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1 A NECESSIDADE DE TREINAR A IGREJA PARA TESTEMUNHAR 
 

Ellen G. White (1964, p. 15) diz: “a igreja é o instrumento apontado por Deus 

para a salvação dos homens. Foi organizada para servir e sua missão é levar o 

evangelho ao mundo”. Esta declaração sintetiza o papel da igreja na terminação da 

obra da pregação do evangelho na salvação da humanidade. 

 

1.1 Uma missão para toda a igreja 
 

A missão não pertence apenas aos ministros e para que esta missão seja 

cumprida, é necessário que os ministros não arquem sozinhos com a 

responsabilidade da divulgação do evangelho e da conversão de pessoas. A este 

respeito, White (1964, p. 68) afirma: “a disseminação da verdade de Deus não se 

limita a alguns ministros ordenados”.  

A missão pertence a cada membro da igreja. Efésios capítulo 4, o apóstolo 

Paulo destaca que são dons “com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o 

desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo” (Ef 4:12) a cada 

cristão que foi chamado para pertencer ao corpo de Cristo, que é a sua igreja (Cl 

1:24).  

Cada membro do corpo deve ter uma parte a desempenhar e faz-se 

necessário que os talentos destes sejam envolvidos na obra de levar o evangelho ao 

mundo a fim de que a igreja possa cumpri a sua missão de acordo com o plano de 

Deus. O conselho de Ellen G. White (1956, v. 3, p. 65) quanto ao tempo dos talentos 

dos membros da igreja é este: 

 
a parábola dos talentos deve ser explicada a todos. Faça-se 
compreender aos membros da igreja que eles são a luz do mundo, e 
que segundo as suas várias habilitações, o Senhor espera que 
iluminem a beneficiem a outros [...] É muito necessário que 
participem da obra de salvar almas [conversão de pessoas] toda 
mente adestrada, todo intelecto disciplinado, toda parcela mínima de 
capacidade. 

  

Ao destacar que cada membro tem uma parte a desempenhar na missão da 

igreja, White (1964, p. 9) torna-se ainda mais enfática: “a cada cristão é designada 
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uma obra definida [...] Deus espera serviço pessoal da parte de todo aquele a quem 

confiou o conhecimento da verdade para este tempo”.  

Conforme se depreende do livro de Atos, os membros da igreja cristã primitiva 

compreendiam que o ministério de levar o evangelho ao mundo lhes pertencia, e 

não somente aos apóstolos. Em Atos 2:42-7, observa-se que os crentes primitivos: 

a. possuíam forte espírito comunitário visando o auxílio mútuo (v. 44-5); b. 

participavam ativamente dos cultos e reuniões da igreja (v. 46); c. instruíam uns aos 

outros na doutrina (v. 42); d. exerciam o ministério cristão de casa em casa (v. 46). 

O exercício do ministério cristão preparou os membros para, mesmo sendo a 

igreja dispersa pela perseguição, prosseguirem divulgando ativamente o evangelho: 

“[...] os que foram dispersos iam por toda parte pregando a Palavra” (At 8:4). Em 

vários textos (At 2:47; 4:4; 5:14; 9:13, etc.), percebe-se que, como resultado de cada 

crente ter como sua a missão de levar o evangelho ao mundo, houve um grande e 

rápido crescimento na igreja cristã primitiva. A união de esforços na missão da igreja 

pertence a cada membro. Todos os devem unir os seus esforços aos dos ministros, 

a fim de que essa missão da igreja seja cumprida (WHITE, 1979a, p. 352): 

 
[...] a obra de Deus nesta terra nunca poderá ser terminada a não ser 
que os homens e as mulheres que constituem a igreja concorram ao 
trabalho e unam os seus esforços aos dos ministros e oficiais da 
Igreja. 

 
1.2 Razões para treinar 

 

Sendo que a tarefa de levar o evangelho ao mundo é a missão não apenas 

dos ministros, mas de toda a igreja e membros, faz-se necessário prepará-los, 

instruí-los para esta obra. 

 No caso específico da Igreja Adventista do Sétimo Dia, alguns dos fatores que 

determinam a necessidade de treinamento da igreja no Brasil devem ser 

mencionados, tais como: 

1. Poucos ministros ordenados em proporções com uma população em 

crescimento: a Igreja Adventista do Sétimo Dia conta com 427 ministros ordenados 

no Brasil (IASD, 1982, p. 275-91) e uma população de 124 milhões de habitantes, 

havendo a previsão de que a mesma ultrapasse os 200 milhões até o ano 2000. 

Portanto, no Brasil, a média é de um pastor ordenado para cada 190 mil habitantes. 
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Pode-se assim, ter uma idéia da impossibilidade dos ministros sozinhos levarem o 

evangelho e cumprir a missão da igreja, havendo a necessidade de compartilharem 

a mesma com cada membro desta. 

2. A necessidade de utilizar os talentos de um exército de 350 mil membros 

que constituem a igreja no Brasil: este número é confirmado por pesquisa do 

Instituto Gallup (IASD, 1983, p. 24), os quais possuem habilitações profissionais e 

talentos pessoais que poderiam ser treinados, instruídos de acordo com o conceito 

bíblico de ministério dos crentes, usando os talentos para que a igreja possa levar o 

evangelho a cada habitante do país e cumprir sua missão. White (1964, p. 197) 

afirma: “muitos teriam boa vontade de trabalhar, se lhes ensinassem a começar; 

necessitam ser instruídos e animados”.  

Igualmente, com este grande número de membros, as congregações têm-se 

tornado maiores, com inúmeras atividades, em vários departamentos internos, 

recursos, tempo e energia, fazendo-se necessário que a responsabilidade por essas 

tarefas seja compartilhada pelos membros, a fim de que os ministros não fiquem 

sobrecarregados de trabalho e que os membros possam desenvolver os seus 

talentos. O ministro não deve sentir seu dever fazer todas as pregações, todos os 

trabalhos e todas as orações; cabe-lhe preparar auxiliares, em todas as igrejas 

(WHITE, 1979a, p. 197). 

Em Efésios 4:15-7, o apóstolo Paulo destaca que o crescimento do corpo de 

Cristo deve ocorrer mediante “[...] o auxílio de toda junta, sendo a justa cooperação 

de cada parte” (v. 17). Com isso, se observa que uma das necessidades da igreja 

em nossos dias consiste em proporcionar condições para que cada membro possa 

desenvolver seus talentos e participar do pleno cumprimento da missão da igreja. 

Isto se tornará possível se estes talentos forem “negociados” conforme a parábola, 

exposta por Cristo (Mt 25:14-30), se forem adestrados, exercitados, se proporcionar 

aos membros da igreja a devida instrução, mediante um treinamento eficaz, a fim de 

que possam render os “juros”  da parábola. Os talentos dos crentes, habilmente 

desenvolvidos e treinados, se tornariam de grande valor tanto nas atividades 

internas do corpo de Cristo como, principalmente, ao este corpo manifestar ao 

mundo a multiforme graça de Deus. White (1964, p. 58) enfatiza: “o que agora se 

necessita para a edificação de nossas igrejas é do aprazível trabalho de obreiros 

sábios para discernir talentos na igreja”. 
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Os membros ainda não foram devidamente treinados para participarem da 

missão da igreja. Objetivando conhecer o preparo, as preferências e a participação 

prática dos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia no território da Associação 

Sul Rio-grandense da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no que concerne ao 

testemunho cristão, o autor do presente trabalho escolheu 10 igrejas da referida 

associação, cada uma representando uma área geográfica do estado, e apresentou 

a 100 membros de cada uma delas uma folha da pesquisa Você é o Testemunho. 

A folha de pesquisa foi preenchida por membros batizados da igreja, maiores 

de 15 anos, solicitando-se que respondessem a todas as perguntas formuladas e 

que apenas uma alternativa fosse marcada para cada questão. As perguntas e as 

respostas da pesquisa foram: 

1. “Você considera seu relacionamento atual com Deus como sendo [...]?” 

 
 

2. “Tem testemunhado de Cristo a seus colegas de estudo, trabalho e 

recreação [...]?” 

 

Bom
53%Mediano

34%

Fraco
13%

Frequente
mente
36%

Ocasionalm
ente
56%

Não tem 
Testemunh

ado
8%
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3. “Que motivo o impede mais de testemunhar a outros [...]?” 

 
 

4. “Você deu estudos bíblicos para alguém em 1982 [...]?” 

 
 

5. “Pensa que [...]” 

 

Não sente 
interesse e 

entuasiasmo 
para fazê-lo

7%
Não sabe 

como 
testemunhar

34%Sente 
inibição 

diante das 
pessoas 

para fazê-lo
31%

Sente-se 
muito 

ocupado 
para fazê-lo

12%

Não tem 
problemas 

para 
testemunhar

16%

Vários
25%

Poucos
39%

Nenhum
36%

Sabe dar 
estudos 
bíblicos

24%

Sabe 
mais ou 
menos
45%

Não sabe
31%
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6. “Sente que necessita de mais preparo em [...]” 

 
7. “Sente-se seguro, com o conhecimento bíblico que possui, para estudar a 

Bíblia com alguém [...]?” 

 
 

8. “O que você mais gosta de fazer [...]?” 

 

Como 
fazer uma 

visita
19%

Como dar 
estudos 
bíblicos

30%

Como 
pregar
20%

Todos 
eles
31%

Sim
55%

Não
45%

Visitas em 
Lares
22%

Visitas a 
Hospitais

18%
Distribuir 
literatura

19%

Convites para 
programação 

da igreja
13%

Cartas
5%

Pregar
6%

Orar com as 
pessoas

18%
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9. “Ultimamente você tem orado [...]?” 

 
10. “Tem lido a bíblia [...]?” 

 
Numa breve análise, dos resultados revelados por esta pesquisa, pode-se 

destacar os seguintes problemas em relação à participação e ao preparo dos 

membros da igreja na missão de levar o evangelho a outros:  

1. A falta de preparo doutrinário: paralelamente ao fato de apenas 60,7% dos 

membros pesquisados estarem estudando a Bíblia diariamente, apenas 55,3% 

destes se sentem seguros com o conhecimento doutrinário que possuem para 

estudarem a Bíblia com outros e, consequentemente, contribuem para a pregação 

do evangelho. A falta de preparo no campo doutrinário pode constituir-se num dos 

problemas fundamentais para o crescimento da igreja e a realização de sua missão, 

porque o cristão necessita conhecê-lo doutrinária e experimentalmente para 

comunicar o evangelho. 

2. A falta de preparo espiritual: a carência espiritual da igreja é indica pelos 

resultados das respostas às perguntas 1 e 9, quando praticamente apenas a 

Muito
44%

Pouco
51%

Raramente
5%

Diariament
e

61%

De vez em 
quando

30%

Raramente
9%
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metade, 52,6% dos membros da igreja pesquisados, consideram o seu 

relacionamento atual com Deus como sendo “bom”. Um terço dos membros, 34,0%, 

considera este relacionamento como sendo “mediano”, ao passo que 13,4% 

reconhecem a “fragilidade” de seu relacionamento com Deus. Apenas 44,3% 

destacam que ultimamente têm “orado muito”, enquanto que 60,6% revelam que têm 

“orado pouco”, além dos 5,2% que o têm feito “raramente”. 

Dessa maneira, é fácil perceber a falta de vivência espiritual de muitos 

membros da igreja, a qual, logicamente, não os impulsiona para darem testemunho 

de sua fé. As respostas à pergunta 3 mostram claramente esta condições: 29,3% 

dos membros pesquisadores sentem-se inibidos diante outras pessoas para 

testemunharem de Cristo, e 7,1% não sentem sequer entusiasmo para fazê-lo, além 

de que 11,8% estão de tal modo envolvidos nas “coisas materiais” que se sentem 

muito ocupados para testemunhar a outros e 32,4% simplesmente não sabem como 

testemunhar. Apenas 15,8% dos pesquisadores informam que não são afetados por 

nenhum desses fatores. 

3. Falta de preparo para testemunhar: apenas 21,4% dos pesquisados 

pensam que sabe dar um estudo bíblico (portanto, menos de 25 % da igreja); quase 

a metade dos membros informa que pensa saber “mais ou menos” como fazê-lo e, 

praticamente um terço, 32,4%, simplesmente reconhece que não sabem dar um 

estudo bíblico.  

O desejo que a igreja manifesta de ser treinada para levar o evangelho a 

outros, encontra-se revelado nas repostas à pergunta, “sente que necessita de mais 

preparo em [...]”. Chegou-se à conclusão de que praticamente a metade dos 

membros pesquisados, 49,4%, sentem que necessitam de preparo sobre como fazer 

uma visita; necessitam aprender mais sobre como dar um estudo bíblico. 49,6%, têm 

o mesmo sentimento em relação a pregação. 

4. Falta de testemunho ativo: apenas 35,6% dos pesquisados se encontram 

testemunhando de Cristo ativa e constantemente, ao passo que mais da metade 

deles, 56%, o fazem apenas ocasionalmente, além dos 8,4% que não têm 

experimentado participar desta responsabilidade cristã. As respostas à pergunta da 

pesquisa mostram os resultados de tal situação: apenas 24,9%, que é um quarto 

dos membros pesquisados, dos pesquisados ministraram vários estudos bíblicos 

durante o ano de 1982. 



13 

Portanto, três quartos dos mil membros pesquisados, ou ministraram poucos 

(39%), ou não ministraram (36,1%) estudos bíblicos durante o ano de 1982. 

Evidencia-se assim, através dos resultados obtidos nesta pesquisa, que esta igreja 

ainda não foi devidamente preparada e treinada para cumprir sua missão de 

anunciar o evangelho. 

Além destes fatores que determinam a necessidade de treinamento dos 

membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil, cumpre destacar também as 

orientações de Ellen G. White quanto à necessidade de os membros da igreja serem 

instruídos e treinados para compartilhar da sua missão de levar o evangelho ao 

mundo.  

White (1956, v. 3, p. 68) diz: “deve fazer-se na igreja uma obra bem 

organizada, para que seus membros saibam como comunicar a luz a outros e assim 

fortalecer a própria fé e aumentar o seu conhecimento [...] A igreja que trabalha é 

igreja viva”. Dirigindo-se de modo especial aos ministros, White (1959, p. 356) 

também enfatiza que “o melhor remédio que podeis ministrar à igreja, não é pregar 

ou fazer sermões, mas providenciar trabalho para os membros”. E ainda faz uma 

ressalva quanto à importância de os membros da igreja serem treinados para que se 

dediquem a ganhar almas para Cristo: 

 
deveria existir um plano bem organizado para o emprego de obreiros 
que fossem a todas as igrejas, grandes e pequenas, para instruir os 
membros como trabalhar para a edificação da igreja e também em 
favor do incrédulos. Instrução e edificação é que são necessárias. Os 
que estão empenhados em visitar as igrejas, devem ensinar aos 
irmãos e às irmãs os métodos práticos de fazer trabalho missionário 
(WHITE, 1964,  p. 58) 

 

Ellen G. White (1979a, p. 92) também enfatiza que os membros da igreja não 

deveriam ser envolvidos na tarefa da proclamação do evangelho sem o devido 

preparo, afirmado que “a obra de ganhar almas para Cristo, exige cuidadoso 

preparo. Não se deve entrar para o serviço do Senhor, sem a necessária instrução, 

e esperar o maior êxito”. Destaca ainda que: 

 
toda a igreja deve ser uma escola missionária para obreiros cristãos. 
Seus membros devem ser instruídos em Escola Sabatina, na melhor 
maneira de auxiliar os pobres e cuidar dos doentes, de trabalhar 
pelos não conversos. Deve haver escolas de higiene, de arte 
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culinária, há classes em vários ramos de serviço no auxilio cristão 
(WHITE, 1964, p. 59). 

 
1.3 A importância desse estudo 

 

1.3.1 Definição do problema 

 

 Como se tem demonstrado nesta introdução, a igreja possui a missão de 

levar o evangelho ao mundo, e todos os seus membros devem estar envolvidos para 

a realização da mesma. Tem-se verificado, através de pesquisa, a falta de preparo 

dos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia para participarem ativamente da 

sua missão, sobressaltando-se a necessidade de ministrar treinamento para que 

cada membro passa desenvolver os seus talentos e usá-los na divulgação do 

evangelho, dando testemunho de sua fé. 

 

1.3.2 Propósito do estudo 

 

 Fazer um breve estudo sobre o papel do ministro da Igreja Adventista do 

Sétimo Dia no treinamento dos membros da igreja para testemunharem de sua fé, 

sua responsabilidade em treiná-los, a quem e quando deve ele ministrar 

treinamento, bem como propor uma metodologia a ser seguida por ele. 

 

1.3.3 Metodologia 

 

Inicialmente, será uma abordagem da responsabilidade de ministro da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia em treinar essa igreja para testemunhar, baseada nas 

responsabilidades que lhe são atribuídas no Manual Para Ministros (1978) e no 

Espírito de Profecia. Também será feita uma análise bíblica, com o apoio de 

comentaristas e do Espírito de Profecia, do método utilizado por Cristo ao treinar os 

seus discípulos para testemunharem do evangelho, bem como do método utilizado 

pelos apóstolos ao treinarem os crentes da igreja cristã primitiva, buscando-se 

extrair princípios que auxiliem na compreensão do papel do ministro adventista no 

treinamento de sua igreja para testemunhar. Igualmente, procura-se fazer uma 

aplicação pastoral destes métodos utilizados por Cristo e pelos apóstolos, sugerindo 



15 

como poderiam ser aplicados nos dias atuais [1984], propondo-se neste estudo um 

programa de treinamento a ser utilizado pelo ministro da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia em sua igreja 

 

1.3.4 Definição de termos 

 

Testemunhar é comunicar a outros o evangelho através de contato pessoal. 

Treinamento para testemunhar é um conjunto de instruções, teóricas e 

práticas, que preparam o membro da igreja para testemunhar. 

 

1.3.5 Limitações do estudo 

 

O estudo se limitará a uma breve análise do papel do ministro da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia em treinar aos membros dessa igreja para testemunharem 

do evangelho, bem como em propor uma metodologia para ser utilizada neste 

treinamento. 
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2 A RESPONSABILIDADE DE TREINAR A IGREJA PARA TESTEMUNHAR 
 

O ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, conforme o Manual para 

Ministros (1978, p. 14), foi separado para apresentar o evangelho ao mundo, com a 

dupla responsabilidade de “fazer discípulos” e “ensiná-los”. Ele deve ser evangelista 

e pastor. Também deve levar discípulos à Cristo e edificá-los em Cristo, 

apresentando ao Senhor um povo devidamente preparado para a sua missão. 

Assim, a sua missão não se limita somente a cumprir a sua parte na pregação 

do evangelho, mas desempenha também a função de líder e dirigente espiritual na 

comunidade eclesiástica, com a responsabilidade de prepará-la para que a mesma 

cumpra a sua missão diante de Deus. 

 
a obra dos embaixadores de Cristo é muito maior e de mais 
responsabilidade do que muitos sonham, eles não devem 
absolutamente ficar satisfeitos com o próprio êxito, enquanto não 
puderem, por seus zelos labores e a benção de Deus, apresentar-lhe 
cristãos prestimosos, possuídos de um verdadeiro senso de sua 
responsabilidade e que a realizem conforme lhes foi designada 
(WHITE, 1956, v. 1, p. 529). 
 

Cabe, portanto, ao ministro adventista a tarefa de manter viva em 

funcionamento ativo e corrente da propagação do evangelho, comunicando o 

evangelho aos crentes e, por sua vez, levando-os a se tornarem também eles 

pregadores do evangelho, para que, juntos, ministros e membros cumpram com a 

missão da igreja de levar o evangelho ao mundo, conforme foi exposto no capítulo 1 

deste trabalho. 

O êxito de um ministro adventista deve ser avaliado pelos resultados que ele 

obtiver em envolver os membros da igreja no testemunhar do evangelho. No Manual 

para Ministros (1978, p.15), lê-se: “a obra do ministro não terminará antes que as 

pessoas ganhas para Cristo sejam por sua vez missionárias para Deus e luzes em 

meio as das trevas, difundindo a luz da verdade no coração dos que rodeiam”. 

Quando as almas são ganhas para Cristo, torna-se responsabilidade do 

ministro adventista: 

1. Descobrir os talentos e aptidões de cada membro da igreja: a todo home é 

dada sua obra; ninguém é dispensado. Cada um tem uma parte a desempenhar, 

segundo a sua capacidade; e cabe aquele que apresenta a verdade, com cuidado e 
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oração, descobrir as aptidões de todos quantos aceitam essa verdade, e depois 

instruí-los e guiá-los, passo a passo, deixando que eles avaliem o peso da 

responsabilidade que sobre eles repousa de realizar a obra de Deus lhes designa 

(WHITE, 1956, v. 1, p. 527). 

Percebe-se assim, ser responsabilidade do ministro descobrir as aptidões da 

igreja, ministrar-lhes instruções e acompanhar “passo a passo” o desenvolvimento 

de seus talentos a fim de que possam assumir a sua parte na obra de Deus. 

2. Ensinar os membros da igreja a trabalharem para Deus: ao destacar a 

responsabilidade do ministro em relação à comunidade dos fiéis, o Manual para 

Ministros (1978, p. 14) enfatiza: “o pastor reconhecerá que a igreja deve ser uma 

escola em que os membros sejam organizados e preparados para ganhar almas. Os 

dirigentes da igreja devem ‘aparelhar os santos para a obra de ministério’ (Ef 4:12)”. 

Percebe-se assim, que a tarefa de treinar a igreja para testemunhar do 

evangelho é parte integrante da missão do ministro adventista. “[...] instruções e 

educação é que são necessárias. Os que estão empenhados em visitar as igrejas 

devem ensinar aos irmãos e às irmãs os métodos práticos de fazer trabalho 

missionário” (WHITE, 1964, p. 58). 

Esta instrução não deve se limitar a apenas um preparo teórico, um ensaio 

em reuniões da igreja: não basta mostrar quanto é preciso fazer. “É necessário 

ensinar-lhes a maneira de trabalhar para o mestre. Exercitá-los, discipliná-los e 

adestrá-los nos melhores métodos de atrair almas para Cristo (WHITE, 1979a, p. 

210). 

3. Prover trabalho para os membros da igreja: ao fazerem um trabalho real e 

prático, os crentes poderão colocar em prática as instruções que receberam, e os 

talentos que desenvolveram fizeram-lhes aprender a testemunhar de Cristo, e 

ganharem outras almas, tornando-se assim completo o seu treinamento. 

O melhor auxílio que os ministros podem prestar aos membros de nossas 

igrejas não é prega-lhes sermões apenas. A esse respeito, White (1964, p. 69-70) 

diz: 
não leveis o povo a descansar em vós como ministros; ensinai-lhes 
antes que devem usar seus talentos em comunicar a verdade aos 
que os rodeiam. Trabalhando assim, hão de ter a cooperação dos 
anjos celestes, e obterão uma experiência que lhes acrescentará a fé 
tornando-os firmes em Deus. 
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Para que o treinamento seja eficaz, faz-se necessário saber planejar, para 

que cada um receba uma tarefa adequada a seus talentos específicos, a fim de que 

possa desenvolvê-los e preparar-se para assumir responsabilidades na causa do 

evangelho.  

 

2.1 Consequências de o ministro não treinar a igreja 
 

Algumas das consequências, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por não 

terem os ministros, em muitas ocasiões no passado, ensinando os membros da 

igreja a testemunharem de Cristo, a trabalharem para Deus, são mencionadas por 

Ellen G. White, tais como: 

1. Sobrecarga para o pastor: a ideia de que o ministro deve levar toda a carga 

e fazer o trabalho da pregação do evangelho tem levado os pastores à exaustão e 

muitos ministros desceram prematuramente à sepultura, quando poderiam ter vivido 

e trabalhado mais tempo (WHITE, 1956, v. 3, p. 68). 

2. Poucos resultados nos esforços evangelísticos dos ministros: ao insistir que 

a salvação de almas não é uma tarefa apenas dos ministros, e que os membros da 

igreja devem ser preparados e envolvidos nos esforços evangelísticos. 

 
ao ser feito um esforço para se apresentar nossa fé aos incrédulos, 
os membros da igreja ficam muitas vezes por trás, como se não 
fossem parte interessada. Por esta razão o trabalho de nossos 
ministros mais capazes tem, por vezes, sido de pouco resultado 
(WHITE, 1964, p. 69). 

 

3. Enfraquecimento da igreja: as igrejas estão se enfraquecendo porque não 

se têm ministrado instruções adequadas e não se têm empregado os talentos de 

cada membro para difundir a luz da verdade. Os ministros têm-se limitado apenas a 

pregar, quando deveriam estar ensinando os crentes sobre como trabalhar por 

aqueles por quem Cristo morreu. 

4. A obra está com anos de atraso: a igreja não tem completado ainda a sua 

missão, porque todos os seus membros, como soldados de Cristo, não cumpriram o 

seu dever na obra de Cristo: 

 
“se todo soldado de Cristo houvesse cumprido seu dever, se todo 
atalaia nos muros de Sião houvesse dado à trombeta um sonido 
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certo, o mundo poderia ter ouvido a mensagem de advertência. Mas 
a obra está com anos de atraso” (WHITE, 1956, v. 3, p. 297). 

 

2.2 Resultados de o ministro treinar a igreja 
 
Pode-se destacar alguns dos resultados que virão do fato da Igreja Adventista 

do Sétimo Dia ser devidamente treinada e habilitada para testemunhar de sua fé, os 

quais são mencionados por White (1979a, p. 196-7): 

1. Maior êxito no trabalho dos ministros: os membros auxiliarão nos esforços 

evangelísticos, através do trabalho pessoal e da visitação. 

2. Os ministros terão mais tempo para o estudo e visitação: os ministros não 

estarão sobrecarregados de tarefas na direção dos trabalhos da igreja, porque cada 

membro estará desempenhando a sua parte, e, ao mesmo tempo, ai estarem 

testemunhando, serão evitados atritos e problemas que ocupam o tempo e as 

energias do ministro, impedindo-o de realizar a sua obra. 

3. Os membros estarão preparados para apresentarem a verdade: ao serem 

instruídos e trabalharem para Deus, os crentes aprenderão a lidar com as almas e 

apresentar-lhes as verdades da palavra de Deus, levando-lhes as boas-novas em 

que crêem (WHITE, 1959, p. 355-6). 

4. Os membros serão “fortalecidos na fé”: ao estudarem com afinco as 

Escrituras e ao buscarem apresentar os princípios de sua fé a outros, os crentes 

serão os maiores beneficiados. Ao enfrentarem oposições, apegar-se-ão a Cristo, 

tornando-se fortes e confirmados na fé. 

5. Os membros serão ensinados a trabalhar com mais eficiência e de maneira 

mais inteligente: os esforços missionários da igreja deixarão de ser fracos e 

dispersos, adquirirão mais vigor, zelo; os membros trabalharão com mais eficiência, 

com métodos inteligentes, atingindo com a verdade aquele que os cercam (WHITE, 

1956, v. 3, p. 322). 

6. Desenvolvimento do “espírito de oração” na igreja: 

 
uma igreja ativa pelejando em favor das almas será uma igreja que 
ora; uma igreja que crê; uma igreja que recebe. Uma igreja cujos 
membros são encontrados ajoelhados diante de Deus, suplicando 
Sua misericórdia, buscando-o diariamente, é uma igreja que se 
alimenta do pão da vida e que se dessedenta com a água da vida 
(WHITE, 1979b, p. 205). 
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7. Testemunhos cheios de poder serão dados nos cultos de igreja. Ao lutarem 

pela salvação de almas, os crentes serão revestidos do “poder do alto” e, ao se 

reunirem, testemunharão da obra que o Senhor tem realizado por seu intermédio. 

Com alegria apresentação os resultados da conversão de almas e a experiência que 

têm adquirido em trabalhar por outros (WHITE, 1959, p. 199). 

8. Os jovens adquirirão experiência para se tornarem obreiros. Ao se 

desenvolverem como testemunhas de Cristo, os jovens da igreja adquirirão uma 

experiência que os habilitará e os incentivará a se tornarem obreiros na causa do 

Mestre (WHITE, 1959, p. 212). 
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3 O PAPEL DO MININSTRO ADVENTISTA NO TREINAMENTO DA IGREJA PARA 
TESTEMUNHAR  

 

Ao se estudar o papel do ministro no treinamento da igreja para testemunhar 

do evangelho, convém fazer inicialmente uma breve análise do ministério de Jesus 

Cristo, verificando-se como Ele desempenhou a tarefa de treinar os seus seguidores 

durante o seu ministério aqui na Terra. 

 

3.1 O exemplo de Cristo 
 

Em seu ministério, Cristo deu grande importância ao ensino. Era geralmente 

conhecido como “mestre”. Os termos “mestre” ou “rabi”, aparecem 66 vezes nos 

evangelhos, aplicados a Cristo. Porém, nunca o chamam de “pregador”. As 

Escrituras se referem 45 vezes a Ele como ensinando, e 11 vezes pregando 

(RIDENOUR, 1977, p. 9). 

Em inúmeras ocasiões (Mt 5:1; Mc 10:1; Lc 8:4), Ele ministrou às multidões 

ensinamentos concernente ao reino dos Céus, mas conquanto amasse as multidões 

e lhes dispensasse cuidado e atenção, a sua preocupação mais consistia em 

separar um pequeno grupo de doze homens para lhe serem seguidores mais 

diretos, e darem testemunho dele. 

Durante o primeiro ano e meio do ministério de Cristo, vários seguidores o 

acompanharam, mas  

 
até então nenhum dos discípulos se havia inteiramente unido a Jesus 
como colaborador seu. Eles tinham testemunhado muitos de seus 
milagres e lhe escutado os ensinos; não havia, porém, abandonado 
de todo a sua anterior ocupação (WHITE, 1976a, p. 179). 

 

Crescendo o número de seguidores, Cristo “chamou a si os discípulos e 

escolheu doze dentre eles, aos quais deu também nome de apóstolos” (Lc 6:13). A 

este pequeno e selecionado grupo, Cristo dedicou a maior parte do tempo e a 

maioria dos ensinos, visando prepará-los para “os enviar para pregar e a exercer a 

autoridade de expelir demônios (Mc 3:14-5). 

Cristo poderia ter, Ele mesmo, conseguido multidões de adeptos e ganho 

muitas almas; poderia ter preferido evangelizar o mundo de sua época, porém sua 
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maior preocupação foi treinar um grupo escolhido para continuar a sua obra e 

evangelizar o mundo. Tampouco, não tentou instruir e treinar toda a multidão de 

fiéis, mas apenas preparou um pequeno grupo para liderá-los e instruí-los. 

Robert Coleman (1981, p. 31-2) assim analisa a estratégia de Cristo ao treinar 

apenas um grupo reduzido de homens: 

 
Ele precisava de homens que pudessem conduzir as multidões. Que 
proveito haveria, para seu objetivo final, se os mesmos fossem 
impelidos a seguí-lo, para em seguida não contarem com a 
supervisão nem instrução acerca do caminho? [...] Por esse motivo, a 
menos que os convertidos a Jesus fossem dirigidos para homens de 
Deus e competentes para orientá-los e protegê-los da falsidade, em 
breve cairiam vítimas de confusão e desespero, e o seu último 
estado tornar-se-ia pior do que a princípio. Assim sendo, para que o 
mundo pudesse ser permanentemente ajudado, teriam de ser 
levantados homens capazes de conduzir as multidões através das 
coisas de Deus. 

 

Cristo visou não apenas evangelizar às multidões, mas treinar homens que 

fossem os continuadores de sua obra. Cristo visou não apenas evangelizar às 

multidões, mas treinar homens que fossem os continuadores de sua obra. Associou-

se com eles, consagrou-os para a tarefa de evangelização do mundo, comunicou-

lhes as verdades de reino dos Céus e demonstrou-lhes como cumprir a comissão 

evangélica através de instruções práticas, dando Ele mesmo o exemplo de como 

lidar com as almas. 

Quando os doze já estavam devidamente instruídos, Jesus os enviou, dois a 

dois, para que pregassem e ensinassem ao povo nas cidades e aldeias (Lc 9:1-6). 

Mais tarde, quando os doze já estavam instruídos melhor e trabalhando nas cidades, 

Jesus treinou um grupo maior, os “setenta”, e os enviou como precursores seus a 

todos os lugares aonde Ele iria, a fim de preparar o caminho para a sua chegada (Lc 

10:12-6). 

 
esses discípulos haviam estado por algum tempo com Ele, 
preparando-se para a sua obra. Ao serem os doze enviados em sua 
primeira missão à parte, outros discípulos acompanharam Jesus pela 
Galiléia. Tinham tido assim o privilégio da íntima associação com Ele, 
e suas instruções pessoais. Agora esse maior número também devia 
ser enviado separadamente em missão (WHITE, 1976a, p. 206). 
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Quando Jesus enviou seus discípulos, delegou-lhes responsabilidades, 

dando-lhes autoridade para expelir demônios e efetuar curas (Lc 9:1) e ao 

regressarem eles, prestaram-lhe um relatório de tudo que tinham feito. 

Os passos do método utilizado por Cristo para treinar os seus discípulos 

serão abordados com mais detalhes neste trabalho no capítulo “A Metodologia do 

ministro Adventista ao treinar a igreja para testemunhar” (capítulo 4); mas pode-se 

inicialmente concluir que, conquanto dedicasse tempo para instruir às multidões, 

Cristo, em seu ministério, ocupou-se principalmente em treinar um pequeno grupo 

de homens a fim de que pudessem continuar a sua obra após Ele regressar ao Céu, 

e que também se tornassem responsáveis por fazer “discípulos de todas as nações 

[...] ensinando-os a guardar todas as coisas” (Mt 28:19-20). Assim, a corrente da 

propagação do evangelho se manteria viva e ativa. Estes discípulos treinados por 

Jesus, dariam testemunho dele e fariam outros discípulos. 

 

3.2 O exemplo dos apóstolos 
 

Após a ascensão de Cristo ao Céu, os apóstolos prosseguiam testemunhando 

das coisas que tinham visto e ouvido de Cristo (At 4:02). Muitos do povo os 

escutavam (At 2:47; 3:11) e em várias ocasiões pregavam às multidões (At 2:6; 3:12; 

8:6), ensinando-lhes a respeito do evangelho e batizando aos que criam em seu 

testemunho (At 2:41). 

Os apóstolos diligentes reuniam e instruíam os novos crentes (At 2:42 e 46; 

4:23-31; 5:42) a respeito da doutrina e da vida cristã prática. Tinham a preocupação 

de que os crentes se tornassem também testemunhas da fé que haviam abraçado. 

Eles cuidavam “para que os membros pudessem ser inteiramente firmados na 

verdade e ensinados a fazer esforços fervorosos e altruístas pelos que lhes estavam 

ao redor” (WHITE, 1965, p. 103). Quando o número de crentes aumentou, trataram 

de organizar devidamente a igreja, instituindo diáconos (At 6:1-6) e encarregando-os 

dos serviços da mesma. 

A preocupação em organizar e instruir a igreja prosseguiu durante todo o 

ministério dos apóstolos e, sabedores de que lhes seria impossível dirigir e instruir a 

todas as igrejas nas cidades onde o evangelho penetrara em cada lugar onde 

surgiam novos conversos, “eram indicados oficiais para cada igreja, e ordem e 

sistema próprios era estabelecidos para que se conduzissem todas as atividades 
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pertencentes ao bem-estar espiritual dos crentes” (WHITE, 1965, p. 185-6). Um 

exemplo disto, encontramos no ministério do apóstolo Paulo, quando ao fim da 

terceira viagem missionária, chegando a Mileto, “mandou a Éfeso chamar os 

presbíteros da igreja” (At 20:17) e os instruiu sobre como trabalhar com os crentes e 

a pastorearem a igreja de Deus (At 20:26-35). 

Os apóstolos não apenas exerceram o seu ministério apostólico como 

também instruíram a outros para que se unissem a eles no ministério e se tornassem 

também líderes e instrutores dos crentes na tarefa de testemunhar do evangelho. A 

este respeito, White comenta (1965, p. 187): 

 
quando homens promissores e hábeis se convertiam, como no caso 
de Timóteo, Paulo e Barnabé procuravam zelosamente mostrar-lhes 
a necessidade de trabalhar na vinha. E, quando os apóstolos partiam 
para outro lugar, a fé daqueles homens não vacilava, antes 
aumentava. Haviam sido fielmente instruídos no caminho do Senhor, 
e se lhes ensinará como trabalhar abnegadamente, fervorosamente, 
perseverantemente pela salvação de seus semelhantes. Esta 
cuidadosa instrução aos novos conversos era um importante fator no 
êxito notável que acompanhavam Paulo e Barnabé. 

 

Alguns desses homens acompanhavam os apóstolos em suas viagens, a fim 

de aprenderem de modo prático a trabalharem para Deus. Epafras, Aristarco (Fl 23-

24) e Silas (At 15:39) foram alguns deles. 

Outros, depois de devidamente instruídos, foram enviados para determinar 

lugares a fim de liderarem a causa do evangelho, tais como Timóteo e Erasto, 

enviados à Macedônia (At 19:22). Timóteo foi mais tarde enviado por Paulo para 

Éfeso a fim de dirigir a obra ali (1Tm 1:3), recebendo dele duas cartas com 

conselhos e exortação para o seu ministério (1 e 2 Tm). 

Cumpre destacar o caso específico de Tito. Segundo o Novo Testamento ele 

era de origem grega (Gl 2:3) e provavelmente aceitou a fé cristã por intermédio de 

Paulo, que o chama de “verdadeiro filho” segundo a fé (Tt 1:4). 

Passou a acompanhar o apóstolo Paulo em suas viagens e com ele esteve no 

Concílio de Jerusalém (Gl 2:1-3). Após ser instruído por Paulo, foi enviado 

inicialmente a Corinto (2Co 8:16-7) e mais tarde o apóstolo confiou-lhe a 

responsabilidade de liderar a igreja na Ilha de Creta (Tt 1:5), enviando-lhe uma carta 

com instruções algum tempo depois. 
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Ao escrever a epístola a Tito, o apóstolo Paulo afirma: “por esta causa te 

deixe em Creta para que pusessem em ordem as coisas restantes, bem como, em 

cada cidade, constituísses presbíteros conforme te prescrevi” (Tt 1:45). Percebe-se 

assim que o apóstolo Paulo instruiu e treinou a Tito para a obra evangélica a fim de 

que este instruísse aos líderes das igrejas, que por sua vez eram os instrutores dos 

membros da comunidade cristã que lideravam (Tt 1:9). 

Conclui-se, portanto, quanto ao papel desempenhado pelos apóstolos no 

treinamento da igreja primitiva: conquanto instruísse a todos os crentes nas ocasiões 

em que eles se reuniam, deram especial atenção, diante do crescimento do número 

de congregações cristãs, ao preparo de homens que pudessem auxiliá-los como 

ministros na visitação e instrução às igrejas, bem como estabeleceram e instruíram 

os leigos como líderes da igreja local, a fim de que os crentes fossem 

permanentemente assistidos e ensinados. 

 

3.3 O papel do ministro adventista 
 

Tem-se demonstrado no capítulo 2 deste trabalho a responsabilidade do 

ministro adventista em treinar e instruir a igreja para testemunhar do evangelho. 

White (1979a, p. 210) compara o papel do ministro ao treinar a igreja para 

testemunhar, ao de um general que instrui a mobiliza seu exército para a luta: 

 
a força de um exército mede-se especialmente pela eficiência dos 
homens que lhe compõem as fileiras. Um general capaz instrui seus 
oficiais a exercitarem todos os soldados para o serviço ativo. Procura 
desenvolver o mais alto grau de eficiência da parte de todos [...] Os 
dirigentes da causa de Deus, como sábios generais devem delinear 
planos para fazer de avanço ao longo de toda a linha. Em seus 
planos devem dar estudo especial a obra que pode ser feita pelos 
membros leigos em favor de seu amigos e vizinhos. 

 

Percebe-se assim, ser papel do ministro no treinamento da igreja para 

testemunhar: 

1. Planejar o treinamento e o programa de ação da igreja: deve o ministro 

verificar quais são os aspectos relacionados com o testemunhar do evangelho nos 

quais os membros da igreja necessitam ser treinados; quais os métodos, incentivos 

e material a serem utilizados; quando e onde o treinamento deve ser efetuado; o que 
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será ensinado, tanto na teoria quanto na prática; quanto tempo durará ele; que parte 

da igreja será treinada neste ou naquele aspecto e quais serão os instrutores que 

ministrarão o treinamento. 

Deve estudar também qual a área a ser evangelizada pela igreja; suas 

características; quais os métodos e matérias a serem utilizados no processo de 

evangelização e qual o pessoal que será necessário para o trabalho. 

Ao planejar o programa de ação para a igreja ele deve “formular planos e 

meios pelos quais se dê a todos os membros alguma oportunidade de fazer uma 

parte na obra de Deus” (WHITE, 1979a, p. 351). 

2. Treinar aos oficiais líderes da igreja: Assim como um general não treina 

sozinho seu exército para a batalha, antes instrui aos oficiais para que estes treinem 

aos soldados, assim também devem os ministros agir em relação ao treinamento da 

igreja para o testemunho. 

Conquanto possa instruir a toda a igreja em ocasiões especiais (WHITE, 

1956, v. 3, p. 322-3), deve o ministro escolher um grupo de oficiais líderes da igreja, 

de acordo com as suas aptidões, de preferência homens com alguma experiência 

em ganhar almas (WHITE, 1964, p. 59), e ministra-lhes cuidadosos treinamentos a 

fim de que estejam habilitados a preparados para treinarem aos demais membros da 

igreja. 

Os métodos a serem utilizados e o que deve ser ministrado a estes líderes, 

encontra-se exposto no capítulo 4. 

Uma vez efetuado o treinamento desses líderes, devem ser-lhes confiados 

grupos de membros, conforme o planejamento feito pelo ministro para o treinamento 

da igreja, para que sejam por eles treinados. 

Quanto ao treinamento de líderes, compete também ao ministro adventista, 

segundo Ellen G. White: 

1) Quando se estabelece uma nova igreja, escolher e treinar homens dentre 

os propósito membros desta, a fim de que haja naquele lugar quem lidere a tarefa de 

levar o evangelho a outros (WHITE, 1964, p. 60-1). 

2) Treinar jovens para liderarem os jovens. Por suas características 

peculiares, os jovens deveriam ser treinados por outros jovens preparados pelo 

ministro (WHITE, 1979a, p. 210-1). 
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3) Treinar os jovens que possuem capacidade e consagração, e que desejam 

tornarem-se obreiros, exercitando-os e preparando-os para que possam dedicar-se 

ao ministério (WHITE, 1979, p. 75-6). 

Ocasiões especiais nas quais o ministro deve aproveitar para treinar os 

líderes da igreja, segundo Ellen G. White: 

1) Nas reuniões de professores da escola sabatina, instruí-los acerca de 

como liderarem os seus alunos na salvação de almas, como organizarem-nos para o 

serviço, fazendo-os compreender o importante papel que exercem na igreja ao 

terem junto de si um pequeno grupo do rebanho, aos quais lhes compete instruir e 

torná-los testemunhas de Cristo. Cabe ao ministro, segundo ela, guiar os esforços 

dos líderes da escola sabatina no sentido de que a mesma se torne uma agência 

ganhadora de almas (WHITE, 1976b, p. 83).  

2) Nas assembléias e reuniões gerais, os ministros devem aproveitar a 

ocasião para ministrarem aos líderes das igrejas instruções práticas que os 

capacitem para instruírem a outros em suas congregações (WHITE, 1956, v. 3, p. 

323). “Quando devidamente dirigidas, as assembléias gerais são uma escola em 

que os pastores, anciãos e diáconos podem aprender a fazer o trabalho melhor pelo 

Mestre” (WHITE, 1956, v. 3, p. 323). Devem ser organizadas classes especiais de 

treinamento para os líderes das igrejas presentes, nos vários ramos de trabalho 

missionário (WHITE, 1956, v. 3, p. 324).  

 
Tanto os obreiros dirigentes como os irmãos e irmãs de cada 
associação, deve lembrar-se de que um dos objetivos de nossas 
assembléias é que todos adquiram o conhecimento dos métodos 
práticos do trabalho missionário pessoal (WHITE, 1956, v. 3, p. 322). 

 

3) Ao realizarem uma série evangelística, ao ministro cumpre preparar e 

desenvolver dirigentes na igreja, para que, ao concluir-se a série de conferências, 

haja pessoas capazes, devidamente preparadas para dirigirem com proveito a 

continuidade das reuniões, e que possam continuar liderando a salvação de almas 

no lugar (WHITE,1959, p. 337). 

4) Supervisionar o treinamento ministrado pelos oficias líderes aos membros: 

Após confiar os membros da igreja aos instrutores por ele preparados para instruí-

los, o ministro, tal como um general que acompanha atentamente o avanço de seu 

exército, deve supervisionar o treinamento que está sendo ministrado, verificando se 
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os métodos planejados estão sendo seguidos, avaliando os resultados que estão 

sendo obtidos, certificando-se de que os membros estão sento treinados pelos 

instrutores de tal modo que aprendam, realmente, a testemunhar sua fé. 

Além de afirmar que os ministros são postos por Deus para instruir a igreja 

como “supervisores” (WHITE, 1959, p. 337), White afirma que “o melhor dirigente 

não é aquele que faz sozinho o maior trabalho, mas que obtém dos outros a maior 

produção” (WHITE, 1959, p. 67). 

Em resumo, conclui-se ser papel do ministro da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia, no treinamento da igreja para testemunhar: 

1. Planejar o treinamento e o programa de ação da igreja; 

2. Treinar aos oficiais e líderes da igreja; 

3. Supervisionar o treinamento ministrado pelos oficiais e líderes aos 

membros. 
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4 A METODOLOGIA DO MINISTRO ADVENTISTA AO TREINAR A IGREJA PARA 
TESTEMUNHAR  

 

4.1 O Método de Cristo 
 

Inicialmente, far-se-á uma breve análise do método utilizado por Cristo 

durante seu ministério terrestre, ao treinar Ele seus seguidores para darem 

testemunho do evangelho, a fim de que se possa extrair do mesmo alguns princípios 

que auxiliem na preposição de uma metodologia para o ministro adventista ao treinar 

a igreja para testemunhar de sua fé.  

Segundo o professor Robert E. Coleman (1981, p. 17-8), o método utilizado 

por Cristo pode ser esquematizado em oito passos, a saber: seleção; associação; 

consagração; transmissão; demonstração; delegação; supervisão e reprodução. 

Valendo-se do esquema sugerido por Coleman, um breve estudo dos passos dados 

por Cristo ao treinar os seus seguidores será proposto: 

 

4.1.1 Seleção 

 

No terceiro capítulo deste trabalho, já foram abordados os motivos pelos 

quais Cristo, após um ano e meio de ministério, em lugar de apenas pregar e 

ensinar às multidões, preocupou-se principalmente em selecionar um pequeno 

grupo de doze de seus discípulos, para lhe serem seguidores mais próximos, 

instruindo-os para que eles pudessem continuar a sua obra após a sua ascensão ao 

céu, tornando-se responsáveis por fazer “discípulos de todas as nações”. Instruindo 

e cuidando da nova igreja cristã que surgia, ensinando-a a testemunhar de Cristo de 

tal modo que a corrente da pregação do evangelho permanecesse constante e viva. 

Dessa maneira, este capítulo analisará detidamente os passos seguintes no método 

utilizado por Cristo para treinar seus discípulos. 

 

4.1.2 Associação 

 

Em Marcos 3:14, lê-se que Cristo designou os doze discípulos “para estarem 

com Ele”. Cristo os mantém junto a si durante todo o restante de seu ministério, a fim 

de que, em associação com Ele, conhecessem o seu caráter, a verdade e o Pai que 
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o enviara, cressem nele, o amassem e aprendessem dele através da contemplação 

(Jo 14:12). 

J. M. Price (1980, p. 9) considera que: 

 
provavelmente o mais importante aspecto de treinamento destes foi a 
associação pessoal com Jesus. Aprendendo eles mediante o 
exemplo e a imitação, viram como Jesus simpatizava com o povo, 
como o confortava, alimentava, curava; e assim, apanharam o Seu 
espírito. 

 

Cristo identificou-se com seus anseios, tornando-se semelhante a eles (Hb 

2:14-8). Estudava atentamente as suas intenções, com seus sentimentos e reações 

(Jo 2:25). Jesus comeu (Lc 24:43); chorou (Jo 11:35);  andou (Jo 18:1); os discípulos 

o  acompanhavam em suas viagens (Mt 15:29-32) e presenciaram suas curas (Lc 

8:51-6), ensinos (Lc 16:1-13) e pregações (Lc 21:37-8). 

 
quer Ele dirigisse a palavra às multidões que o cercavam, 
conversasse com os escribas e fariseus que procuravam apanhá-lo 
em alguma armadilha ou falasse a algum mendigo solitário à beira da 
estrada, os discípulos sempre estavam por perto, observando e 
ouvindo, Dessa maneira, o tempo de Jesus pagava duplos 
dividendos. Sem negligenciar ao seu ministério regular para os que 
estavam em necessidade, Ele mantinha um ministério constante para 
como os discípulos, que permaneciam ao seu lado. Dessa forma, 
aproveitavam o beneficio de tudo quanto Ele dissesse e fizesse aos 
outros, além das explicações pessoais e dos conselhos que Ele lhes 
desse (COLEMAN, 1981, p. 46). 

 

4.1.3 Consagração 

 

Ao associar-se com seus discípulos, Cristo ocupou-se em consagrá-los ao 

seu serviço. Quando os chamara para segui-lo, apenas dissera “segue-me” (Lc 5:27-

8). À medida que o seguiram, foi-lhes revelado o caráter e a natureza de Cristo e 

puderam reconhecer nele o filho de Deus (Mt 16:13-7). 

Cristo ensinou-lhes a verdade de tal modo que eles pudessem aceitá-lo, crer 

nele e ouvi-Lo. Ensinou-os a aceitarem a sua palavra e a segui-Lo, pois somente 

assim poderiam permanecer como seus discípulos (Jo 14 e 15). Apontou-lhes a 

obediência como uma expressão de amor para com Ele (Jo 14:15). Somente se 
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permanecessem ligados a Ele e guardassem os seus mandamentos, poderiam obter 

a vitória e pertencer ao seu reino (Jo 15:1-11). 

 
ninguém sabia melhor do que Jesus do fato que as forças satânicas 
das trevas estavam adestradas contra os discípulos, bem 
organizados e equipados, a fim de deixarem sem efeito qualquer 
esforço menos dedicado na área de evangelismo. Não seria possível 
aos discípulos mostrarem-se mais astutos do que os poderes 
demoníacos deste mundo, a menos que aderissem estritamente 
Àquele que era o único que conhecia a estratégia da vitória. Isto 
seria obediência absoluta à vontade do mestre, ainda que 
significasse o abandono total quando era deles (COLEMAN, 1981, p. 
64-5). 

 

Cristo apresentou aos seus discípulos os problemas que teriam de enfrentar, 

as renúncias que teriam de fazer, para segui-Lo (Mt 16:24-7) e, após esta 

conscientização a respeito da consagração ao seu serviço, ordenou-os ao ministério. 

 
Quando Cristo concluiu as instruções aos discípulos, reuniu em torno 
de si o pequeno grupo, bem achegados a Ele e, ajoelhando no meio 
deles e pondo-lhes as mãos sobre a cabeça, fez uma oração 
consagrando-os à sua sagrada obra. Assim, foram os discípulos do 
Senhor ordenados para o ministério evangélico (WHITE, 1976a, p. 
217).  

 

4.1.4 Transmissão 

 

Ao treinarem os discípulos para darem testemunho dele, Cristo não só 

transmitiu-lhes o poder, mediante o Espírito Santo, a fim de que pudesse cumprir a 

tarefa de levar o evangelho a todo mundo, mas também destacou para eles o topo 

de caráter necessário para pertencer ao seu reino (Mt 5-8), a natureza desse reino 

através de parábolas (Lc 12-6), que relação haveria entre eles e o mundo (Jo 17), 

como deveriam se relacionar uns com os outros (Jo 13:34), como deveriam pregar o 

evangelho (Mt 10:5-42) e qual seria a missão (Mt 28:18-20). Ensinou-lhes as 

escrituras mostrando-lhes a sua messianidade (Lc 24:27) e aprofundou-lhes a visão 

para o futuro, profetizando a respeito da sua segunda vinda e do estabelecimento de 

seu reino (Lc 21). 

Cristo, porém, não se limitou a transmitir apenas o conhecimento doutrinário 

aos seus discípulos, mas comunicou-lhes também o poder para transmitir a outros 
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essa doutrina e esse poder (Jo 20:22). Assim, curas e maravilhas foram efetuadas 

pelos doze apóstolos ao serem enviados por Cristo para pregar nas cidades e vilas 

(Lc 9:6). 

Cristo prometeu-lhes que, após a sua ascensão ao céu, enviaria o Espírito 

Santo para estar com eles (Jo 14:16-8), o qual os guiaria a toda a verdade (Jo 

16:13) e os faria lembrar tudo quanto lhes dissera (Jo 14:26). 

Após a sua partida, deveriam permanecer em Jerusalém até serem revestidos 

do poder do Espírito Santo (At 1:4) e, quando este fosse derramado, eles se 

tornariam suas “testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria 

e até aos confins da terra” (At 1:8). 

Essa dupla transmissão do poder fez, portanto, parte do treinamento 

ministrado por Cristo aos seus discípulos para que se tornassem testemunhas, que 

fizessem discípulos para que os mesmos se tornassem também testemunhas de 

Cristo (Mt 28:19-20; At 2:41-7). 

 

4.1.5 Demonstração 

 

Cristo utilizava-se das situações reais e comuns da vida para ministrar lições 

aos discípulos; assim, ao acompanharem o mestre, como que numa classe de ação 

contínua, sempre em movimento, era-lhes demonstrado como viver e testemunhar 

do evangelho. 

Mediante a vida de oração que Cristo vivia, seus discípulos aprenderam da 

necessidade e do poder da oração (Lc 11:1). Do uso constante que Ele fazia das 

Escrituras junto ao povo, discussões com os escribas e sacerdotes (Mc 12:18-37) 

aprenderam a importância do uso das Escrituras e nelas confiaram. Assim, 

aprenderam a viver o evangelho. “Todo aspecto da disciplina de Jesus foi entregue 

como herança aos discípulos” (COLEMAN, 1981, p. 85). 

Aproveitando das oportunidades surgidas na vida diária, Cristo, acima de 

tudo, demonstrou aos discípulos como apresentar o evangelho e como ganhar 

almas. Observando a Cristo, eles puderam aprender diretamente para que 

pudessem cumprir a sua missão. 
 
o evangelho foi vivido diante dos olhos deles, em espírito e quanto à 
técnica. Observando a Jesus, os discípulos aprenderam tudo quanto 
está vinculado a esta atividade. Ele os levou a reconhecer a 
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necessidade inerente a todas as classes de pessoas, bem como o 
melhor método de se aproximar delas [...] Como Ele abria à frente 
deles o caminho da salvação, convidando-os a tomarem uma 
decisão (COLEMAN, 1981, p. 87). 

 

Cristo demonstrou-lhes como se aproximar das pessoas e as atrair para si (Jo 

3:1-30), como lidar com os pecadores (Mt 9:10-3), conquistar-lhes a confiança e 

inspirar-lhes a fé (Mt 8:5-10). Também os ensinou a apelar ao coração das pessoas 

(Lc 19:1-10). Aprenderam a lidar como os ricos (Mc 10:17-22) e letrados  (Mc 5:21-

43) bem como com os pobres (Mc 2:1-12) e cegos (Mc 20:29-34). 

 
tudo quando Ele dizia ou fazia, em realidade era uma aula pessoal; e 
posto que os discípulos sem achassem presentes, observando tudo, 
praticamente a todo instante estavam aprendendo alguma coisa, 
durante todo o tempo em que se mantinha despertos (COLEMAN, 
1981, p. 89). 

 

A demonstração prática foi importante parte do treinamento ministrado por 

Cristo aos seus discípulos, a fim de que pudessem aprender a respeito de como 

realizarem a sua tarefa de levar o evangelho a todos os homens. 

 

4.1.6 Delegação 

 

Quando os chamara para segui-lo, Cristo dissera aos seus discípulos: “vinde 

a mim, e eu vos farei pescadores de homens” (Mt 4:19). Agora que já haviam sido 

devidamente instruídos, chegara o momento de ser efetuada a parte prática de seu 

preparo para pregarem o evangelho. 

Cristo não se limitou apenas a ensinar-lhes como cumprir a sua missão, mas 

enviou-os a cumprir uma missão, num processo de delegação que envolveu: 

a. Graduação: pelo que se depreende do relato dos evangelhos, desde o 

momento em que foram chamados para seguir Cristo até a sua ordenação e envio 

para pregar, transcorreram-se vários meses (Mc 1:16-20; 3:13-9), durante os quais 

os discípulos mais se limitaram a ver e ouvir observando como Cristo lidava com as 

multidões, curava e ensinava. Aos poucos, o mestre foi-lhes designando tarefas para 

que pudessem ir aprendendo a trabalhar com o povo, até que finalmente estivessem 

em condições de serem enviados para pregar. Das tarefas desse período inicial, 

White (1976a, p. 258) comenta: 
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ao atender Jesus às vastas multidões que se Lhe aglomeravam em 
torno, os discípulos o assistiam, ansiosos de lhe obedecer às ordens 
a aligeirar-lhe o trabalho. Ajudavam a pôr em ordem o povo, e levar 
os aflitos ao salvador, e a promover o conforto de todos. Observavam 
os ouvintes interessados, explicavam-lhes as Escrituras e 
trabalhavam por várias maneiras para seu beneficio pessoal. 
Ensinavam o que tinha aprendido de Jesus e obtinham dia a dia rica 
experiência. 

 

Chegado o momento devido, Cristo enviou-os a pregar, curar, expelir 

demônios (Mt 10:5 e 15) ministrando-lhes antes cuidadosa orientação (Mt 10). Esta 

primeira missão a que os enviou, foi o primeiro grande treinamento prático que 

receberam. Cristo não os enviou logo para evangelizar toda a Palestina ou o mundo. 

Foi-lhes designada uma tarefa num raio de ação menor nas cidades e vilas da 

Judéia (Mt 10:5-6). Somente ao final do ministério de Cristo, pouco antes de 

ascender ao céu, é que Ele delegou aos discípulos uma missão maior, mais amplo 

que abrangesse a todo o mundo (Mt 28:19-20). 

Percebe-se assim, que Cristo delegou responsabilidades aos discípulos de 

forma gradual, à medida em que eles iam crescendo em experiência. 

b. Confiar responsabilidades específicas: Cristo não os enviou a qualquer 

lugar, para fazerem o que desejassem ou achassem por bem, mas, designou-lhes 

tarefas especifica, o que fazer (pregar, curar, expulsar demônios), a quem (às 

ovelhas perdidas da casa de Israel), onde (não aos gentios ou samaritanos, mas às 

cidades da Judéia), quando a partir daquele momento, enquanto fossem bem 

recebidos nas cidades. Entretanto, Ele deve ter, apesar de os evangelhos não o 

mencionarem, estabelecido um determinado prazo para essa missão, porquanto, 

conforme Lucas 9:10, retornaram pouco tempo depois, sem precisar quanto tempo 

foi. 

c. Conferiu autoridade: o evangelista Mateus informa que “deu-lhes Jesus 

autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar toda sorte de 

doença e enfermidades” (Mt 10:1). Aos doze, deu-lhes o nome “apóstolos” (Lc 6:13), 

que, no sentido do Novo Testamento, significava “enviados”, termo aplicado na 

igreja cristã primitiva àqueles que haviam sido “enviados”, diretamente por Cristo e 

recebido dele a sua missão e autoridade (MACHO, 1963, v. 1, p. 602-6)  para que o 

apostolado e autoridade sobre os  espíritos imundos a fim de que pudessem cumprir 
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a tarefa que lhes confiara de expeli-los e livrar pecadores de seu domínio, 

testemunhando assim do Senhor que os enviara. 

d. Proveu “meios” divinos: ao designar-lhes tarefas especificas e conferi-lhes 

autoridade para realizá-las, Cristo proveu “meios”, recursos para que pudessem 

exercer a autoridade que lhes fora confiada. Lucas diz que Jesus “deu-lhes poder” 

(Lc 9:1). 

Para que cumprissem a sua missão, fazia-se necessário que os apóstolos 

não apenas colocassem em pratica os métodos que haviam aprendido de Cristo, 

mas que tivessem o mesmo poder que Ele possuía para realizar a sua obra. Assim, 

quando os doze foram enviados pela primeira vez, Cristo transmitiu-lhes o poder 

para a tarefa que lhes designara. Os ensinos que lhes ministrara haviam sido os 

métodos; o poder seria o meio pelo qual executariam a obra. 

Quando, mais tarde, deu-lhes a grande comissão para a evangelização do 

mundo, pouco antes de ascender ao céu, o mestre instruiu-os para que, antes de 

iniciarem a sua missão, permanecessem em Jerusalém até que recebessem o poder 

do Espírito Santo que Ele lhes enviaria a fim de que se tornassem suas testemunhas 

em toda a terra (At 1:4-8). 

e. Prover apoio humano: ao enviá-los para pregar o evangelho, Cristo 

preocupou-se com o fato de que os seus discípulos, ainda inexperientes, ao saírem 

pelas cidades e vilas encontrando muitas vezes oposição e incompreensões da 

parte do povo, poderiam desanimar de sua tarefa, caso se encontrassem sozinhos, 

sem companhia. Por isso, Ele os enviou dois a dois (Lc 10:1). 

 
[...] nenhum foi mandado sozinho, mas irmão em companhia de 
irmão, amigo ao lado de amigo. Assim se poderiam auxiliar e animar 
mutuamente, aconselhando-se entre si e orando um com o outro, a 
força de um suprido a fraqueza do outro (WHITE, 1976a, p. 258). 

 

Cristo Proveu, portanto, apoio humano para os seus discípulos, 

companheirismo, a fim de que melhor pudessem realizar a sua obra. 

 

4.1.7 Supervisão  

 

Ao regressarem de sua missão, tanto os doze como mais tarde os setenta 

“relataram a Jesus tudo o que tinha feito” (Lc 9:10). Isto demonstra como Cristo 
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preocupou-se em ouvir a respeito dos resultados do treinamento prático dos 

discípulos e supervisionar o treinamento que lhes estava ministrando. 

 
os discípulos foram ter com Jesus e contaram tudo. Sua intimidade 
com Ele os ensinara a expor-lhe os incidentes favoráveis e os 
desfavoráveis que lhes sucediam; sua alegria ao ver os resultados de 
seus labores, e a tristeza que sentiam em face dos fracassos, erros 
em sua primeira obra como evangelistas, e, ao falarem com 
franqueza dessas coisas a Cristo, Ele notou que necessitavam de 
muitas instruções (WHITE, 1976a, p. 266). 

 

Cristo poderia, ao treinar os discípulos, tê-los instruídos durante todo o seu 

ministério e os enviado para pregar apenas quando estivesse para subir ao céu, a 

fim de que eles continuassem a sua obra. Porém, além de que o treinamento não 

teria sido completo sem a parte prática, acima de tudo Cristo não teria tido 

oportunidade de corrigir os erros que surgissem ao iniciarem os apóstolos a sua 

experiência na pregação do evangelho. “Agora, enquanto se achava em pessoa com 

eles, para indicar-lhes os erros e aconselhá-los e corrigi-los, enviou-os o salvador 

como seus representantes” (WHITE, 1976a, p. 266). 

Outro fato que atesta a preocupação de Cristo em supervisionar o 

treinamento de seus discípulos é o de que ao regressarem eles de viagem, 

percebeu Ele que se encontravam cansados, não estavam se alimentando 

devidamente, e necessitavam de repouso, fazendo-lhes o convite: “vinde repousar 

um pouco, à parte, num lugar deserto” (Mc 6:30-1). Cristo, portanto, procurou dosar-

lhes o treinamento para a sua missão. 

Cristo, ao encerrar o treinamento dos seus discípulos, deu-lhes a grande 

comissão para irem a todo mundo, e garantiu-lhes que, ao regressar ao céu, 

continuaria a prover “meios” divinos, o Espírito Santo (At 1:8), para realizarem a 

tarefa que lhes confiara, bem como continuaria supervisionando o cumprimento 

dessa tarefa, ao dizer-lhes: “eis que estou convosco todos os dias até a consumação 

dos séculos” (Mt 28:20). 

 

4.1.8 Reprodução  

 

Cristo desejara que seus discípulos colhessem, já durante o treinamento 

prático que realizaram, os frutos dos seus labores, a fim de que pudessem sentir a 
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alegria dos resultados de testemunhar e assim se animassem, fortalecessem a sua 

fé e trabalhassem com entusiasmo e dedicação. 

Segundo os evangelhos, ao serem enviados por Cristo, eles pregaram ao 

povo que se arrependessem e realizaram muitas curas (Lc 9:6), além de que os 

demônios se lhes submeteram e foram expulsos, regressando os discípulos com 

grande alegria (Lc 10:17). 

A fim de que pudessem colher resultados mais sólidos e permanentes em seu 

trabalho, a fim de que o seu testemunhar se reproduzisse em novos conversos, os 

quais pudessem tornar-se também testemunhas suas, Cristo, ao enviar os 

apóstolos, os instruiu quanto à estratégia especial de que deveriam utilizar ao 

visitarem as cidade e vilas: “e em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, 

indagai quem neles é digno; e aí ficai até vos retirardes” (Mt 10:11).  

Segundo Coleman (1981, p. 95), 

 
os discípulos foram instruídos a concentrarem seu tempo e seus 
esforços sobre os indivíduos mais promissores de cada lugarejo, 
indivíduos que fossem capazes de dar continuação ao trabalho, 
depois dos discípulos se terem ido para outro lugar. Isso exigia que 
descobrissem quem era o candidato mais provável para essa 
missão, antes de começarem o trabalho real das visitas 
evangelísticas. Enquanto não fosse feito esse contato, de nada 
adiantaria começar qualquer coisa naquela cidade ou vila. 

 

Percebe-se que Cristo ensinou aos seus discípulos o principio estratégico de 

ao iniciarem o trabalho num lugar novo, iniciá-lo com elementos que possuíssem 

condições de se tornarem líderes no lutar, que pudessem dar continuidade à tarefa 

de evangelização após a partida dos discípulos para outra cidade. O mestre 

desejara, ao que tudo indica, que os apóstolos seguissem em seu trabalho o mesmo 

método que Ele utilizara ao preparar um pequeno grupo de discípulos.  

Deste modo, o grande objetivo de Cristo ao treinar os seus discípulos era de 

que eles adquirissem experiência em “fazer discípulos”. Isto ficou definitivamente 

marcado na mente dos apóstolos ao dar-lhes Ele a grande comissão para a 

evangelização do mundo ao final de seu ministério terrestre, quando lhes 

comissionou dizendo: “ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-

os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as 

coisas” (Mt 28:19-20). 
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O supremo mestre tinha, portanto, como propósito último no treinamento de 

seus discípulos, o ideal de que eles se reproduzissem em novos discípulos. O 

treinamento que lhes foi transmitido por Cristo foi tão coroado de êxito que  

 
Ele e os seus discípulos conseguiram arrebanhar maior número de 
seguidores que qualquer outro grupo de mestres religiosos [...] Não 
tiveram treinamento profissional específico, mas, após aquele breve 
período de preparação com Jesus, tornaram-se os mestres mais 
consumados desde mundo [...] O ensino deles atingiu todo o globo 
terrestre e modificou a marcha da história (PRICE, 1980, p. 58). 

 

4.2 O método do ministro adventista 
 

Ao se propor uma metodologia para o ministro da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia ao treinar a igreja para testemunhas, levar-se-á em consideração o papel que o 

ministro deve desempenhar nesse treinamento (conforme o exposto no capítulo 3), 

bem como as necessidades da igreja (apresentados no capítulo 1). 

Utilizar-se-á os princípios do método utilizado por Cristo ao treinar os seus 

discípulos (estudados na primeira parte deste capítulo), fazendo-se sugestões sobre 

como o ministro poderia seguir ao treinar a sua igreja para testemunhar, levando-se 

em consideração as características atuais da mesma. 

Tem-se verificado neste estudo que o papel do ministro adventista no 

treinamento da igreja para testemunhas deve ser o de treinar os oficiais e líderes da 

igreja e, após, confiar-lhes os membros para serem treinados por eles, 

supervisionando lhes o ministro o treinamento. Assim sendo, propor-se-á mais 

especificamente neste trabalho, uma metodologia sugestiva para o treinamento a ser 

ministrado aos oficiais líderes da igreja e algumas sugestões para o treinamento que 

os líderes farão com os demais membros. 

Alem disso, a metodologia a ser proposta aqui, visará contribuir para que a 

igreja seja treinada para testemunhas, justamente no aspecto em que ela mais sente 

necessidade de preparo e deseja ser treinada. O evangelismo pessoal (como visitas, 

dar estudos bíblicos e levar almas à decisão), conforme a pesque apresentada no 

capítulo 1 deste estudo. Nas questões 6 e 8 da pesquisa, 88,9% dos pesquisados 

informam que esta é a atividade que mais gostariam de fazer e 80,1% desejariam 

ser treinados para desempenhá-la. 
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Ao treinar oficiais e líderes da igreja, o ministro adventista, segundo o método 

de Cristo, deveria dar os seguintes passos:  

 

4.2.1 Seleção  

 

Como, por vezes, o ministro dispõe principalmente nas igrejas maiores, de um 

grande número de oficiais, deveria selecioná-los em pequenos grupos, de 10 a 12 

componentes, ministrando-lhes treinamento a um grupo de cada vez, a fim de que 

possa ter condições de seguir os passos do método de Cristo. 

Pode o ministro selecioná-los em grupo usando os critério de: (1) funções que 

ocupam na igreja; (2) conhecimento doutrinário; (3) experiência religiosa e espiritual; 

(4) experiência em testemunhas. 

Selecioná-los em grupo pelo critério de funções que ocupam na igreja é o 

processo mais fácil de selecionar e possibilita preparar “blocos” de oficiais, de 

acordo com suas funções. Nesse caso, pode-se sugerir que eles sejam divididos nos 

seguintes grupos: 

a) Anciãos e diáconos (dois grupos, se são muitos); 

b) Diretoria missionária e da escola sabatina; 

c) Professores da escola sabatina (dois grupos, se são muitos); 

d) Diretora J.A e alguns jovens promissores; 

e) Outros oficiais conforme quantos grupos forem necessários. 

A seleção pelo critério de experiência religiosa e espiritual é a mais difícil, pois 

requer muito cuidado da parte do ministro e grande conhecimento da condição 

espiritual dos líderes e oficiais da igreja. 

Tem este critério a vantagem do ministro utilizar motivações e estratégias de 

acordo com o nível da experiência religiosa de cada grupo, podendo envolver mais 

rapidamente na parte prática do treinamento aquele(s) grupo(s) que já possuem uma 

experiência religiosa ao testemunhar, ao passo que poderá dar mais atenção ao 

crescimento espiritual daquele(s) grupo(s) que necessitem ter uma maior experiência 

pessoal com Cristo. Poderá utilizar processo de acompanhamento e motivação mais 

intensivas e apropriadas ao(s) grupo(s). 

O critério de seleção por conhecimento doutrinário pode tornar-se de grande 

importância, tendo em vista os resultados da pesquisa apresentados no capítulo 1 

deste estudo, segundo os quais apenas quase a metade dos pesquisados (55,3%) 
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se sentem seguros com o conhecimento doutrinário que possuem, para ensinar a 

Bíblia a outros e testemunharem de sua fé. 

Este critério também exige que o ministro conheça, com certa profundidade, 

os líderes e oficiais da sua igreja. Traz, contudo, a vantagem de que para o(s) 

grupo(s) que já possuem o devido conhecimento doutrinário, a ênfase do 

treinamento recairá sobre “como testemunhar”, ao passo que àquele(s) que 

carece(m) de um conhecimento doutrinário mais profundo, deverão ser ministrado(s) 

primeiro o “conteúdo” do evangelho e, após, e “como” testemunhar. 

O critério da experiência em testemunhar, permite delegar diferentes tarefas e 

empregar diferentes métodos práticos para cada grupo, de acordo com a 

experiência que possuem em testemunhar de sua fé, demorando-se mais ou menos 

tempo com cada um desses grupos. Alem do mais, este critério permite ao ministro 

reinar inicialmente um grupo que já possua certa experiência em testemunhar, de tal 

modo que poderá usar os componentes deste grupo como auxiliares seus para 

treinar outros grupos e assim, acelerar o programa de treinamento da igreja. 

Algumas sugestões sobre como pode o ministro despertar nos oficiais da 

igreja o desejo de serem treinados para testemunhar:  

1. Reuniões como os oficiais, apresentando-lhes: 

 a. O plano de Deus para a terminação da obra; 

 b. Avaliação das condições da igreja em relação as testemunho cristão; 

 c. As bênçãos e os resultados de testemunhas; 

 d. As responsabilidades dos líderes em levar os membros a testemunharem; 

 e. O plano de treinamento da igreja – discutir. 

2. Orar como os oficiais, pelo plano de treinamento, pelos interessados da 

igreja, buscando mais fervor no testemunhar da fé; 

3. Fazer visitas pessoais aos oficiais visando incentivá-los; 

4. Ao visitar interessados, convidar aquele oficial a quem quer incentivar, para 

acompanhá-lo, a fim de que passe a gostar de testemunhar;  

5. Prover-lhes literatura sobre a importância do testemunho Cristão. 

 

4.2.2 Associação (1ª semana) 

 

Após selecionar aquele que participarão do grupo a ser treinado, o ministro 

deverá convidá-los, de preferência a cada um pessoalmente, para participarem de 
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uma reunião de grupo, a fim de analisarem o assunto do testemunho cristão e se 

prepararem para levar a mensagem a outros, dizendo-lhes que por serem líderes na 

igreja, os está convidando de forma toda especial e que se sentiria feliz com a 

presença deles. 

Este primeiro contato deverá visar uma maior identificação do ministro com os 

participantes do grupo, bem como de uns com os outros, sendo-lhes apresentados 

os propósitos do encontro, e feita uma breve análise, baseado na Bíblia e no livro 

Serviço Cristão (1964). 

• A missão da igreja e a relação do crente para com ela.  

• A necessidade de preparo para a missão de testemunhas do 

evangelho. 

Deve-se então propor aos presentes um plano de treinamento, despertando-

lhes o interesse em participarem do mesmo. Esta primeira reunião deve ser do estilo 

informal, de tal modo que haja a participação de todos os presentes, os quais devem 

ser estimulados a exporem o seu pensamento a respeito do treinamento. Este tipo 

de encontro era realizado pelos apóstolos: 

 
o apóstolo [Paulo] sentia-se responsável em grande medida pelo 
bom estar espiritual dos que se convertiam por seus labores [...] Não 
raro em seu ministério, reunia-se ele com pequenos grupos de 
homens e mulheres que amavam a Jesus, inclinando-se com eles 
em oração, pedindo a Deus para lhes ensinar como se manter em 
íntima comunhão com Ele. Muitas vezes tomava conselho com eles 
sobre os melhores métodos de dar a luz da verdade evangélica 
(WHITE, 1964, p. 71). 

 

Ao encerrar-se o encontro, devem todos orar em prol do reavivamento para o 

testemunho cristão e em favor das classes de treinamento de que participarão. 

Deve-se observar que entre o ministro e os membros do grupo, a associação 

deve prosseguir durante todo o decorrer do treinamento, para que ele possa 

conhecê-los, seus sentimentos, preocupações, anseios, bem como observar seu 

desenvolvimento. Ellen G. White (1979a, p. 196) diz: “trabalhe com eles 

individualmente, tentando despertá-los para buscarem eles próprios uma experiência 

mais profunda e trabalharem por outros”. 
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4.2.3 Consagração (2ª semana) 

 

Num segundo encontro, deve-se estudar a respeito das qualificações para ser 

testemunha de Cristo e comunicar a verdade a outros, levando todos a sentirem a 

necessidade de se consagrar de corpo e alma à tarefa de testemunharem de Cristo 

aos seus semelhantes. 

Deve-se realizar um desafio e que se coloquem inteiramente sob a direção do 

Espírito Santo a fim de que possam ser usados como instrumentos para a salvação 

de almas. No caso específico do preparo daqueles que são jovens, afirma Ellen 

White (1976b, p. 77): “A mocidade necessita mais do que um preparo casual, mais 

do que uma ocasional palavra de animação. Precisam de uma obra acurada, 

cuidadosa, secundada pela oração”. As qualificações a serem estudadas neste 

segundo encontro poderão ser extraídas do livro Serviço Cristão (1964, p. 223-56). A 

preocupação com a consagração deve persistir durante todo o programa de 

treinamento e ser buscada ardentemente por todos os que dele participam. 

 

4.2.4 Comunicação (3ª a 10ª semana) 

 

No terceiro encontro, na terceira semana do programa de treinamento, inicia-

se o processo de comunicação sobre como testemunhar, o qual deve levar sete 

semanas, uma aula cada semana, durante as quais haverá aulas teóricas e práticas, 

introduzindo-se já durante as mesmas, os passos seguintes do programa, de tal 

modo que os participantes possam “ouvir”, ”ver” e “fazer” gradualmente de acordo 

com o que lhes for sendo ensinado. 

Inicialmente, neste 4º passo irão ser expostos quais os assuntos que deverão 

ser abordados durante as sete semanas e, nos passos seguintes, irá tratar da parte 

prática a ser ministrada simultaneamente com essas aulas. 

1. Métodos de aproximação (3ª semana): (1) os métodos de aproximação de 

Cristo; (2) Como aproximar-se de uma residência, o que fazer e o que evitar; (3) a 

apresentação pessoal e as atitudes; (4) como cumprimentar as pessoas com 

simpatia despertando-lhes a atenção e o interesse (5) tipos de contatos com 

diferentes tipos de pessoas; (6) como aproveitar as situações da vida; (7) como 

enfrentar objeções e resistências; (8) como entregar um convite ou literatura; (9) a 

despedida – deixando a porta “aberta” para a visitação permanente. 
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A importância desse estudo, segundo White (1964, p. 196):  

 
com paciente diligência, obreiros escolhidos deverão instruir o nosso 
povo a aproximar-se dos incrédulos de maneira amável e atraente, e 
a pôr lhes nas mãos a literatura que, com poder e clareza, apresenta 
a verdade para este tempo. 

 

 2. A arte da visitação (4ª semana): (1) como utilizar os métodos de 

aproximação para estabelecer uma visitação permanente; (2) o que falar e o que 

evitar dizer; (3) duração e horário da visita; (4) a atenção à crianças, idosos e 

doentes; (5) o comportamento do visitante; (6) interrupções no momento da visita; 

(7) como aproveitar as ocasiões para orar com as pessoas e como orar; (8) como 

convidar para estudar a Bíblia e apresentar o plano de estudo bíblico; (9) como fazer 

uma despedida objetiva. 

 3. A arte de ministrar estudos bíblicos (5ª semana): (1) a chegada objetiva – 

preparando o espírito para o estudo; (2) horário, local do estudo e número de 

participantes; (3) as partes do estudo bíblico: Introdução, corpo e apelo; (4) como 

iniciar o tema despertando o interesse; (5) o uso da Bíblia durante o estudo, tanto 

pelo instrutor como pelo interessado; (6) como tornar o estudo dinâmico – a 

participação dos presentes – perguntas e respostas; (7) como manter a objetividade 

e evitar desvios do tema; (8) como fazer um apelo ao final do estudo; (9) como 

preparar os interessados para o estudo seguinte. 

 4. Como preparar um estudo bíblico (6ª semana): (1) a ordem dos assunto 

numa sequência lógica e psicológica; (2) a escolha de textos para o estudo; (3) o 

preparo da “chave de textos” na Bíblia do instrutor; (4) As qualidades de um bom 

estudo bíblico, tais como: unidade, concisão, clareza, lógica, proporção, etc; (5) 

como tornar o estudo “cristocêntrico”. 

 5. Como resolver problemas durante o estudo (7ª semana): (1) como lidar 

com “tipos” difíceis – curiosos, desinteressados, discutidores, nervosos, apáticos, 

etc; (2) interrupções provocadas por crianças; (3) ruídos de rádio ou TV; (4) a 

chegada de parentes, amigos e vizinhos durante o estudo; (5) quando alguém da 

família se opõe ao estudo; (6) a oposição dos lideres da igreja a que pertence o 

interessado; (7) quando o interessado adoece; 8) quando o interessado quer desistir 

dos estudos. 
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 6. Como levar almas à decisão (8ª semana): (1) como fazer apelos 

progressivos, em cada estudo, visando a aceitação do que foi estudado; (2) como 

fazer apelos pessoais e cristocêntricos; (3) como ensinar a orar e a exercitar a fé; (4) 

como ensinar coisas práticas da vida cristã; (5) a ajuda aos problemas e dúvidas do 

interessado; (6) como apresentar as promessas e soluções de Deus; (7) as maneiras 

de conduzir o interessado à igreja e como introduzi-lo nela; (8) como envolver o 

interessado na vida da igreja; (9) o apelo para o batismo; (10) como prepará-lo para 

o batismo. 

 7. Como conservar o novo converso (9ª semana): (1) a visitação sistemática 

ao recém-batizado; (2) como integrá-lo nas atividades da igreja e acompanhá-lo na 

sua participação; (3) como prover companheirismo cristão e apoio para o novo 

membro; (4) o auxílio na solução de problemas da vida cristã, tais como a guarda do 

sábado, oposição da família, etc; (5) como desenvolver a vida espiritual do no 

converso através do culto familiar e estudo bíblico; (6) a provisão da literatura 

denominacional; (7) como envolver o novo membro nas atividades da igreja; (8) 

como treiná-lo para testemunhar a ganhar almas para Cristo. 

Observação: Ao ministrar esta aula, os passos seguintes do programa de 

treinamento já deverão estar em ação e, em se tratando de um grupo de líderes da 

igreja, no passo 8 encontra-se qual o procedimento a seguir a fim de que esses 

líderes já treinados possam treinar a outros membros da igreja. 

As aulas do passo 4 deverão ser adaptadas de acordo com o grupo que se 

tem em mãos para treinar. White (1964, p. 60) aconselha:  

  
todos quantos se tornam coobreiros de Cristo, terão de executar 
grande qualidade de trabalho penoso, e suas lições devem ser 
sabiamente escolhidas, e adaptadas a suas peculiaridades de 
caráter, e à obra que eles têm a realizar. 

 

 4.2.5 Demonstração (3ª a 10ª semana)  

 

 O processo de demonstração de como testemunhar deve iniciar-se já na aula 

sobre “métodos de aproximação”, na 3ª semana do programa de treinamento. 

 Em cada aula semanal, à medida que as orientações forem sendo 

ministradas, deve o ministro ir “simulando”, ou “representando” as várias situações 
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sobre as quais está instruindo aos que participam do treinamento. Os membros do 

grupo devem ser envolvidos nessas representações. 

Deve demonstrar, na 3ª semana, como se aproximar de alguém para fazer um 

contato. 

Na 4ª semana, deve simular uma visita a uma família, procurando produzir as 

várias circunstâncias envolvidas na visitação a um lar, a fim d que as instruções 

fiquem devidamente gravadas na mente dos participantes do treinamento. 

A partir da 5ª semana, deve montar no locar do treinamento, uma “família” 

para que na medida em que vai instruindo sobre como dar um estudo bíblico, possa 

também, simultaneamente, ir demonstrando como fazê-lo. 

Na 6ª semana deve liderar o grupo em preparar, na hora da aula, um estudo 

bíblico sobre um assunto previamente escolhido e acessível ao grupo, de 

preferência o primeiro de uma série de estudos. 

Na 7ª semana, deve simular situações de emergência na “família” durante as 

instruções sobre como resolver estes problemas, apresentando, simultaneamente, 

as soluções. 

Na 8ª semana, deve ir demonstrando durante a aula os passos a serem 

dados para levar uma alma à decisão simulando aceitações, dúvidas e resistência 

aos apelos, Pode-se pedir que cada membro do grupo simule certo tipo de Reação 

ao apelo, e o ministro que os instrui deve ir mostrando como lidar com cada uma 

dessas atitudes. 

Na 9ª semana deve-se demonstrar sobre como fazer a visitação a uma família 

recém-batizada, ajudá-la a resolver suas dificuldades, bem como, representar como 

se o grupo fosse a congregação à qual aquela família deva se integrar. 

 Em cada aula, além dos membros do grupo em treinamento serem envolvidos 

nas representações durante as instruções, o ministro deve após haver demonstrado 

“como fazer”, incentivá-los e dar oportunidade a que eles pratiquem durante alguns 

minutos entre si aquilo que viram o ministro fazer. 

Outra maneira eficaz de demonstração é o ministro convidar aos que 

participem do treinamento para o acompanharem em visitas e estudos bíblicos a 

interessados, levando-os consigo um de cada vez. Podem eles assim observar o 

procedimento do ministro, e irem se acostumando às várias situações existentes no 

testemunhar, de modo tal que possam ir adquirindo experiência durante as várias 
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semanas do treinamento. Se o ministro dispuser de um obreiro auxiliar que possa 

ajudar nessa demonstração, pode também utilizá-lo. 

Na fase seguinte do programa de treinamento da igreja, os líderes (então, já 

treinados) farão este tipo de demonstração para os membros da igreja aos quais 

estiverem treinando 

 

4.2.6 Delegação (3ª a 10ª semana) 

 

No planejamento do programa de treinamento, devem-se incluir as tarefas 

que serão dele delegados, a partir da 3ª semana, aos participantes do mesmo, com 

os seguintes objetivos:  

1. Após cada aula ministrada eles possam colocar em prática o que foi 

estudado e assim aprendam a testemunhar. 

2. Que assumam a responsabilidade de testemunhas aos outros, visitando-os, 

instruindo-os e conduzindo-os à decisão em favor de Cristo, desenvolvendo-se 

assim como cristãos reprodutivos. 

Alguns itens devem merecer a atenção ao se fazer esta delegação de tarefas: 

a. As tarefas devem ser dadas gradualmente, de acordo com o que foi 

estudado em aula; 

b. Buscar desenvolver a responsabilidade e a atividade pessoa, com tarefas 

específicas; 

c. Propor metas com estímulos, tendo-se o cuidado de evitar o 

desenvolvimento do espírito de competição. 

d. Os participantes deverão realizar as tarefas em dupla, conforme o método 

de Cristo. 

 
chamado os doze para junto de si, Jesus ordenou-lhes que fossem 
de dois em dois pelas cidades e vilas... Era o desígnio do Salvador 
que os mensageiros do evangelho assim se associassem. Teria 
muito mais êxito a obra evangélica em nossos dias, fosse esse 
exemplo mais estritamente seguido (WHITE, 1976a, p. 258). 

 

 e. A prioridade deve ser dada ao trabalho pessoal como meio de treinamento 

para testemunhas. 
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f. Providenciar antecipadamente a literatura e demais matérias que se fizerem 

necessários, a serem utilizados no treinamento. 

g. Evitar o formalismo técnico e frio na prática do treinamento, devendo 

permanecer o espírito de oração e amor pelas almas. 

Enfim, é necessário sábio planejar para colocar a cada qual em sua devida 

esfera, a fim de que possa obter uma experiência que o habilite para assumi 

responsabilidade (WHITE, 1964, p. 59). As tarefas deverão ser as seguintes: 

 3ª semana: fazer contatos com duas famílias, utilizando métodos de 

aproximação estudados, com literaturas e etc., buscando preparar o caminho para 

novas visitar. Se as duas famílias no passo de reprodução, a fim de prepará-las para 

uma família no passo de reprodução, a fim de prepará-las para também se tornarem 

testemunhas de Cristo, formando outras duplas. 

 Cada dupla deve visitar e estudar a Bíblia com duas famílias durante o 

treinamento. Se uma delas desistir dos estudos bíblicos durante o programa, eles 

ainda terão a outra até conseguirem uma nova família. 

 4ª semana: fazer nova visita às mesmas famílias da semana anterior, 

verificando a apreciação da leitura deixando com eles e observando o interesse 

despertado, apresentando palavras de incentivo e deixando mais literatura e marcar 

nova visita. 

 5ª semana: oferecer estudos bíblicos a duas famílias anteriormente visitadas. 

Combinar os estudos, dia, hora, etc. 

 6ª semana: ministrar o estudo bíblico preparado pelo grupo na aula daquela 

semana (conforme o exposto no passo “Demonstração” para a 6ª semana). 

 7ª semana: prosseguir com o 2º estudo bíblico da série já iniciada. Observar 

todos os problemas que seguirem durante o estudo, anotando-os e levando-os para 

a próxima aula. 

 8ª semana: dar atenção especial ao apelo no final do 3º estudo da série que 

está ministrando, observando as reações e as respostas. 

 9ª semana: ministrar o 4º estudo bíblico. 

 10ª semana: Ministrar o 5º estudo bíblico da série continuando a ministrá-los 

semanalmente, até a conversão e batismo das famílias. 

Ingressar no plano de reprodução exposto no 8º passo do programa de treinamento. 
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 4.2.7 Supervisão (1ª a 10ª semana) 

 

Desde o primeiro encontro com o grupo selecionado para ser treinado o 

ministro deve ir avaliando o grau de interesse e participação de cada componente do 

mesmo. 

A partir da 4ª semana deve ele verificar que as tarefas delegadas a cada 

participante estejam sendo executadas e, ao inicio de cada aula semanal, deve 

solicitar que cada um faça um breve relato dos resultados obtidos na visitação que 

fez durante a semana e os problemas que enfrentou, a fim de que o ministro possa 

avaliar o progresso de cada um. 

• Pontos específicos para supervisão: 

 4ª semana: no início das aulas, pedir que relatem suas experiências ao 

colocarem em prática os métodos de aproximação durante a 3ª semana. 

 5ª semana: ao iniciar a aula, obter dos alunos um relato sobre o progresso 

que estão experimentando na visitação, observando quais são os pontos em que 

eles mais necessitam ser orientados. 

 6ª semana: verificar se cada dupla conseguiu que as duas famílias 

aceitassem receber os estudos bíblicos. Observar o plano que fizeram para os 

mesmos. 

 7ª semana: os alunos deverão relatar sobre a maneira como ministraram o 

primeiro estudo bíblico e qual foi a reação da família. 

 8ª semana: nono relatório dos alunos sobre o estudo que ministraram durante 

a semana, com ênfase sobre os problemas que enfrentaram durante o mesmo. 

 9ª semana: os alunos devem relatar sobre como fizeram os apelos ao final 

dos estudos que ministraram e quais os resultados que obtiveram. 

 10ª semana: avaliação geral com os alunos quanto ao progresso obtido até ali 

no aprendizado prático e incentivo para que todos levem avante os estudos com as 

famílias a fim de ganhá-las para Cristo. 

 Após a 10ª semana deverá haver reuniões de avaliação com o grupo, 

quinzenalmente, de acordo com o plano no 8º passo (reprodução). 
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 4.2.8 Reprodução (10ª semana em diante) 

 

Desde as primeiras semanas do programa de treinamento, deve-se destacar 

para os participantes do grupo que está sendo treinado, que os objetivos básicos do 

programa são: 

 1. Treiná-los para testemunhas da fé, a fim de que ganhem almas para Cristo; 

2. Que eles se tornem treinadores daquelas a quem ganharam para a 

verdade, ensinando-lhes tudo aqui que têm aprendido durante o treinamento, a fim 

de que os novos conversos também se tornem testemunhas do evangelho; 

3. Que, sendo eles líderes da igreja, deverão ministrar Aos membros da igreja 

o mesmo treinamento que receberam. 

O plano de reprodução de testemunhas tem, portanto dois aspectos: 

• Aspectos externo: o aluno treinando aqueles a quem ganha para a verdade 

para que também se tornem testemunhas. 

• Aspecto interno: o aluno treinado ministrando treinamento a outros membros 

da igreja. 

Na 10ª semana, a aula deverá constar dos passos a serem dados para que os 

dois aspectos do plano de reprodução de testemunhas se concretize. Os passos que 

os alunos deverão dar: 

• No aspecto externo: 

1. Prosseguir até o final com as séries de estudos bíblicos; 

2. Gradualmente, durante a série, aproximar os interessados da igreja, 

buscando envolvê-los nas atividades da mesma, provendo-lhes companheirismo 

cristão; 

3. À medida que os interessados forem aceitando a verdade, ir-lhes 

apresentando a necessidade e o privilégio de partilharem com outros a luz que 

receberam; 

4) Perguntar se têm alguma família amiga com a qual gostariam de estudar as 

verdades que têm descoberto (neste ponto, a dupla de instrutores se divide, cada 

um saindo com uma das famílias com quem estão estudando, para visitarem a 2 

novas famílias escolhidas por estas, integrando-se assim os interessados no 

processo de reprodução de testemunhas); 

5. Preparar os interessados para o batismo, assistindo-os espiritualmente 

após o batismo dos mesmos; 
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6. Mesmo antes dos interessados se batizarem, após também, prosseguir 

visitando com eles as novas famílias de amigos destes, ministrando-lhes estudos 

bíblicos e já treinando os interessados em como testemunhar do evangelho a fim de 

que se tornem cristãos reprodutivos. 

Após a 10ª semana, o ministro deverá reunir quinzenalmente o grupo para 

uma avaliação do plano de testemunhar. 

• No aspecto interno: 

1. Na 10ª semana, expor aos participantes do grupo que o plano de 

treinamento prevê que eles agora auxiliem no treinamento de outros membros da 

igreja. 

2. No decorrer das reuniões quinzenais de avaliação do plano de reprodução 

de testemunhas, deverá ser observado o progresso de cada participante e, a partir 

do momento em que estes se demonstram capazes de: 

a. Levarem seus interessados ao batismo; 

b. Conseguirem que seus interessados estejam estudando com novas 

famílias. Deve-lhes confiar um grupo de membros da igreja aos quais eles deverão 

ministrar o mesmo treinamento que lhes foi ministrado. 

3. Realizar uma ou mais reuniões com aqueles que serão os novos 

instrutores, estudando com eles os detalhes do programa que executarão; 

4. Instruí-los com noções de liderança de grupo, e como lidar com os 

problemas que surgirem durante as aulas; 

5. Dividir os novos instrutores em duplas e selecionar os grupos de membros 

para serem treinados pelas duplas. Os novos instrutores poderão participar, sob a 

direção do ministro, deste processo de seleção, a fim de que aprendam todos os 

passos do programa; 

6. Os novos instrutores deverão seguir o mesmo programa que lhes foi 

ministrado e assim, sucessivamente, a igreja irá desenvolvendo testemunhas que 

gerem testemunhas; 

7. Quinzenalmente o ministro deverá reunir-se com os instrutores a fim de 

supervisionar o treinamento que estão dando aos membros da igreja. 
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5 CONCLUSÃO  
 

 Neste trabalho, tem-se verificado ser papel do ministro da Igreja Adventista do 

Sétimo Dia treinar os líderes e oficiais da igreja, a fim de que os mesmo treinem aos 

demais membros para testemunhar de Cristo a seus semelhantes. 

Tem-se sugerido a metodologia a ser utilizada neste treinamento e, ao 

concluir este trabalho, deseja-se apresentar algumas sugestões, além da 

metodologia proposta no capítulo 4, a fim de que sejam supridas as necessidades 

básicas da igreja em relação ao testemunhar cristão, no primeiro capítulo deste 

trabalhar, a saber: (1) a falta de preparo doutrinário; (2) falta de preparo espiritual; 

(3) falta de preparo para testemunhar; (4) falta de testemunho ativo. 

Plano para as reuniões de oração da igreja às quartas-feiras, visando atender 

as várias áreas de carência da igreja: 

• 1ª quarta-feira do mês – Encontro de oração J.A: 

1. Os jovens são convidados para participarem, dirigindo e assistindo à 

mesma. 

2. Devocional apresentado por um jovem; 

3. Cânticos pela congregação; 

4. Mensagens musicais especiais; 

5. Testemunhos sobre bênçãos recebidas; 

6. Experiência de conversão pessoal; 

7. Apresentação de como têm testemunhado de Cristo; 

8. Incentivar aos jovens a que convidem seus amigos não-adventistas para 

assistirem a esses encontros; 

9. Cada jovem apresenta o nome de um jovem amigo por quem apreciaria 

que a igreja orasse naquela noite; 

10. Orações em grupo; 

11. Podem, ocasionalmente, os problemas espirituais dos jovens serem 

discutidos em grupos  

• 2ª quarta-feira – Noite doutrinária: 

Deve ser uma reunião agradável, com música e orações em grupo. 

Planejar para que estas noites sejam de complementação doutrinária para os 

membros da igreja, fazendo-se um levantamento cuidadoso de quais são os 
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assuntos que deverão ser estudados cada mês nessa noite, dando-se prioridade às 

doutrinas básicas da igreja. 

Deve ser um estudo dinâmico, no estilo de estudo bíblico, com quadro-negro 

e ilustrações necessárias. 

• 3ª quarta-feira – Encontro missionário: 

1. Momentos de ilustrações missionárias – como fazer uma visita, dar um 

estudo bíblico, etc; 

2. Demonstração rápida de como fazê-lo; 

3. Experiência de conversão, trazendo o interessado recém-converso à 

reunião, se possível; 

4. Deve haver uma lista de todos os interessados da igreja, podendo os 

membros apresentar nomes de pessoas, pela conversão dos quais estão 

trabalhando, a fim de que cada grupo de oração ore especificamente por eles; 

5. Faz-se necessário que a reunião seja dinâmica e atraente com música e 

instruções práticas; 

6. Pode-se usar o sistema de cada mês este encontro missionário ser dirigido 

por uma unidade evangélica da igreja. 

• 4ª quarta-feira – Noite de testemunhos: 

Deve haver um ancião responsável pelo planejamento e direção de mesma. 

Todos os membros que desejarem dar seu testemunho deverão, até o sábado 

anterior, fornecer seu nome e o tipo de testemunhos que deseja dar. Esses 

testemunhos poderão ser sobre: 

1. A maneira se sua conversão; 

2. Orações atendidas; 

3. Bênçãos recebidas; 

4. Curas e livramentos especiais; 

5. Novos propósitos espirituais na vida cristã. 

Cada mês a noite de testemunhos pode concentrar-se num desses tipos de 

testemunhos. Outras sugestões para atender às várias áreas de carência da igreja. 

Sugestões para suprir a: 

1. Falta de preparo espiritual: 

a. Ter um plano regular de visitação dos oficiais aos membros da igreja para 

maior assistência aos problemas espirituais dos mesmos, orando e estudando a 

Bíblia com eles. 
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b. Fazer pregações bíblica sobre relacionamento pessoal com Cristo, visando 

inspirar a congregação para que obtenha um conhecimento experimental do 

Salvador. 

c. Apresentação de sermões incentivando o culto familiar, visto que os 

membros passam poucas horas por semana no templo, tornando-se necessária que 

haja um plano devocional pessoal no lar. 

d. Maior promoção dos cultos de oração das quartas-feiras durante os 

anúncios aos sábados, informando sobre a programação da quarta-feira próxima. 

Prepara cartazes e afixá-los à entrada do templo. 

e. Ter um programa de atendimento aos membros novos da igreja, constando 

de: (1) ancião responsável por dar assistência aos mesmos e (2) indicar membros 

mais experientes da igreja para visitá-los e acompanhá-los no seu crescimento 

espiritual. 

2. Falta de preparo doutrinário: 

a. Estabelecer classes doutrinárias após o batismo, a fim de que os novos 

membros sejam aprofundados no conhecimento da Palavra de Deus e confirmados 

na fé. 

b. Programa de pregação balanceada. Deve-se fazer uma análise das 

necessidades doutrinárias da igreja, preparando-se uma lista de temas a serem 

abordados nos sermões no decorrer do ano eclesiástico, a fim de que as 

necessidades doutrinárias sejam supridas e os membros da igreja alimentados 

espiritualmente. Estes temas devem ser distribuídos equilibradamente entre os 

cultos da igreja durante o ano. 

c. Classe especial na escola sabatina destinada aos membros recém-

batizados, a fim de que gradualmente se acostumem, sob a liderança de um 

professor experiente, com o sistema do estudo da lição. 

d. Providenciar, mediante promoção e atendimento por uma pessoa 

responsável, para que cada família da igreja possua a literatura denominacional 

apropriada para o culto familiar e a devoção pessoal. 

e. Incentivar o plano do ano bíblico. 

3. Falta de preparo para testemunhar: 

a. Seguir o programa de treinamento proposto no capítulo 4 deste trabalho. 

b. Classes permanentes de treinamento missionário na igreja. 

c. Seguir o plano do encontro missionário na 3ª quarta-feira de cada mês. 
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4. Falta de testemunho ativo: 

a. Nos sermões missionários apresentar: (1) a missão da igreja e a missão do 

cristão; (2) o privilégio e a responsabilidade pessoal de ser uma testemunha de 

Cristo; (3) o valor de uma alma; (4) o uso dos talentos na obra de Deus; (5) a 

urgência da hora e o chamado de Deus para a terminação da tarefa de pregação do 

evangelho ao mundo. 

b. Instruir aos professores da escola sabatina, classe dos professores, para 

que em cada unidade possam: (1) ter um plano de trabalho com os seus membros; 

(2) estabelecer alvo de almas a serem ganhas pela unidade; (3) prover material 

missionário para seus alunos; (4) atender aos interessados dos membros da 

unidade; (5) despertar nos membros o desejo de testemunhar de Cristo e ensiná-los 

a fazê-lo. 

c. Dinamizar o programa missionário do primeiro sábado  do mês, 

apresentando: (1) relatório dos êxitos obtidos na ação missionária da igreja; (2) 

desafios e metas a serem atingidas pela igreja, concitando a que cada membro 

participe dos mesmos. 

d. Visitação aos membros inativos, orando com eles convidando-os a usarem 

a sua família como um centro de testemunho Cristo, incentivando-os a que procurem 

estudar a Bíblia com uma família vizinha. 

e. Apresentar textos sobre a salvação de almas nos boletins da igreja. 

f. Prover o Mini-Sels da igreja de literatura sobre a conversão de pessoas. 

Quando a falta de preparo doutrinário e espiritual for suprida; quando os 

ministros da Igreja Adventistas do Sétimo Dia treinarem líderes que, por sua vez, 

preparem os membros para testemunharem ativamente do evangelho, então, a 

igreja cumprirá sua missão nesta terra. 

Ao concluir-se este estudo, sobre o papel do ministro adventista no 

treinamento da igreja para testemunhar, podem-se usar as palavras de Ellen G. 

White (1965, p. 501), quando afirma que:  
 
o verdadeiro ministro de Deus não despreza ou negligencia o 
conhecimento que recebeu de Deus, mas transmite esse 
conhecimento a homens fiéis, os quais por sua vez ensinam a outros. 
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