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RESUMO 

 

 

Séries curtas de evangelismo público de colheita, uma ou duas semanas, tem sido 

um dos métodos cada vez mais utilizados na Igreja Adventista do Sétimo Dia para 

levar pessoas ao batismo, por outro lado, expressivas apostasias também ocorreram 

resultante dessa prática o que tem levado muitos pastores, líderes e membros a 

questionarem ou até mesmo desacreditarem nesse trabalho. O rápido abandono da 

igreja, por parte dos recém-batizados, seria resultado de um evangelismo 

irresponsável? Pode ser que sim e de fato tem ocorrido na experiência de muitos 

evangelistas. Mesmo assim, seria prudência tomar a decisão de não mais utiliza-lo? 

Estaria correto culpar o evangelista e sua equipe pelas apostasias na igreja? Se o 

evangelista falhou, como identificar sua falha e qual a possível solução? Poderia as 

séries curtas de evangelismo público de colheita ser um dos métodos mais eficazes 

de crescimento e permanência dos membros na igreja? Embora todas as etapas de 

um evangelismo público, preparação, proclamação e preservação, são importantes, 

o segredo para a permanência da maioria dos novos membros, pode estar na 

primeira fase. O presente trabalho enfatiza a preparação e o envolvimento dos 

membros da igreja em todas as fases, especialmente na primeira, como fator 

decisivo para conter, de forma significativa, a apostasia na Igreja Adventista do 

Sétimo Dia. 

 

Palavras-chave: Evangelismo, colheita, conservação, mobilização, preparação. 



 
 

 
 

ABSTRACT  

Short harvest evangelism series with one or two weeks have been one of the 

methods most employed in the Seventh Day Adventist Church to lead people to 

baptize. On the other hand, expressive apostasy had occurred as well as a result of 

this practice, that have made a lot of pastors, leaders and membership to question or 

even discredit in this work. Would the quick drop out of the church of new baptized 

be the result of an irresponsible evangelism? Could be yes and this is occurring in 

the experience of many evangelists. Anyway, would it be prudent to make a decision 

of no more employ it? Would be correct to blame the evangelist and his team for 

apostasies in the church? If the evangelist has failed, how to identify his fail and what 

is the possible solution? Could be he short public evangelism series be one of the 

more effective methods of growing and holding the membership together in the 

church? Although all stages of a public evangelism - preparation, proclamation and 

preservation - are important, the secret to almost all new members remain can be on 

the first stage. This study emphasizes the preparation and the involvement of the 

membership on all stages, especially in the first, as a decisive factor to significantly 

bridle apostasy in the Seventh Day Adventist Church. 

 

Keywords: Evangelism, harvest, baptism, mobilization, preparation. 
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1. INTRODUÇÃO 

Entende-se como evangelismo público uma série de palestras bíblicas 

apresentada para um grande grupo de pessoas reunidas num auditório. O orador 

destas séries normalmente é chamado de evangelista. Sua função é transmitir o 

evangelho, ou seja, as boas novas de salvação em Cristo baseado na Bíblia 

sagrada. (Rm 1:16). Normalmente a duração das séries evangelísticas pode variar 

entre uma semana a três meses de proclamação, sendo, neste último caso, e 

amplamente utilizado, em dias intercalados. 

 Evangelismo público de colheita sugere uma série menor de uma a duas 

semanas. Como um dos fatores de crescimento, este método tem se tornado cada 

vez mais comum entre os Adventistas do Sétimo Dia; igreja representada em 209 

países com 17.592,397de membros (STATISTICS, 2012).  

 Os Adventistas do Sétimo Dia (ASD) baseiam sua doutrina na Bíblia Sagrada; 

o foco principal de sua mensagem é exaltar Cristo como Senhor e Salvador pessoal 

e, como observa a escritora White (2007, p. 64), “Cada Associação, [da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia] quer grande quer pequena, é responsável pela obra 

ardorosa e solene de preparar um povo para a vinda de Cristo”.  

 Para alcançar esse objetivo, as associações dos Adventistas do Sétimo Dia 

estão organizadas em departamentos, com o objetivo de atender as necessidades 

da igreja local. Os departamentos são descritos como segue: presidência, secretaria, 

tesouraria, associação ministerial, departamento de evangelismo, ministério da 

mulher e do adolescente, comunicação, jovens, mordomia, ministério pessoal, 

escola sabatina, publicações, lar e família, assistência social, e saúde. Os 

Adventistas do Sétimo Dia (ASD) entendem que foram escolhidos por Deus para dar 

a última mensagem de salvação ao mundo, como escreve White (1985, p. 288). 

Em sentido especial foram os adventistas do sétimo dia postos no 
mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última 
mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incide 
maravilhosa luz da Palavra de Deus. Confiou-se lhes uma obra da 
mais solene importância: a proclamação da primeira, segunda e 
terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande 
importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes 
absorva a atenção.  
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 Os departamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia trabalham integrados 

na evangelização das pessoas e o evangelismo público de colheita pode ser um dos 

métodos mais eficazes para envolver os pastores, líderes e membros no 

cumprimento da grande comissão (GONZALES, 2010, p. 19) deixada por Cristo em 

Mateus 28:19-20. De acordo com a Bíblia Sagrada, Deus tem uma missão – não 

quer que nenhum pereça, senão, que todos cheguem ao arrependimento e sejam 

salvos (2Pe 3:9; 1Tm2:4).  

 Weeks (1981, p. 11) escreve que a Igreja Adventista teve seu início como um 

movimento evangelístico. Segundo Burril (2011, p. 09), 

Desde o seu início a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem estado 
envolvida em alguma forma de evangelismo público. De fato, ela 
começou como um movimento evangelístico público, então não 
deveria ser surpresa que no século 21, mais de 150 anos depois, 
essa maneira de converter pessoas para Cristo seja ainda uma parte 
vital do ministério Adventista. 

 Na avaliação de White (2007, p. 429; 484) as conferências públicas, o 

trabalho pessoal – de casa em casa – e os pequenos grupos, devem trabalhar 

unidos. Semelhante ao matrimônio, onde os dois se tornam uma só carne (Gn 2:18) 

e uma família, composta de marido, mulher e filhos, continua sendo uma família, o 

evangelismo público, evangelismo pessoal de casa em casa, e pequenos grupos, 

podem se unir no preparo de pessoas para o reino de Deus.  

 O evangelismo público de colheita pode se tornar eficaz tanto na conquista, 

quanto na preservação dos recém-convertidos; uma vez que o trabalho pessoal de 

casa em casa (envolve estudos bíblicos doutrinários que prepara o interessado para 

o batismo), os pequenos grupos e outras frentes missionárias da igreja trabalham 

integrado no preparo, cultivo e colheita. Ou seja, o trabalho não seria realizado 

apenas pelo evangelista e sua equipe de instrutores bíblicos, mas integrado com os 

membros da igreja. 

1.1 Síntese da bibliografia fundamental 

Existe vasta literatura disponível para lidar com a questão do evangelismo 

público e a preparação da igreja no cumprimento da grande comissão. Entretanto, 

especificamente, sobre evangelismo de colheita com foco em uma ou duas semanas 
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o material é escasso. Abdala (2009, p. 98) defende séries curtas de evangelismo de 

colheita, sendo até certo ponto, mais longa que as séries convencionais. 

Referindo-se a duração de uma campanha de evangelismo público, escreveu 

White (1978, p. 326): “Homem algum pode prescrever os dias, semanas que alguém 

deve ficar em certa localidade antes de mudar-se para outro lugar. As circunstâncias 

devem moldar os trabalhos do ministro de Deus”. Deve ser observado que a pressa 

em terminar as séries de conferências públicas “tem causado frequentemente 

grandes prejuízos” (WHITE, 1978, p. 328).  

Rodrigues (1984, p. 24), observa que as campanhas de evangelismo público 

“não deveriam ter limite estrito de tempo, porque fatores adversos podem influir para 

que os resultados mínimos esperados não sejam atingidos”. 

Observando essa advertência, a sugestão é dar ênfase à preparação antes 

da proclamação, uma vez que, uma precede a outra. A fase de proclamação em 

conferências públicas pode ser comparada com a ponta de um iceberg; como 

destaca Davis (1997, p. 146),  

Dizem-nos que somente 10 por cento de um iceberg aparecem sobre 
a água, enquanto que os restantes 90 por cento estão submersos. 
Portanto, quanto maiores forem os 10 por cento que vemos, maiores 
serão os 90 por cento que não vemos. Semelhantemente, quanto 
mais trabalho de base for feito antes da cruzada, maiores serão os 
resultados dela.  

Segundo Abdala (2009, p. 98), o fator de destaque é o período de preparação 

da igreja que pode envolver vários meses mobilizando os membros até a série de 

colheita; desta forma, uma série curta de evangelismo de colheita se torna maior em 

extensão que as convencionais. Nas séries curtas de evangelismo de colheita, 

sugere-se que o evangelista repasse as principais doutrinas distintivas da igreja e 

conduza, pela graça de Deus, as pessoas a Cristo e ao batismo.   

Semelhante pensamento é defendido por Anderson (1965, p. 62; 64), 

Sejam quais forem os dons espirituais com os quais o evangelista 
seja dotado, quer pregar, quer ensinar, pescar ou pastorear, serão 
eles meios de aperfeiçoar os santos, e trazer unidade aos membros 
para o trabalho do ministério. Enquanto prepara o campo e organiza 
a igreja para o serviço, guia-os em sua conquista evangelística, 
“terrível como um exército com bandeiras” [...]. O sucesso de um 
ministro não é medido por quanto ele possa fazer, mas sim por 
quanto pode fazer com que a igreja faça.  
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Anderson (1965, p. 223) enfatiza que o evangelista não deve ter pressa para 

ir a outro campo antes de ensinar cabalmente as doutrinas bíblicas e, que “a hora de 

ensinar cabalmente os conversos completamente é antes do batismo”. O que não 

observa Anderson é que essa doutrinação pode ser feita antes da fase de 

proclamação através dos membros da igreja local e não necessariamente pelo 

evangelista e sua equipe de obreiros. Caso o membro não tenha condições de ele 

próprio ministrar uma série de ensinos bíblicos doutrinários, o evangelista pode 

promover projetos que forneça ao membro a oportunidade de levar seus amigos à 

igreja para receberem as orientações doutrinárias através de pequenos grupos, 

classes bíblicas, ou conferencias em dias variados na semana. 

 Em contraposição, escreve Abdala (2009, p. 98) que existe vantagem no 

método de campanhas curtas de evangelismo porque proporciona ao evangelista a 

oportunidade de trabalhar em outros lugares. Destaca também, que se a pessoa for 

evangelista numa Associação ou União, pode pregar num lugar, enquanto os 

membros da igreja preparam outro local. A continuidade do trabalho de 

evangelização é feita pelo pastor local ou uma equipe de irmãos com classes 

bíblicas e outros programas de conservação.  

 Neste modelo evangelístico de colheita, a igreja se responsabiliza pela 

manutenção dos novos membros. Percebe-se que, se a igreja não foi devidamente 

envolvida na campanha, dificilmente cumprirá com o seu papel na fase pós-colheita 

– preservação dos novos membros. Como observa Shubert (1954, p. 16), 

Em certa assembleia ministerial, um dos presentes se expressou da 
seguinte forma: “não creio no evangelista fulano de tal. Ele trouxe 
para a minha igreja 105 almas, mas agora, decorridos dois anos, só 
permaneceram 20”. Outro pastor lhe respondeu a guisa de 
contestação: “É muito estranho isso, pois o mesmo evangelista 
trouxe para a minha igreja 120 almas, e graças a Deus, apenas 6 se 
perderam”. Os restantes 114 continuam fiéis ao Senhor. 
A que se deve essa diferença? Ao fato muito claro de uma das 
igrejas haver cuidado dos conversos, ao passo que a outra não 
cumpriu com sua responsabilidade de pastorear as ovelhas recém-
nascidas. 

 O estudo contará com outras referências e autoridade no assunto como Burril 

(2009, p. 119), ao declarar que “o evangelismo público é um evento de colheita” e 

que “a preparação dos membros da igreja é a chave do sucesso para o 

evangelismo”.  
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O ideal é que o evangelismo se torne, na vida de cada membro da igreja, um 

estilo de vida e que os membros testemunhem não apenas por haver em sua 

comunidade um projeto evangelístico de preparação do campo. Se todos 

testemunhassem com um estilo de vida, o evangelismo na igreja seria permanente e 

muitos seriam colhidos independentemente de uma campanha de evangelismo 

público.  

Para que isso aconteça sugere-se uma cultura missionária capaz de manter 

os membros motivados a cumprir com a grande comissão. Vários fatores contribuem 

para estagnação. A natureza humana por si mesma é incapaz de procurar a Deus; a 

pessoa precisa corresponder aos constantes apelos do Espírito (Hb 3:7-8) se deseja 

se tornar nova pessoa (2 Co 5:17). Somente uma pessoa convertida pode se 

envolver na missão com eficácia. Escreveu White (2000, p. 280). “Não há pessoa 

verdadeiramente convertida que viva vida inútil e ociosa.” Em outra ocasião observa 

White (2006, p. 70) “O primeiro impulso do coração regenerado é levar outros 

também ao Salvador.” Pode-se afirmar que a verdadeira conversão leva à ação.  

O planejamento organizacional de uma campanha de evangelismo pode ser o 

segredo para o sucesso na colheita. O rei Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, (2 

Pe. 1:21) escreveu: “Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso 

golpear com mais força; agir com sabedoria assegura o sucesso” (Ec. 10:10 NVI). 

Como observa Wagner (1996, p. 41), “Planejar leva tempo, energia mental e 

paciência. Às vezes, leva usar mais a borracha do que o lápis. Mas, vale a pena 

pagar este preço”.  

Ao ministrar conferência pública entende-se que o evangelista só se sente 

realizado quando tem abundante colheita de almas que culmina com o batismo 

dessas pessoas. Seria proveitoso o pregador ter em mente que, a obra de 

conversão não é humana, e sim divina, e o único que transforma o coração humano 

é o Espírito Santo (Ez 36:25-27). Baseado nesta premissa, o evangelista, antes de 

qualquer campanha, pode concentrar seus esforços em preparar a igreja 

primeiramente na área espiritual.  

As duas condições básicas para o reavivamento e o despertar evangelístico 

são a oração e estudo da Bíblia Sagrada. Aldrich (1987, p. 92) afirma que a 

“edificação (crescimento em Cristo) é a chave para a evangelização”. Entendendo 

que toda conferência pública - independente de sua duração - deve ser vista como 
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uma colheita (BURRILL, 2009, p. 119); as séries curtas – uma ou duas semanas – 

tende a envolver mais os membros da igreja na fase de preparação. Sugere-se ao 

evangelista assegurar que o campo esteja bem preparado e que essa função não 

seja  apenas do pastor como escreveu Mittelberg (2011, p. 113). Addison (2011, p. 

119) baseando-se no modelo evangelístico do Novo Testamento indica que o 

trabalho não deve ser deixado apenas para os profissionais do evangelismo e que 

isso pode se tornar o maior desafio em tempos atuais. Na afirmação de White (2009, 

p. 280), 

A igreja de Cristo foi organizada na Terra para propósitos 
missionários, e é de suma importância que cada membro da igreja 
seja um sincero obreiro juntamente com Deus, cheio do Espírito, 
tendo a mente de Cristo, perfeito em simpatia com Cristo, aplicando, 
portanto, toda energia de acordo com a habilidade que lhe foi 
confiada para a salvação de pessoas. Cristo requer que todo aquele 
que é chamado por Seu nome faça a Sua obra com a primeira e mais 
elevada consideração, e desinteressadamente, coopere com os 
seres celestiais na salvação dos que estão a perecer, por quem 
Cristo morreu. 

Declarações como essa, sugere que o evangelista pode ter um exército de 

obreiros da igreja local que, quando mobilizados e bem treinados, se tornam aptos 

para conquistar pessoas com o objetivo de agrega-los aos que já se encontram 

reunidos.  

1.2 Problemática da Pesquisa 

Atualmente, as séries curtas de evangelismo de colheita – uma a duas 

semanas - têm sido questionada e, até certo ponto, descartadas por muitos 

membros e instituições da Igreja Adventista do Sétimo Dia ao alegarem a 

ineficiência da mesma. Declara-se que não é aceitável, em tão pouco tempo, 

doutrinar, batizar e conservar uma pessoa na igreja.  

Normalmente, nas campanhas de evangelismo público de colheita, o 

evangelista faz apelos veementes para as pessoas aceitarem a Cristo e serem 

batizadas. Considerando que nem todos os ouvintes foram preparados para tomar 

uma decisão, muitos, ao ouvirem a pregação, aceitam a mensagem e se decidem 

por Cristo e o batismo sem terem sido completamente doutrinados; não estão em 



15 
 

 
 

conformidade com todos os princípios bíblicos exigidos e não passaram pelo 

processo de relacionamento com outros membros da igreja.  

No estudo proposto, como o evangelismo público de Colheita pode mudar 

essa realidade e contribuir para criar uma cultura de evangelismo na igreja local? 

Que tipo de mobilização e preparação dos membros da igreja seria ideal para se 

alcançar o verdadeiro objetivo numa conferência pública de Colheita? Até que ponto 

a conservação e permanência na igreja dos recém-conversos fica mais garantida na 

fase de preparação da igreja? 

1.3 Hipóteses 

A possível solução para afastar a imagem negativa de alguns métodos de 

evangelismo público pode estar na correta mobilização e preparação dos membros 

da igreja para as campanhas de colheita. Falhar neste quesito seria depor contra o 

evangelismo e contribuir para apostasia de muitas pessoas. A campanha de 

evangelismo que se compromete em batizar as pessoas doutrinadas, que decidiram 

mudar de vida, e que estão dispostas a andarem de acordo com os princípios da 

Palavra de Deus, é mais bem sucedida. 

O evangelista pode priorizar tempo suficiente para mobilizar e preparar os 

membros com o objetivo de criar uma cultura missionária na igreja. Nesta fase, os 

membros são primeiramente motivados a envolver-se no evangelismo; motivação 

esta que pode ser feita, demonstrando o valor de um ser humano para Deus e a 

importância de conquistar o maior número possível de pessoas para o seu reino. 

Uma vez que a pessoa é transformada pelo poder do evangelho (Rm. 1:16), pode 

proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz 

(1Pe 2:9). 

Seminários de preparação podem ser ministrados como: a) conscientização 

sobre evangelismo; b) o que se espera da igreja no evangelismo; c) a importância da 

visitação; d) estudos bíblicos nos lares; e) pequenos grupos: um dos meios de 

preparação para o evangelismo de colheita; f) por que fazer apelos; g) o poder da 

oração intercessora; h) evangelismo da amizade, etc. 

Sugere-se que uma campanha de evangelismo passe, no mínimo, por três 

etapas, denominadas os três P do evangelismo: 1) Preparação; 2) Proclamação e 3) 
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Preservação.  Quando se focaliza a preparação, as duas fases seguintes podem se 

tornar mais fáceis. A proclamação pode ser feita com a certeza que os ouvintes 

foram familiarizados com os membros da igreja, receberam estudos bíblicos 

suficientes para receber um chamado e tomar uma decisão inteligente ao lado de 

Cristo.  

Uma vez que o membro fez amizade, visitou, ministrou ou encaminhou o 

amigo a uma classe de estudos bíblicos; após o batismo, o recém-nascido na fé 

pode contar com um tutor espiritual, que o conhece e que está disposto a 

acompanhá-lo na caminhada cristã. No evangelismo há duas fases que necessitam 

de fortalecimento – são eles: Preparação e Conservação. Ao fortalecer a primeira 

automaticamente a outra se fortalecerá. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Estabelecer uma cultura missionária e princípios fundamentais de 

evangelismo público de colheita nos líderes e membros da Igreja Adventista do 

Sétimo Dia focalizando a mobilização e o preparo da igreja. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar os problemas que levam a igreja ficar estagnada. 

 Verificar métodos consistentes de mobilização dos membros para 

campanhas de evangelismo público de colheita. 

 Integrar evangelismo público com ministério pessoal e pequenos grupos no 

cumprimento da grande comissão. 

 Mostrar que o evangelismo público pode se tornar eficaz quando realizado 

num projeto integrado com a igreja. 

 Salientar a importância da doutrinação completa do interessado antes de ser 

recebido como membro da igreja. 

 Mostrar que a doutrinação é obra não só do evangelista, mas também dos 

membros da igreja e criar uma cultura missionária de evangelismo na igreja 

local. 
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3. JUSTIFICATIVA 

O estudo proposto pode levar a igreja a um reavivamento como nunca 

experimentado, porque fortalece a fé dos membros da igreja que se engajam na 

salvação dos perdidos (WHITE, Vol. 3, p. 68), alivia a carga do pastor (WHITE, p. 

68) e proporciona ao evangelista, a oportunidade de atuarem outros lugares 

(ABDALA, 2009, p. 98).   

3.1 Relevância Pessoal 

O interesse pelo assunto foi despertado pela experiência de realizar 

evangelismo público sem a mobilização dos membros da igreja, o que resultou em 

decepção em dois aspectos: na baixa quantidade de pessoas que foram batizadas, 

e na apostasia da maioria dos poucos que foram batizados. 

Este estudo é um desafio na busca de soluções para a retenção de membros 

que vierem para a igreja por meio de evangelismo público de colheita, priorizando a 

mobilização e preparação dos membros no cumprimento da missão. 

3.2 Relevância Ministerial 

Este estudo poderá trazer significativa importância para um rápido 

cumprimento da grande comissão deixada por Cristo (Mt. 28:19-20), pois objetiva 

envolver e mobilizar os membros da igreja no evangelismo público de colheita; esse 

envolvimento é de caráter espiritual e prático. Espiritual porque a igreja precisa se 

preparar espiritualmente para um evangelismo público, e prático porque os membros 

são treinados e equipados para a obra de salvar os perdidos. Neste quesito, 

destaca-se o evangelismo integrado, ou seja, quem realiza o trabalho não é apenas 

o pastor, um membro ou um pequeno grupo de membros, e sim, toda igreja que é 

desafiada a se envolver na evangelização. 

Através da proposta deste estudo, poderá haver uma “ação harmoniosa entre 

os membros individuais da igreja” (WHITE, 2002, p. 188) e ser um auxílio na 

divulgação da mensagem. 
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3.3 Relação com a Linha de Pesquisa do Curso 

O trabalho proposto poderá servir como fonte de pesquisa e orientação na 

área de evangelismo público e crescimento da igreja. Como manual evangelístico, 

poderá contribuir para evangelistas, alunos de teologia, pastores distritais, 

evangelismo leigo, ministério pessoal, e, sobretudo, para a glória de Deus.  

 



   20 

 
 

4. METODOLOGIA 

O estudo em questão faz parte de um programa de pesquisa do Seminário 

Latino-Americano de Teologia, sediado em Engenheiro Coelho no Centro 

Universitário Adventista de São Paulo. Este trabalho irá consistir numa pesquisa 

bibliográfica a partir de uma perspectiva teológico-prático; será realizado uma análise 

aprofundada sobre a literatura que tem sido produzida sobre o tema. Os conceitos 

mais relevantes serão selecionados e descobertas serão registradas. 

4.1 Casuística 

A pesquisa não contempla casuística. 

4.2 Materiais 

Material Bibliográfico: 1) Disponível na Biblioteca do Centro Universitário 

Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC); localizado em: 

Estrada Municipal Pr. Walter Boger, s/nº - Lagoa Bonita, Engenheiro Coelho/SP. 

4.3 Métodos 

O estudo será divido da seguinte forma: 

O primeiro capítulo incorpora a introdução, revisão bibliográfica, problemática 

da pesquisa, hipóteses, objetivos a serem alcançados, justificativa do trabalho e a 

metodologia a ser implantada.  

O segundo capítulo apresentará uma proposta de mobilização e preparação 

dos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para uma série evangelística de 

Colheita. 

O terceiro capítulo fará uma abordagem sobre a proclamação do evangelismo 

em sincronia com a igreja. O objetivo é usar estratégias com que a igreja se envolva 

nas equipes de apoio do evangelista, e assim, criar uma consciência evangelística 

nos envolvidos. 
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O quarto capítulo vai estudar alguns métodos de conservação para os recém-

batizados.  

No quinto capítulo será feito a conclusão e considerações finais. 
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5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 
ATIVIDADES 

 
2º SEMESTRE 2012 

 
JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

 
Capítulo 1 

      

Capítulo 2 
      

 

 
ATIVIDADES 

 
1º SEMESTRE 2013 

 
2º SEMESTRE 2013 

 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Capítulo 3 
            

 

 
ATIVIDADES 

 
1º SEMESTRE 2014 

 
2º SEMESTRE 2014 

 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Capítulo 4 
            

Capítulo 5 
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6. CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO 

O projeto prevê alguns custos e necessitará de financiamentos. Abaixo, um 

cronograma orçamentário sugestivo: 

ATIVIDADES 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV 
 

R$ 

Passagens 
           

1.500,00 

Despesas gerais 
           

1.000,00 

Casa 
           

2.500,00 

Livros 
           

3.000,00 

Total de despesas 
           

8.000,00 
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7. ASPÉCTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 O estudo não envolve pesquisa de campo.  
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8. MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DA IGREJA PARA EVANGELISMO PÚBLICO 

DE COLHEITA 

 

 Alguns podem pensar que o evangelismo público morreu; entretanto, pode 

estar tão vivo como foi nos primórdios da igreja cristã. O pastor Valiante (2001, p. 

47) comenta que “Não podemos afirmar, todavia, que o evangelismo público tenha 

morrido. A história da igreja cristã, pela sua expansão durante esses dois milênios, é 

prova incontestável de sua existência ativa”. No que diz respeito ao evangelismo 

público de colheita, relatos indicam que séries curtas de uma a três semanas não é 

algo novo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Burril (2011, p. 71) aponta o 

evangelista Fordyce Datamore como o idealizador das campanhas públicas de três 

semanas na segunda metade do século XX. A Revista Adventista, (Maio, 1958, p. 9) 

relata que em 1957 houve no território da Divisão Sul Americana, 57 conferências 

relâmpagos. 

Everett (1938, p. 13 e 31) comentando sobre Guilherme Miller, considerado o 

pai do movimento Adventista na América, observa: “multidões se reuniram para ouvi-

lo”. Tudo indica que o evangelismo público realizado por Miller no inicio do 

movimento eram séries curtas como apresenta Maxwell (1982, p. 15 e 17) “Em 

Dresden o persuadiram a pregar cada noite durante a semana [...]. Em determinado 

lugar uma centena de incrédulos aceitou sua mensagem numa só semana”. Em toda 

sua existência [1782-1859] Miller Calculou que havia pregado em mais de 500 

cidades desde Massachusetts até Michigan, de Montreal a Maryland e contribuiu 

para a conversão de mais de 6 mil pessoas (MAXWELL, 1982, p. 16).  

Kuiper (1966, p. 130) observa que o evangelista que utiliza esse método pode 

ser chamado de evangelista itinerante porque havendo pregado o evangelho em 

determinado lugar parte imediatamente para outro deixando a igreja ou os recém-

conversos sob a responsabilidade dos líderes locais. Entretanto percebe-se que 

Kuiper não aborda a questão de focalizar a preparação da igreja para que os 

mesmos, após o batismo, possam cuidar desses novos crentes. Sugere-se então 

que não é coerente enviar um evangelista a realizar uma campanha de evangelismo 

público sem o envolvimento da igreja.  
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Outro fator que se sugere levar em questão é o cuidado em não apressar as 

pessoas para serem batizadas. Anderson (1965, p. 225) escreve:  

Os métodos de evangelismo que tendem a apressar as pessoas a 
serem membros da igreja, dando pouca oportunidade de se 
provarem a si mesmos antes do batismo, devem ser certamente 
censurados. Quando pessoas entram na comunhão da igreja 
depressa demais, são como crianças nascidas prematuramente. 

 
Uma série curta de evangelismo de colheita pode cair neste erro e, pode ser 

fatal tanto para a pessoa que foi batizada quanto para a o evangelista levando em 

descrédito uma obra que tem o objetivo de salvar. Por outro lado o evangelista 

precisa aproveitar as oportunidades e, guiado por Deus, pode fazer o convite na 

hora certa e não procrastinar uma decisão que pode ser tomada naquele exato 

momento visto a pessoa já ter sido instruída e estar vivenciando os princípios da 

Palavra de Deus. Na conversão do Etíope Eunuco, (At 8:1-26) Filipe foi exemplo de 

verdadeiro discípulo. Primeiro, à semelhança de Ananias (At 9:10-19), Filipe se 

dispôs a ir à busca de um perdido e em seguida o batizou. Sobre o apelo de Filipe e 

a decisão do Etíope escreve White (2002, p. 340): 

Tivesse Filipe deixado o caso do eunuco pendendo na balança, ele 
poderia nunca ter aceitado o Salvador. Anjos maus esperavam a 
oportunidade em que pudessem incutir suas falsidades e impedir a 
mente recém-despertada de buscar a verdade. Os instrumentos do 
Senhor devem consagrar-se inteiramente a Seu serviço, a fim de que 
possam ser rápidos em compreender sua obra. Como sábios 
mordomos, devem tirar vantagem de toda circunstância para ensinar 
a graça de Deus e levar pessoas a Cristo. 

 
 Segundo Burril (2011, p. 09) a Igreja Adventista do Sétimo Dia começou com 

um movimento de evangelismo público e, como escreve Oliveira (1988, p. 28 e 33) 

Guilherme Miller conduziu memoráveis e frutíferas cruzadas evangelísticas que 

sacudiram literalmente a nação. A data marcada para a volta de Jesus havia 

chegado e milhares esperaram Jesus em 22 de outubro de 1844; como Ele não veio, 

ficaram desapontados e, ainda observa Oliveira (1988, p. 33) “Milhares, vencidos 

pelo escárnio, renunciaram à bem-aventurada esperança” e abandonaram a fé. 

Houve grande apostasia. Entretanto, os poucos que perseveraram no estudo da 

Bíblia (OLIVEIRA, 1988, p. 34) deram origem ao movimento que hoje é a Igreja 
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Adventista do Sétimo Dia. Em nenhum momento se deve fazer apologia à apostasia; 

pois Deus não quer que ninguém se perca (2 Pe 3:9), entretanto, uma realidade 

pode ser vista: Um evangelismo público pode batizar muitas pessoas de uma só vez 

e de uma só vez muitos podem se apostatar; como foi no caso de Miller mas, os 

poucos que ficarem podem fazer a diferença. Com o objetivo de evitar o máximo de 

apostasia indica-se ao evangelista priorizar o preparo e mobilização da igreja antes 

da proclamação. 

 Que seria igreja e qual a função da mesma numa sociedade? Para quê a 

igreja existe? Seria a igreja quatro paredes com seus belos móveis e cortinas? Com 

bancos estofados e tela de projeção de ultima geração? Seria um monumento para 

a exaltação de seus construtores? Embora o aspecto físico do templo seja 

importante; mas, a pergunta ainda exige resposta consistente.  

O termo igreja não aparece no Antigo Testamento (AT) na Bíblia em 
português. No Novo Testamento (NT) a palavra utilizada no grego 
para igreja é ekklesia que vem da preposição ek = ‘para fora’ e kaleo 
= ‘chamar’. Chamar para fora será o melhor sentido para a palavra 
igreja, sentido este que daria muito material para estudo, por 
exemplo: a igreja não foi chamada para ficar ocupada consigo 
mesma, mas para sair e executar fora dela o motivo de sua 
existência ou a igreja foi enviada para chamar um povo para fora de 
algum lugar ou atividade1. 

 
 Como afirma Greenway (1987, p. 1) “O mundo precisa ser evangelizado, e a 

igreja é o instrumento principal de Deus”. Assim sendo a obra de pregar o evangelho 

se torna responsabilidade de todo àquele que aceita o convite de Cristo a salvação. 

No comentário de White (2010, p. 110) “Não somente sobre o ministro ordenado 

repousa a responsabilidade de sair a cumprir esta missão. Todo o que haja recebido 

a Cristo é chamado a trabalhar pela salvação de seus semelhantes”. Entretanto a 

maior dificuldade no planejamento e execução de um evangelismo público pode 

estar na fase de preparação da igreja. Como ensina Ribeiro (s. d.) “Se falhar em 

planejar automaticamente planeja falhar”. Falhar neste ponto pode ser o anúncio do 

fracasso nas outras duas fases: proclamação e preservação. O capítulo em questão 

enfatiza um planejamento que envolve a mobilização e preparação da igreja para 

uma campanha de evangelismo publico de colheita no território da União Sudeste 

                                                      

1 Material de classe de 2013 do Pr. Wolter. 
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Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia e que poderá ser utilizado em outros 

lugares.  

 Qual o objetivo de um planejamento evangelístico? Quem pode participar? 

Quanto tempo é necessário para mobilização e preparação dos membros da igreja? 

Porque a preparação espiritual, pode ser a mais importante? Que relevância tem o 

evangelismo da amizade? Qual o lugar da obra médico-missionária? O preparo da 

igreja dispensa o trabalho dos obreiros bíblicos assalariados? A resposta a essas e 

outras questões é a proposta deste capítulo. Entretanto é bom destacar que as 

respostas podem não estar em ordem das perguntas levantadas e sim entrelaçadas 

no decorrer da argumentação. 

 Se você não sabe para onde vai certamente chegará a lugar nenhum. Ter um 

objetivo definido, saber onde está e onde deseja chegar, pode ser o segredo do 

sucesso em qualquer âmbito da vida. O sucesso de uma campanha evangelística e 

grande parte pode estar no treinamento dos membros da igreja, que o pastor da 

igreja local, ou o evangelista, precisa fazer preparando-os para conquistar outras 

pessoas para Deus. Citando como exemplo dos desafios evangelísticos da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia no Brasil, o território da União Sudeste Brasileira abrange 

os estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, conta com uma 

população de 39.101.564 pessoas; desses, 174.275 são membros batizados (aprox. 

0,45%) congregando em 2.193 igrejas - entre igrejas e grupos organizados - (União 

Sudeste Brasileira, Abril, 2013). Ainda segundo as estatísticas, é necessário um 

membro evangelizar 235 (1x235) pessoas para se alcançar todo território e cumprir 

com a ordem de Jesus ao dizer sobre o evangelho, que “é o poder de Deus para a 

salvação para todo aquele que crê”; (Rm 1:16) e, seja pregado a toda criatura (Mc 

16:15). Cada pastor distrital trabalha em média com 693 membros espalhados em 

várias igrejas; e, como afirma White (1993, p. 196) 

Ao trabalhar em lugares onde já se encontram alguns na fé, o pastor 
deve não buscar tanto, 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. Quando estiverem preparados para apoiar o 
pastor mediante orações e serviços, maior êxito há de lhe 
acompanhar os esforços.  
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Existem várias razões para um membro não se envolver na missão da igreja; 

dentre elas está o fato de não serem motivados ou podem estar equivocados sobre 

a responsabilidade de quem deve participar no cumprimento da grande comissão. 

Segundo afirma Sanou (2013, 13) “Pois crêem equivocadamente que servir a Deus 

é apenas para os altamente educados”.  

 O evangelista que se propõe a cumprir com a grande comissão de Jesus, ao 

fazer o planejamento de uma campanha de evangelismo, sugere envolver os 

membros leigos da igreja local. Um dos fatores em questão defendido por Burril 

(2006, p. 28) seria de não batizar pessoas que não estejam discipuladas e, para esta 

nobre tarefa, entende-se, ninguém melhor do que o próprio membro da igreja; 

partindo do princípio de que uma vez que o evangelho de Cristo funciona em minha 

vida pode funcionar na vida de outros.  

8.1 Tempo de preparo da Igreja antes da Colheita 

Em relação ao tempo de preparo e mobilização, Abdala (2009, p. 44) afirma 

que uma campanha, para ser bem sucedida, deve ser “planejada meses antes do 

primeiro sermão e se prolonga por meses depois que o evangelista deixou de 

apresentar-se em público”. Declara também que “A Preparação do território poderia 

iniciar com uma pesquisa na comunidade para se descobrirem as necessidades 

locais, três meses antes da fase de proclamação da mensagem” (ABDALA, 2013, p. 

76). Walker (1987, p. 231) apresenta o mesmo pensamento de que uma campanha 

de evangelismo público deve ter meses antes da proclamação. Nesta mesma linha 

de raciocínio, no contexto de campanhas especiais de colheita, declara Lyon (1967, 

p. 181) 

As campanhas evangelísticas devem ser planejadas com meses de 
antecipação para que sejam mais efetivas. Uma das debilidades que 
observamos na maioria de nossas igrejas da atualidade é que não 
fazem nenhuma preparação e chega o evangelista para estar com 
uma igreja fria que espera que o evangelista lhes traga um 
derramamento do Espírito Santo e um avivamento. Esse não é o 
plano de Deus. 

 
 Tendo esse objetivo em vista - a preparação da igreja meses antes da 

colheita - é possível definir esta etapa como evangelismo para os membros da igreja 
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local. As duas primeiras fases de uma campanha evangelística, preparação e 

proclamação, poderiam ser definidas como evangelismo interno e evangelismo 

externo; sendo o interno a mobilização e preparo dos membros e a externa a obra 

de sair em busca de novos conversos. Alguém pode perguntar: Precisam os 

membros ativos de a igreja ser evangelizados? Se já são membros batizados e fiéis 

aos princípios bíblicos, porque precisariam ser evangelizados? Se assim for, que 

tipo de evangelização seria?  

 Entende-se que não seria uma evangelização nos moldes usados para 

alcançar os perdidos, pois, já saíram das trevas para a Sua maravilhosa luz (1 Pe 

2:9); e, sim uma conscientização e reavivamento objetivando um despertar 

evangelístico. Entende-se, portanto, que nem todos os membros ativos da igreja 

estão preparados para buscar e receber novos membros; o que pode atrapalhar a 

campanha evangelística. 

8.2 O preparo espiritual 

A declaração White (2007, p. 110) é enfática: “O Senhor não opera agora no 

sentido de trazer muitas almas para a verdade, por causa dos membros da igreja 

que nunca se converteram, e dos que uma vez se converteram, mas se 

extraviaram”. Isso chama a atenção para o fato de que pode haver muitos não 

convertidos na igreja. Sendo que “não há pessoa verdadeiramente convertida que 

viva vida inútil e ociosa” (WHITE, 2000, p. 280), e que “o primeiro impulso do 

coração regenerado é levar outros também ao Salvador” (WHITE, 2004, p. 70), 

sugere-se ao evangelista priorizar o preparo espiritual, o que poderíamos chamar de 

evangelismo dos membros da igreja, preparando-os para ganhar outros.  

White (1987 p. 62) fala que “Um cristão bondoso e cortês é o mais poderoso 

argumento em favor do evangelho, que pode ser produzido”. Crê-se que as pessoas 

irão se converter nem  tanto pelo que falamos; mas, por quem somos. Corroborando 

com esse pensamento, escreve Anderson (1965, p. 85): “O testemunho claro de 

alguém verdadeiramente convertido, não é fácil de ser controvertido. “Uma coisa sei: 

Eu era cego, e agora vejo” (Jo 9:25), foi uma resposta que os teólogos fariseus não 

puderam contradizer”.  
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Nesta preparação os membros da igreja tem grande chance de serem 

altamente motivados para cumprir a missão. Anderson (1965, p. 64) diz que “O 

primeiro trabalho do pastor é reunir o seu rebanho. Se ele consegue acender uma 

chama na igreja, então a igreja iluminará a comunidade. Uma igreja ardente aquece 

toda a região”. Torrey (1913, p.1) observa, 

Se queremos trazer os outros a Cristo, temos nós mesmos que 
limpar-nos de todo o pecado, mundanidade e egoísmo e voltar-nos 
de coração para Jesus, concedendo-lhe absoluto domínio de nossos 
pensamentos, propósitos e ações. Na medida em que 
sobrepusermos a nossa vontade a dele, nessa mesma medida 
enfraqueceremos a nossa ação e anularemos os nossos esforços, no 
santo trabalho de anunciar o Evangelho às criaturas perdidas. 

 É de se notar que, assim como o movimento Adventista, a igreja cristã 

começou com um evangelismo público de colheita no Pentecostes (At 2). Por obra 

do Espírito Santo no sermão de Pedro (At 2:38-41) quase três mil pessoas foram 

batizadas. Mas, antes de ser pregado o primeiro sermão evangelístico após a 

ressurreição e ascensão de Jesus, houve um preparo espiritual que resultou numa 

grande colheita. O Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos que estavam 

orando no Cenáculo (At 1:13) e fez total diferença.  

Antes de ser escrito um livro do Novo Testamento, antes de ser 
pregado qualquer sermão depois da ascensão de Cristo, o Espírito 
Santo desceu sobre os apóstolos em oração. Então seus inimigos 
deram o testemunho: "Enchestes Jerusalém desta vossa doutrina." 
Atos 5:28 (WHITE, 2004, p. 671-672). 

Depois da ascensão de Cristo, os discípulos reuniram-se em um 
lugar a fim de suplicar humildemente a Deus. E após dez dias de 
esquadrinhar o coração e examinar a si mesmos, estava preparado o 
caminho para o Espírito Santo penetrar em templos de alma limpos e 
consagrados. Todos os corações foram cheios do Espírito (WHITE, 
1999, p. 288). 

 
Pode-se aplicar o mesmo princípio. Antes de qualquer evento evangelístico, 

antes da fase de proclamação e preservação é necessário um preparo espiritual dos 

membros a fim de que recebam o Espírito Santo para o cumprimento da grande 

comissão. O Espírito Santo é o único que pode converter o coração humano (Jo 

16:7-11; 1 Sm 10:6). Ele não é derramado para exaltar o homem “mas, seu 
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propósito imediato é habilitar para o serviço” como é apresentado por Torrey (1913, 

p. 95). Se a igreja for levada a clamar como fizeram os primeiros discípulos o 

Espírito Santo também poderá ser derramado como foi ou até em maior poder para 

o cumprimento da missão. O problema pode ser a pouca ou nenhuma oração por 

parte do professo povo de Deus. 

8.3 Evangelismo da amizade e oração intercessora 

Ninguém conquista inimigos para Jesus. A amizade pode ser fundamental no 

processo decisório e de aproximação de uma pessoa; especialmente a oração 

intercessora pode ser a chave mestra como meio de preparo para uma campanha 

de evangelismo. A oração é um dos maiores privilégios do ser humano pelo fato de 

ligar o homem a Deus. Nas palavras de White (2008, p. 93) “A oração é o abrir do 

coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário, a fim de tornar 

conhecido a Deus o que somos; mas sim para nos habilitar a recebê-Lo. A oração 

não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele”.  

White (2007, p. 80) salienta que “Arar superficialmente significa colheita 

reduzida e esparsa”. Pode-se comparar a oração intercessora, em prol dos amigos, 

como a preparação do solo para receber a semente. O solo pode ser o coração de 

cada pessoa que o membro gostaria de levar a Cristo. Caso não seja amigo, pode 

se tornar mediante a oração intercessora e a visitação. Quando alguém ora pelos 

seus amigos Deus proporciona as condições necessárias para que esta pessoa 

receba a semente da Palavra de Deus, conheça o plano de Salvação e possa 

aceitar a Cristo como Senhor e Salvador pessoal. O site O Semeador, a Semente e 

os Solos (http://bit.ly/1IRhO3K) apresenta a seguinte aplicação: 

A semente é a Palavra de Deus. Cada conversão é o resultado do 
assentamento do evangelho dentro de um coração puro. A palavra 
gera (Tg 1:18), salva (Tg 1:21), regenera (1 Pe 1:23), liberta (Jo 
8:32), produz fé (Rm 10:17), santifica (Jo 17:17) e nos atrai a Deus 
(Jo 6:44-45). 

"Eu plantei, Apolo regou; mas o crescimento veio de Deus. De modo 
que nem o que planta é alguma cousa, nem o que rega, mas Deus 
que dá o crescimento" (1 Co 3:6-7).  
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Anjos de Deus são enviados, como resposta à oração intercessora, para 

auxiliar aqueles que estarão estudando a Bíblia Sagrada e encorajá-los a tomar a 

decisão final de seguir as verdades aprendidas. Como afirma White, (2007, p. 53) 

“Satanás não pode suportar que se apele para seu poderoso Rival, pois ele teme e 

treme diante de Sua [de Cristo] força e majestade. Ao som de fervorosa oração, 

treme todo o exército de Satanás”. Estas palavras podem estar sugerindo não 

apenas um benefício particular ao intercessor, mas, que as forças do mal também 

podem ser repelidas de toda a pessoa por quem se está orando. 

Antes do início da fase de proclamação, que seria a colheita, a igreja pode se 

envolver num projeto de oração intercessora em prol dos amigos que gostariam de 

levar ao encontro com Cristo e ao batismo. A oração intercessora é bíblica: Abraão 

intercedeu pelos habitantes de Sodoma: “E se houver cinquenta justos na cidade? 

Ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos cinquenta justos que nele 

estão? Longe de ti fazer tal coisa: matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o 

ímpio da mesma maneira. Longe de ti! Não agirá com justiça o Juiz de toda a terra? 

Respondeu o Senhor: “Se eu encontrar cinqüenta justos em Sodoma pouparei a 

cidade toda por amor a eles”. Mas Abraão tornou a falar: Sei que já fui muito ousado 

ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: 

E se faltarem cinco para completar os cinquenta justos? Destruirás a cidade por 

causa dos cinco?” Disse ele: “Se encontrar ali quarenta e cinco, não a destruirei”. “E 

se encontrares apenas quarenta?”, insistiu Abraão. Ele respondeu: “Por amor aos 

quarenta não a destruirei”. Então continuou ele: “Não te ires, Senhor, mas permite-

me falar. E se apenas trinta forem encontrados ali?” Ele respondeu: “Se encontrar 

trinta, não a destruirei”. Prosseguiu Abraão: “Agora que já fui tão ousado falando ao 

Senhor, pergunto: E se apenas vinte forem encontrados ali?” Ele respondeu: “Por 

amor aos vinte não a destruirei”. Então Abraão disse ainda: “Não te ires, Senhor, 

mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas dez forem encontrados?” Ele 

respondeu: “Por amor aos dez não a destruirei”. Tendo acabado de falar com 

Abraão, o Senhor partiu, e Abraão voltou para casa (Gn 19:24-33 NVI). 

A oração de Abraão foi ouvida, Ló e suas duas filhas foram salvas. “Ao tempo 

que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio 

das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara” (Gn 19:29). A oração 

intercessora também pode ser chamada de oração insistente; como relata o livro 
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sagrado de Lucas (11:5-8) ao dizer que o amigo suplica insistentemente em prol, 

não de si mesmo, mas, de outro amigo.  

Ainda pode ser destacado na Bíblia o relato da oração intercessora de Daniel 

em favor de seu povo (Dn 9). Disse Daniel: “Ó Senhor, ouve; ó Senhor, perdoa; ó 

Senhor atende-nos e age; não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu; 

porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome”. (Dn 9:19). Deus 

ouviu a oração intercessora de Daniel e enviou Gabriel para orientar o profeta; “Saiu 

a ordem, e eu vim, para to declarar [...] ”. (Dn 9:23). Entende-se que, se Daniel não 

tivesse orado intercessoriamente nada aconteceria – “[...] e, por causa das tuas 

palavras é que eu vim”. (Dn 10:12 up). Em (Dn 9: 24 a 27) é esboçado o “Mais 

extenso período profético da Escritura” (Christian, Revista Adventista, Edição 

Especial, 1939). White (2004, p. 525) declara que “Faz parte do plano de Deus 

conceder-nos, em reposta a oração da fé, aquilo que ele não outorgaria se o não 

pedíssemos assim”.  

Levar os membros da igreja a orar em prol daqueles que ainda não conhecem 

o evangelho pode ser a parte mais importante no processo de preparação e 

mobilização dos membros da igreja para uma campanha de evangelismo público. 

Em (Ef 1:15-16) o apóstolo Paulo faz a seguinte declaração: “Por isso, também eu, 

tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os 

santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas 

orações”.  

Paulo não acreditava que a oração era algum tipo de psicoterapia 
que o faria sentir-se melhor. Cria que, através da oração, podia 
impressionar o coração de Deus. Ele estava convencido de que 
através da oração Deus realizaria milagres (FINLEY, 2003, p. 7). 

 
 A oração intercessora também beneficia o próprio intercessor; o patriarca Jó 

orou pelos seus amigos e foi curado (Jó 42:10). Misteriosamente, quando alguém 

ora em prol de outros, cria-se um vínculo de amor e compaixão que o leva ao 

evangelismo. Como declara Walker (1987, p. 53), “À medida que oramos e 

louvamos a Deus, o Espírito Santo nos dá o amor e a compaixão essenciais à 

evangelização dinâmica e eficaz”. Deus também trabalha nos outros “Portanto, 

falemos com Deus acerca das pessoas antes de falar com as pessoas acerca de 
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Deus” (WALKER, 1987, p. 55). Uma história tem causado impressão positiva na vida 

dos que ouvem; aconteceu na cidade de Embu-Guaçu, SP em 1997 e foi registrado 

na Revista Adventista de Abril (1998, p. 16). 

O obreiro Raimundo havia perdido sua lição da Escola Sabatina, 
durante uma das campanhas. Depois de muito procurar, pediu que o 
Espírito Santo iluminasse a mente de quem a encontrasse a fim de 
que essa pessoa se convertesse a Cristo. Um mês depois, 
entregando convites em Embu-Guaçu, ouviu o hino Castelo Forte, 
interpretado por Alessandra Samadello, o que chamou sua atenção 
visto que ali não havia adventistas. Entrou naquela casa e conheceu 
um casal de enfermeiros, ex-adventistas. Eles disseram sentir que 
Deus lhes estava chamando de volta para igreja, e que tinham sido 
impressionados ao sair para telefonar e encontrar uma lição sobre o 
aparelho público. O missionário pediu para ver a lição; era a sua 
própria. Os três ficaram muito emocionados e entenderam que Deus 
estava dirigindo tudo. Naquele dia teria inicio a série de conferências. 
João e Sumara foram rebatizados e estão firmes na fé. 

 
 Ferreira (2011, p. 9-10) baseando-se em (Dn 10:2-3) propõe 21 dias de jejum, 

estudo da Bíblia e oração intercessora antes de começar a colheita; alega que não 

poder haver libertação sem intercessão. A Revista Adventista de Janeiro de 1914 

declara: “Homens e mulheres vivendo no pecado necessitam das orações daqueles 

a quem Deus concedeu a luz do Seu amor e da salvação”. Portanto, em face do que 

foi pesquisado, indica-se que o evangelista, em conexão com pastor da igreja que 

receberá as conferencias, pode obter mais êxito e colher a muitos se mobilizarem a 

igreja para orar em prol dos amigos. Poderia colher centenas onde agora se colhe 

apenas um. 

8.4. Os Métodos de Cristo (I) 

Ao ler a Bíblia Sagrada percebe-se que os métodos de evangelismo de Jesus 

era ensinar, pregar e curar (Mt 4:23). Percebe-se também que ele conciliava o 

evangelismo público (Mt 5) com o pessoal (Jo 3-4). Assim como na pescaria existem 

aqueles que pescam com rede e os que pescam com vara. Nas palavras de 

Anderson (1965, p. 135) “O evangelismo público pode ser comparado com a pesca 

de rede, e o evangelismo pessoal com a pesca da vara”. Coleman (1990, p. 27) 

afirma que “o próprio Jesus pregava continuamente às multidões que 
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acompanhavam Seu ministério operador de milagres”. Mas, obviamente, o Senhor, 

não negligenciava o auditório de uma única pessoa. White (2000, p. 229) enfatiza 

que Jesus “Tinha fiel consideração pelo auditório de uma só pessoa. Por esse único 

ouvinte, a mensagem, muitas vezes, era proclamada a milhares”. White (1993 p. 

167) declara também: 

Certo pastor foi a sua igreja, para pregar, numa manhã chuvosa, e 
viu que tinha por auditório um único homem. Não queria, no entanto, 
decepcionar esse ouvinte, e pregou para ele com zelo e interesse. 
Em resultado, o homem se converteu, e tornou-se missionário, e 
mediante seus esforços milhares ouviram as boas novas de 
salvação. 

 
Ao que parece, o contato pessoal era uma marca registrada de Jesus. A 

declaração de Jesus ao escolher os primeiros discípulos (Mc 1:17) “Vinde após mim 

e, eu vos farei pescadores de homens” indica proximidade e que a habilidade de 

conquistar pessoas (Pv 11:30) para Cristo, nas palavras de Shedd (1996, p. 101) é 

uma questão de aprendizado; e esse aprendizado é com o próprio Mestre Jesus: 

“Eu vos farei”. A escola tem como professor o próprio Jesus: “Então, designou doze 

para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir 

demônios” (Mc 3:14-15). A maneira de evangelizar de Jesus seria uma constante 

aula no processo de pescar homens para a eternidade; observando Jesus eles 

deveriam seguir seu exemplo – “Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu 

vos fiz, façais vós também” (Jo 13:15). White (2006, p. 143) escreve:  

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 granjeava-lhes a 
confiança. Ordenava então: "Segue-Me." João 21:19.  

O fato de Jesus se misturar com as pessoas sugere ao cristão ser fermento 

(Mt. 13:33) e o sal da terra (Mt 5:13) produzindo o verdadeiro sabor do evangelho ao 

se misturar com os outros. Ao seguir esse exemplo, o evangelista pode orientar a 

igreja a se misturar com os que ainda não são convertidos com o objetivo de 

influenciar para a salvação. Para isso é recomendado ao membro se fortalecer na 

vida espiritual para não ser tentado a rebaixar seus princípios alegando que, assim 



   37 

 
 

procedendo, seria boa estratégia para ganhar os inconversos. O pastor Finley diz 

que “O método de evangelismo de Jesus é simples: alcançar as pessoas onde elas 

estão tocá-las no ponto de suas necessidades e dar-lhes um lampejo do Seu 

magnífico amor”. Finley2 ainda apresenta o seguinte quadro: 

O salvador misturava-se Contato 

a - Como alguém que lhes deseja o bem Continua Preocupação 

b - Manifestava simpatia Compaixão  

c - Ministrava-lhes às necessidades Comprometimento 

d - Ganhava sua confiança Confiança 

e - Ordenava então: Segue-me Conversão  

  

8.5 Métodos de Cristo (II): a obra médico missionária 

Afirma White (2006, p. 19) “Durante Seu ministério, Jesus dedicou mais 

tempo a curar os enfermos do que a pregar”. Outra afirmação dela é “Coisa alguma 

abrirá portas à verdade como a obra missionária médico-evangelista. Esta achará 

acesso aos corações e espíritos, e será um meio de converter muitos à verdade”, 

(WHITE, 2007, p. 513). A obra médico-missionária seria o cristianismo na prática. 

Isso pode ser observado na pessoa de Cristo e na parábola do bom samaritano (Lc 

10:25-37). White (1996, p. 119) ensina que  

a obra médico-missionária leva à humanidade o evangelho de 
libertação do sofrimento. É a obra pioneira do evangelho. E o 
evangelho praticado, a compaixão de Cristo revelada. Desta obra há 
grande necessidade, e o mundo está aberto para ela. Permita Deus 
que a importância da obra médico-missionária seja compreendida e 
os novos campos possam ser imediatamente penetrados. 

 
 Na década de 30 Merriam (1936 p. 4) fez um discurso positivo sobre a obra 

médico-missionária da Igreja Adventista do Sétimo Dia como um meio de alcançar 

pessoas; declarou: “A compreensão que tendes da vida torna clara a relação 

existente entre o são viver e o desenvolvimento espiritual [...]. Os Adventistas 

acreditam que o aspecto médico missionário do evangelho deve ser a cunha de 

abertura para chegar aos não cristãos”.  

                                                      

2 Quadro disponível no site: http://bit.ly/1FUWN5W 
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 Tem se tornado comum no meio Adventista, antes de ser apresentada ao 

público a Palavra de Deus, realizar cursos antitabagismo, os conhecidos curso como 

deixar de fumar. Os resultados tem sido animadores para tais evangelistas ao verem 

pessoas abandonando o vício de fumar e se interessando pelos estudos da Bíblia. 

Como indica a Revista Adventista (1959, p. 31) em muitas ocasiões os mesmos são 

levados ao batismo e passam a pertencer à Igreja Adventista do Sétimo Dia.  

 Como meio de preparo da igreja para o evangelismo pode-se utilizar a obra 

médico-missionária para mostrar o grande amor de Deus. Locais onde se tem 

hospitais Adventistas podem ser utilizados como centro de influencia para a 

comunidade. Os profissionais da área da saúde podem trabalhar organizando 

encontros que darão oportunidade às pessoas da comunidade local conhecer o 

plano de Deus para sua saúde. É importante salientar qual o verdadeiro objetivo da 

obra médico-missionária; nas palavras de White (2006 p. 144), “Devemos lembrar 

sempre que o objetivo da obra médico-missionária é encaminhar homens e 

mulheres enfermos de pecado ao Homem do Calvário, que tira os pecados do 

mundo”. A saúde física por si só não garante o reino de Deus; é preciso ter saúde 

espiritual e as duas estão intimamente ligadas.  

 Já em locais onde os profissionais Adventistas da área de saúde são 

escassos pode-se organizar outros cursos sobre saúde que podem ser ministrado 

pelo evangelista ou o pastor da igreja local ou ainda um membro voluntário da igreja; 

tais como: arte culinária vegetariana; hábitos alimentares saudáveis; cursos como 

deixar de fumar etc. Anderson (1965, p. 99) orienta que “deveriam ser organizadas 

classes de enfermagem caseira e preparação de alimentos, e se o espírito de 

oração permear o nosso serviço missionário, o interesse pode ser despertado entre 

alguns que talvez não pudessem ser alcançados de outra maneira”.  

Cabe ao mensageiro da Palavra de Deus adquirir conhecimento na área de 

saúde para orientar os que mais necessitam. Talvez seja por isso que White (2008, 

p. 245) escreve:  

Um ministro do evangelho que seja também médico-missionário, que 
pode curar também enfermidades físicas, é um obreiro muito mais 
eficiente do que aquele que não o pode fazer. Sua obra como 
ministro do evangelho é muito mais completa”. A reforma de saúde, 
foi-me mostrado, é parte da mensagem do terceiro anjo, e está com 
ela tão intimamente relacionada como o estão o braço e a mão em 
relação ao corpo humano. Vi que nós como um povo precisamos 
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progredir nesta grande obra. Pastores e povo devem agir em 
harmonia. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor do 
terceiro anjo. Eles têm uma obra a fazer por si mesmos, a qual não 
devem deixar para que Deus faça por eles. Ele deixou esta obra para 
que eles a façam. É um trabalho individual; uma pessoa não pode 
fazê-lo para outra. 

8.6 Obreiros bíblicos 

 O sucesso de um evangelista pode estar em formar uma boa equipe de 

obreiros bíblicos que atue com ele nas campanhas de evangelismo público 

independente de sua duração (uma semana, 15, 21, 30 ou mais dias). O êxito vai 

depender de uma equipe bem treinada e comprometida com a grande comissão 

deixada por Cristo (Mt 28:19-20).  

A equipe de Jesus contava com 12 homens que foram treinados por 

aproximadamente três anos e meio (Dn 9:24-27); ao atenderem o convite de Jesus 

“Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens” (Mt 4:19) talvez eles não 

tivessem a consciência de que impactariam o mundo com a pregação do evangelho 

(Cl 1:23). Anderson (1965, p. 433) diz “Ao começar nosso Senhor Seu programa 

evangelístico, a primeira coisa que fez foi formar um grupo evangelístico”.  

Muitas vezes os obreiros bíblicos da equipe de Jesus eram enviados tempos 

antes de o Mestre fazer sua conferência pública. Relata Lucas que o “o Senhor 

designou outros setenta; e os enviou de dois em dois, para que o precedessem em 

cada cidade e lugar aonde Ele estava para ir” (Lc 10:1). White, (1955, p. 50) 

escreve, “Jesus enviou os setenta, dois a dois, para convidarem outros a virem com 

eles a Cristo. Hoje seguimos a mesma norma ao sairmos em equipe evangélica”. 

Vianna (2001, p. 37) observa que antes de realizar uma campanha de evangelismo 

público em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, contou com o trabalho de  sete 

obreiros e dez equipes das igrejas para visitação e ajudarem na preparação do 

campo.  

 Experientes evangelistas, como Antonio Gonçalves, Cirilo Gonçalves, Roberto 

Mota, Uziel Prates, Júlio Padilha, Alexandre Simonassi e Josias Lopes, entre outros, 

da igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil, tem formado e destacado o trabalho 

dos obreiros como fundamental e indispensável para uma campanha de 

evangelismo público de sucesso. Anderson (1965, p. 441) observa que, 
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a equipe evangelística pode ser de duas ou vinte pessoas, 
dependendo da espécie de trabalho a ser feito. O evangelista que se 
muda de um lugar para o outro, empregando todo o tempo ao 
evangelismo público e a levantar igrejas, naturalmente necessitará 
de um grupo maior de auxiliares que aquele que é pastor-evangelista 
e que tem sob seus cuidados uma ou várias igrejas. 

 
 Praticamente em toda campanha de evangelismo público o evangelista se 

depara com uma realidade: onde vamos conseguir obreiros para visitar tanta gente? 

O preparo do território pode ser tão bem feito que a quantidade de interessados em 

estudar a Bíblia se multiplique a tal ponto de não haver missionários disponíveis 

para atendê-los. A Revista Adventista de junho parece indicar essa dificuldade já na 

década de 1919: “A venda de jornais e outro trabalho missionário tem despertado 

tanto interesse que os obreiros bíblicos não podem visitar todas as pessoas 

interessadas. Espera-se que haverá uma boa colheita de almas”. Pode caber aqui a 

sugestão de que o obreiro bíblico não faça todo trabalho; mas que envolva a igreja. 

A função tradicional de um obreiro bíblico em campanhas de evangelismo é 

conseguir pessoas para receber estudos da Bíblia; ministrar o estudo; promover 

meios de levar os interessados no local das conferências e leva-los ao batismo. A 

Revista Adventista de abril de 1937 traz a seguinte matéria: “É quase um costume 

entre nós, que, ao iniciar-se uma série de conferências, o evangelista tenha pelo 

menos um ou dois obreiros bíblicos como seus auxiliares”. A publicação apresenta 

uma série de conferências realizada em Vitória ES e o local, devido a ter fama de 

ser por muito tempo campo duro de evangelizar, foram disponibilizados “seis 

excelentes obreiros bíblicos” resultando em 25 pessoas batizadas. 

A pergunta que pode surgir é: para quê um evangelista se o obreiro realiza, 

praticamente, todo o trabalho? Não tomaria o serviço missionário dos membros da 

igreja? Não levaria a igreja a pensar que o trabalho evangelístico é só para os 

“profissionais da área”? 

Favero3 disse que o foco dos obreiros bíblicos na sua região não é realizar 

todo o trabalho, mas dar suporte ao pastor distrital na mobilização da igreja para o 

evangelismo, ajudar nos treinamentos e no apelo final para as pessoas que já 

                                                      

3 Em entrevista realizada dia 07 de julho de 2014 
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receberam estudos bíblicos, mas que ainda não tomaram a decisão de serem 

batizadas. White (2010, p. 158.) observa: 

Conquanto esteja no plano de Deus que obreiros escolhidos, de 
consagração e talento, sejam estacionados em importantes centros 
de população para realizar Conferências Públicas, é também Seu 
propósito que os membros da igreja que vivem nessas cidades usem 
os talentos que Deus lhes deu trabalhando em favor das almas. 

Francisco Gonçalves, (entrevista realizada dia 21 de Julho de 2014) declara 

que tem 10 obreiros bíblicos assalariados. Eles não atuam em igrejas que não estão 

'curadas' espiritualmente. Um diagnóstico espiritual (avaliação de todas atividades 

das frentes missionárias da igreja) é realizado meses antes do inicio da colheita. Só 

após o comprometimento dos membros os obreiros são enviados à colaborar no 

processo de salvação.  

Pesquisas indicam que a prática de contar com uma equipe auxiliar do 

evangelista é antiga e atual. No Concílio Outonal dos Adventistas do Sétimo Dia na 

década de 40 foi declarado na Revista Adventista de Fevereiro de 1941: 

“Precisamos designar mais obreiros para evangelismo público contínuo em nossas 

associações e missões”. Já no século vinte e um, prática parece continuar com a 

mesma determinação. Abdala (2103, p. 181-182) não somente apoia, como também 

escreve dizendo que o evangelista deveria ter reuniões semanais com seus obreiros 

a fim de orientá-los como o trabalho pessoal deve ser conduzido.  

Em 1968, quando foi realizada a primeira série de evangelismo público em 

tendas no Brasil de que se tem registro, os evangelistas já contavam com uma 

equipe de obreiros (ARGENTON; CARVALHO, 2005, p. 75). A Revista Adventista de 

dezembro de 1919 fala da necessidade de obreiros bíblicos para atender a 

quantidade de pessoas despertadas para estudarem a Bíblia na cidade do Rio de 

Janeiro.  

 

A cidade do Rio oferece uma boa oportunidade para ganhar almas. 
Tudo está aberto para o obreiro; mas não há obreiros suficientes 
para responder a todas as chamadas. Precisa-se de obreiros 
bíblicos. Garanta-se bastante trabalho e um rico galardão. 

 
A eficácia desse trabalho tem sido questionada. Alega-se que, devido à 

urgência do trabalho e à pressão por batizar uma grande quantidade de pessoas em 
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um relativo curto espaço de tempo, os candidatos ao batismo podem não ser bem 

preparados e, consequentemente, ao mesmo tempo em que se batizam muitas 

pessoas, a evasão também seria muito grande. Pode ser encontrada aqui uma 

verdades e instrutor não age com responsabilidade diante de Deus e dos alunos que 

tem.  

Normalmente quem ama o que faz, faz com amor; porque “Maldito aquele que 

fizer a obra do Senhor relaxadamente” (Jr 48:10). Por isso o amor e fervor espiritual 

da equipe missionária podem ser o indicativo de um trabalho com seriedade e bem 

feito. O Departamento Missionário da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo 

Dia, afirma: 

É ainda imperativo que o próprio coração do obreiro seja cheio do 
sincero amor pelas almas. [...] O que leva persuasão na obra de 
salvar almas é o gozo pessoal do obreiro em haver descoberto nova 
verdade, e a paz de Deus em sua própria alma mediante seu amor 
por Cristo e Sua lei. Com essa perspectiva ele pode ir com confiança. 
(WHITE, 1955, p. 49). 

 
 White (2006, p. 158) parece fazer distinção entre os ministérios da 

Colportagem, pastoral e obreiros bíblicos. Assalariados ou não, os textos enfatizam 

a importância de formar uma escola de treinamento para estes ministérios.  

 

Deus está chamando não somente pastores, mas também médicos, 
enfermeiros, colportores, obreiros bíblicos e outros consagrados 
membros da igreja, possuidores de diferentes talentos, que tenham o 
conhecimento da Palavra de Deus. 

 

Ela ainda orienta os obreiros bíblicos a trabalharem com outro obreiro mais 

experiente, “Deus chama pastores, obreiros bíblicos e colportores. Nossos rapazes e 

moças devem sair como evangelistas e obreiros bíblicos, acompanhados de um 

obreiro de experiência que possa mostrar-lhes como trabalhar eficientemente” 

(WHITE, 2007, p.109). A Igreja Adventista do Sétimo Dia colocou em  prática essas 

orientações ao longo de sua existência como declara a revista Adventista (Agosto, 

1912, p. 5) informa: 
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A experiência tem ensinado que uma colportagem bem organizada é 
um fator importantíssimo na divulgação da Mensagem, porque a 
nossa superior literatura, os nossos livros e as nossas revistas são 
os precursores para os obreiros bíblicos e os pregadores. 

 

Em outra edição, na Revista Adventista de janeiro de 1914, da referida revista 

verfica-se uma recomendação: “Recomendamos também a instituição de breves 

cursos de instrução para colportores e obreiros bíblicos”. Desta forma pode-se 

observar a importância de uma equipe de obreiros bíblicos, treinada e motivada, 

para acompanhar e auxiliar o evangelista em suas campanhas.  
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9. A COLHEITA: PROCLAMAÇÃO EM SINCRONIA COM A IGREJA 

Não menos importante que a fase de preparação é a proclamação. Pregar o 

evangelho não seria necessariamente de um púlpito ou muito menos numa série de 

conferencias. Nas palavras de Graham o evangelismo é um dom específico de Deus 

a determinadas pessoas; entretanto, Graham não nega que cada cristão deve ser 

uma testemunha de Cristo. 

Que é um evangelista? Embora saibamos que todo cristão deve ser 
testemunha de Cristo, também estamos cientes de que Deus 
chamou determinadas pessoas para a tarefa ou ministério específico 
do evangelismo. O Evangelista é alguém cujo dom especial do 
Espírito Santo é de anunciar as boas novas do Evangelho 
(GRAHAM, 1984, p. 06). 

  
Finley (2015, p. 19) afirma que “Deus tinha somente um Filho e Ele tornou-se 

um evangelista. Jesus deixou a glória do céu, a adoração dos anjos, a companhia do 

Pai para salvar a humanidade”. Nas palavra de Ellen G. White “Jamais houve um 

evangelista como Cristo. Ele era a majestade do Céu, mas humilhou-Se para tomar 

nossa natureza, a fim de chegar até ao homem na condição em que se achava” 

(WHITE, 2006, p. 22). Jesus foi ungido para evangelizar (Lc 4:18) e afirmou “assim 

como o Pai me enviou, Eu também vos envio” (Jo 20:21). Da mesma forma entende-

se que os seguidores de Cristo devem ser ungidos para evangelizar assim como o 

foi Jesus. A unção de Cristo aconteceu no batismo ao descer sobre ele o Espírito 

Santo e ouvir a voz do Pai: “Tu és meu filho amado, em ti me comprazo (Lc 3:21-23; 

At 10:38); e a mesma unção é dada a cada crente ao ser batizado (Mt 28:19-20; At 

2:38).  

Nas palavras de White (2007, p. 53) “Se já foi indispensável compreender e 

seguir os corretos métodos de ensino de Cristo, bem como imitar-Lhe o exemplo, 

este tempo é agora”. Conclui-se, portanto, que todo aquele que aceita Jesus deve 

ser batizado (Mc 16:15-16), não para ficar inativo na igreja, mas para imitar-lhe o 

exemplo, ou seja, ser evangelista e evangelizar de acordo com o dom que recebeu. 

Balmer (2004, p. 249) afirma que todo cristão que se envolve no evangelismo é um 

evangelista, mas também destaca o dom específico para aqueles que se dedicam 

em tempo integral na obra de evangelizar. 
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Um evangelista proclama as "boas novas" do evangelho para os 
outros. Embora todo cristão que se envolve em evangelismo seria 
considerado um evangelista, o termo muitas vezes refere-se a 
pregadores profissionais, tais como Dwight L. Moody ou Billy Sunday 
ou Billy Graham, que assumiram a tarefa de evangelização como 
uma vocação de tempo integral (BALMER, 2004, p. 249). 

 
 Aplicando o teste dos dons em muitos seminários, Schwartz e Schalk, (2009, 

p. 59) descobriram que 10% da igreja receberam o dom do evangelismo; portanto, 

uma igreja de 200 membros 20 teria o dom do evangelismo. Esse dízimo se 

dedicado à obra de evangelização pode ser uma força inigualável na expansão do 

reino de Deus. Através desta descoberta percebe-se que há muitas pessoas na 

igreja que possuem o dom específico do evangelismo, entretanto, devido às várias 

tarefas, como trabalho e estudo, não podem se dedicar integralmente à obra de 

evangelização. Em conexão com o evangelista os outros 90% pode fazer a diferença 

numa campanha evangelística usando cada um o seu dom para disseminar o 

evangelho. Corroborando com este conceito Abdala (2013, p. 68) escreve que  

uma observação atenta em muitas igrejas demonstra que cerca de 
60 por cento dos membros acham mais fácil se envolverem em 
tarefas de semeadura, 30 por cento no cultivo dos interessados e 
apenas 10 por cento em atividades de colheita. 

 
Este capítulo propõe um estudo sobre a segunda fase do evangelismo de 

colheita - a proclamação em conexão com os membros da igreja; ou seja, a colheita. 

Sendo assim, uma ideia que pode ser desenvolvida e colocada em prática seria 

pequenas campanhas de evangelismo com esses 10% que descobriram o dom 

específico do evangelismo. Meses antes da colheita, na fase de preparação, esse 

grupo, bem treinado, equipado e capacitado, abririam vários lugares onde pudessem 

atuar como evangelistas. Neste período, membros da igreja se envolveriam levando 

amigos para ouvirem a Palavra de Deus; trabalho que facilitaria a obra dos obreiros 

bíblicos e do próprio evangelista de tempo integral. Como observa Schwartz e 

Schalk (2009, p. 59), esse grupo específico deveria deixar outras tarefas na igreja 

para se dedicarem com toda força ao evangelismo. Se a igreja não estiver envolvida 

numa campanha de evangelismo público apenas o trabalho desses evangelistas 
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pode duplicar o numero de membros de sua igreja local. Schwartz e Schalk (2009, p. 

59) observam: 

Se cada cristão ao qual Deus concedeu o dom do evangelismo 
alcançar duas pessoas por ano para Jesus (o que é ser realista, pois 
se trata de cristãos com o dom do evangelismo), então o número de 
cristãos duplicaria em quatro anos somente por meio desse 
engajamento. 

Verifica-se, portanto que tanto o evangelista de tempo integral bem como os 

evangelistas voluntários que descobriram o dom do evangelismo público pode se 

empenhar na condução de uma campanha de conferencias obtendo satisfatório 

resultado. Robert Pierson, que dentre suas várias funções na Igreja Adventista do 

Sétimo Dia foi presidente da Divisão Sul-Africana (1958-1962) destacou o trabalho 

de membros voluntários da igreja que se dedicaram à realização de campanhas de 

evangelismo público em na Revista Adventista de maio de 1961. Afirmou ele que 

“Os obreiros voluntários estão desempenhando parte ativa neste grande avanço 

evangelístico. Num posto missionário, o de Tanganica, 146 membros tomaram parte 

em 15 séries dirigidas por membros voluntários, resultando em 736 conversos”. 

Ainda declara que um pregador voluntário relatou 118 conversos. 

O empenho de voluntários não é somente coisa do passado, mas presente e 

atual. Em novembro de 2014 uma escola de evangelistas voluntários do Rio de 

Janeiro, denominada Valentes do Rei, com aproximadamente 130 integrantes levou 

ao batismo mais 200 pessoas em apenas um dia como resultado de séries de 

evangelismo público de colheita. Ainda não se pode calcular a força dos membros 

leigos da igreja quando estes entendem o papel da igreja e se consagram 

inteiramente à obra de evangelização. O pensamento equivocado de que somente 

os ‘profissionais do evangelismo’ poderiam realizar esse trabalho aos poucos não 

está tendo mais força e nem apoio; como observa Santos e Nastrini (2014, p. 88): 

Embora a igreja tenha sido abençoada por evangelistas 
especializados em apresentações públicas do evangelho, deve-se 
tomar cuidado para não limitar a tarefa de evangelizar apenas a um 
grupo específico. O evangelismo envolve todos os discípulos de 
Cristo. Todos os membros da igreja devem partilhar, declarar e viver 
como recipientes da graça de Deus. 

9.1 Equipes de apoio 
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Além dos obreiros bíblicos, para se obter sucesso na proclamação, é 

recomendado ao evangelista estabelecer e treinar equipes com o objetivo de auxiliá-

lo durante a campanha. A importância de se ter uma equipe qualificada pode ser 

visto no ministério de Jesus. Seu objetivo era impactar o mundo com a mensagem  

do evangelho e, para isso, escolheu e treinou um grupo de doze pessoas (Mc 3: 13-

19). Ao escrever sobre grandes personalidades das tecnologias de redes sociais 

como Steve Jobs, Bill Gates e Mike Mark Zuckerberg, observa Sergio Sampaio: “O 

que diferencia estes líderes é a capacidade de juntar talentos e fazê-los trabalhar em 

equipe e não como gênios solitários”.4 Ainda observa que “No caso do Mike 

Zukerberg, o inventor do Facebook, ele jamais teria conseguido construir esta 

plataforma sem um grupo de programação”.  

 Segundo a SBCoaching, “O sucesso dos times está diretamente relacionado 

com a liderança. Um excelente líder cresce com o time e faz o time crescer com ele. 

Ninguém carrega ninguém. Todos evoluem juntos em direção aos mesmos 

objetivos”.5 

 Verifica-se portanto que um líder para obter sucesso no seu empreendimento 

dificilmente trabalhará solitário, mas arregimentará e treinará uma equipe que possa 

utilizar seus dons e lhe servir de constante apoio. Wagner (1993, 75) afirma que “o 

crescimento da igreja acontecerá quando o dom do evangelista é usado, mas não 

ocorrerá se outros dons não operarem simultaneamente”. Essa parceria do 

evangelista com sua equipe é apoiada por Ellen G. White ao escrever: 

Ninguém imagine que só os seus dons sejam suficientes para a obra 
de Deus, e que ele, somente, possa realizar uma série de 
conferências, fazendo o trabalho com perfeição. Seus métodos 
podem ser bons, mas, não obstante, os diferentes talentos são 
essenciais. A opinião de um só homem não deve formular e 
estabelecer a obra de acordo com suas ideias particulares. A fim de 
ser estabelecida a obra, com firmeza e de modo simétrico, há a 
necessidade de vários dons e diferentes instrumentos, todos sob a 
direção do Senhor (WHITE, 2007, p. 104). 

 
 Ela ainda observa que “O melhor dirigente não é aquele que faz sozinho a 

maior parte do trabalho, mas o que obtém dos outros a maior produção” (WHITE, 

                                                      

4 Disponível em: http://glo.bo/1H4xLFx 
 
5 Disponível em: http://bit.ly/1HC2v4f 
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2007, p. 104). Graham (2008, p. 714) afirma: “Eu não teria conseguido nada 

sozinho”. Certamente contava com uma equipe abalizada como ele mesmo escreve, 

de “irmãos e irmãs consagrados a Cristo e ao nosso ministério, cujo apoio, opiniões, 

conselhos, trabalho e orações ao longo dos anos tornaram tudo isso possível”. 

Abdala observa que “pelo menos dois meses antes, [da fase de proclamação] 

nomeiam-se as equipes que atuarão como suporte da campanha”. 6 

 As equipes de apoio ao evangelista pode ser listada como: coordenador 

geral, diretor de programação, recepção, sonoplastia, ministério da música, 

ministério infantil, equipe de mídia, diretor de palco, equipe de diáconos e diaconisas 

(ver apêndice A). Sugere-se ao pastor distrital estar à frente de todo projeto, também 

promover junto ao evangelista os meses de preparo da igreja, mobilizar líderes e 

membros para as reuniões e atividades evangelísticas e levar as igrejas a se 

consagrarem para a colheita. Falando sobre evangelismo público e a colaboração 

que os pastores podem prestar, escreve White (2015, p. 136), “Quando se faz um 

esforço apara apresentar a verdade num lugar importante, nossos ministros devem 

dar atenção especial à instrução e ao treinamento daqueles que irão cooperar com 

eles”. Além do pastor local é necessário o apoio de todos os líderes de 

departamentos da igreja para a formação das equipes. 

 

9.2 Pregação Evangelística 

Aquele que já colocou em prática o dom do evangelismo público pode, com 

facilidade, discernir uma pregação pastoral da pregação evangelística. A diferença, 

nas palavras de Burril (2011, p. 153) é apresentada da seguinte forma: 

 

A pregação pastoral é voltada para ajudar as pessoas a lidar com os 
problemas da vida num contexto cristão. Ela é destinada a encorajar 
aqueles que já são crentes [...] o foco da pregação evangelística, por 
outro lado, é alcançar as pessoas perdidas. Falar para aqueles que 
ainda não se converteram. É o meio pelo qual muitas pessoas vêm a 
conhecer a Jesus Cristo. Ela envolve ensinamentos ou doutrinas, 
embora deva ser também motivadora. 

 

                                                      

6 Disponível em: http://bit.ly/1HB1F5N 
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 Burril (2011) ainda afirma que “Não há espécie de pregação mais importante 

do que a pregação evangelística” Em consonância com o pensamento de Burril, 

Gonçalves (abril, 2014) aponta uma diferenciação da pregação evangelística para a 

pastoral no que diz respeito a aplicação e aos apelos que o evangelista faz durante 

toda a pregação. Normalmente um sermão pastoral explica toda a história bíblica 

usando o contexto, a cultura e as línguas originais, e somente no final é que se faz a 

aplicação e um apelo para o ouvinte. A pregação evangelística, no entanto, usa, na 

maioria das vezes, temas doutrinários onde o evangelista assimila porções das 

Escrituras, explica, faz aplicação à vida do ouvinte e imediatamente faz um apelo 

para comprometê-lo com o assunto exposto. Esses pequenos apelos durante a 

pregação prepara o ouvinte para o apelo final de seu sermão.  

 Entende-se que a pregação evangelística visa aqueles que ainda não se 

decidiram por Cristo, portanto, o estilo e a linguagem pode ser diferenciada para um 

público diferenciado. Para os que já são crentes uma pregação expositiva seria mais 

relevante; mas para os não cristãos pode não surtir o mesmo efeito. A linguagem a 

ser utilizada pode atrair ou repelir os não cristãos. Os evangélicos em geral muitas 

vezes se veem utilizando uma linguagem ‘igrejeira’ que não leva a entendimento 

algum. As expressões “fogo do Malaca”, “vaso”, “varão”, “canela de fogo”, “no 

azeite”, “espírito de profecia”, “almas batizadas”, etc., pode ser mais negativo que 

positivo. Que significa tudo isso? Como a pessoa que está com câncer será 

beneficiada? E o pai que está com o filho nas drogas sairá com esperança após 

ouvir tais palavras?  

Warren (2008, p. 262) declara que quando está falando para os cristãos gosta 

de pregar sermões expositivos, mas quando vai falar com os que ele chama de sem-

igreja, usa “exposição tópica”. Escreve “Meu estilo de pregação no culto para não-

cristãos é bem diferente do que adoto para ensinar os cristãos. O tipo de 

comunicação que a maioria dos membros de igreja está acostumada é contra-

indicado para alcançar a maioria dos sem-igreja”. 

A pregação evangelística pode ser vista no inicio da igreja cristã quando 

Pedro fez um sermão e como resultado quase três mil pessoas foram batizadas (At 

2). O objetivo do sermão de Pedro foi levar seus ouvintes a aceitar Cristo como 

salvador e batizá-los nas águas tornando-os membros do corpo de Cristo (At 2:37-

41). Percebe-se o poder que há na Palavra de Deus de transformar vidas. É por isso 
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que Paulo aconselhando Timóteo exortou: “Conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, 

que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino: pregue a 

Palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a 

longanimidade e doutrina” (2 Tm4:1-2). Também disse: “Procura apresentar-te a 

Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a 

Palavra da verdade” (2 Tm 2:15).  

Referindo-se a pregação evangelística Mark Finley observa que existem três 

aspectos para uma pregação eficaz: Logos, Pathos e Ethos (FINLEY, 2008, p. 87-

88). Logos tem a ver com o conteúdo que você prega. Em cada pregação a 

mensagem precisa ter base sólida em textos bíblicos. Precisa ser clara e livre de 

maiores objeções. Se ou ouvinte não entender o que você prega dificilmente tomará 

decisões baseadas na verdade. Pathos tem a ver com a paixão e a convicção do 

pregador. Spurgeon (1980, p. 153) observa  

Se me perguntassem: qual a qualidade deveras essencial de um 
ministro cristão que assegura êxito na conquista de almas para 
Cristo? Eu responderia: Fervor. Se me fizessem a mesma pergunta 
uma segunda e uma terceira vez, não mudaria a minha resposta, 
pois a observação pessoal me leva a concluir que em via de regra, o 
verdadeiro sucesso é proporcional ao grau em que o pregador é 
ardoroso.  

 
 A convicção com que o evangelista apresentará a mensagem pode 

demonstrar para sua platéia que ele crê de fato naquilo em que prega. Convicção 

gera convicção e pode facilitar a adesão ao apelo final do mensageiro. O fato de 

muitas vezes não se obter êxito na apresentação das verdades bíblicas pode ser a 

falta desse fervor. White (2007, p. 255) conta a seguinte história:  

Em certa ocasião, estando o célebre ator Betterton a jantar com o Dr. 
Sheldon, arcebispo de Cantuária, este lhe disse: “Faça o obséquio de 
dizer-me, Sr. Betterton, por que é que os atores afetam tão 
poderosamente o auditório, falando-lhes de coisas imaginárias?” 
“Senhor”, respondeu Betterton, “com a devida submissão a vossa 
Graça, permita que lhe diga que a razão é clara: tudo consiste no 
poder do entusiasmo. Nós, no palco, falamos de coisas imaginárias 
como se elas fossem reais; e vós, no púlpito, falais de coisas reais 
como se fossem imaginárias. 
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Ela ainda observa que “Se alguma coisa existe em nosso mundo, que deva 

inspirar entusiasmo, é a cruz do Calvário”. (WHITE, 2007, p. 338). Ethos tem a ver 

com a pessoa do pregador. Os ouvintes irão dizer: posso confiar nesse evangelista? 

Ele se preocupa comigo? Tem a ver quando o público diz: eu gosto desse pregador. 

Por isso é entende-se ser fundamental quando o evangelista se torna carismático e 

se preocupa com as pessoas demonstrando interesse por elas e oferece a devida 

atenção antes e depois do sermão. As pessoas irão se converter nem tanto pelo que 

falamos, mas por quem somos. 

Na pregação evangelística três coisas precisam ser bem enfatizadas: primeiro 

se apresenta o problema, o pecado e suas consequências. Depois o evangelista 

apresenta a solução, Cristo e Seu grande amor, em terceiro a obediência a Ele e a 

vida eterna como recompensa. Moody falava dos “três Rs” da pregação: “Ruína em 

consequência da queda; Redenção por meio de Cristo; Regeneração por meio do 

Espírito Santo” esse é o âmago da pregação evangelística (KOESSLER, 2010, p. 

85). 

9.3 O Espírito Santo 

 Não existe sermão eficaz sem o Espírito Santo. Qualquer mensagem 

destituída da presença e poder do Espírito Santo não passa de um discurso. Ellen 

G. White (2010, p. 51) declara “A presença do Espírito com os obreiros de Deus 

dará à proclamação da verdade um poder que nem toda a honra ou glória do mundo 

dariam. Alarcon (1985, p. 126) observa:  

 

O Espírito Santo é o Agente evangelizador mais poderoso que a 
igreja conhece [...] Porém, se somos honestos, devemos reconhecer 
que frequentemente nos sentimos frustrados, confundidos e 
desalentados por nossa incapacidade de convencer aos homes do 
“pecado, justiça e juízo”. Isto é porque a partir de nossa perspectiva 
humana, nunca podemos fazer este trabalho, porque esse é o 
trabalho do Espírito. 

 Ele ainda observa que “Todo esforço para evangelizar e ganhar almas para 

Cristo e fazer a igreja crescer não teria maior significado que o de uma empresa 

qualquer a não ser por obra do Espírito” (ALARCON, 1985, p. 126). No trabalho 
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evangelístico dos discípulos de Jesus o que fez a diferença foi o poder do Espírito 

Santo. Após a crucifixão de Jesus, seus discípulos, com medo de serem também 

perseguidos e mortos pelos judeus, correram para se trancarem no Cenáculo (Jo 

20:19). Sendo que foram escolhidos por Cristo para evangelizar o mundo (Mt 28:19-

20), que fariam trancados? Neste contexto Jesus se apresenta no meio deles 

provando sua ressurreição e reitera a comissão evangélica de evangelizar todas as 

nações “Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio” (Jo 20:21). “E, 

havendo dito isto soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo” (Jo 

20:22). Após 40 dias (At 1: 3) esses mesmos discípulos juntamente com outros da 

mesma fé se reuniram no mesmo local, o Cenáculo, (At 1:12-14) para receberem a 

promessa do Pai, o batismo do Espírito Santo (Lc 24:49; At 1:4-5; 8).  

Ao completar 50 dias após a páscoa, no Pentecostes, os que se prepararam 

receberam o poder do Espírito Santo para evangelizar. O resultado foi 

extraordinário. Após uma pregação evangelística de Pedro quase três mil pessoas 

foram batizadas (At 2:41) e mais tarde o número de conversos chegou a quase cinco 

mil pessoas (At 4:4). É por isso que George Sweting declara “A pregação 

evangelística, realizada no poder do Espírito Santo, leva as pessoas a perguntar: 

‘que faremos’?” (KOESSLER, 2010, p. 81). 

Ao estudar o panorama da evangelização no inicio da igreja cristã um fato 

pode ser observado: o Espírito Santo só é enviado no contexto da pregação 

evangelística, para ganhar pessoas para o reino de Deus. Como observa Clinton 

Wahlen “O Espírito está conectado com a missão [...]. Esse derramamento do 

Espírito deveria prepará-los [os discípulos] para a missão [...]. Estar cheio do Espírito 

sempre está conectado ao ensino e à pregação da Palavra” (SOUZA, 2011, p. 106 e 

109). 

Ao pesquisar a trajetória dos discípulos pode-se observar uma vida antes e 

outra depois do pentecostes. Antes estavam trancados com medo dos judeus (Jo 

20:19); depois são observados com ousadia e intrepidez pregando a Palavra de 

Deus (At 4:13). Falando sobre o batismo do Espírito Santo na vida dos discípulos, 

Dennis Smith (2010, p. 13) lança uma pergunta e imediatamente fornece a resposta:  

O que aconteceu quando o Espírito Santo foi derramado na igreja 
primitiva? Vemos no livro de Atos que o poder do Espírito Santo 
passou a acompanhar a pregação dos apóstolos. Milhares de 
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ouvintes se convertiam e aceitavam a Cristo como Salvador (At 
2:37,38 e 41; 4:4; 11:21). 

  
De acordo com a Bíblia Sagrada é o Espírito Santo que transforma o coração 

de uma pessoa e o faz andar nos caminhos de Deus (Ez 36:26-27; 1 Sm 10:6). 

Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para evangelizar e transformar vidas (Is 61:1-2; 

At 10:38). Os discípulos, cheios do pode do Espírito Santo, anunciavam com 

intrepidez as mensagens de Deus (At 4:8; 31) e muitos milagres, tanto de cura física 

e quanto espiritual, aconteciam “E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto 

homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até 

pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao 

menos a sua sombra se projetasse nalguns deles. Afluía também muita gente das 

cidades vizinhas a Jerusalém, levando os doentes e atormentados de espíritos 

imundos, e todos eram curados” (At 5:12). Um evangelista para conquistar pessoas 

para o reino de Deus precisa constantemente estar cheio do Espírito Santo, como é 

declarado nas seguintes palavras: 

Milagres da graça devem constituir os selos do nosso ministério. 
Quem pode dá-los, senão o Espírito de Deus? Converter uma alma 
sem o Espírito de Deus! Ora, vocês não podem nem fazer um inseto. 
Muito menos criar um novo coração e um espírito reto (SPURGEON, 
1980, p. 14). 

A pregação da Palavra, portanto, sem a atuação do Espírito Santo entende-se 

que não pode gerar conversão. White (2010, p. 31) observa “O Salvador sabia que 

nenhum argumento, embora lógico, enterneceria corações endurecidos ou 

atravessaria a crosta da mundanidade e do egoísmo. Referindo-se ao 

derramamento do Espírito no Pentecostes White (2010, p. 45) enfatiza “Os 

argumentos dos apóstolos somente, conquanto convincentes e claros, não haveriam 

removido o preconceito que resistira a tanta evidência. Mas o Espírito Santo com 

divino poder convenceu o coração pelos argumentos”. Ainda nesta mesma linha de 

raciocínio observa Dwight L. Moody (1998, p. 25) 

A proclamação do evangelho não pode estar divorciada do Espírito 
Santo. A menos que Ele dê poder à Palavra, infrutíferas serão 
nossas tentativas em pregá-las. A eloquência humana – ou a 
persuasão da linguagem – não passa de mera aparência exterior de 
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um morto, se o Espírito vivo não estiver. O profeta pode pregar aos 
ossos no vale, mas tem de haver o sopro do Céu para que tornem a 
viver. 

Em função do que está sendo pesquisado para que uma série de 

evangelismo de colheita tenha sucesso em conquistar pessoas levando-as a Cristo e 

ao batismo nas águas o evangelista precisa entender que é impossível por ele 

mesmo converter alguém. Isso é obra do Espírito Santo. Como observa Billy Graham 

(2009, p. 167)  

O evangelista pode convidar as pessoas a aceitarem a Cristo, e 
exortá-las. Mas o trabalho efetivo é feito pelo Espírito Santo, atuando 
na mente, no coração e na vontade dos incrédulos. Devemos nos 
encarregar do que está ao nosso alcance, e deixar para Deus o que 
para nós é impossível.  

Em função do batismo do Espírito Santo no pentecostes teve inicio a igreja 

cristã tendo com homens vazios de si mesmos, mas cheios do poder do alto. Esse 

mesmo poder não foi limitado somente aos primeiros seguidores de Jesus. Todos os 

que hoje seguem Jesus podem receber o batismo do Espírito Santo para 

evangelizar, como escreve White (2010, p. 49) “A promessa do Espírito Santo não é 

limitada a algum século ou raça. Cristo declarou que a divina influência de Seu 

Espírito estaria com Seus seguidores até o fim”. Eby (2001, p. 110) afirma “Os 

pregadores precisam hoje do mesmo enchimento do Espírito Santo. Seu falar da 

Palavra só será uma pregação de poder valente e ousada à medida em que você se 

encher do Espírito”. A colheita de almas pode ser abundante à medida em que os 

evangelistas modernos imitarem os evangelistas primitivos e com intrepidez anunciar 

a Palavra de Deus. 

9.4 Apelo 

Uma das razoes o porque muitos pregadores não fazem apelos é 

apresentada por John Koessler (2010, p. 83) 

Por questão de medo [...] por vezes, até o pastor mais experiente 
omite qualquer tipo de apelo por medo de ninguém atender! É mais 
fácil encerrar com uma ilustração dramática do que arriscar não ter 



   55 

 
 

nenhuma resposta. Apesar de o medo do fracasso ser bastante real, 
podemos permitir que nos prive de uma oportunidade maravilhosa?”. 

Um dos métodos de fazer apelos é o uso de cartões. Robinson declara que 

quando prega sermões evangelísticos convida as pessoas a trazer seus amigos 

não-cristãos e distribui cartões de apelo. Todos na igreja preenchem os cartões para 

que ninguém se sinta estranho (ROBINSON, 2009, p. 572). Luis Gonçalves enfatiza 

que o uso de cartões objetiva os mais simples e tímidos e faz com que o ouvinte 

nem precise sair do seu lugar. Outros métodos são apresentados por Gonçalves: 

Levantar a mão: Esse método pode ser utilizado desde o inicio do sermão o 

que facilitará um apelo mais veemente no final. Ele observa que “no processo 

evangelístico é preciso fazer pequenos, médios e grandes apelos. As pessoas 

precisam acostumar a tomar pequenas decisões para estarem preparadas para as 

maiores decisões” (GONÇALVES, 2011, p. 64-71). Ficar em pé: um processo leva 

ao outro; normalmente quem levanta a mão fica em pé. O evangelista observa que 

quando uma pessoa fica em pé numa igreja ela está bem envolvida. Esse tipo de 

apelo prepara a pessoa para outro mais íntimo, ir à frente. Para muitas pessoas ir à 

frente é difícil devido a vergonha e o medo de lhes acontecer algo.  Por outro lado 

muitos pregadores tem medo de fazer este tipo de apelo porque pode ser que 

ninguém atenda.  

Colocar-se de joelhos: esse é um método usado por pregadores que focaliza 

um momento especial de consagração da igreja. Repetir frases de decisão: quando 

o evangelista utiliza este método percebe-se um envolvimento maior daqueles que 

procura alcançar. Essa interatividade quebra barreiras no coração de quem participa 

e o ajudará a confessar sua fé em Cristo. Envolvendo os membros da igreja: ao 

chamar os interessados à frente pode-se também chamar os seus amigos e 

familiares para abraçá-los. Esse contato e abraço tende levar o amigo a ter mais 

segurança na decisão que tomou. Usando fichas de batismo: Esse tipo de apelo é 

um dos mais fortes porque pode levar a pessoa a um comprometimento mais sério 

com Deus e sua igreja. Normalmente é feito no final de uma série evangelística 

quando os alunos já receberam todas as instruções necessárias e estão mais aptas 

a ouvirem um chamado mais direto. Clipes musicais: esse método áudio visual 

entende-se ser eficaz pela sua dramatização. Ao mesmo tempo em que se ouve 

uma música imagens são passadas em consonância a letra. Dependendo do clipe, 
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por exemplo, se for sobre a morte e ressurreição de Jesus, após assistirem o 

coração tende a ficar emocionado o que facilitará a cada um aceitar um chamado 

mais direto (GONÇALVES, 2011).  

Numa leitura atenta das Escrituras Sagradas percebe-se tanto no Antigo 

como no Novo Testamento muitos apelos feitos por profetas, discípulos de Jesus e 

pelo próprio Jesus Cristo. Na triste história de Sodoma e Gomorra encontra-se um 

apelo especial feito pelos anjos do Senhor:  

 

Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-se, 
toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que 
não pereças no castigo da cidade. Como, porém se demorasse, 
pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas 
filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram 
fora da cidade (Gn 19: 15-16). 
 

Diante de uma apostasia nacional onde a idolatria e licenciosidade imperava 

Moises se colocou em pé e pediu por uma decisão pública “Quem é do Senhor 

venha a mim. Então, se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi” (Êx 32:26). No 

último discurso de Moisés, antes de sua morte, um apelo direto é feito aos israelitas  

 

Os céus e a terra tomo, hoje, por testemunhas contra ti, que te 
propus a vida e a morte, a bênção e a maldição; escolhe, pois, a 
vida, para que vivas, tu e a tua descendência , amando ao Senhor 
teu Deus, dando ouvidos a sua voz e a pegando-te a Ele (Dt 30:19-
20).  
 
 

Futuramente, Josué, o sucessor de Moisés também convidou Israel para 

declarar publicamente a quem adorariam “Porém, se vos parece mal servir ao 

Senhor, escolhei hoje, a quem sirvais: se aos deuses a quem serviram vossos pais 

que estavam dalém do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. 

Eu e a minha casa serviremos ao Senhor” (Js 24:15). Após ouvir o Livro da lei que 

Hilquias achou o rei Josias rasgou suas vestes e fez um apelo comprometendo o 

povo a obedecer a lei de Deus (2 Cr 34:31-32).  

Um dos apelos de Jesus é seu convite de amor a todos os seres humanos 

“Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 

Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de 

coração e achareis descanso para a vossa alma” (Mt 11:28-29). Falando sobre o 

método evangelístico de Jesus Ellen G. White observa  



   57 

 
 

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 granjeava-lhes a 
confiança. Ordenava então: "Segue-Me" João 21:19 (WHITE, 2006, 
p. 143). 

 Isso indica que, assim como Jesus fazia, o apelo deve ser construído ao 

longo do sermão. Um pregador estranho e alheio ao sofrimento e necessidades dos 

seus ouvintes dificilmente obterá sucesso ao apelar. Cristo se identificava com o seu 

público porque os conhecia pessoalmente, dava atenção individual, era simpático e 

estava sempre pronto a ajudar. Aqueles que rejeitavam seu apelo estavam 

simplesmente sendo rebeldes ao seu chamado porque razão nenhuma eles 

encontravam. Não havia desculpa. 

Jesus também dizia a todos “Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se 

negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me” (Lc 9:23). No último dia da festa dos 

tabernáculos Jesus se põe em pé e conclama “Se alguém tem sede, venha a mim e 

beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água 

viva”. (Jo 7:37-38). Após um sermão evangelístico Pedro diz “Arrependei-vos e cada 

um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão de vossos 

pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo” (At 2:38). Alejandro Bullon7 diz que 

o pregador não pode terminar seu sermão dizendo “Esse é meu desejo e oração, 

amém”. Ele diz que você não está no púlpito para expor seu desejo e a sua oração, 

mas sim para comprometer as pessoas com a mensagem pregada. Faz também 

uma analogia do trabalho de colportagem com o apelo. “Na colportagem, 

apresentamos o prospecto, os argumentos e depois não podemos dizer: Esse é meu 

desejo e a minha oração! Se fizer assim, vai morrer de fome. Você deve colocar a 

caneta na mão do cliente. Alguns farão objeções e você tem que estar preparado 

para cada uma delas”. 

 Falando sobre sermão e apelos, a conferencista Ellen G. White (2007, p. 279-

280) observa  

Existem em toda congregação almas hesitantes, quase persuadidas 
a se dedicarem inteiramente a Deus. A decisão está sendo feita para 
o presente e para a eternidade; mas muito frequentemente acontece 

                                                      

7 Material Apostilado para curso de Evangelismo integrado, 03 a 07 de outubro de 2011. 
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que o pastor não possui no próprio coração o espírito e o poder da 
mensagem da verdade, pelo que não faz apelos diretos às almas que 
tremem na balança. O resultado é que as impressões não se 
aprofundam no coração dos convictos; e saem da reunião sentindo-
se menos inclinados a aceitar o serviço de Cristo, do que quando 
chegaram. Decidem esperar oportunidade mais favorável; à qual, 
porém, nunca chega. 

Com a unção do Espírito Santo, que lhe incuta responsabilidade 
pelas almas, não despedirá a congregação sem apresentar-lhe a 
Jesus Cristo, único refúgio do pecador, fazendo apelos veementes 
que cheguem ao coração dos ouvintes. Deve ele ter a consciência de 
que talvez nunca mais se encontre com esses ouvintes antes do 
grande dia de Deus. 

 
Algo já observado neste estudo é que a pregação evangelística surtirá o efeito 

necessário se for acompanhada do poder do Espírito Santo. Outro fator que pode 

ser destacado é que na pregação evangelística há apelos para comprometer o 

ouvinte com a mensagem apresentada. Billy Graham é um exemplo de evangelista 

que procura não encerrar um sermão sem um apelo para que as pessoas entreguem 

a vida a Jesus. Ao longo de seu ministério milhares de pessoas foram ganhas para o 

reino de Deus como resultado de uma vida cheia do Espírito Santo e por causa de 

seus apelos. Ele escreve 

Um dos momentos mais tocantes de minha vida, como evangelista, é 
aquele em que fico diante de milhares de pessoas e as convido a vir 
à frente, para receber a Cristo como Senhor e Salvador. Posso ver-
lhes nas faces a luta que enfrentam, enquanto o Espírito de Deus 
lhes toca os corações e, uma a uma, move-as para que caminhem 
pelos corredores, ao lugar do compromisso público. Com frequência 
consigo ver lágrimas de emoção nos rostos das pessoas, quando 
ficam diante da plataforma, ao lado de um conselheiro. Às vezes, 
vejo a alegria dessas pessoas, quando são perdoadas pelo amoroso 
Senhor, ao nascer de novo e receber nova direção. E também posso 
detectar alívio em muitas daquelas faces (GRAHAM, 1993, p. 66).  

 
José Miranda Rocha apresenta algumas chaves para a decisão: 

1ª Aprender do exemplo de Jesus: Ganhar almas é uma questão de 

aprendizado com o Mestre Jesus. Ele declarou: “Vinde após mim, e eu vos farei 

pescadores de homens (Mt 4:19). 2ª Ele Identificava-se com as pessoas: no 

ministério de Jesus o que ele era falava mais alto do que o que dizia. As decisões 
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eram feitas não apenas pelos argumentos que apresentava, mas pela pessoa que 

ele era.  

2ª Persuasão = Logos + Ethos: A persuasão envolve tanto o logos 

(conhecimento) quanto o ethos (confiança) com respeito à veracidade do 

evangelista. Como já foi apresentado neste capítulo, o logos refere-se ao 

conhecimento que o pregador tem do assunto que está expondo. O auditório logo 

percebe quando o orador se preparou para pregar ou se simplesmente não sabe do 

que está falando. O ethos diz respeito ao carisma do pregador e o sincero desejo 

que deve ter pela vida e salvação de seus ouvintes. Esse interesse pode fazer a 

diferença ao se aproximar das pessoas não para manipulá-las, mas porque deseja-

lhes o bem.  

3ª Cuidar com os sentimentos: Apresentar a verdade com amor sem ferir 

credos ou religião das pessoas pode ser um importante passo na conquista de 

pessoas para a verdade. Os sentimentos do evangelista em relação à vida e credo 

de seus ouvintes pode levar a decisão positiva ou negativa. 

4ª Interação do cognitivo com o emotivo: um dos segredos para levar alguém 

a decisão seria a interação do cognitivo (a lógica das informações claras e precisas 

que produz convicção) e o emotivo (desejo produzido por enfatizar os benefícios de 

fazer a vontade de Deus). Chama-se a isso de MINIMAX (mínimo de riscos e o 

máximo de benefícios). Entende-se que o verdadeiro discípulo deve diariamente 

tomar sua cruz e seguir Jesus (Lc 9:23) e que “todos quantos querem viver 

piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos” (2 Tm 3:12). Mas por outro lado 

aquele que segue Jesus pode receber nesta vida muitas vezes mais e ainda no 

porvir a vida eterna (Mt 19:29). A bênção da salvação pela graça (Ef 2:8-9) e a 

certeza do perdão pelo sangue de Cristo (1 Jo 1:7) traz grande alegria e paz interior 

(ROCHA, 2000, p. 30). 

Ainda no processo decisório, Mark Finley, apresenta-se quatro níveis básicos 

que acionam a vontade: 1ª) Informação: é neste ponto que a pessoa começa a 

reunir fatos em relação a decisão que vai tomar. A informação deve ser precisa, 

clara, lógica, completa e correta para que a pessoa avance sem maiores barreiras. 

Há informações suficientes para que se tome uma decisão inteligente? Finley 

observa “Apelar à decisão antes de haver informação adequada cria barreiras na 

mente humana. Assim a mente humana toma uma decisão negativa em vez de 
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positiva” (FINLEY, 2008, p. 20). Neste quesito ainda comenta sobre o perigo da 

sobrecarga de informações. Uma sobrecarga de informações pode confundir a 

mente humana e ainda levar o ouvinte a rejeitar o pregador. 2ª) Convicção: a 

convicção surge quando a pessoa reúne os fatos livres de maiores objeções e então 

começa a convicção no que crer e seguir. Convencer, no entanto, é muito mais do 

que passar informações de dados ou conhecimentos de fatos. Segundo José 

Miranda Rocha, para convencer alguém sobre o evangelho o evangelista precisa 

cuidar para “(1) Que a informação esteja livre de maiores obstáculos e aparentes 

contradições; (2) Ele esteja a trabalhar em harmonia com o Espírito Santo” (ROCHA, 

2000, p. 32). 

3ª) Vontade: No caminho do desejo a pessoa toma decisões baseadas em 

seus próprios sentimentos; além da razão ele age não sobre o que precisa, mas o 

gostaria de fazer. Neste caso a vontade domina a razão. Você pode levar água a um 

cavalo, porem, não pode fazê-lo beber, o sal porém pode. Enfatiza Rocha (2000) 

que “O evangelista precisará aprender a acender a chama do desejo, o que 

acontece quando os benefícios de praticar uma ação correta são contrastados com 

as consequências de praticar uma ação errada”  

4ª) Ação: Quando a convicção e o desejo são fortificados a pessoa age. A 

convicção e o desejo precisam ser realçados e isso acontece quando a mente tem 

as informações claras e lógicas, então o Espírito Santo começa a criar convicção. 

Desta forma entende-se que é fundamental perguntas tais como: ficou claro pra 

você esse assunto? Tem você alguma dúvida? Se a pessoa tem alguma dúvida ou 

não entendeu o assunto, então, tudo deve ser novamente explicado e retirada a 

dúvida para depois continuar. Cada ser humano é dotado de liberdade de escolha e 

precisa ser levado a decidir que lado ficar no grande conflito entre o bem e o mal. 

Ellen White (2007, p. 47) observa  

O que deveis compreender é a verdadeira força da vontade. Esta é o 
poder que governa a natureza do homem, o poder da decisão ou de 
escolha. Tudo depende da reta ação da vontade. O poder da escolha 
deu-o Deus ao homem; a ele compete exercê-lo. Não podeis mudar 
vosso coração, não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as 
vossas afeições; mas podeis escolher servi-Lo. Podeis dar-Lhe a 
vossa vontade; Ele então operará em vós o querer e o efetuar, 
segundo a Sua vontade.   
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 Knowles (1999, p. 9) observa “A experiência confirma a observação de que 

em qualquer batalha que envolve a vontade, o intelecto e as emoções, em uma 

pessoa não convertida, as emoções normalmente vencem”. Em relação aos desejos 

e às emoções Spurgeon (1997, p. 110) observa “Um pecador jamais será convertido 

até que suas emoções sejam despertadas. A menos que sinta tristeza pelo pecado e 

certo prazer no recebimento da Palavra, não se pode esperar muito dele... Religião 

sem emoção é religião sem vida”. Por ouro lado a linguagem do evangelista ao 

formular o apelo pode causar reações e sentimentos não recomendados nos 

ouvintes. Ele ainda comenta,  

Não brinque com a mente despertando sentimentos que não são 
espirituais. Alguns pregadores gostam de introduzir enterros e 
crianças a beira da morte em seus discursos, fazendo as pessoas 
chorarem por uma afeição absolutamente natural. Essa pode 
produzir algo de bom, mas que valor tem em si? Que vantagem há 
em despertar lembranças tristes em uma mãe ou a dor de uma 
viúva? Não creio que nosso Deus misericordioso nos enviou para 
fazer as pessoas chorar por entes queridos que morreram 
exumando-os e reprisando cenas passadas de luto e pesar. 
(SPURGEON, 1997). 

O evangelista e sua equipe precisa buscar diariamente o poder de Deus para 

operar nos corações indecisos e levá-los a tomar a decisão mais importante da vida, 

seguir a Cristo. Submeter a vontade e desejos pessoais à direção de Deus é um 

milagre. O maior milagre que pode acontecer na vida de alguém não é a cura física. 

Um cego enxergar, um coxo andar, um mudo falar ou um morto ressuscitar sem 

dúvida são milagres extraordinários; entretanto, cada uma dessas pessoas 

beneficiadas com a restauração física pode perder o reino de Deus se não viver os 

princípios bíblicos expostos por Cristo em Sua Palavra. O Mestre nunca disse que a 

cura física seria um requisito para garantir entrada no reino de Deus. Nunca afirmou: 

bem-aventurados os que foram curados de toda sorte de doenças do corpo porque a 

eles pertencem o reino de Deus. Ao contrário Ele pregou: “Bem-aventurados os 

puros de coração porque eles verão a Deus” (Mt 5:8). White (2007, p. 289) declara 

“A conversão da alma humana não é de pequena consequência. É o maior milagre”. 

O evangelista pode enfrentar muitas provas e tribulações por estar à frente de uma 

batalha cósmica, por outro lado, pode ser uma das pessoas mais beneficiadas na 
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terra ao participar e contemplar o maior de todos os milagres: a conversão de 

pessoas para o reino de Deus. 

9.5 Visitação 

Somando-se ao evangelismo público o trabalho de visitação nos lares dos 

que frequentam as reuniões pode ser a chave para se obter decisões por Cristo. O 

ministério de Jesus unia a pregação pública e de casa em casa. Isso pode ser visto 

no sermão da montanha ao falar para milhares (Mt 5-7) e quando entrou na casa de 

Zaqueu (Lc 19:1-10). Observa-se também o encontro pessoal que Jesus teve com a 

mulher samaritana no poço de Jacó e logo em seguida quando quase toda a cidade 

veio ouvi-lo como resultado do testemunho da mulher (Jo 4) Sobre Cristo Ellen 

White (2000, p. 229) observa: “Sua obra consistia grandemente em entrevistas 

pessoais. Tinha fiel consideração pelo auditório de uma só pessoa. Por esse único 

ouvinte, a mensagem, muitas vezes, era proclamada a milhares”. 

O ministério do apóstolo Paulo também era marcado pela pregação pública e 

de casa em casa. Ele mesmo declarou: E, quando se encontraram com ele, disse-

lhes: “Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vo-la ensinar 

publicamente e também de casa em casa” (At 20:20). O contato pessoal é 

insubstituível. O evangelista pode fazer uma ótima apresentação da Palavra, muitos 

podem ser despertados referente ao tema exposto, mas se não houver 

acompanhamento pessoal todo o despertamento  tende a arrefecer. Sarli e 

Feyerabend observam 

Embora a palavra da pregação é de extrema importância, nos 
encontros evangelísticos, a visitação é igualmente indispensável. 
Excelentes sermões pregados não irão suprir a falta da visitação. 
Indivíduos não são ganhos em massa. São sim, levados a Cristo um 
a um, tanto na reunião pública onde a Palavra fala ao coração, como 
individualmente no lar. Frequentemente, depois que a verdade é 
apresentada, questões são levantadas. Se estas questões não são 
adequadamente respondidas no lar, a Palavra de Deus não terá 
efeito permanente no coração do ouvinte. Todos os encontros 
evangelísticos precisam ter assistência individual. Apenas a 
pregação irá realizar muito pouco para uma permanente decisão por 
Jesus Cristo. Precisamos somar à pregação a dinâmica do ministério 
pessoal. Qualquer pregação que despreze o indivíduo com suas 
questões e preconceitos, seus sentimentos, e problemas, perderá um 
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grande número deles. Nenhum evangelista pode ter sucesso 
deixando a visitação de fora de seu trabalho (SARLI, 2000, p. 20). 

 

 Obviamente a pregação pública e o evangelismo pessoal precisam se casar. 

Um não pode tomar o lugar do outro. White (2007, p. 429) afirma “De importância 

igual às conferências públicas é o trabalho de casa em casa nos lares do povo”. Há 

pessoas que dificilmente irão se decidir numa reunião pública e há pessoas que se 

tornam resistentes no atendimento pessoal. Sweting escreve “Apesar de ter a firme 

convicção de que o evangelho deve ser compartilhado de forma pessoal, esse 

método não pode substituir ou tomar o lugar da pregação evangelística” 

(KOESSLER, 2010, p. 80).  

Burril (2011, p. 177) também observa “A pregação da Palavra pode ser 

excelente, mas se não é seguida por uma visitação cuidadosa, a pregação não terá 

sucesso”. Ele ainda escreve sobre o segredo do sucesso evangelístico: “Alguém 

disse que há três componentes para se ter sucesso numa série evangelística. O 

primeiro é a visitação. O segundo é a visitação e o terceiro... a visitação. (...) o 

sucesso de muitos evangelismos está diretamente ligado à proporção das visitas 

realizadas” (BURRIL, 2011). Williamson (1992, p. 149) observa “Se a pregação é a 

responsabilidade primária do pastor, então a responsabilidade secundária é a 

visitação” na continuidade ele ainda declara que “ambas são tão essenciais que uma 

delas não pode alcançar sua efetividade mais alta sem a ajuda da outra”. 

A vida agitada e cada vez mais apressada do homem moderno que muitas 

vezes não separa tempo suficiente para se alimentar corretamente, fazer exercícios 

físicos, passar tempo com a família, tende levá-lo à depressão e ao desespero. 

Como alcançá-lo com a mensagem de paz e salvação? Esse pode ser um dos 

maiores desafios para o evangelista e sua equipe. Tomando como ponto de partida 

a presença de tal pessoa nas reuniões evangelísticas ficaria mais fácil planejar um 

contato pessoal com o objetivo de ajudá-lo a superar as angustias e depressão.  

Krätzig (1975, p. 72-77) observa que a ferida do homem urbano é a angústia. 

Esta angustia é causada por vários fatores próprios das grandes cidades. No 

decorrer dos anos a migração da população rural para urbana é crescente. Segundo 

o censo demográfico do IBGE de 1960 a população rural do Brasil era de 

38.987.526 contra 32.004.817 urbana. Já em 2010 esse quadro mudou 
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acentuadamente. A população rural foi contabilizada em 29.830.007 contra 

160.925.72 urbana8. Dentre os fatores apresentados por Krätzig está a solidão, o 

anonimato, a indiferença e a insegurança. O primeiro requisito para fazer frente a 

esta situação é a atenção do povo de Deus e um firme propósito de sair ao seu 

encontro, ou seja, alcançá-los onde estão. Fletcher (1923, p. 167) considera o 

contato com indivíduos o trabalho mais importante e observa que a pregação para 

multidões deve ser seguida pelo contato pessoal. 

Em face do que foi pesquisado conclui-se que uma conferencia pública 

divorciada do trabalho pessoal não alcançara com êxito o objetivo final que é a 

conquista de pessoas para o reino de Deus. A visitação evangelística se torna 

fundamental e indispensável numa campanha nas suas três fases: preparação, 

proclamação e preservação. Verificou-se também que Jesus era evangelista de 

multidões iniciando muitas vezes com o auditório de uma ou poucas pessoas.  

9.6 Batismo 

Que evangelista não se alegra em ver pessoas sendo batizadas como fruto 

de seu trabalho em união com o Espírito Santo? O momento mais esperado numa 

campanha de evangelismo é ver muitas pessoas se entregando a Cristo por meio do 

batismo nas águas. Entretanto deve-se tomar cuidado para não levar pessoas a 

decisão prematuramente. Se assim acontecer pode contribuir para uma rápida 

apostasia.Se de fato houve um bom preparo do campo, se houve envolvimento dos 

membros na fase de preparo da igreja, se houve doutrinação completa com os 

estudantes da Bíblia, então, pode-se ter uma farta colheita para o reino de Deus.  

O batismo é bíblico e uma ordem clara de Jesus no processo do discipulado: 

“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e 

do Filho e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho 

ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século” (Mt 

28:19-20). O Senhor Jesus também ordenou “[...] ide por todo o mundo e pregai o 

evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo; quem porém não 

crer será condenado” (Mc 16:15-16).  

                                                      

8 Disponível em: http://bit.ly/1LI69td 
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9.6.1 O preparo para o batismo 

No contexto de uma campanha de evangelismo público de colheita o preparo 

para o batismo pode começar na fase de preparação da igreja. No relacionamento 

através dos estudos bíblicos o interessado é despertado para as solenes verdades 

da Bíblia e passa a frequentar a igreja; entretanto, é necessário mais que isso para 

que uma pessoa esteja pronta para o batismo. De acordo com a Bíblia batismo 

significa morte da velha vida e o começo de uma nova vida em união com Jesus 

(Rom 6:1-4). Segundo John W. Fowler9, o batismo implica união com o próprio 

Cristo” (Gl 3:27). Ellen White (2007, p. 307) observa  

Simboliza o Batismo soleníssima renúncia do mundo. Os que ao 
iniciar a carreira cristã são batizados em nome do Pai, e do Filho e 
do Espírito Santo, declaram publicamente que renunciaram o serviço 
de Satanás, e se tornaram membros da família real, filhos do celeste 
Rei. Obedeceram ao preceito que diz: "Saí do meio deles, e apartai-
vos [...] e não toqueis nada imundo" (II Cor. 6:17).  

 
Morris ensina que batismo “é uma expressão externa de uma mudança 

interior”. Também declara que “O batismo é uma confissão pública de que você está 

do lado do Senhor […]. E assim o batismo é um sinal externo de uma conversão 

interior. É uma confissão pública” 10. Bonhoeffer (1995, p. 139) declara que no 

batismo “o homem torna-se propriedade de Jesus Cristo (…) o batismo significa 

ruptura. Cristo intervém no reino de Satanás, põe a mão sobre os seus, cria sua 

igreja”. Se for uma entrega sem reservas, o batismo assinala tanto o fim como o 

começo; fim da velha vida e começo de uma nova vida em Cristo. 

Respondendo à pergunta “que faremos?” Pedro, no sermão do pentecostes, 

declarou “Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo 

para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo” (At 

2:38). Após a cura do coxo na porta Formosa do templo novamente Pedro declarou 

“Arrependei-vos, pois e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados”. 

(At 3:19). Em Filipos, Paulo e Silas responderam à pergunta do carcereiro sobre que 

deveria fazer para ser salvo “Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua 

                                                      

9 Disponível em: http://bit.ly/1FY3DaR 
10 Disponível em: http://bit.ly/1HC5No2 
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casa. E lhe pregaram a Palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma 

hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele 

batizado, e todos os seus” (At 16:31-33). 

 Por essas declarações entende-se que crerem Jesus e se arrepender dos 

pecados são requisitos básicos antes da pessoa ser batizada. A Bíblia não estipula 

tempo de preparo da pessoa antes do batismo, entretanto, nota-se que antes do 

batismo a pessoa precisa receber a Palavra. Foi assim com os batizados no 

Pentecostes “Então, os que lhe aceitaram a Palavra foram batizados, havendo um 

acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas” (At 2:41). “Muitos, porém, dos que 

ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase cinco mil” (At 

4:4). No caso do Eunuco Etíope não foi diferente. O evangelista Filipe ministrou um 

curso bíblico para ele e, após ter aceitado a Palavra foi batizado (At. 8:35-39). 

Aceitar a Palavra pode ser sinal de conversão que, nas palavras de Ellen White, 

deve ocorrer antes do batismo. Ele afirma: 

O preparo para o Batismo é um assunto que deve ser 
cuidadosamente estudado. Os novos conversos à verdade devem 
ser fielmente instruídos no positivo "Assim diz o Senhor". A Palavra 
de Deus deve-lhes ser lida e explicada ponto por ponto (WHITE, 
2007, p. 308). 

Morris afirma se a pessoa planeja ser batizada, antes de entrar na água é 

necessário um preparo do coração. É necessário virar as costas para o seu velho 

modo de vida, virar as costas para o pecado conhecido, e entregar sua vida 

totalmente a Jesus Cristo. V. Norskov Olsen declara  

O Novo Testamento apresenta uma doutrina do batismo em que os 
pré-requisitos espirituais essenciais são a pregação do evangelho, a 
confissão do pecado , e uma afirmação pessoal da fé na morte e 
ressurreição de Cristo, levando a um enterro no batismo do "homem 
velho" e um ressurreição espiritual para uma vida regenerada com 
Jesus Cristo como Salvador e Senhor.11 

 
Observa-se que a água não tem poder para purificar alguém dos pecados. 

Senão houve arrependimento a pessoa entra como um rebelde seco e sai um 

rebelde molhado; mas continua rebelde. Não se pode medir o grau de sinceridade 

                                                      

11 Disponível em: http://bit.ly/1RfZ6MO 
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ou prever se a pessoa vai permanecer na fé. O evangelista Filipe, cheio do Espírito 

Santo pregou e batizou Simão, o mágico. Este, por sua vez, logo após o batismo, 

queria comprar o poder do Espírito Santo ao que Pedro respondeu: “O teu dinheiro 

seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir, por meio dele, o dom de Deus. 

Não tens parte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus” (At 

8:20-21). O batismo deve vir antes do batismo. Com respeito a julgar se o candidato 

está ou não preparado para o batismo duas coisas são observadas por Ellen White 

(2007, p. 313); ela diz:  

Uma coisa há que não temos o direito de fazer, e isto é julgar o 
coração de outro, ou impugnar-lhe os motivos. Quando, porém, uma 
pessoa se apresenta como candidato a membro da igreja, cumpre-
nos examinar o fruto de sua vida, e deixar com ela própria a 
responsabilidade de seus motivos. Grande cuidado, todavia deve ser 
exercido no aceitar membros para a igreja; pois Satanás tem seus 
especiais ardis, pelos quais se propõe encher a igreja de falsos 
irmãos, por meio de quem ele poderá agir com mais êxito para 
enfraquecer a causa de Deus. 

 

A. R. Fraser observa “O batismo é um símbolo apropriado de limpeza e 

purificação do pecado”.12 Em consonância com o mesmo pensamento Ellen White 

indica que a água não tem poder algum de transformação, mas observa que o 

batismo é um símbolo da purificação do pecado, ela diz: 

 
João proclamava a vinda do Messias, e chamava o povo ao 
arrependimento. Como símbolo da purificação do pecado, batizava-
os nas águas do Jordão. Assim, por uma significativa lição prática, 
declarava que os que pretendiam ser o povo escolhido de Deus 
estavam contaminados pelo pecado, e sem purificação de coração e 

vida, não poderiam ter parte no reino do Messias. (WHITE, 2004, p. 
104). 

 

Na experiência de conversão de Saulo, depois se tornou Paulo, Lucas declara 

“E agora, porque te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, 

invocando o nome dele” (At 22:16). A lavagem dos pecados tem como simbolismo o 

batismo nas águas por imersão. Por isso só se batiza quem é pecador. Batismo não 

é para pessoas perfeitas; mesmo porque não existe. O único que se batizou perfeito, 

                                                      

12 Disponível em: http://bit.ly/1RfZcnN 
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sem cometer pecado algum foi Cristo (Mt 3:16-17). A Bíblia declara que Jesus foi 

tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado (Hb 4:15). Se o 

próprio Filho de Deus foi batizado, quanto mais os milhares de pecadores deste 

planeta devem ser! 

A fase de proclamação em união com a igreja pode criar uma cultura de 

evangelismo entre os membros levando-os a perceber a seriedade do mesmo. A 

frase popularmente conhecida “Quem trabalha não dá trabalho” pode ser aplicada 

no contexto da evangelização. Quem não se envolve na obra de salvar outros 

certamente dará trabalho e atrapalhará o andamento da obra de Deus. A pregação 

evangelística, cheia do Espírito Santo, unida com um apelo sincero e seguida de 

visitação, pode resultar em muitas decisões e pessoas batizadas. 
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10. MÉTODOS DE CONSERVAÇÃO 

 

 O processo de conversão pode ser comparado à gestação de uma criança no 

ventre materno. Ninguém nasce com 15 anos. O embrião se desenvolve durante 

nove meses para depois estar pronto a vir ao mundo. Ao nascer começa a fase de 

crescimento com os seus mais variados desafios na área física, mental e espiritual. 

Os primeiros anos de vida de um bebê são fundamentais para nortear toda a sua 

existência. Como afirma White (1992, p. 193-194) “Os três primeiros anos são o 

tempo para vergar o pequenino rebento. As mães devem compreender a 

importância desse período. É aí que é posto o fundamento”. Ela ainda completa 

dizendo “As lições que a criança aprende durante os primeiros sete anos de vida 

têm mais que ver com a formação do seu caráter que tudo que ela aprenda em anos 

posteriores”  

Negligenciar a devida educação nas primeiras etapas da vida é como querer 

construir uma casa sem lançar o alicerce. Ninguém em sã consciência tem um filho, 

após uma gestação de nove meses, para depois abandoná-lo. Somente alguém fora 

de si poderia fazer uma coisa dessas. Abandonar um recém convertido é o mesmo 

que abandonar uma criança recém nascida; é antinatural e inaceitável. Por isso é 

necessário atenção e cuidado constante para que a criança se desenvolva 

harmonicamente e esteja preparado para toda boa obra.  

Assim pode ser dito do nascimento espiritual. Disse Jesus a Nicodemos 

“Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus” (Jo 3:3). Nicodemos, 

ironicamente, perguntou se deveria voltar ao ventre materno e nascer segunda vez, 

mas Cristo disse que ele deveria nascer da água e do Espírito referindo-se ao 

batismo nas águas e o milagre da conversão (Jo 3:5). Toda analogia tem suas 

limitações, entretanto, pode-se dizer que o batismo não é o fim, mas o começo de 

uma nova vida em Cristo. Segundo o apóstolo Paulo batismo significa três coisas: 

morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. (Rm 6:1-4). Na vida cristã seria morte 

para o pecado, sepultamento do pecado e ressurreição para uma nova vida em 

Cristo. O velho homem morre com suas paixões dando lugar a novos desejos; é a 
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libertação da escravidão do pecado para ser servo da justiça (Rm6:18). Assim como 

no casamento, no batismo a pessoa se torna um com Cristo (Rm 6:5). 

Após uma série evangelística de colheita em que muitas pessoas se agregam 

ao rebanho de Cristo por meio do batismo nas águas o trabalho está apenas 

começando. O batismo não é o fim, mas o começo. Shuller13 observa que todos 

sabem da importância de cuidar de uma safra de trigo quando foi debulhado. 

Nenhum agricultor pensaria em deixar o grão no campo expostos ao tempo; nem iria 

colocá-lo em uma caixa com grande buraco na parte inferior. Mas que tipo de 

cuidado está sendo concedido ao fruto dos esforços do evangelismo público? O 

esforço empregado, o dinheiro utilizado, o tempo e o trabalho despendido, a 

possibilidade de construir uma nova igreja e a salvação de pessoas para a 

eternidade, tudo depende desta questão de conservação. 

Na década de 80 cerca de 100 mil pessoas se amontoavam em Serra Pelada, 

no sul do Pará, para garimpar ouro. Em 2014 porém essa cena mudou com a vinda 

de uma empresa canadense e seus funcionários equipados com máquinas de última 

geração para retirar a terra do subsolo e levar para a superfície onde é retirado o 

ouro.  

Em vez de garimpeiros agachados em frente a uma fogueirinha 
fervendo mercúrio em uma panela para separar as partículas de ouro 
da terra, serão utilizados complexos processos não poluentes de 
decantação, flotação e fundição para produzir barras de ouro de 25 
quilos com 80% de pureza.14 

 
Ninguém garimpa ouro e depois o abandona para que outros se enriqueçam. 

Mas quantas vezes se age assim com os recém batizados! Após um longo e árduo 

trabalho de semeadura e colheita muitos recém conversos são deixados a mercê da 

própria sorte.Em 2014 foram admitidos como membros da Igreja Adventista do 

Sétimo Dia (batismo, rebatismo e profissão de fé) no território da União Sudeste 

Brasileira 14.833 pessoas, mas no mesmo ano foram removidos (apostasia ou 

desaparecimento) 5.782. O crescimento real ficou em 7.855. Cerca de 39% de 

apostasia. Essa triste realidade também é antiga. Na década de 30, na Divisão Norte 

                                                      

13 Disponível em: http://bit.ly/1IywBV4 
14 Disponível em: http://abr.ai/14zaEnS 
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Americana, de cada 5 pessoas que eram admitidas na igreja, 2 abandonavam.  O 

Shuler escreve que:  

 

Durante o período de sete anos, 1931-1937, 90.388 novos membros 
foram adicionados às nossas igrejas da Divisão Norte-Americana, 
enquanto 37.598 foram retiradas por apostasia ou por algum outro 
motivo. Isto indicaria que estamos perdendo por apostasia 42 por 
cento daqueles trazidos à igreja.15  

 
Que fazer para manter os novos na fé? Seria prudente o evangelista deixar o 

local das conferencias tão logo termine a fase de colheita? Como firmar as 

doutrinas, outrora estranhas, naqueles que recém as aceitaram? Este capítulo 

propõe um estudo de métodos de conservação dos novos crentes na fé bíblica. 

10.1 Uma segunda série de conferências 

Infelizmente não se pode evitar a apostasia por completo. Um evangelismo 

público corre o risco de, ao mesmo tempo que muitos entram para a igreja, muitos 

também podem sair. Entretanto, isso não seria motivo para deixar de evangelizar. O 

que pode ser considerado em relação a um grande número de apostasia são os 

métodos utilizados para a realização da campanha. Como foi o preparo? Houve 

envolvimento dos membros na instrução dos interessados?Os novos na fé foram 

devidamente instruídos? Certa vez Moody foi questionado com respeito à apostasia 

no evangelismo ao que respondeu:  

Deveria o fazendeiro recusar semear o campo porque nem todas as 
suas sementes germinam e crescem? Estima-se que cerca de 90% 
de novos investimentos e empresas fracassam. Deveriam os homens 
desistir de iniciar novos empreendimentos porque tantos negócios 
fracassam? Uma criança nasce, mas eu não posso me regozijar, 
porque centenas de crianças morrem. Este é o argumento que o 
povo tem contra minhas campanhas – nem todos permanecem. Um 
homem cai num rio e outro salta e puxa-o para fora, eu não posso 
me alegrar porque há o risco de ele cair novamente? Este é o 
argumento mais forte que as pessoas trazem contra minhas 
campanhas (MOODY, 1900, p. 110, tradução livre).  

                                                      

15 Disponível em: http://bit.ly/1Ch2osk 
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Um dos métodos de conservação para os recém batizados apontados por 

Ellen White é a realização de uma nova série de conferencias ainda que não seja no 

mesmo local em que foi feita a primeira. Segundo ela isso é fundamental para 

enraizar no coração as novas doutrinas que aprenderam e ajuda a evitar a 

apostasia. 

Quando os argumentos em favor da verdade presente são 
apresentados pela primeira vez, difícil é fixar os pontos na mente. E 
se bem que alguns vejam suficientemente para tomar uma decisão, 
apesar de tudo isto, há necessidade de repassar tudo outra vez, e 
fazer outra série de reuniões [...] Depois de haverem sido feitos os 
primeiros esforços em um lugar mediante uma série de conferências, 
há na verdade maior necessidade de uma segunda série. A verdade 
é nova e surpreendente, e o povo necessita de que as mesmas 
coisas lhes sejam apresentadas pela segunda vez a fim de tornar os 
pontos distintos, e fixar as ideias na mente (WHITE, 2007, p. 334). 

 
 Como experiente plantador de igrejas o apóstolo Paulo sempre que podia 

retornava nos mesmos locais repassando a doutrina e exortando a igreja recém-

formada a permanecer firme na fé. “Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: 

Voltemos agora, para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a 

palavra do Senhor, para ver como passam”. “E passou pela Síria e Cilícia, 

confirmando as igrejas”. (At 15:36;41). Ellen White faz o seguinte comentário sobre a 

atitude do apóstolo Paulo “E então, como o apóstolo Paulo, visitai-os com frequência 

para ver como vão. Oh, a obra negligente que é feita por muitos que pretendem ser 

comissionados por Deus para pregar Sua Palavra, faz com que os anjos chorem!” 

(WHITE, 2007, p. 338). 

Quanto ao tempo para firmar o recém converso na fé Kennedy (1975, p. 104) 

observa “Leva meses, e não minutos, para estabelecer uma vida cristã duradoura 

[...] meses (as vezes anos) de esmerada vigilância, como planta cuidada num 

viveiro, ou estufa [...]”. ele também comenta “Em essência, o processo de 

acompanhamento envolve diversas visitas individuais, nas quais o novo convertido é 

firmado nas Escrituras e assegurado de sua salvação” (KENNEDY, 1975, p.104). 

10.2 Trabalhar em prol de outros 
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Um dos segredos para uma pessoa se manter na igreja é o trabalho 

missionário e prol de outros. Na história da mulher samaritana pode ser visto um 

exemplo de missão como resultado de verdadeira conversão. Tão logo recebeu a 

verdade no coração foi contar aos outros sobre o poder de Cristo em transformar 

vidas (Jo 4:28-30). Mesmo que a pessoa não tenha as técnicas da evangelização 

isso não seria desculpa para não trabalhar em prol dos perdidos. Nota-se que a 

mulher samaritana não recebeu treinamento para somente depois sair e chamar 

outros para ouvir Jesus. Ela contou de sua experiência pessoal em receber a graça 

da salvação.  

Na experiência de conversão de Paulo encontra-se outro exemplo de quem 

passou a evangelizar prontamente após ser batizado. “Imediatamente, lhe caíram 

dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi 

batizado”. “E logo pregava, nas sinagogas, a Jesus, afirmando que este é o Filho de 

Deus”. (At 9:18; 20). Aqueles que foram recém batizados estão vivendo o primeiro 

amor da fé cristã e pode se tornar mais fácil arregimentá-los para a missão. Ellen 

White declara:  

Alguns dos novos conversos serão de tal modo cheios do poder de 
Deus que se porão imediatamente a trabalhar. Trabalharão com 
tanta diligência que não terão tempo nem vontade de enfraquecer as 
mãos de seus irmãos com críticas descorteses. Seu único desejo 
será levarem a verdade às regiões além (WHITE, 2007, p. 354). 

  
 Nota-se que cristãos zangados, críticos, frios e indiferentes normalmente 

estão distantes do envolvimento na missão de salvar os perdidos. É ajudando os 

outros serem salvos que nós somos salvos. Neste ponto o evangelista pode treinar e 

ajudar o novos a comunicar a luz que receberam, assim fazendo são cada vez mais 

fortalecidos na própria fé. White (2004, p.73) observa “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... Ao repartirem o que de Deus receberam, 

firmar-se-ão na fé”. Warren (2008, p. 251) observa “Quando você se tornou cristão, 

tornou-se também mensageiro de Deus. Ele quer falar ao mundo usando você”. 

Graig Ott afirma  
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Ainda assim, evangelismo deve ser entendido como um processo. 
Embora a regeneração ocorra em um momento singular, há um 
processo que leva a esse ponto e um processo subsequente que 
leva ao crescimento cristão. Enfocar de forma estreita demais em 
uma única decisão por Cristo geralmente leva a conversões 
superficiais, baseadas em mal-entendidos ou motivadas pelas razões 
erradas (OTT, 2013 p. 226). 

Emilio Abdala sugere envolver os recém batizados em várias atividades 

missionárias de um pequeno grupo bem como em pequenas responsabilidades na 

igreja, tais como, convidar para orar publicamente, envolve-lo no ministério da 

música e relatar a carta missionária da escola sabatina (ABDALA, 2013, p. 105). 

Essa inclusão pode ajudar o recém converso sentir-se útil no trabalho da igreja o 

que facilitará a descobrir e desenvolver seus dons em prol da salvação de outros. 

10.3 Discipulado 

 Partindo do pressuposto que evangelismo não é um programa, mas um 

processo, indica-se ao evangelista priorizar não somente as duas primeiras fases da 

campanha, mas também a terceira – a conservação dos novos crentes. Um plano 

bem elaborado de atividades específicas para os recém chegados à igreja pode 

mantê-los firmes nas doutrinas que aprenderam. O processo do discipulado deve ser 

a nota tônica em todos os seguimentos de um evangelismo. Falando sobre a 

preocupação de Paulo em fazer discípulos os professores Duddley e Gruesbeck 

(1990, p. 5) declaram  

Enquanto nutria as congregações que tinha organizado, Paulo 
também dava atenção ao processo de discipulado. Por exemplo, 
quando ele e Barnabé decidiram se separar, Paulo escolheu Silas 
para trabalhar consigo (Atos 15:40). Mais tarde, em Listra, um jovem 
que vivia com seus pais chamou a atenção de Paulo. Paulo o 
convidou para se unir ao seu time evangelístico e Timóteo foi 
imediatamente integrado ao trabalho (At 16:1-3). 

 

Assim como Paulo, após uma série evangelística em que muitas pessoas se 

unem a Cristo por meio do batismo, seria prudente Integrar os novos conversos na 

obra evangelística. Nota-se que o discipulado não se aplica apenas à uma fase do 

evangelismo, mas durante todo o processo. Focalizar o discipulado nas três fases do 
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evangelismo público de colheita pode ser o segredo da permanência dos novos na 

fé. Se o evangelista prepara e capacita a igreja para a colheita já seria um 

discipulado preparatório para as duas outras fases. Como observa Bícego (2002, p. 

60). “A experiência tem demonstrado que, em regra, a pessoa mais indicada para 

ajudar o novo convertido é aquele que o levou a Cristo”. Se os membros da igreja se 

unem ao evangelista durante a colheita seria outro discipulado e, se toda a igreja 

juntamente com o pastor e o evangelista elaborarem estratégias para os recém 

conversos permanecerem na igreja é outra fase do discipulado. A isso a Igreja 

Adventista do Sétimo Dia chama de Ciclo do Discipulado. 

O departamento de ministério pessoal da Igreja Adventista do Sétimo Dia 

assim explica o conceito de discipulado: “Discipulado é um processo contínuo pelo 

qual uma pessoa é atraída a Cristo e se desenvolve ao nível de crente maduro e 

reprodutivo na igreja”. Também apresenta o remédio contra a estagnação e 

apostasia dos recém batizados “Como igreja não nos basta batizar, necessitamos 

investir no processo de maturidade espiritual dos conversos, a fim de alcançarmos 

dois grandes objetivos: multiplicar as forças para a pregação do evangelho e 

diminuir a apostasia”16.  

O professor Collins (1982, p. 23) observa: “o discipulado é um processo de 

multiplicação no qual aqueles que são discípulos discipulam aos outros, os quais, 

por sua vez, se tornam discipuladores. Deus nunca pretendeu que os cristãos 

aceitassem o evangelho para então nada mais fazerem”. Não se pode medir o 

sucesso do evangelismo apenas por quantas pessoas foram batizadas, mas sim 

quantas permaneceram firmes no caminho e passaram a evangelizar outras 

pessoas. 

Anderson (1965, p. 262) declara “evangelização alguma é completa a menos 

que leve os evangelizados a evangelizarem”. Ele ainda observa que “O teste 

verdadeiro do evangelismo, não é quantos entraram na igreja para adorar, e sim 

quantos saem dela para trabalhar” (ANDERSON, 1965, p.265). Halphill  na Revista 

Ministério de Março/Abril de 2012, observa: “o evangelismo produz crescimento no 

discipulado. Cristo nos ordenou fazer discípulos, o que envolve mais que 

simplesmente batizar pessoas”. Também afirma “O evangelismo não acaba quando 

                                                      

16 Disponível em: http://bit.ly/1ey0SXQ 
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acontece a cerimônia batismal. O entusiasmo e a força das reuniões devem 

continuar”. Abdala (2009, p. 201-202) escreve: 

Conservar os novos crentes é tão importante quanto batiza-los. 
Talvez as associações necessitem pedir que os pastores enviem um 
novo tipo de relatório mensal: quantas pessoas batizadas ainda 
estão na igreja? Elas estão progredindo num processo de 
discipulado? O evangelista que abandona os novos conversos é 
como um pescador que abandona na praia o produto do seu 
trabalho, ou o agricultor que deixa apodrecer o fruto do seu pomar, e 
o perde. 

 
A permanência ou apostasia pode ser um indicador de como foi o preparo do 

candidato ao batismo. Se o evangelista priorizar a fase de preparação ele pode estar 

automaticamente priorizando a fase de conservação. É no envolvimento da igreja 

que pode ser garantida a conservação. Peter Wagner (1993, p. 134-135) enfatiza: 

Não é adequado pensar em evangelização como algo menos do que 
fazer discípulos [...]. O alvo final da evangelização é medido em 
quantas pessoas confirmaram sua decisão por Cristo permanecendo 
firmes na doutrina e comunhão dos apóstolos, no partir do pão e nas 
orações. 

 
A ordem de Cristo aos seus seguidores foi “Ide, portanto, fazei discípulos de 

todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 

Santo;ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que 

estou convosco todos os dias até à consumação do século” (Mt 28:19-20). De 

acordo com White (2004, p. 23), “a comissão dada aos discípulos também é dada a 

nós. Hoje, como então, um Salvador crucificado e ressuscitado deve ser exaltado 

perante os que se acham sem Deus e sem esperança no mundo”. Onde está o 

imperativo do texto bíblico? Que é discipulado?  

 
Literalmente falando “indo, portanto, fazei discípulos”. [...] esses dois 
verbos, “indo” (poreuthentes) e “fazei discípulos” (mathêteusate) 
“indica uma ação sumária que deve ser logo realizada. Por esta 
razão, eles são traduzidos em português como dois imperativos. Mas 
a força imperativa participial é atenuada por “fazei discípulos” 
(mathêteusate), o verbo principal da sentença. Este realmente é o 
imperativo da sentença (MONTEIRO, 2004, p. 17). 
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Desta forma pode-se dizer que o produto final da grande comissão é fazer 

discípulos. Ir, (Indo) ensinar e batizar são os meios estabelecidos por Cristo para 

alcançar o objetivo final que é fazer discípulos. Neste processo o novo crente se 

torna um evangelista como observa Hull (1997, p. 36). Ele continua, “A definição de 

Cristo diz que discípulos se reproduzem através do evangelismo” (HULL, 1997, p. 

38). Ele ainda comenta que  

a ordem imperativa do texto é fazer discípulos. Esta é a fórmula para 
evangelizar o mundo, e a metodologia exigida para permitir 
reprodução e multiplicação à missão mundial. A grande comissão 
sem multiplicação é o evangelismo paralisado do pescoço para 
baixo. Ao dar uma ordem específica para fazer discípulos, Jesus 
especificou o produto do trabalho da igreja” (HULL, 1997). 

 Observa-se que no discipulado o evangelismo se torna dinâmico e contínuo 

envolvendo cada pessoa convertida na obra de salvação. Se o novo crente não se 

envolver nesta missão pode indicar o começo de apostasia. Lyon (1967, p. 220) 

declara “[...] a grande comissão indica que devemos continuar até o fim do mundo 

fazendo discípulos, batizando-os e ensinando-os”. Essa explicação pode levantar a 

seguinte pergunta: Como alguém pode fazer discípulos se ela mesma não é um 

discípulo?  Lima (2011, p. 77) escreve “Quando alguém decide seguir a Jesus, 

deveria desejar ser e fazer discípulos para o reino de Deus”. Por esta razão pode ser 

entendido que uma vez que a pessoa é feita discípulo ela mesma se torna um 

discipulador; ou seja, a pessoa recebe para dar e; consequentemente, não se torna 

um membro inativo na igreja. Por isso, a fim de minimizar os efeitos da apostasia se 

propõe um ministério focado não apenas em batizar, mas em discipular. Keith 

Phillips (1986, p. 16) define assim:  

O discipulado cristão é um relacionamento de mestre e aluno, 
baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre 
reproduz tão bem no aluno a plenitude da vida que tem em Cristo, 
que o aluno é capaz de treinar outros para ensinarem outros.  

 
Entende-se que um verdadeiro discípulo esteja sempre disposto a discipular. 

Na Bíblia Sagrada há vários registros de discípulos motivados e dispostos a 

evangelizar. Vê-se o caso do grande perseguidor dos crentes no início da igreja 

cristã, Saulo, indo perseguir cristãos em Damasco (At 9) teve um encontro com 
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Jesus, ficou cego e foi conduzido à casa de Judas onde ficou sem comer e sem 

beber por três dias. Neste tempo, Deus utilizou Ananias, um discípulo de Damasco, 

para evangelizar e batizar Saulo. Este, ao ser batizado, se tornou um evangelista 

dando provas que nasceu no reino de Deus como um missionário; como afirma 

White (2006, p. 102) “Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um 

missionário”. 

Portanto, a essência do discipulado é primeiramente ser um discípulo. 

Entende-se que ninguém pode dar o que não tem. O apóstolo Pedro disse ao 

paralítico na porta formosa do templo: “[...] Não possuo nem prata nem ouro, mas o 

que tenho, isso te dou: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda!” (At 3:6). Isso 

indica que Pedro e João estavam em plena comunhão e cheio do poder de Cristo 

para comunicar a outros, como se lê em (At 4:13) “Ao verem a intrepidez de Pedro e 

João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se; e 

reconheceram que haviam eles estado com Jesus”.  

Ao receber o milagre da graça salvadora de Jesus na vida, o verdadeiro 

discípulo encontrará meios para transmiti-la a outros. Nas palavras do palestrante 

Bender (1970, p. 33) “A essência do testemunho é comunicar um milagre da graça. 

O ‘mestre de cerimônias’ no testemunho é o Espírito Santo. A preocupação da 

testemunha são os corações espiritualmente necessitados do mundo”. (1970, p. 34 e 

55) ainda afirma que “Para ser testemunha da graça de Deus (a outros), 

primeiramente deve ser testemunha dessa graça em sua própria vida” e “O que não 

está seguro da salvação só é testemunha de sua falta de segurança”. Sendo assim 

pode se dizer que é fundamental o cristão estar seguro de sua salvação para poder 

evangelizar outros com eficácia.  

Entretanto, vê-se que um discípulo não é formado do dia para a noite. É 

preciso uma ação divina e, com a permissão do crente, este se transforma em um 

verdadeiro discípulo. Compreende-se, porém, que não existe discipulado sem 

relacionamento. O relacionamento pode ser o ponto chave e fundamental para 

formar discípulos. Jesus andou com os apóstolos e os ensinou por três anos e meio; 

viajavam juntos, ceavam juntos (At 1:3-8), planejavam, oravam, e choravam juntos. 

Entende-se que igreja primitiva passou por essa experiência. Referindo-se ao 

discipulado Gibbs (2012, p. 69) observa “Eles perceberam que um ingrediente 

essencial do discipulado é fazer outros discípulos [...]. O teste da conversão de um 
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homem é se ele tem cristianismo suficiente para comunicá-lo a outras pessoas. Se 

ele não tem, há algo errado”. 

10.4 A marca do discipulado: renúncia 

 
O batismo assinala a morte da velha vida e o inicio de uma nova vida em 

Cristo, entretanto, o caráter precisa ser burilado e para isso ocorrem as tribulações. 

Jesus afirmou “Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No 

mundo, passais por aflições; mas tende bom ânimo; eu venci o mundo” (Jo 16:33). O 

apostolo Tiago escreveu “Bem-aventurado o homem que suporta, com 

perseverança, a provação; porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da 

vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam”. Paulo escreveu que a luta do 

cristão não é contra o sangue a carne, mas contra as forças espirituais do mal (Ef 

6:12). Neste combate o crente é severamente provado para aprender a depender 

completamente de Deus. Tiago diz que a origem das contendas e guerras é a cobiça 

e a inveja. White (2008, p. 43) afirma que “A luta contra o próprio eu a maior batalha 

que já foi ferida. A renúncia de nosso eu, sujeitando tudo a vontade de Deus requer 

luta; mas a alma tem de submeter a Deus antes que possa ser renovada em 

santidade”. 

Na formação do caráter espiritual do novo crente certamente haverá combate. 

O temperamento não muda nas águas do batismo. Seguir a Cristo envolve ser 

perseguido “Ora, todo quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão 

perseguidos” (2Tm 3:12). Disse Jesus: “Assim, pois, todo aquele que dentre vós não 

renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo”. (Lc 14:33). Que significa 

renunciar a si mesmo? León (1926, p.139) declara: “[...] o crente deve renunciar a 

seu eu egoísta e orgulhoso para cumprir sua missão no mundo”. León (1926) 

comenta também que não significa perder a identidade própria, “O que Jesus deseja 

de cada um de seus seguidores é a aceitação de dependência absoluta, de uma 

submissão e entrega a Deus”. Biazzi (2013, p. 119) declara “Ao lançar a rede, ao 

recolher os molhos da colheita, os membros da igreja e os convertidos (novos 

membros) são envolvidos no processo de purificação, cujo resultado final é um 

caráter semelhante ao de Jesus”.  
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10.5 A definição de discípulo para Jesus 

 

 “Está disposto a negar-se, tomar sua cruz diariamente, e segui-Lo (Lc 9:23-

25)”. 

 “Coloca Cristo antes de Si, família, possessões (Lc 14:25-35)”. 

 “Tem dedicação pelos ensinos de Cristo (João 8:31)”. 

 “É dedicado ao evangelismo mundial (Mt 9:36-38)”. 

 “Ama outros como Cristo ama (Jo 13:34-35)”. 

 “Permanece em Cristo, é obediente, dá frutos, glorifica a Deus, tem gozo e 

ama os irmãos (Jo 15:7-17)”. 

Hull (1997, p. 41) salienta “Se uma pessoa não está disposta a tomar tais 

compromissos, Jesus declara, enfaticamente, três vezes, ‘Ele não pode ser meu 

discípulo” (Lc 14:25, 26, 33). A inquietação no que diz respeito a apostasia nas 

Igrejas Adventistas é de longa data; devido a essa preocupação a Unieste (hoje 

União Sudeste Brasileira) na década de 80 lançou um projeto que envolvia sete 

passos para a conservação: 

1. Estudo diário e metódico da Bíblia e Espírito de Profecia: A ênfase é o 

relacionamento com Deus para fortalecer a vida espiritual. 

2. Frequência à classe pós-batismal: Essas classes são feitas normalmente no 

horário da Escola Sabatina especialmente para os recém-conversos. 

3. Frequência assídua aos cultos: A Bíblia diz “Não deixemos de congregar-nos, 

como é costume de alguns; antes, façamos admoestações e tanto mais quanto 

vedes que o Dia se aproxima” (Hb 10:25).  

4. Participação ativa no programa missionário da igreja: Mantém o cristão motivado 

na igreja. 

5. Amor e atenção aos novos conversos. Uma igreja receptiva e que visita os novos 

na fé tende a crescer mais e mais.  

6. Manter acesa a chama do altar da família (culto familiar) e da Educação Cristã. O 

culto realizado no lar fortalece os laços familiares.  

7. Buscar uma experiência diária com Cristo: Oração particular17. 

                                                      

17 Pode ser encontrado na Revista Adventista de dezembro de 1985, p. 20 



   81 

 
 

Numa campanha de evangelismo público realizada pelo evangelista Pr. Ari 

Celso Cidral em Tatuí, SP envolveu vários meses e contou com o apoio de 8 alunos 

de teologia do UNASP EC e 7 instrutores bíblicos. Antecedendo a campanha houve 

cursos antitabagismo e a partir de outubro daquele ano foram realizadas várias 

semanas de colheita nos três distritos pastorais da cidade. Como resultado 185 

pessoas foram batizadas. Quando questionado sobre os altos índices de apostasia 

pós-campanha e a credibilidade do modelo tradicional de evangelismo público, ele 

reconheceu a dificuldade que a Igreja Adventista tem em discipular os novos 

membros:  

Creio muito no modelo evangelístico, porem, precisamos como igreja 
despertar para a necessidade da transição da campanha para a 
formação do membro novo. A igreja, como um todo, necessita 
abraçar e se envolver com os novos conversos. Precisamos também 
prover ao recém convertido outras amizades e outros costumes, 
sempre com muita criatividade, comprometimento e paciência. Os 
pequenos grupos pós-evangelismo público são muito importantes 
nesse processo18. 

 
 A vida cristã é uma vida de renúncia. Reiteradas vezes Jesus exortou seus 

discípulos a se humilharem e negarem o próprio eu na caminhada rumo ao céu. 

Disse Jesus: “Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a 

sua cruz e siga-me” (Lc 9:23). Todo seguidor de Cristo poderá perceber o quanto 

precisará mudar em sua vida espiritual, entretanto, vê-se que não há motivo para 

desistir. Aquele que convida também cuida. Foi assim na história de Pedro ao andar 

sobre o mar. Cristo o convidou, ele foi e andou sobre as águas agitadas, mas em 

dado momento começou a afundar e pediu socorro; prontamente foi atendido (Mt 

14:29-33). 

10.6 Pequenos Grupos  

 
 Jesus iniciou o cristianismo com um pequeno grupo de doze pessoas e, numa 

relação de comunhão e amizade, durante três anos e meio, transformou-os em 

verdadeiros discípulos-evangelistas para propagar Seu Reino de amor. Esses 

                                                      

18 Encontrado na Revista Adventista de janeiro de 2011, p. 30-31 
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evangelistas, ao receberem o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, (At 

2) pregaram com intrepidez e ousadia (At 4:13) que, em apenas num sermão de 

Pedro, houve uma farta colheita com quase três mil pessoas batizadas (At 3:41). 

Como toda a igreja cristã da época estava mobilizada e envolvida na comunhão e 

missão (At 2:42-47), Deus acrescentou mais discípulos que foram batizados 

“subindo o número de homens a quase cinco mil” (At 4:4).  

 Que fazer agora com esses milhares que foram batizados? Deixá-los por si só 

a crescerem na fé e obediência a Deus? Ou envolvê-las em alguma atividade da 

igreja com o objetivo de também testemunharem do amor de Deus? Pensando na 

conservação e missão desses novos crentes, a iniciante igreja cristã, após o grande 

evangelismo de colheita, dirigida por Deus, manteve seus novos membros em 

Pequenos Grupos (At 2:41-47) para que eles, não só apenas recebessem a graça 

de Deus, mas, evangelizassem outras pessoas também. Como observa Burril (2005, 

p. 68) “[...] a igreja primitiva, imediatamente após o Pentecostes, já estava dividida 

em pequenos grupos”. 

 A formação de pequenos grupos se torna uma necessidade na área de 

evangelização especialmente no contexto das grandes cidades como observa 

Sobrinho (1975, p. 75),  

Nem sempre será possível apresentar o evangelho em praças, ruas 
ou centros especiais, só podendo ser feito em nosso próprio lar. O 
aumento dos grandes edifícios e os conjuntos habitacionais nos 
mostram a necessidade de desenvolver pregações nos lares, quer 
seja no nosso ou de um amigo que o ofereça para tal fim”.  

Os pequenos grupos ao se multiplicarem podem se tornar uma bênção antes 

e depois de uma série evangelística. Antes porque numa série de evangelismo a 

formação de pequenos grupos na igreja local pode contribuir significativamente para 

uma colheita sólida e abundante de almas para Deus. Na definição de pequenos 

Moura (2013, p. 23-24) assim define os pequenos grupos:  

Os pequenos grupos são um processo organizado intencionalmente 
para o crescimento, conservação e preparo final da igreja [...]. Como 
processo, os pequenos grupos necessitam de tempo para se 
desenvolver, aglutinar os departamentos, promover a unidade e 
viabilizar as possibilidades evangelísticas, de acordo com as 
características locais [...]. Sua evolução passa por um reavivamento 
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espiritual que promove o envolvimento dos membros nas práticas 
evangelísticas, o que resulta em batismos e redução de apostasias.  

 
Depois porque pode servir como meio de conservação daqueles que foram 

batizados. Desta maneira, a formação de pequenos grupos contribui para uma 

evangelização e conservação com mais eficácia. As práticas evangelísticas num 

pequeno grupo, além de conviver em comunidade com crentes, sugere-se incluir 

estudos bíblicos para os não crentes e a formação de duplas missionárias com o 

objetivo de saírem a evangelizar outros os preparando para o batismo. Um pequeno 

grupo, relacional e evangelístico pode ser o diferencial para que os novos discípulos 

sejam discipuladores. Escrevendo sobre o assunto, Observa Godinho (2013, p. 183).  

Nestas reuniões os membros são preparados e desafiados para sair 
dos muros da igreja, servir e impactar a comunidade por meio de 
testemunhos, visitação, ações caridosas, estudos bíblicos nos lares e 
outras atividades que demonstrem, na prática do dia-dia, o amor e a 
maravilhosa graça de Jesus. 

 

Abdala (2013, p.69) afirma que “[...] os pequenos grupos podem se tornar a 

base para a realização das atividades preparatórias para a campanha tais como a 

distribuição de literatura, projetos sociais, visitação e estudos bíblicos”. O batismo 

pode ocorrer como resultado direto da ação no pequeno grupo ou numa campanha 

de evangelismo de colheita onde os membros levam seus estudantes da Bíblia para 

ouvir mensagens especiais de decisão. Desta forma um pequeno grupo 

evangelístico se torna eficaz tanto em ganhar uma alma como em torna-lo um 

discípulo.  

A importante tarefa de discipular novos conversos acontece de 
maneira natural e eficaz, quando eles se unem à igreja por meio de 
um PG, pois cada participante comprometido com o evangelismo do 
PG reconhece sua tarefa como discipulador do novo membro e não 
se furta em cumpri-la (CHAVES; TIM, 2011, p. 203). 

Realizar uma campanha de evangelismo público de colheita (uma semana ou 

mais) tendo como base os pequenos grupos pode proporcionar uma abundante 

colheita (CHAVES, 2011) relata que em abril de 2010 esse método foi colocado em 

prática na igreja do Parque Guajará, pertencente ao distrito de Tenoné, na 



   84 

 
 

Associação Baixo-Amazonas, região norte do Brasil. Houve um total envolvimento 

dos pequenos grupos desde a semeadura até a colheita (22 noites), e como 

resultado 54 pessoas foram batizadas. Como parte do projeto, na fase final da 

campanha, todos os recém-batizados, foram inseridos nos pequenos grupos. Ambos 

observam e sugerem, 

A realização de uma campanha evangelística tendo os PGs como 
base proporciona muitas vantagens à igreja e a seus membros, 
individualmente” [...] “No fim de cada semestre, o PG deve participar 
de um programa de evangelismo, culminado com a Semana de 
Colheita planejada com todos os PGs da igreja (CHAVES, 2011). 

 

Usando os pequenos grupos como base para uma série de evangelismo 

púbico de colheita fica mais fácil à conservação dos recém-batizados uma vez que 

os pequenos grupos se envolveram na preparação dessas pessoas para a colheita e 

acolhe os recém-batizados. A colheita pode ser ainda mais abundante dependendo 

da quantidade de pequenos grupos estabelecidos e do comprometimento dos 

líderes e membros desses pequenos grupos.  

 É desta forma que os pequenos grupos podem se tornar um dos melhores 

métodos de conservação dos novos membros. Sendo assim, visando à permanência 

desses novos crentes, é altamente sugestivo reuni-los em pequenos grupos para 

comunhão e missão. Moura (2013, p. 86-87) comenta que John Wesley, após uma 

campanha de evangelismo público, reunia os recém-conversos em pequenos grupos 

e assim eram fortalecidos na fé diminuindo significativamente a apostasia. É 

declarado que os pequenos grupos  

São a melhor estrutura para o crescimento espiritual dos novos 
membros. Poucas pessoas que unem a um grupo apostatam. 
Nesses ambientes acolhedores os novos membros poderão 
estabelecer relacionamentos com os membros da igreja (ABDALA, 
2013, p. 69). 

 
Diante do que foi pesquisado é sugestivo concluir que os pequenos grupos, 

como fator preparatório, de conservação e missão, podem se tornar indispensáveis 

em qualquer campanha de evangelismo público. No processo do discipulado o 

envolvimento dos recém batizados no trabalho de evangelização é indicado na Bíblia 
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e comentado por experientes escritores e evangelistas como sinal de verdadeira 

conversão. Defendida pela escritora Ellen White, uma segunda campanha de 

evangelismo, independente de sua duração, é fator decisivo para firmar e conservar 

os novos crentes nas doutrinas que receberam. Todas essas atitudes por parte de 

um evangelista pode ser a resposta de que jamais o ouro garimpado ou o trigo 

recolhido será abandonado sem a devida atenção e utilização para o qual foi 

destinado. 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em face do que foi pesquisado podemos concluir que um evangelismo 

público de colheita, uma ou duas semanas, pode ser eficiente se houve o devido 

preparo e envolvimento da igreja e se os interessados receberam as devidas 

instruções bíblicas. Em toda a campanha de evangelismo público grande ênfase 

deve ser dada na fase de preparação com o objetivo de melhor garantir a 

conservação. Em junho de 2015 (06 a 13), estava marcada uma semana de 

evangelismo público em Teófilo Otoni, MG, tendo como orador o Pr. Raimundo 

Gonçalves, atual evangelista da União Sudeste Brasileira. Tudo estava organizado, 

cartazes, faixas, outdoors, convites, e em certo sentido houve uma grande 

mobilização das igrejas que participariam do projeto. Cerca de 1800 pessoas 

estariam se reunindo no ginásio da escola Adventista da cidade para assistir as 

reuniões; entretanto algo de anormal aconteceu. Há poucos dias do início houve 

uma reunião de avaliação com os pastores envolvidos no projeto e foi constatado 

que, de fato, havia muitos interessados no estudo da Bíblia, porém, eles haviam 

recebido apenas seis estudos bíblicos de uma série com mais de 20 temas 

doutrinários. Sabendo disso, o pastor geral da igreja Adventista do Sétimo Dia para 

a região leste do estado, Kleber Reis, resolveu cancelar o evangelismo. Ele disse: 

“Os interessados não receberam todas as instruções bíblicas necessárias para 

poder tomar uma decisão consciente e consistente ao lado da verdade; por isso, 

vamos cancelar e marcar outra data”.  

 Baseado no que foi estudado neste trabalho pode-se afirmar que a decisão 

de cancelar o evento em Teófilo Otoni, MG, foi sábia e prudente. Muitos poderiam 

tomar a decisão e até serem batizados, mas por quanto tempo permaneceriam na 
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igreja? Seriam doutrinados futuramente? É bem verdade que há inúmeros casos de 

pessoas que se tornaram membros da igreja sem terem recebido todas as 

instruções e estão hoje mais ativos e firmados na fé do que muitos que receberam 

todos os estudos bíblicos antes de serem batizados. Entretanto, a prudência ensina 

que o trabalho de preparação e completa instrução bíblica dos interessados antes de 

batizá-los é a melhor decisão.  

 O presente trabalho enfatizou que é necessário cuidado e serviço árduo na 

semeadura da Palavra de Deus. Fazer o trabalho relaxadamente compromete a 

colheita. Wagner (1991, p. 66) observa “A disseminação descuidada da semente da 

mensagem do evangelho não é normalmente o procedimento evangelístico mais 

eficaz”. Para assegurar o sucesso numa colheita de almas, especialmente numa 

série de curta duração, entre sete e quinze dias, é necessário investir numa 

semeadura de qualidade. Não basta semear é preciso saber semear com qualidade. 

Qualidade esta que requer tempo para mobilização e preparação da igreja até o 

ponto em que os membros sejam ao máximo envolvidos no processo do 

evangelismo em suas três fases. Uma vez que a apostasia pode ser resultado direto 

da falha no processo da semeadura, sugere-se, ao evangelista e sua equipe, 

concentrar suas forças e talentos na fase mais delicada da campanha - a 

preparação. 

 O que se nota na grande comissão dada por Cristo (Mt 28:19-20) é que o 

processo do discipulado é um ministério de todo o crente e não apenas de um 

ministro ordenado. No caso do ex-endemoninhado geraseno encontra-se um claro 

exemplo. Ao ser curado e liberto pelo poder de Jesus, o encontraram “vestido, em 

perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus” (Lc 8: 35). Feliz e transformado, seu 

desejo era seguir a Cristo em Sua jornada evangelística, (Lc 8:36) mas isso não lhe 

foi permitido. Seu trabalho deveria começar no mesmo local onde, por muitos anos, 

se travara grande batalha entre as forças do bem e do mal. Onde a vitória fora 

alcançada, muitos outros deveriam também ser alcançados pelo seu testemunho de 

conversão. Disse Jesus: “Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por 

ti. Então, foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha 

feito” (Lc 8:39). Esse é um ministério dado a todo aquele que um dia experimentou a 

graça de Deus no coração. 
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A graça divina nos recém-conversos é progressiva... Aquele que está 
verdadeiramente convertido trabalhará para salvar outros que se 
encontram nas trevas. Uma alma realmente convertida esforçar-se-á 
com fé para converter outra e ainda outra (WHITE, 2007, p. 355). 

Envolver cada membro da igreja na missão de evangelizar é um desafio. 

Guimarães (2015, p. 35) observa “O maior desafio da igreja cristã, atualmente, é 

conseguir o envolvimento individual de cada membro na missão de pregar o 

evangelho e na compreensão do sacerdócio universal de todos os crentes”. E ainda 

comenta “Quando cada membro tem o seu desafio na igreja, ela alcança seu 

propósito de evangelizar o mundo. Envolver os membros mais antigos e os recém 

conversos seria o mesmo que arregimentar um exército de evangelistas para Deus. 

A ordem de Jesus foi de fazer discípulos, batizar e ensinar.  

Se a igreja cuidasse mais dos novos convertidos, ela seria muito 
maior. É oportuno lembrar aqui que a Igreja somos nós mesmos - 
eu e você que somos crentes. Há muito descuido e negligência 
nessa parte. O Evangelho tem dois lados: Ganhar almas e 
ensiná-las (Mt 28.19). O mesmo Senhor que disse: "Ide e 
pregai", também disse: "e ensinai". Estes dois lados do 
Evangelho precisam andar juntos para que haja pleno sucesso. 
Cuida-se, em geral, da primeira parte, mas da segunda? 
(GILBERTO, 1996, p. 62). 

Se um ministro se empenha em realizar o trabalho de pregar o evangelho 

sem envolver os membros, ele pode estar contribuindo não só para a ociosidade 

espiritual da igreja, mas para a apostasia geral de sua congregação. A seguinte 

história pode ilustrar a tragédia do trabalho de um pastor que não treina e nem 

mobiliza seus membros para o trabalho evangelístico:  

O dono de uma fábrica viu seu capataz embaixo de um veículo, 
fazendo alguns reparos simples, enquanto seis funcionários 
observavam ociosamente. O proprietário, depois de averiguar os 
fatos, chamou o capataz ao seu escritório e entregou-lhe a rescisão 
do contrato. Surpreso, o encarregado pediu uma explicação e ouviu 
as seguintes palavras: “Eu o contratei para manter seis homens 
ocupados, mas vi seis homens ociosos e você fazendo o trabalho de 
um só. Essa tarefa poderia ter sido feita por qualquer um deles. 
Portanto, não posso pagar o salario de sete homens para que você 
ensine seis a ficarem parados” (CHAVES, 2012, p. 105).  

 



   88 

 
 

 Nesta fase verificou-se também o preparo espiritual da igreja como fator 

relevante e indispensável no processo do discipulado. Para conquistar a fortificada 

cidade de Jericó Josué falou qual seria o segredo: “Disse Josué ao povo: Santificai-

vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós” (Js 3:5). Antes de 

cumprir fielmente a grande comissão Jesus mostrou aos discípulos qual seria o 

segredo: “Permaneceis, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder” 

(Lc 24:49). O resultado de preparar espiritualmente a igreja para as campanhas de 

evangelismo é visto no contexto do pentecostes. Durante 10 dias os discípulos 

buscaram o poder prometido (At 1:4). Oração, união, confissão de pecados, 

perseverança e reconsagração marcou a vida dos seguidores de Jesus (At 1;12-14). 

O fruto foi grande conquista de pessoas para Deus. 

 Não se pode esperar coletividade para iniciar o trabalho evangelístico. Tudo 

pode começar com um indivíduo. White (2006, p. 159) observa “Não há limite para a 

utilidade de quem, pondo de parte o próprio eu, dá lugar à operação do Espírito 

Santo no coração, e vive vida inteiramente consagrada a Deus”. Quando um espera 

do outro, normalmente, ninguém faz nada. E, ao ficar reclamando que ninguém faz 

nada, pode ser que o problema seja a própria pessoa que não toma atitude.  

Sempre é bom tomar cuidado quando a situação está preta e lhe 
dizem que ‘alguém precisa fazer alguma coisa’ a respeito – é sinal de 
que não existe a menor ideia prática sobre o que deve ser feito, nem 
a vontade real de resolver problema algum. Quando a conversa sai 
do mundo das palavras para entrar no mundo dos fatos, verifica-se 
que ‘alguém’ quer dizer ‘ninguém’, e que ‘alguma coisa’ quer dizer 
‘nada’. Ou seja: vai continuar tudo igual, e quem cobrou ação 
imediata, corajosa e eficiente dos ‘responsáveis’ não se considera 
responsável por coisa alguma, dispensa-se da obrigação de oferecer 
qualquer sugestão útil e fica achando que fez a sua parte no esforço 
universal pela vitória do bem (GUZZO, 2015, p 98).  

 
A vida da igreja depende não só de atrair pessoas, mas de mantê-las. Neste 

ciclo, a iniciativa de pessoas para o trabalho é o resultado da iniciativa divina em 

comissioná-la. Nas parábolas da ovelha e da dracma perdida Jesus clarifica que a 

iniciativa da salvação é divina. O pastor foi atrás da ovelha e a mulher varreu a casa 

para poder encontrar a moeda perdida. A obra de evangelização encontra-se 

semelhança. Cristo tomou a iniciativa de vir ao mundo para evangelizá-lo e disse: 

“Assim como o Pai em enviou eu também vos envio” (Jo 20:21). Não se pode ficar 
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parado em face da necessidade de retirar pessoas da escravidão do pecado e levá-

las ao reino de Cristo. Entende-se que cada membro da igreja tem a 

responsabilidade de evangelizar no dom que Deus concedeu. Estacionar na vida 

cristã pode revelar problema pessoal, retrocesso e futuramente morte espiritual.  

Se algo está errado em sua igreja e você não sabe o porque, o ponto 
de partida para a busca de uma resposta é você mesmo. Sua igreja é 
hostil? Você é receptivo com os visitantes? Sua igreja não se 
preocupa com os perdidos? E você se preocupa? A igreja não dispõe 
de recursos para suprir as necessidades de evangelização da 
comunidade? Você é liberal em suas doações e dízimos? Há 
hostilidade na comunhão? Qual é sua atitude nesse ambiente? Você 
pode ou não encontrar as respostas dentro de si mesmo, mas antes 
de começar a apontar o dedo acusador para outras pessoas, precisa 
ter certeza de que não faz parte do problema (ABDALA, 2013, p. 30).  

Que acontece com um cristão em potencial que não consegue se 

disponibilizar para o trabalho evangelístico? Como essa realidade pode ser 

alterada? O evangelista pr. Luis Gonçalves, num sermão proferido na Igreja 

Adventista de Botafogo, RJ no dia 20 de dezembro de 2013 observou que um cristão 

que não ora e nem estuda a Bíblia é como um carro sem combustível. Verifica-se 

que a solução se encontra no recebimento do poder do Espírito Santo que nos 

enche com poder.  

Imagine que alguém lhe desse um automóvel...Você̂ teria o 
documento e as chaves. Iria até a rua, sentaria atrás da direção, 
ligaria a chave — e nada acontecesse. Finalmente, você̂ descobre o 
que está errado. Seu carro novo está sem gasolina. Deste jeito você̂ 
não chegaria a lugar nenhum - até que enchesse o tanque.É assim 
na vida cristã [...] Precisamos do combustível de Deus, a Pessoa do 
Espírito Santo (MACARTHUR, 1981, p. 38). 

Charles Haddom Spurgeon (1993, p. 104) observa que evangelismo é o 

mesmo que ressuscitar mortos. Citando o episódio da ressurreição do filho da 

Sunamita, Spurgeon (1993) afirma: “O nosso objetivo é a ressurreição! Ressuscitar 

os mortos é a nossa missão!”. Ainda comenta que devemos nos aproximar das 

pessoas “não como se estivessem apenas dormindo, e como se por sua própria 

capacidade os pudessem despertar; mas sim como de cadáveres espirituais que só́ 

podem ser vivificados pelo poder divino”.  

Trabalhar em campanhas evangelísticas se torna um privilégio e também 
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responsabilidade. Privilégio por contemplar milagres nas vidas transformadas pelo 

poder do Espírito Santo e responsabilidade pelo dever de ensinar todas as coisas 

que Jesus ordenou (Mt 28:19-20). Por isso a fé se torna indispensável ao 

evangelista que objetiva conseguir decisões por Cristo. Diz o livro bíblico de 

Hebreus: “Sem fé é impossível agradar a Deus” (He 11:6). Spurgeon (1993, p. 105) 

observa “Espero que todos nós já estejamos cientes de que o homem que vive na 

região da fé, habita no reino de milagres. A fé negocia maravilhas, e sua mercadoria 

consiste de prodígios”. 

Os prodígios que todo evangelista gostaria de contemplar são vidas 

transformadas em suas campanhas de evangelismo. Não pelo seu próprio poder, 

mas pelo poder de Deus. Ao curar um coxo de nascença, o apostolo Pedro disse: 

“Israelitas, por que vos maravilhais disto ou porque fitais os olhos em nós como se 

pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar?” na sequencia 

afirmou “Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este 

homem que agora vedes e reconheceis ; sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a 

este saúde perfeita na presença de todos vós” (At 3:12;16). A Bíblia destaca que 

Deus usa pessoas comuns e de certa forma os mais improváveis na salvação de 

outros. Ao relatar a história de vida de D. L. Moody, Wesley Duewel observa que 

nunca houve uma pessoa mais improvável para ganhar almas como Moody. Nascido 

em meio à miséria, seu pai faleceu orando ajoelhado quando Dwight tinha 4 anos de 

idade. O pouco que a família possuía foi confiscado por credores. Junto com seus 8 

irmãos teve muitas dificuldades de frequentar a escola e toda sua educação formal 

estendeu-se até o quinto ano do ensino fundamental. Tinha sérias dificuldades na 

linguagem e tropeçava nas palavras quando tentava ler. Sua gramática e leitura 

eram visivelmente imperfeitas. Após entregar sua vida a Cristo e iniciar seu 

ministério de pregação, muitas vezes era criticado por sua maneira errada de falar 

em público. Certa vez, após pregar fervorosamente na igreja Congregacional de 

Plymouth, um diácono lhe disse que serviria melhor a Deus se ficasse calado. Outro 

elogiou seu empenho em encher os bancos, mas disse que seria melhor não tentar 

falar em público. Duewel ainda escreve sobre um diálogo que este diácono teve com 

Moody:  

Você comete muitos erros de gramática - disse ele. Sei que cometo 
erros e que me falta muita coisa, mas estou fazendo o melhor que 
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posso com o que tenho – respondeu Dwight. Então perguntou de 
maneira direta: - venha cá, meu amigo, você sabe bastante 
gramática. O que está fazendo com isso pelo Mestre? (WESLEY, 
2004, p. 155-158). 

Apesar de todas as dificuldades o ministério evangelístico de Dwight L. Moody 

foi um dos mais notáveis da história, pois, havia evangelizado pelo menos cem 

milhões de pessoas e, possivelmente, dialogado pessoalmente com cerca de 750 

mil. Sua pregação alcançava 40 a 70 mil pessoas por semana e seu auditório muitas 

vezes era de 10 a 20 mil pessoas. Wesley (2004) ainda continua dizendo que 

“Moody havia reduzido a população do inferno em pelo menos um milhão de almas”. 

Percebe-se que na obra evangelística Deus pode usar qualquer pessoa que 

se coloca em Suas mãos não importando sua cor, raça, ou grau de escolaridade. 

Observa-se através desta pesquisa que é o poder do Espírito Santo que transforma 

e capacita o ser humano a fazer a obra de Deus. Jesus disse que os campos já 

estão brancos para a ceifa, (Jo 4:35) e é necessário mais ceifeiros para concluir a 

obra de evangelização no mundo (Lc 10:2-3). Aqueles que experimentaram o perdão 

e a graça de Deus tem o dever de anunciá-la, não como meio de salvação, mas 

como fruto de verdadeira conversão.  
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ANEXO A - EQUIPES DE APOIO: ATRIBUIÇÕES 

 

Pastor distrital 

 Estar à frente de todo projeto 

 Promover os 07 meses de preparo para o evangelismo de colheita 

 Mobilizar líderes e membros para as reuniões e atividades evangelísticas 

 Levar as igrejas a se consagrarem 

Anciãos 

 Promover o projeto na igreja local 

 Visitar os membros e recrutá-los (comprometê-los) pessoalmente para a obra 

evangelística.  

 Dar o exemplo conseguindo 04 pessoas para evangelizar.  

Líderes de departamentos 

 Engajar seu departamento na missão da igreja 

 Orientá-los em como podem contribuir no levantar interessados 

Secretaria da igreja 

 Listar os afastados  

Evangelista local 

 Promover o evangelismo na igreja local 

 Realizar um ponto de pregação visando a série de colheita 

 Propaganda  

Coordenador geral 

 Fazer checkinlist 

 Ajudar as equipes de apoio funcionar integradas 

Diretor de programação 

 Responsável por toda estrutura do auditório 

 Verificar se tudo está funcionando no palco 

 Verificar horário de cada participante 

 Coordenar tempo e sequencia do programa 

Responsável pela iluminação 

 Checar iluminação interna e externa do auditório 
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Recepção 

 Numerar as Bíblias 

 Cartões de presença 

 Anotar dados dos interessados de 08 anos para cima 

 Contar quantos interessados por noite 

 Quantos foram pela 1° vez 

 Contar quantos foi no apelo por noite 

 Entregar digitalizado nomes e endereços dos que foram ao apelo para serem 

visitados no dia seguinte 

Ministério da Mulher 

 Corrente de oração durante todo programa 

 Coordenar a recepção. 

Sonoplasta  

 Equalização do som, 

 Microfones 

 Fundo musical antes do programa 

Ministério jovem e ministério da música 

 Louvor congregacional 

 Mensagens musicais (convidar/agendar) 

Música e cantor para a hora do apelo:  

 Essa é uma responsabilidade exclusiva do pregador; é ele quem escolhe o 

cantor (a) para a hora do apelo. O estilo e a música deve se encaixar no 

gosto e tema do sermão 

Evangelismo infantil 

 Escola bíblica para crianças menores de 08 anos 

 Coral de crianças para se apresentar na conferência 

Equipe de mídia 

 Disponibilizar um site para transmissão ao vivo 

 Criar um e-mail oficial do programa 

 Criar um blog oficial do programa 

 Criar Twitter 

 Criar Facebook 

 Fazer um esboço de cada sermão e disponibilizar aos participantes 

 Criar jornal ou boletim do evento para distribuir aos participantes 
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 Gravar a serie em DVD das palestras 

 

 

Diáconos 

 Ordem interna e externa do evento 

 Organização do estacionamento 

Diaconisas 

 Limpeza geral interna e externa 

 Preparar os roupões de batismo 

 Organizar as salas para os candidatos se trocarem 

Desbravadores e aventureiros 

 Abertura e encerramento do evento 

Obreiros bíblicos 

 Visitação intensiva 

 Dar estudos bíblicos de conclusão 

 Fazer apelo de batismo aos interessados  

 Preencher fichas de batismo 

 Pregar nos cultos da igreja 

 Ajudar em toda e qualquer situação que precisar 

 Organizar transporte para os candidatos ao batismo   
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ANEXO B – RELATÓRIO DE BATISMO NA UNIÃO SUDESTE BRASILEIRA 

DESDE SEU INICIO ATÉ 2014 

Estatísticas de crescimento em batismos da União Sudeste Brasileira Desde o seu 

nascimento em 1996 até 2014 (na época se chamava União este Brasileira). 

 

 

Ano Batismos  

 

1996 9.517 

1997 10.269 

1998 9.555 

1999 11.462 

2000 10.414 

2001 11.323 

2002 10.453 

2003 11.241 

2004 10.354 

2005 10.803 

2006 10.035 

2007 11.031 

2008 10.715 

2009 12.348 

2010 12.836 

2011 14.456 

2012 12.929 

2013 14.166 

2014 14.833 

 


