pura diversão onde o cristão
corre o perigo de voltar a sua antiga forma de viver. “Cristo nos deu um exemplo disto.
Quando convidado a comer com publicanos e pecadores, não Se recusava; pois, de nenhum outro modo, senão misturando-Se com eles, poderia chegar a essa classe” (Obreiros
Evangélicos, p. 394).

12
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Sobre o que Jesus falava com as pessoas a fim de conquistar o coração delas?
“Jesus via em cada pessoa, alguém a quem devia ser feito o chamado para Seu reino.
Aproximava-Se do coração do povo, misturando-Se com ele como alguém que lhe desejava
o bem-estar. Procurava-o nas ruas públicas, nas casas particulares, nos barcos, na sinagoga,
às margens do lago e nas festas nupciais. Ia-lhe ao encontro em suas ocupações diárias e
manifestava interesse em seus negócios seculares. [...] A poderosa simpatia pessoal que
Dele procedia, conquistava os corações (O Desejado de Todas as Nações, p. 151).

Se você deseja levar uma pessoa a Jesus, a primeira coisa que você precisa fazer é se tornar
amigo dela. Fique próximo, fale com ela das coisas que lhe interessam, descubra seus gostos,
se familiarize e converse sobre eles. Não tenha pressa em convidá-la para a igreja, nem em dar
estudos bíblicos. Invista seu tempo para ser amigo. Participe das suas atividades, aceite um
convite dela. Faça o que Jesus fazia.

Leia a seguinte citação e escreva abaixo os três passos que a serva do
Senhor propõe para evangelizar as pessoas.

37685 – Revista Metodo de Cristo

6

“Irmãos e irmãs, visitem os que vivem próximo de vocês e, com simpatia e bondade, procurem alcançar-lhes o coração. Certifiquem-se de trabalhar de maneira
que seja removido o preconceito, em lugar de despertá-lo” (Testemunhos Para a
Igreja, v. 9, p. 35).
1. ------------------------------------------------------------------------------------------2. ------------------------------------------------------------------------------------------3. ------------------------------------------------------------------------------------------São três passos-chave. Quebre os preconceitos! Em vez disso, mostre simpatia e bondade.
Ninguém resiste à simpatia; ela atrai. Se você quiser que uma pessoa escute você falar
sobre Jesus, primeiro você tem que conseguir que ela te escute, e as pessoas só escutam
pessoas simpáticas.

7

Fábio
Designer

Editor

De que outra forma você pode alcançar o coração dos incrédulos?
Coord. Ped.

“Em quase toda comunidade há grande número que não dará ouvidos aos ensinamentos da Palavra de Deus nem assistirá a quaisquer cultos. [...] Muitas vezes
o alívio de suas necessidades físicas é a única via de acesso pela qual se pode
aproximar deles” (Conselhos Sobre Saúde, p. 388).

C.Q.

Depto. Arte
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O mundo está cheio de pessoas tristes, que vivem situações horríveis com o cônjuge e
com os ﬁlhos. São pessoas desesperadas, que não conseguem dormir, pessoas que não
sabem o que fazer, nem para onde ir. Elas não sabem que a solução é Cristo. Portanto,
ﬁque próximo delas, disposto a escutá-las e a ser uma mão amiga. Simplesmente escute.
Há pessoas que pagam muito dinheiro aos terapeutas só para serem ouvidas. Ouça e se
interesse pelas suas diﬁculdades. Que seus amigos saibam que podem contar com você.

8

4

LIÇ

Qual é a única coisa que pode suavizar um coração duro?
“Devemos aproximar-nos das pessoas individualmente com simpatia semelhante
à de Cristo e procurar despertar-lhes o interesse nas coisas da vida eterna. Os
corações podem ser tão duros quanto o caminho batido, e pode parecer uma
tentativa inútil apresentar-lhes o Salvador; mas, embora a lógica possa falhar em
mover, e o argumento seja impotente para convencer, o amor de Cristo, revelado
no ministério pessoal, pode abrandar o coração empedernido, de modo que a
semente da verdade possa enraizar-se” (Parábolas de Jesus, p. 22).

1
Para realizar essa obra pessoal, você precisar ganhar a conﬁança da pessoa. Ninguém
conﬁa em quem não conhece. Muitas vezes não conseguimos levar pessoas a Jesus porque não temos a conﬁança delas antes de fazer o convite para segui-Lo. Quando você
ganha a conﬁança de uma pessoa, não existe mais um coração duro. Ninguém consegue
resistir ao amor reﬂetido na vida de um ﬁlho de Deus sincero.

MInha DECISão
Entendo que somente o método de Cristo pode dar resultado quando eu sair à
procura de pessoas. Por isso, desejo investir tempo para conquistar primeiro
a amizade delas, antes de falar de religião.

2

Assinatura

Que atos de simpatia e bondade você pretende realizar nesta semana em favor da pessoa
pela qual você está orando?

14
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LIÇÃO

Salvando com
Intencionalidade
Temos o seguinte conselho inspirado: “A comissão divina não necessita de nenhuma reforma. A maneira de Cristo pregar a verdade não pode ser aperfeiçoada. O Salvador deu
lições práticas aos discípulos, ensinando-os a trabalharem de tal maneira que as almas
se sentissem felizes na verdade. Ele simpatizava com os abatidos, os sobrecarregados, os
oprimidos. Alimentava os famintos e curava os enfermos. Andava constantemente fazendo
o bem. Por meio do bem que realizou, por Suas palavras amoráveis e atos de bondade,
interpretou Ele o evangelho para os homens” (Conselhos Para a Igreja, p. 315).

Qual foi o primeiro passo de André para levar seu irmão, Pedro, a Jesus?
(João 1:41, 42)

37685 – Revista Metodo de Cristo

1

André achou Pedro. Você não pode achar o que não procura. Por isso, você precisa saber quem
você quer levar a Jesus. Nenhum trabalho feito sem intenção dá resultados. Escolha entre seus
vizinhos, familiares, colegas de trabalho ou de estudo cinco pessoas as quais você esteja disposto a levar a Jesus. Elas não têm que ser suas amigas no começo, mas devem ser pessoas
às quais você se aproximará com a intenção de ter uma amizade e de levá-las a Jesus.

2

Fábio

O que aconteceu com Jó enquanto ele orava pelos seus amigos? (Jó 42:10)

Designer

Editor

Coord. Ped.

A conversão é obra do Espírito Santo. Portanto, após ter escolhido as pessoas que deseja
evangelizar, ore por elas. Não se canse de orar, mesmo se parecer que não está dando
resultado. O Espírito de Deus está trabalhando de forma invisível e, quando menos você
esperar, terá uma surpresa. A oração intercessória, além de ajudar a pessoa pela qual você
está orando, vai lhe fazer bem. As circunstâncias difíceis pelas quais Jó passava mudaram
quando ele começou a orar pelos amigos.
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3

Que promessa Jesus deu aos que oram juntos? (Mateus 18:19)

6
A expressão “também lhes digo” demonstra que esse é um assunto difícil de entender para
os seres humanos. Jesus tem que repeti-lo vez após vez. Mas a promessa é concreta e
segura. Não falha. Deus responde à oração de dois ﬁlhos quando eles concordam sobre um
assunto e juntos pedem. Portanto, procure um companheiro de oração e, juntos, orem pelos
seus amigos. Deus responderá desde os Céus, e eles serão chamados à conversão.

4

O que você deve fazer para que as pessoas lhe ouçam? (Provérbios 17:17)

As pessoas só seguem seus amigos. Quem leva um jovem ao mundo das drogas? Os
amigos. Qualquer jovem que começa a usar drogas sabe que entrará em um abismo de
destruição. Mas o poder da amizade é tão grande que o jovem aceita seguir seus amigos
apesar do risco. Por que uma pessoa rejeitaria o convite de ir à igreja, se já tiver sido
conquistada pela amizade? No começo, não fale de religião. Ninguém, com pouquíssimas
exceções, quer mudar de religião. Não comece a se aproximar das pessoas, falando sobre
assuntos religiosos. Ao se aproximar das pessoas, fale do que lhes interessa e não do que
é importante e verdadeiro para você.

5

Qual é o conselho de Ellen White?
“Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo.
O Salvador misturava-Se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o
bem. Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes às necessidades e granjeavalhes a conﬁança. Ordenava então: ‘Segue-Me’” (A Ciência do Bom Viver, p. 143).

7

Ninguém estabelece uma amizade em uma semana ou um mês. A amizade é uma planta
que precisa de tempo para ser cultivada, mas é o único método que Jesus nos deu para
cumprir a missão. A serva do Senhor diria: “Aproxime-se das pessoas como alguém que
lhes desejaria o bem-estar”. Não tenha pressa! Se são necessários pelo menos nove meses para que uma criança nasça, também é preciso tempo para que uma pessoa nasça

16
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no reino de Deus. Portanto, invista tempo na amizade com uma pessoa, sem lhe dar essa
impressão de que quer convertê-la.

6

Quais são as formas de demonstrar simpatia?
“Se nos humilhássemos perante Deus, e fôssemos bondosos e corteses, compassivos
e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade onde agora há apenas
uma” (Testemunhos Para a Igreja, v. 9, p. 189).

7

37685 – Revista Metodo de Cristo

A simpatia atrai. Se Cristo vive em você e você reﬂete Seu caráter, sua vida será como um
ímã que atrairá as pessoas. Uma saudação, um gesto de cortesia ou gentileza, um elogio,
uma palavra de carinho são detalhes de simpatia que conquistam vizinhos, familiares e
colegas de trabalho ou de estudo. Aqui estão algumas ideias para você se aproximar e fazer
o bem a alguém:
• Ajude a descer as compras do carro.
• Compartilhe um prato de comida quando preparar algo especial.
• Ofereça-se para cuidar da casa quando a pessoa precisar viajar.
• Ofereça-se para limpar a casa.
• Ofereça-se para ajudar com o transporte.
• Convide a pessoa para ir a sua casa.
• Ofereça-se para pegar a correspondência quando a pessoa viajar.
• Descubra quando é o aniversário da pessoa e lhe dê um presente.
• Ajude com uma tradução, se precisar.
• Arrume algo da casa, se tiver experiência.
• Ofereça-se para lavar o carro.

Que conselho Paulo dá em relação aos necessitados? (Gálatas 6:10)

Fábio
Designer

Editor

Coord. Ped.

Todas as pessoas têm necessidades, sejam emocionais ou físicas. Todos, em algum momento, passam por diﬁculdades e, nessas horas, precisam de um amigo para lhe abrir o coração.
Se você se colocar nas mãos de Deus para ser uma bênção na vida dos outros, poderá
aproveitar essa oportunidade para mostrar Jesus como a fonte de água viva, que sacia a
sede da alma (João 4:10).
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8

Segundo Amós, o que deve acontecer para que duas pessoas andem
juntas? (Amós 3:3)

5

LIÇ
Voltamos ao fator tempo. A conﬁança de uma pessoa não é algo que se obtém em pouco
tempo. Ela é o resultado do tempo e da convivência. Aprenda a ouvir. Todos precisam ser
escutados. Preste atenção ao que as pessoas querem falar. Não demonstre impaciência,
mesmo quando o assunto parecer irrelevante para você. Um amigo leal se compadece
dos seus problemas, mesmo que não sejam graves. Se você não deseja ouvir as pessoas,
como espera que elas recebam a mensagem? Como espera levá-las à igreja?

1

MInha DECISão
Peço a Deus que me ajude a seguir os passos Dele,
a ﬁm de levar outras pessoas ao Seu reino.

Assinatura

2

3
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5

Igrejas do amor

LIÇÃO

Deus é amor, e Sua igreja na Terra é a igreja do amor. Porém, com frequência, o cristão
se esforça para levar pessoas a Cristo, mas a própria igreja não está pronta para receber
novos crentes. Não é uma igreja amorosa e receptiva. O resultado é que os amigos que
vão pela primeira vez não têm o desejo de retornar. Temos o desafio de transformar nossas
igrejas em favos de mel que atraiam os que se aproximem dela.

Como as pessoas saberão que somos discípulos de Jesus? (1 João 2:7, 8)
37685 – Revista Metodo de Cristo

1

A primeira característica da igreja de Deus é o amor. Jesus disse: “Com isso todos saberão
que vocês são Meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros” (João 13:35, NVI).
Guardar os mandamentos é um resultado natural do nosso amor por Cristo. Esse amor se
traduz também no amor pelos seres humanos, especialmente pelos novos crentes. Faça da
sua igreja um lugar onde as pessoas se sintam realmente amadas.

2

Qual é o instrumento de Deus para levar pessoas a Ele? (Jeremias 31:3)

Fábio
Designer

A pessoas sofrem quando estão fora do círculo do amor de Deus. Sua missão é levá-las ao
círculo do amor divino, e não simplesmente mudar a religião delas.

Editor

Coord. Ped.

3

Qual é a advertência de Jesus aos membros da igreja? (Mateus 18:6)
C.Q.

Depto. Arte
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Essa advertência é direcionada aos membros da igreja com relação aos novos crentes.
A igreja deve se transformar numa comunidade atrativa. O esforço pessoal dos membros
fracassará se a igreja não for atrativa. Esse trabalho começa à porta, ao receber as pessoas que chegam ali pela primeira vez. Os recepcionistas devem ser os membros mais
amáveis. Eles são o rosto da igreja.

4

7

Que poder a luz dos justos tem? (Provérbios 13:9)

Ensine a igreja a sorrir. O sorriso é descanso para os cansados, luz para os decepcionados,
alegria para os tristes e o melhor remédio para as preocupações. No mundo, ninguém se
preocupa com o outro. Milhões de pessoas se cruzam nas ruas e até no mesmo prédio,
sem se cumprimentar ou sequer se olhar. A igreja tem que ser diferente. Cada membro
deve aprender a cumprimentar as pessoas, mesmo sem conhecê-las. Basta ver um rosto
desconhecido para sorrir com amabilidade e lhe oferecer ajuda no que seja necessário. As
pessoas devem sair da igreja impactadas por sua cortesia e amabilidade, a ﬁm de que se
sintam animadas a retornar.

5

8

Em que nos tornamos quando aceitamos a Jesus? (Gálatas 4:4-7)

Nunca chame de “visitas” as pessoas que vão à igreja pela primeira vez. Se alguém o
convida para um jantar em casa e ao entrar lhe diz que você é uma visita, signiﬁca que
você não é parte da família, que você está ali só naquele momento e que não é para se
acostumar! Essa é a mensagem que você transmite às pessoas ao chamá-las de “visitas”.
As pessoas que vão pela primeira vez também são parte da família; portanto, não faça com
que se sintam alheias. Chame-as de “irmã” e “irmão”, sem medo. Diga que elas são parte
da família e que fazia muito tempo que você estava esperando por elas.

6

Como é considerada a palavra dita com gentileza? (Provérbios 25:11)

“Muitos se tornaram fracos e desalentados no ardor da luta, aos quais palavras de simpatia e animação teriam ajudado a vencer. Guardem-se sempre de se tornarem frios, negligentes, apáticos, propensos a censurar. Não deixem passar desaproveitada a oportunidade

20
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de dizer palavras animadoras que inspirem esperança. Não é possível prever o alcance
das palavras boas e amáveis que proferirmos, de qualquer esforço sincero feito para aliviar as cargas aos nossos semelhantes. Certo é, porém, que os que erram só podem ser
encaminhados com um espírito de mansidão, bondade e terno amor” (Testemunhos Para
a Igreja, v. 5, p. 612, 613).

7

Como os novos conversos deveriam ser tratados quando falham?

8

37685 – Revista Metodo de Cristo

“Todavia, entre nós se tem feito notar uma falta de simpatia e amor, profundo e
sincero, em prol dos que são tentados e erram. [...] A pessoa recém-convertida,
sustenta muitas vezes lutas tremendas com hábitos arraigados ou com algumas
formas especiais de tentação e, sendo vencida por alguma paixão ou tendência
dominante, incorre naturalmente na culpa de imprudência ou real injustiça. Nessas
circunstâncias é preciso que os irmãos desenvolvam energia, tato e sabedoria, a
ﬁm de ser-lhe restituída a saúde espiritual” (Testemunhos Para a Igreja, v. 5, p. 604).

O que fazer, se não temos sido uma igreja receptiva?
“Ainda não é tarde demais para reparar as negligências do passado. Cumpre haver um
reavivamento do primeiro amor e do primeiro zelo. Busquem os que têm repelido, e por
sua conﬁssão atem as feridas que lhes causaram. Aproximem-se do grande Coração
que arde em amor compassivo, deixando que as torrentes da compaixão divina se
lhes inﬁltrem no coração e daí se derramem sobre seus semelhantes. Tomem por
exemplo a terna simpatia e compaixão manifestadas na vida de Jesus, guiando-se
por elas no trato com seus semelhantes e principalmente com seus irmãos em Cristo”
(Testemunhos Para a Igreja, v. 5, p. 612).

Fábio
Designer

Editor

Coord. Ped.

MInha DECISão
Reconheço que o povo de Deus é o povo do amor e que a igreja de Deus deve ser
o lugar onde as pessoas feridas pelo pecado sejam curadas pelo amor. Por isso,
decido fazer da minha igreja uma igreja do amor de Deus.

C.Q.

Depto. Arte

Assinatura
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LIÇÃO

3

Os papéis do pastor
e dos membros
O apóstolo Paulo descreve a igreja como um corpo. No corpo há muitos membros. Cada
um tem uma responsabilidade. Os ouvidos são para ouvir, os olhos, para ver, e os pés, para
andar. Da mesma forma, no corpo de Cristo, cada membro é diferente um do outro, mas
todos devem cumprir sua responsabilidade. Ninguém pode se omitir, sem correr o perigo
de se atroﬁar.

1

Como um cristão deve se comportar? (Efésios 5:16, 17)

4
Para Paulo, a sabedoria de um servo de Deus está relacionada com “compreender qual é a
vontade do Senhor”. Temos compreendido qual é a vontade do Senhor em relação à missão? Qual missão podemos cumprir se não compreendemos qual é a vontade do Senhor?

2

Sobre quem o Senhor da vinha colocou a responsabilidade de levar pessoas a Jesus?
“O humilde e consagrado crente, sobre quem o Senhor da vinha colocou a responsabilidade pelas pessoas, deve receber encorajamento daqueles a quem o Senhor
delegou maiores responsabilidades” (Atos dos Apóstolos, p. 110).

5

É sobre o humilde e consagrado que o Senhor depositou a responsabilidade pelas pessoas. Ele precisa crescer espiritualmente para fazer parte da igreja gloriosa que Jesus virá
buscar. Se uma igreja deposita a missão somente nas mãos de instrutores bíblicos contratados, demonstra que não entendeu “a vontade do Senhor”. Se, a ﬁm de atingir metas
e alvos, ela utiliza qualquer método fazendo com que o membro da igreja seja um simples
observador, está totalmente errada.

GUIA DE ESTUDOS “O MÉTODO DE CRISTO”
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3

Qual é o trabalho do pastor?
“O humilde e consagrado crente, sobre quem o Senhor da vinha colocou a responsabilidade pelas pessoas, deve receber encorajamento daqueles a quem o Senhor
delegou maiores responsabilidades” (Atos dos Apóstolos, p. 110).

“O humilde e consagrado crente” deve ser animado por “aqueles a quem o Senhor delegou maiores responsabilidades”. Esses homens são os ministros. O trabalho do ministro
não é, em primeiro lugar, levar as pessoas a Jesus. Esse trabalho, no plano divino, deve
ser cumprido pelo membro da igreja. O pastor deve ajudar os membros a cumprir suas
reponsabilidades.

O que o ministro deve fazer ao trabalhar em lugares onde há alguns crentes?

37685 – Revista Metodo de Cristo

4

“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 proveitosa. Trabalhe com eles individualmente, tentando
despertá-los para [...] trabalharem por outros” (Obreiros Evangélicos, p. 196).

5

O que os pastores nunca deveriam fazer?

Fábio

“Pregar é uma pequena parte da obra a ser feita pela salvação de pessoas. O Espírito de Deus convence os pecadores da verdade, e os depõe nos braços da igreja.
Os pastores podem fazer sua parte, mas nunca poderão efetuar a obra que deve
ser feita pela igreja” (Testemunhos Seletos, v. 1, p. 455).

Designer

Editor

Coord. Ped.

C.Q.

Depto. Arte
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6

O que o pastor deve fazer a fim de que a carga seja distribuída?
“A ideia de que o pastor deve levar toda a carga e fazer todo o trabalho, é um
grande engano [...] A ﬁm de que a carga seja distribuída, devem instruir a igreja”
(Testemunhos Seletos, v. 3, p. 68).

9
O trabalho do ministro é preparar, educar, ensinar, conscientizar, organizar, inspirar e equipar os membros da igreja para que cumpram seu dever. Eles precisam disso, pois esse é
o meio criado por Deus para produzir neles o caráter de Jesus Cristo e reﬂetir Sua glória.
Mas educar não é um evento localizado, mas um processo que requer tempo.

7

Qual é a melhor ajuda que os pastores podem dar à igreja?
“A melhor ajuda que os pastores podem prestar aos membros de nossas igrejas não
consiste em pregar-lhes sermões, mas em planejar trabalho para que o façam. Dai a
cada um algo para fazer em prol de outros [...] Se posto a trabalhar, o desanimado logo
esquecerá seu desânimo; o fraco ﬁcará forte; o ignorante, inteligente; e todos aprenderão a apresentar a verdade tal qual é em Jesus” (Testemunhos Seletos, v. 3, p. 323).

1

Observe como se forma a igreja gloriosa de Deus. Não há mais fracos, nem desanimados,
nem murmuradores, porque o ministro entendeu seu dever e os levou ao cumprimento da
missão. O ministro entendeu que Jesus não conﬁou a missão aos seres humanos porque
Ele não pudesse cumpri-la, mas porque os seres humanos precisam se comprometer com
a missão a ﬁm de crescer e reﬂetir o caráter de Deus.

8

O que os pastores devem fazer em vez de realizar a obra que é responsabilidade da igreja?
“Os pastores não devem fazer a obra que pertence à igreja [...] impedindo que
outros cumpram seu dever. Eles devem ensinar os membros a trabalharem na
igreja e entre a vizinhança” (Serviço Cristão, p. 69).

24
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O ensino é um trabalho pessoal que se estende por anos. Não acontece em um sábado
ou em um mês. É um processo que muitas vezes leva a vida toda. Enquanto aprendemos,
vamos crescendo. Não basta dar uma aula para 40 pessoas interessadas em aprender.
A missão não é o trabalho de alguns poucos, mas da igreja toda e de cada membro. Todos
precisam ser salvos. A missão é a chave do crescimento. Não é uma opção, não é somente
para aqueles que têm tempo ou para os que receberam certos dons.

9

O que deve ser feito por aqueles que não cumprem sua responsabilidade?

10

37685 – Revista Metodo de Cristo

“Ensinem os ministros aos membros da igreja que, a ﬁm de crescer em espiritualidade, devem levar o fardo que o Senhor pôs sobre eles: o encargo de conduzir
pessoas à verdade. Aqueles que não estão fazendo face a suas responsabilidades
devem ser visitados, orando e trabalhando com eles” (Obreiros Evangélicos, p. 200).

Como seriam os resultados se os ministros ensinassem os irmãos a trabalhar?
“Se os ministros [...] ensinassem os irmãos a trabalhar e colocassem a carga
sobre eles [...] as pessoas obteriam fortaleza espiritual pelo esforço realizado,
e os resultados seriam dez vezes maiores do que são”
(The Voice in Speech and Song, p. 272).

Fábio
Designer

Editor

Coord. Ped.

MINHA DECISÃO
Entendo que o Senhor da vinha depositou a responsabilidade pelas pessoas sobre meus
ombros. Por isso, decido aceitar os planos divinos para meu crescimento espiritual.

C.Q.
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LIÇÃO

2

semeadura, cultivo
e colheita
Se, no plano divino, o cumprimento da missão é privilégio e responsabilidade de cada
cristão, como ﬁca o evangelismo público? Para responder a essa pergunta, precisamos
conhecer a história da nossa igreja. Nos primórdios da nossa história, como as grandes
cidades poderiam ser evangelizadas, se não havia muitos membros? Frente a esse desaﬁo, a serva do Senhor aﬁrmou: “O Senhor tem uma mensagem para as nossas cidades, e
essa mensagem devemos proclamar em nossas reuniões campais, e por outras campanhas públicas, assim como por nossas publicações” (Conselhos Sobre a Regime Alimentar,
p. 276). Foi assim que nasceram as tradicionais séries de evangelismo.

3
1

Que conselho a serva do Senhor apresentou, frente ao desafio de evangelizar as grandes cidades?
“O Senhor deseja que proclamemos com poder a mensagem do terceiro anjo
nestas cidades. Não podemos, por nós mesmos, exercitar esse poder. Tudo quanto
podemos fazer é escolher homens capazes e instar para que vão a tais lugares de oportunidade e lá proclamem a mensagem, no poder do Espírito Santo”
(Evangelismo, p. 40).

4

Esses “homens capazes” eram os evangelistas. O evangelista chegava à cidade, geralmente acompanhado de uma equipe de instrutores bíblicos, e ficava ali pregando
várias semanas, até deixar uma congregação estabelecida. Esse tipo de evangelização era necessário porque não havia muitos membros de igreja e ainda hoje é
necessário nos lugares onde até então não foi estabelecida uma igreja.
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2

Qual é o conselho sobre os lugares onde já se encontram alguns crentes?
“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 proveitosa. Trabalhe com eles individualmente,
tentando despertá-los para buscarem eles próprios experiência mais profunda e
trabalharem por outros” (Obreiros Evangélicos, p. 196).

A obra do evangelismo público, como são denominadas as campanhas, dirigidas por um
evangelista e sua equipe de instrutores bíblicos, ainda hoje é necessária em territórios
ainda não evangelizados. Mas, nos lugares onde já existem membros, não se pode deixar
a igreja de braços cruzados, sem correr o risco de receber a reprovação divina.

Como Paulo considerava os evangelismos pessoal e público? (Atos 16:14,
15; 17:22-31)

37685 – Revista Metodo de Cristo

3

Paulo pregou para uma multidão em Atenas, mas, para uma pessoa em Filipos. Isso signiﬁca que o evangelismo público não substitui o evangelismo pessoal. O evangelista de
hoje ajuda os membros da igreja a levar à decisão as pessoas com as quais eles estão
trabalhando. Para que uma semana de colheita dê resultados, a igreja deve ter trabalhado com seus amigos, vizinhos e familiares ao longo de vários meses. Dessa forma, o
trabalho pessoal e o evangelismo público continuam de mãos dadas, como nos tempos
do apóstolo Paulo.

4

Fábio
Designer

Qual foi a primeira campanha de colheita registrada no Novo Testamento?
(Atos 2:41)

Editor

Coord. Ped.
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Evidentemente, a mensagem que Pedro pregou no dia do Pentecostes foi um sermão de
colheita. Um único sermão com um poderoso chamado. Três mil pessoas foram batizadas.
No plano divino, o evangelho seria pregado pelo testemunho de cada cristão. Mas a proclamação pública do evangelho era necessária para apoiar o trabalho pessoal da igreja.

5

7

O que acontece quando nos esquecemos do plano divino e colocamos
nossos planos em primeiro lugar?
“Os homens tornam o trabalho da propagação da verdade dez vezes mais
difícil do que na realidade é, procurando transferir a obra de Deus de Suas
mãos para suas próprias mãos ﬁnitas. Pensam que devem constantemente inventar alguma coisa para que os homens façam aquilo que supõem
que estas pessoas devam fazer” (Evangelismo, p. 117).

8

Sempre será o melhor caminho seguir os conselhos divinos para o cumprimento da missão e
fazer que cada membro da igreja se transforme numa tocha que brilhe com a glória de Deus.
Os resultados são positivos. A igreja é viva e, ao mesmo tempo, os números e estatísticas
multiplicam-se por meio de sua ação. O problema com a evangelização das grandes cidades
não está na diﬁculdade do território, mas na dureza do nosso coração, que resiste às instruções divinas. O cristão que reﬂete o caráter de Jesus na sua vida é como o grão de sal que
se dilui na comida, lhe dando sabor.

6

O que a serva do Senhor disse em 1898 em relação a isso?
“Somos nós maiores que nosso Senhor? Era correto o Seu método? Temos nós
estado a agir nesciamente ao manter a simplicidade e a piedade? Ainda não
aprendemos a lição como deveríamos. Cristo declara: Tomai sobre vós o Meu jugo
de sujeição e obediência, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o
Meu jugo é suave e o Meu fardo é leve” (Evangelismo, p. 58).

De que “jugo” Jesus falou? Sujeição e obediência a que? O contexto em que a serva do
Senhor usou as palavras de Jesus se refere à forma em que Ele nos ensinou a trabalhar
e pela qual Ele quer que cumpramos a missão, preparando a igreja para Sua volta.

28
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7

Quem deve ser o meio de comunicação com os seres humanos?
“Com quase impaciente ansiedade esperam os anjos nossa cooperação; pois o
homem deve ser o instrumento para comunicar com o homem. E, quando nos entregamos a Cristo numa consagração completa, os anjos se alegram de poderem
falar por meio de nossa voz, para revelar o amor de Deus” (O Desejado de Todas
as Nações, p. 297).

8
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Nada substitui o ser humano na transmissão do evangelho a outro ser humano. O crente
precisa participar a ﬁm de crescer na experiência cristã e estar pronto para o reencontro com seu Salvador. O perigo está no pensamento de que a participação do membro
da igreja é somente a distribuição de convites às vésperas do começo da campanha de
evangelismo.

O que acontece com o que semeia pouco? (2 Coríntios 9:6)

As campanhas de evangelismo longas não foram encurtadas. O evangelismo tradicional
é para os lugares onde o evangelho ainda não chegou. As semanas curtas de colheita
são indicadas para os lugares onde os membros da igreja cumpriram seu trabalho de
semeadura. Não é lógico querer realizar uma semana de colheita em lugares onde a igreja
não semeou.

Fábio
Designer

Editor

MInha DECISão
Compreendo que o evangelismo de colheita só deveria ser realizado em lugares onde
os membros da igreja semearam o evangelho ao longo dos meses. Por isso, eu me
comprometo a buscar pessoas e prepará-las para uma futura semana de colheita.

Coord. Ped.

C.Q.

Depto. Arte

Assinatura
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8

LIÇÃO

De dois em dois e em
Pequenos Grupos

4

Ao criar o ser humano, Deus disse: “Não é bom que o homem esteja só”. E, se Deus disse:
“não é bom”, com certeza não é bom! Ele jamais erra. Mas há uma verdade implícita na
criação de Eva que poucos percebem. O plano original de Deus, de criar uma companheira
para Adão, não tinha a ver somente com o aspecto matrimonial. As emoções e a certeza
para enfrentar as diﬁculdades da vida também estavam presentes. Enquanto Adão e Eva
estivessem juntos, o inimigo não os faria cair facilmente.

1

O que a Bíblia diz sobre o fato de andar de dois em dois? (Eclesiastes 4:11, 12)

5

O plano divino nunca foi que o ser humano vivesse sozinho. Um é o nível da derrota, da
apostasia e da inoperância. Dois é o nível da vitória, da permanência e da produtividade.
Deus criou o ser humano para viver de dois em dois, dando conselhos, ajudando um ao
outro nos momentos difíceis.

2

Como Jesus designou Seus discípulos para cumprir a missão? (Lucas 10:1)

3

O que aconteceria em nossos dias se seguíssemos o exemplo de Cristo?

6

“Chamando os doze para junto de Si, Jesus ordenou-lhes que fossem de dois em
dois pelas cidades e aldeias. Nenhum foi mandado sozinho, mas irmão em companhia de irmão, amigo ao lado de amigo. Assim se poderiam auxiliar e animar mutuamente, aconselhando-se entre si, e orando um com o outro, a força de um suprindo
a fraqueza do outro. Da mesma maneira, enviou Ele posteriormente os setenta. Era
o desígnio do Salvador que os mensageiros do evangelho assim se associassem.
Teria muito mais êxito a obra evangélica em nossos dias, fosse esse exemplo mais
estritamente seguido” (O Desejado de Todas as Nações, p. 350).

7
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Vejamos os pontos que a serva de Deus destaca: A. Chamando os doze, Jesus ordenou-lhes
que fossem de dois em dois. Não foi uma sugestão, mas uma ordem. B. Nenhum foi enviado sozinho. Irmão foi em companhia de irmão, e amigo, ao lado de amigo. C. O propósito dessa ordem
era que pudessem “auxiliar-se e animar-se mutuamente, aconselhando-se entre si, e orando um
com o outro, a força de um suprindo a fraqueza do outro”. D. Ao enviar os setenta, Cristo repetiu
essa fórmula. Enviou-os de dois em dois. E. O propósito de Jesus sempre foi que os “mensageiros
do evangelho assim se associassem”. F. Em nossos dias, a obra da evangelização teria muito mais
sucesso se esse exemplo fosse seguido.

4

Quantos foram buscar a jumenta para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? (Mateus 21:1)

Observe que, nessa oportunidade, os discípulos não saíram para pregar o evangelho, mas
para realizar outro tipo de trabalho. Eles não se juntavam somente para cumprir a missão,
mas viviam a experiência diária, apoiando-se mutuamente.

Quem preparou a Páscoa? (Lucas 22:8)

37685 – Revista Metodo de Cristo

5

Os discípulos faziam tudo organizados de dois em dois. Ninguém nasceu para viver sozinho.
No reino de Deus, as coisas seriam diferentes? Organize sua igreja em duplas. Não deixe
que nenhum membro viva sozinho. É mais fácil viver a vida cristã quando há alguém que
se preocupa e ora por você, e você, por outro. A igreja gloriosa de Deus vive dessa forma!

6

Quem se dirigiu ao templo para adorar? (Atos 3:1)
Geralmente tomamos o conselho de Jesus de sair de dois em dois só para formar “duplas
missionárias”. Isso seria correto, se a missão fosse um “trabalho” que se realiza durante
um período especíﬁco. Porém, a ideia de missão de Deus não é um “trabalho” apenas, mas
um estilo de vida. Quando Jesus enviou Seus discípulos para cumprir a missão, os enviou
para viver. Viver, para eles, era testemunhar, e testemunhar era viver. Eles proclamavam o
evangelho enquanto cuidavam das suas tarefas cotidianas, e cuidavam das suas tarefas
cotidianas enquanto pregavam.

7

Fábio
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Editor

Qual é a vantagem da organização dos membros da igreja de dois em dois?

Coord. Ped.

“Há necessidade de dois trabalharem juntos; pois um pode animar ao outro, e podem aconselhar-se, orar e examinar a Bíblia um com o outro” (Evangelismo, p. 74).
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O cristão não precisa de ânimo e conselho só para fazer o trabalho missionário. Ânimo e
conforto são necessários para enfrentar as lutas da vida. Portanto, toda igreja que deseje
ter membros fortes espiritualmente precisa organizá-los de dois em dois. Não somente para
procurar pessoas para Cristo, mas também para viver a vida diária.

8

O que dever ser feito se um deles enfrenta problemas?
“Não seria preciso que ambos estivessem juntos em cada reunião; mas poderiam
trabalhar em lugares quinze, vinte e cinco ou mesmo cinquenta quilômetros distantes um do outro, mas bastante perto, não obstante, para que, se um enfrentasse crise em seu trabalho, pudesse pedir ajuda do outro. Também deviam juntar-se,
tão frequentemente quanto possível, para oração e consulta” (Evangelismo, p. 73).

9

Além de viver organizados de dois em dois, o que uma igreja com muitos
membros deve fazer?
“A formação de pequenos grupos, como uma base de esforço cristão é um plano que
tem sido apresentado diante de mim por Aquele que não pode errar. Se houver grande número na igreja, os membros devem ser divididos em pequenos grupos, a ﬁm
de trabalharem não somente pelos outros membros, mas também pelos descrentes”
(Evangelismo, p. 115).

“O fator decisivo para um Pequeno Grupo alcançar o seu objetivo é que ele seja um grupo
integral, ou seja, completo em si mesmo. Isso signiﬁca que nesse grupo não só se estudam
textos bíblicos, mas as verdades bíblicas são constantemente relacionadas a fatos concretos da vida diária dos cristãos. Os participantes desses grupos têm a possibilidade de levar
à comunhão do grupo questões que realmente mexam com eles no dia a dia.
O Pequeno Grupo é o lugar natural em que cristãos aprendem a servir os outros participantes – membros ou não – do grupo com os seus dons. A multiplicação planejada desses
grupos é possível pela contínua formação de novos líderes como uma consequência da
vida do grupo. No contexto dos grupos pequenos acontece aquilo que está por trás do
conceito “discipulado”: transferência de vida em vez do estudo de conceitos abstratos”
(Christian A. Schwarz, O Desenvolvimento Natural da Igreja, p. 35).

MInha DECISão

Compreendo a importância de os cristãos viverem de dois em dois e em pequenos grupos. Por
isso, decido procurar um pequeno grupo e um irmão da igreja para que, juntos, nos ajudemos
a viver uma vida cristã e a levar pessoas a Cristo.
Assinatura
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