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Apresentação

de trazer a público os resultados de uma
pesquisa que analisou a eficácia do treina-
mento evangelístico dos alunos do SALT.

Surpreendentes conclusões foram tiradas,
servindo como subsídio para melhorar

o programa de estágio em evangelização

pública e como reflexão sobre as razões do
decréscimo das campanhas de evangeliza

ção em nível distrital.

Em época marcada pelo pluralismo reli

gioso, não é raro ouvirmos que não há
mais lugar para a pregação adventista, vista

por muitos como proselitista e sectária. Mas
Deus tem dado uma mensagem especial aos
adventistas do sétimo dia. Isso nos torna

responsáveis em relação aos habitantes do
mundo, sejam cristãos, judeus, islâmicos,
animistas, agnósticos ou secularizados. Esse
foi o enfoque da palestra apresentada por
Alberto R. Timm, “A Perspectiva Adventista

de Evangelização.” Há necessidade de corre

ções, mas a mensagem é certa e Deus conta
como Seus cooperadores para que

mundo O conheça.

José M. Vianna tratou de um ponto
muito significativo ao discutir sobre o que

a Igreja Adventista do Sétimo Dia deve
à evangelização pública. Em sua palestra
ficou claro que o movimento adventista

origem ligada à pregação pública

e, muito embora essa metodologia de

divulgação do evangelho dependa da aflu
ência dê obreiros e obreiras bíblicas que

desempenhem o trabalho de casa em casa,
ela serve como propulsora para a existên-

permanência viva do evangelismo
pessoal e dos pequenõs grupos. Seguindo
a mesma linha de raciocínio, Levi Bor-

relli mostrou o tremendo potencial que

reside no evangelismo da amizade como

apoio a uma série de conferências evan-
gelísticas, tanto no que diz respeito ao
preparo espiritual da igreja local para a
tarefa evangelizadora e do ambiente social
da cidade ou bairro, como também na

confirmação, nutrição e treinamento dos
novos conversos.

conosco
o

tem sua

cia e a

ma das melhores declarações que ouvi
na vida foi proferida por um dos mem

bros de uma das igrejas que servi como
pastor. Dizia aquele empresário: “Como
adventistas, deveriamos pensar mais, pois
pensar não ocupa espaço e não demanda
gastos.” Embora devamos concordar em
tese com esse conceito, há necessidade de

criarmos espaço para “pensar em grupo,”
isto é, criar espaço no tempo, na agenda de
nossas atividades como ministros de Deus,

para poder pensar em conjunto com aque
les com quem partilhamos o mesmo ideal
de serviço, a mesma visão, com quem divi
dimos responsabilidades e alegrias nas con
quistas do Reino.

“Criar espaço para pensar!” Foi com
este objetivo que o SALT (Brasil-Sul) orga
nizou e realizou o 1 Simpósio de Evan
gelização Pública entre os dias 20 e 22
de agosto de 1999. Concorreram mais de

50 pensadores, dentre os quais contava-se
o grupo de dedicados obreiros bíblicos,
ministeriais, evangelistas e pastores evan
gelistas, além de um com um significativo
número de alunos de teologia da escola
patrocinadora. De um modo geral, todos
poderíam ser classificados como pessoas
muito hábeis no campo de ação, quer como
pregadores, treinadores e promotores, quer
como divulgadores da mensagem do evan

gelho pela página impressa. O 1 Simpósio
abriu o espaço que todos necessitavam.

A apresentação de abertura esteve a
cargo de Juan Millanao que estimulou a
reflexão sobre assuntos contemporâneos

que preocupam a todos os que trabalham
como evangelistas, tais como a relação
entre a tarefa evangelística e a metodolo

gia de crescimento da igreja como proposta
pelo Movimento de Crescimento da Igreja,
a educação religiosa do seminário

formação espiritual de futuros e-

vangelistas, e “formatos” para alcançar os
não-cristãos através dos meios de comu

nicação de massa. A seguir, tive o privi
légio, juntamente com Berndt D. Wolter,

u

e seu

papel na
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Como uma dádiva, estamos colocando

novamente à disposição, para nossa refle
xão pessoal, o documento “Evangelismo e
a Terminação da Obra,” votado no Conci
lio Anual da Associação Geral dos Adven-
tistas do Sétimo Dia realizado em Takoma

Park, MD, entre 13 e 21 de outubro de
1976.

O tema geral foi estabelecido com o pro

pósito de se refletir sobre a teologia e a

metodologia da evangelização pública. Isso
porque todo pregador deveria estar seguro
de que o seu papel, ao abrir a Palavra, é falar

em coerência com a sadia teologia que provê
estabilidade à pregação bíblica. A palestra
de Edilson Valiante destaca a segurança de

que a ação evangelística é parte do plano e
estrutura de Deus para a vida e crescimento
de Sua igreja atuante na terra.

Em meio a tantos recursos tecnológicos,

o papel do pregador do evangelho parece
sofrer por falta de definição. Afinal, se é pos
sível a um único ser humano atingir a milha
res e mesmo milhões de habitantes de nosso

mundo usando a metodologia das nets, que
papel desempenharia os outros milhares de

pastores que constituem o corpo de minis
tros adventistas? Porém, há um lugar, um
posto para todo aquele que se sente vocacio
nado a pregar e que permite-se ser enviado

por Deus, a exemplo de João Batista. Esse

foi o enfoque do sermão devocional profe
rido por Reginaldo Kaefler: entitulado “O

Evangelista e Sua Pregação.” O desafio é
pregar a verdade com coragem, mas também
ter a segurança quando se sabe estar cum
prindo a vontade de Deus.

Afinal, a procura por visão integradora
entre conhecimento e ação, teologia e meto

dologia foi alcançada. Os resultados certa
mente já estão sendo percebidos através da

revalorização do chamado para proclamar
e na dignificação da tarefa da obra bíblica.
E tudo dentro da moldura de integração

entre administradores, promotores depar
tamentais, líderes ministeriais, evangelis

tas, pastores, oficiais e membros das igrejas.
O fim último é a glória de Deus por virtude
da ação capacitadora do Espírito Santo
sobre a igreja como um todo para a obra do
ministério, o que é sinônimo de evangelis
mo integrado. O Senhor seja louvado!

José Miranda Rocha
Coordenador do I Simpósio de Evangelização Pública



Temas Contemporâneos

E Evangelização

Juan E. Millanao, D.Min.
Professor de Teologia Pastoral do SALT (Brasil-Sul)

O texto bíblico que constitui o motor do
MCI sempre tem sido o da Grande Comis
são Evangélica de Mateus 28:18-20. Para
facilitar o cumprimento desta comissão, o
MCI tem investigado a natureza, expan
são, implantação, multiplicação, função e
saúde das igrejas cristãs. A investigação
feita tem pretendido pôr em diálogo as
ciências sociais com os eternos princípios
da Bíblia.

Qual tem sido a relação entre o MCI e
a evangelização? E evidente que sejam dis
tintos, embora sejam, por alguns, percebi

dos como iguais. Nem todos os líderes no

campo de evangelização estão de acordo
com os objetivos a serem alcançados e a
metodologia a ser seguida. Existem alguns
da ala de evangelização que defendem que

evangelizar seria somente marcar presença
mundo. Outros enfatizam a proclama

ção da mensagem de Cristo. Há ainda um
terceiro grupo que vê a evangelização como
persuasão. No entanto, o MCI interpreta
que a ação imposta pelos quatro verbos de
Mateus 28 - ir, batizar, ensinar e, em espe

cial, fazer discípulos - seria uma correta

interpretação do que é evangelizar. Desse
modo, o MCI fala consistentemente tanto

em evangelização como em fazer discípu
los. Aqueles que enfatizam a evangelização
nem sempre concordam com tal interpreta

ção.

no

Algumas lições são extraídas neste artigo
sobre a relação entre o pensamento do
MCI (Movimento de Crescimento de

Igreja) e o conceito bíblico de evangeli

zação. A seletividade imposta pela audi
ência destrói a suposta tese da eficácia
infalível da mídia. Em termos da edu

cação teológica, é fator imprescindível
evangelizar com resultados medidos pelo
crescimento da igreja.

This article provides some lessons drawn
from the relationship between the ideas
expressed by the MCI (Church Growth
Movement) and the biblical concept of
evangelism. The selectivity imposed by
the audience eliminates the supposed
thesis on the infallible efficiency of the

midia. In terms of theological education,
it is an indispensable factor to evangelize
according the to resuits obtained by
church growth.

O Movimento de Crescimento

DA Igreja e a Evangelização

Movimento de Crescimento de

Igreja (MCI) tem percorrido um
caminho que pode ser disposto em quatro

etapas bem diferenciadas. Na década de
1950 estabeleceu-se o fundamento teo

lógico com a publicação do livro The
Bridges of God, de Donald McGavram. A
década de 1960 testemunhou a formação
do Instituto de Crescimento da Igreja.
Foi na década de 1970 que o movimento

expandiu até alcançar 50 países (a
maior parte no terceiro mundo). A estra

tégia de expansão se baseou mais nos
seminários oferecidos a pastores de distin

tas denominações cristãs. O MCI alcan

çou sua maturidade conceptual apenas
na década de 1980.

se

Do ponto metodológico, a evangeliza
ção pode ser feita mediante uma multipli
cidade de métodos. O MCI só se interessa

que o método escolhido, qualquer que seja,
produza resultados. É com esse pragma

tismo que o MCI enfoca grandemente a
igreja local. Esta deve evangelizar primeiro

as pessoas receptivas e, posteriormente,
mediante elas, aos resistentes de uma deter
minada comunidade.
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Em resumo, o que se pode afirmar é

que os campos do MCI e da evangelização
são distintos, mas desfrutam de uma rela

ção próxima e simbiótica. O projeto da
evangelização é mais amplo que o MCI
em aspectos metodológicos. Por sua vez,
o campo do MCI é mais amplo na área
eclesiológica. Os dois se inter-relacionam
e chegam a ser sinônimos quando o obje
tivo do evangelismo - a questão realmente

crucial - é trazer descrentes a uma relação
pessoal com Jesus e até a um inter-relacio-
namento responsável na igreja local.

Que lições e implicações para a Igreja
Adventista do Sétimo Dia poderiam

mencionadas? Em primeiro lugar, a Igreja
Adventista tem assumido uma posição bem
mais eclética do que o MCI e outros
movimentos congêneres. Isto é considerado

porque cada metodologia deve ser interpre
tada de acordo com a teologia e tradição
que lhe é própria. Então, sem negar aspec
tos valiosos do MCI, não se deve ignorar
os seus feitos evidentes na década de 1990.

Alguns destes aspectos precisam de cuida

dosa reflexão. Quais são alguns deles?

Destaca-se a posição pragmática do

MCI. Tem-se deixado a impressão de que
a única pauta de avaliação de uma deter
minada idéia e método evangelizador é
seu resultado final ou uma experiência de
êxito. O próprio discipulado de que fala o

MCI parece estar a serviço de outro pro
grama pragmático de evangelização. Tem-se
a impressão de que a estatística é usada

pelas pessoas e não o inverso. O elemento
matemático, mesmo quando importante,
não é o único a ser tomado em conta na

evangelização.

O MCI parece ter uma visão parcial do
elemento biológico na evangelização. Nele
encontramos a humanidade em batalha.

É o ponto crucial, de vida ou morte, ou
melhor, de risos e lágrimas. A humanidade
é a linha da variabilidade. O homem e

a mulher são sensíveis, ilógicos, distintos

quanto à idade, etc. Na igreja não se pode-
ria dispensar os idosos na evangelização
simplesmente porque não são “válidos esta
tisticamente.” No tempo do fim. Deus
usará os idosos, na qualidade de imprescin
díveis, com poder especial (Jl 2:28). Ade¬

ser

mais, a andrologia ensina que pessoas da 3®
idade têm sua própria motivação e parece
que a liderança humana só pode guiá-lo em
grande parte intuitivamente.

Qualquer tática de evangelização pode-
ria ser 90% correta, mas um “irracional” e

sensível 10% pode produzir toda uma dife
rença. Eles não são “unidades,” são indiví

duos. Esses indivíduos são espirituais e não
podem ser incluidos ou excluidos do pro

grama de evangelização. Aparentemente,
quanto ao MCI, isto é necessário fazer,

sem dispensar comprovadamente os aspec
tos bons deste movimento.

Quanto à evangelização em geral,
também a Igreja Adventista do Sétimo Dia
tem assumido uma atitude eclética. Ela tem
usado consistentemente a intrusão em seu

estilo de evangelização. Isso tem sido assim
devido ao método evangelizador do pró
prio Cristo: Ele fez uma intrusão trans
cendental com a mulher samaritana, com

Nicodemos, com o jovem rico, etc. O ato
de praticar uma evangelização de persua
são (levar as pessoas a tomar uma decisão
por Cristo, conduzi-las mediante o Espírito

a uma confrontação crucial), não implica
abandonar ou negar a importância da evan
gelização como presença (também chamada
encarnacional, que se relaciona com o
estilo de vida cristão, ou viver o que se crê),

e menos ainda se nega à importância da
proclamação (que não pode ter a cômoda
mentalidade de um “pegar ou largar”). E
sempre necessário evangelizar com as três
dimensões em discussão, com uma menta
lidade inclusiva.

Evangelização e
Educação Teológica

A Grande Comissão de Mateus 28 diz

respeito ao fazer discípulos. “Discípulo” sig
nifica “aprendedor,” ou seja, um aprendiz
e estudante. A Grande Comissão contém

essa estratégia de multiplicação. Não é
uma opção entre várias alternativas, não

é a vocação de uns poucos pastores, mas
é a missão controladora de cada cristão.
Mateus 28 não contém ou fala de um dom

particular do Espírito, tampouco de um
chamado especial ao serviço; é um man-

-6-



Notável tem sido o avanço no ambiente
dos seminários do mundo cristão sobre a

compreensão de que a educação teológica é

também formação de caráter.^ Essa dimen
são da formação ministerial já havia sido
enunciada por Ellen G. White.^ No que
diz respeito à Igreja Adventista do Sétimo
Dia e, em particular, aos esforços da Divi
são Sul-Americana com relação à formação
ministerial, algurts aspectos merecem ser
destacados. No início da década de 1980,
o Seminário Adventista Latino-Americano

de Teologia (SALT) definiu sua filosofia
de ação como um “seminário ena missão.”
A filosofia pretende refletir o método de
Cristo discutido anteriormente. Mais espe
cificamente, a filosofia de “seminário em

missão” pretende estabelecer uma relação

orgânica entre o seminário e a igreja ins
titucional e especialmente em nível local.
Um estudo concluído em 1992,'^ revelou

que mesmo quando o conceito de seminá
rio em missão é amplamente aceito entre os

professores e administradores, sua imple
mentação ainda necessita ser melhorada.

Que aspectos mereceriam um estudo e

implementação posterior? Aparentemente,
plano de estudos do SALT a evangeliza-

ção está bem servida. Tanto a teoria na sala
de aula como a prática de fins de semana e

o evangelismo no segundo semestre do ter
ceiro ano parecem adequados.

no

dado, um estilo de vida que Cristo escolheu
quando esteve nesta Terra e que espera
ver reproduzido em Seus seguidores. Esta

é a razão principal por que fazer discípulos
é a mesma essência da formação ministe
rial. Kaiser escreveu que “sem a orientação
desta estrela, nem a igreja, nem a academia
terão êxito. De fato, é impossível definir
a missão de um seminário sem dar aten

ção primária a este urgente mandado do
Senhor.”*

Uma revisão do método de Cristo para

formar discípulos revela uma mistura equi
librada de teoria e prática. Cada lição que
Cristo lhes dava era seguida por um perí
odo de prática. Foi assim tanto com os doze
como com os setenta (Lc 9-10). Estes envia

dos receberam uma formação no ministé
rio e não para o ministério. Em verdade

não há maior prática que uma boa teoria.
Por sua vez, a teoria iluminará uma prá

tica que não pode avaliar-se a si mesma. A
prática porá à prova a relevância da teoria.

Essa é uma relação de mutualidade e bene
fício.

Distinto do anterior, o estudo do evan

gelismo não parece ser visto como algo
legítimo nos seminários em geral. A ten
dência tem sido relegá-lo a uma experiência
“depois do seminário.” Pode ser tratado tan-
gencialmente ao relacionar-se com outros
temas. McGavran tem chamado essa men

talidade de “uma manutenção.”

Os interesses puramente teóricos têm
subordinado o interesse na evangelização.

Os estudantes chegam a ser “técnicos” na
Bíblia, na teologia, na história dá igreja,
mas com uma imagem limitada e um valor
diminuído acerca do significado pastoral
do conhecimento recebido. A proliferação

de “preocupações especializadas” compli
cam mais ainda o problema. Não é que o
ministério prático seja negado, senão que
a pesada atmosfera acadêmica na qual os
estudantes e professores se movem atua
contra o envolvimento das pessoas com
o mundo. Não obstante, afortunadamente
existe cada vez mais uma clara consciência

acerca de que a educação teológica deve
levar a sério as dimensões completas da

liderança cristã.

Em geral observa-se que no campo de
treinamento onde o aluno precisa conhe-

fazer tudo tem funcionado. E na áreacer e

do que o aluno é, ou seja, sua vida espi
ritual, onde se precisa uma maior inten-
cionalidade formal e informal da parte do

SALT. Isso sempre é um desafio porque “o

preparo teológico não deve ser descuidado,
mas a religião experimental deve acompa-
nhá-lo.”^

Outro aspecto importante é estabele
cer e manter uma sociedade estreita de

trabalho e intercâmbio com os pastores dis
tritais conselheiros de estudantes. A for

mação ministerial dada pelos professores
do SALT pode e deve existir a cada fim
de semana na Missão laense e continuada

após a formatura. Esse método de ação

foi claramente recomendado por Ellen G.

-7-



Esse último ponto merece maior consi

deração. Existe a tendência de se pensar nos
meios de comunicação de massa com exces

siva expectativa. São vistos como um dom
de Deus para cumprir a Grande Comissão
no século XXI e como o único instrumento

para alcançá-la. Tem havido um triunfa-
lismo acerca de alcançar a muitos “em um
só momento.”

White quando conclamou que os obreiros
de mais idade fossem educadores, enquanto

os jovens devem considerar um privilégio
estudar sob a direção desses obreiros experi
mentados.^

Um terceiro e último aspecto diz res

peito à liderança na obra de evangelização.
Pode ser que tudo o que o aluno conhece,
faz e é está em equilíbrio, se existir um
envolvimento pessoal dos professores. Sem
um “modelo” os estudantes não compreen
derão a relação entre educação teológica e
evangelização, produzindo-se estancamento
nas duas áreas.

Contudo, o alcance tem-se limitado

àqueles que estão predispostos a crenças
sustentadas pelos produtores.® A audiência
também exerce, por outro lado, seletivi
dade. Tanto é assim que um sermão com
abundante material bíblico-dogmático não

terá um grande impacto nas pessoas que
não vão à igreja. Um programa designado

cristãos determinará que a audiênciapara

Meios de Comunicação

DE Massa e a Evangelização

Em seu livro Electronic Christianity,
Donald N. Oberdorfer’ estabelece vários

pontos críticos que impedem o êxito da
transmissão religiosa:

1. Uma grande diversidade teológica
que se tem transformado em uma “luta”
de igrejas contra outras. Esta atitude tem
levado a ignorar os assuntos de real inte

resse para a audiência. Muitas “respostas”
dadas pelos oradores satisfariam mais as

ínquietudes de seus amigos ou irmãos na

de não-cristãos seja mínima.

Observa-se que o rádio pode ser uma
ferramenta eficaz para as primeiras etapas

do evangelismo. Ele pode também trazer
consciência sobre certos problemas. Pode
ría ser “fácil” de escutar, provocando uma
baixa resistência psicológica.

A Igreja Adventista
e os meios de comunicação de massa

Na última década, grandes avanços têm
ocorrido nessa área. No que diz respeito

à Igreja Adventista mundial destaca-se os
programas nets. Em nível sul-americano,
há disponibilidade de um satélite de comu

nicação que abarca em suas transmissões
até boa parte da América do Norte por
24 horas. Cada país sul-americano conta
com uma vasta rede radiofônica de onde se

transmite diversos programas evangelizado-
res. Todas essas realizações têm sido signifi-
cantemente institucionais e têm envolvido

notórias personalidades do mundo da pre

gação denominacional. O desafio presente
parece ser a participação de pastores distri
tais no uso de rádios para a pregação do

evangelho.

É de suma importância estimular a par

ticipação direta de pastores locais na evan
gelização mediante meios de comunicação
de massa, especialmente o rádio. A pri
meira razão é se evitar uma apatia potencial

fé.

2. As mensagens religiosas têm sido

lançadas indiscriminadamente para uma
massa desconhecida de ouvintes com a

presunção de que “grandes coisas ocorre¬
rão.

3. Tem havido uma atitude indiferente

para com os meios de comunicação em
geral. Eles não têm sido considerados seria
mente como meios para o ministério.

4. Tem-se observado a carência de uma

argumentação global (teológica) sobre a
comunicação religiosa. Tem primado o
oportunismo, o individualismo e o carisma
tanto quanto as idéias estreitas sobre o
evangelismo.

5. A Igreja Cristã não tem conside

rado seriamente as limitações da radiofo-
nia e a TV.
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resses da sociedade estavam mudando tão

rapidamente e o evangelho não. Reque
riam-se programas onde se combinassem

diversidade e imaginação.

Por tudo o que foi mencionado acima,
é evidente a necessidade de que cada uni
versidade ou centro universitário adven-
tista na América do Sul conte com uma

estação de rádio FM própria e implante
formalmente esse tipo de estudo e prá
tica em comunicação.

A experiência de rádios FM em campi
universitários na última década (exem

plo: Chile e Argentina) permite reco
mendar certos formatos de programas.

A eleição de um formato deve ser de
acordo com a audiência que se deseja

alcançar. Isso implica que um formato
não poderá alcançar a todos os segmen
tos da sociedade, o que demanda uma

estratégia adaptativa que considere as
necessidades e a composição da audiên
cia. Quais são alguns desses formatos?

nas fileiras do ministério. Sem que nin

guém o planeje antecipadamente, poderia
dar a impressão ou se poderia perceber
que este campo de evangelização está
reservado somente para uma elite de pas

tores. Seria apenas para uma elite que
reúne certos dons especiais em conjunto

com o apoio financeiro institucional.

Uma segunda razão é que os ouvintes
de um programa de rádio se identificam
mais com um programa de produção
local, onde o orador se encontra à mão,
sendo membro da comunidade. Uma

terceira razão diz respeito à satisfação

que experimentam os membros de uma
igreja local que sustentam um programa
de evangelização radiofônica (diária ou
semanal), onde seu pastor é o orador.

É na época da formação ministerial
que, idealmente, se deve dar a visão e

fundamentos para a evangelização radio¬
fônica aos dos futuros pastores. No pro

grama de ensino para tais alunos deveria
usar-se a rica história denominacional.

Da Voz da Profecia (em inglês), podem

ser extraídas três grandes lições: (1) líde
res carismáticos (como foi H. M. S.

Richards), necessitam apoio institucio

nal; (2) um programa de rádio eficaz e
evangelizador deve proclamar o Evange
lho e não uma Igreja; e (3) a programa

ção de rádio deve ser sensível às rápidas
mudanças que se produzem na socie
dade.

Formato de Pregação

Apresenta-se um sermão onde o orador
manifestamente expõe o evangelho. Isto

apelará às pessoas num contexto cristão.
No entanto, ao usarem sua atenção sele
tiva e o direito de escolherem ao que

se expor, pessoas não-cristãs não serão
alcançadas. Alguém que tenha uma ati
tude negativa sobre qualquer elemento
cristão talvez evite a mensagem, ao passo

que as pessoas já convertidas ao cristia
nismo irão apreciar esse formato. Depen
dendo de quem se busca alcançar, esse
modelo é recomendável.

Da própria experiência de H. M. S.
Richards, sabe-se que sua eficácia se
deve à sua habilidade para projetar
na voz um sentido vibrante, íntimo e

cálido. Mesmo quando estava pregando,
fazia-o de uma maneira conversacional.

Contudo, esse programa experimentou

mudanças importantes durante os anos.
Uma delas se introduziu no início da

década de 1980 quando se lançou um
de 15 minutos, acompanhadoprograma

Formato de Ensino

Este formato é idêntico ao da prega

ção. E apenas mais educacional em natu
reza e também mais “neutro” e flexível.

Se o “envoltório” é cristão, apelará a

esse público. Entretanto, dependendo do

“envoltório” no qual seja oferecido, pode
ser efetivo para comunicar-se com cris
tãos e não-cristãos. Deve-se lembrar outra

vez que a audiência nunca é homogênea.

de um novo som. O objetivo era alcançar

as pessoas cada vez mais secularizadas.

Que razões motivaram tais mudanças?

Em primeiro lugar, a pesquisa demons
trou que havia melhor resposta quando
se transmitia diariamente em vez de

uma vez por semana. Em adição, os inte-
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mato. Entretanto, é um formato caro. Tem

a vantagem da “neutralidade,” e chega a
tocar as necessidades das pessoas. O pro-

“Fé para Hoje” (em inglês) fala sobre
problemas como o medo, matrimônio, a
terceira idade, etc. O drama capta a ima-

ginação das pessoas e pode persuadir. O
drama estimula as tendências que já exis

tentes nas pessoas, tais como felicidade,
anelos, etc.

grama

Formato Interativo

Muito popular na rádio secular. Caracte-
riza-se principalmente porque o ouvinte tem
a oportunidade de dar uma opinião ou fazer

pergunta (via telefone). Uma das debi-
lidades da comunicação em massa é a falta

de oportunidade para que os receptores
expressem. O ambiente de que “qualquer
coisa pode passar ou ser dita” no programa,
colabora com o sentido de expectativa, sus
tentando o interesse e fazendo-o atrativo

audiência. Se o “envoltório” não é

uma

se

para a Formato de Spot

James D. Chase fez uma investigação
em 1977 sobre este formato e descobriu

que o spot, apresentado em menos de um
minuto, tem o potencial de mudar atitudes
nas pessoas. O testemunho pessoal pode
ser usado com eficácia neste formato e tem

a vantagem de ser muito econômico na
produção.

tipicamente cristão poderia evitar que um
ouvinte não-cristão mude de estação. Escu

tar as opiniões de outros é sempre interes¬
sante.

Formato Falado/Comentado

Semelhante ao anterior, mas sem a par

ticipação dos ouvintes durante o programa.
O papel do público é suprido de alguma
forma com convidados que o produtor traz
ao estúdio. Os ouvintes têm a oportunidade
de “identificar-se” com a opinião de um ou

mais dos convidados. Este formato é apro

priado para abordar as necessidades das pes-
(exemplo: casais jovens criando bebês).

Os organizadores convidam autoridades em

campos específicos. Se tal autoridade é “sim

pática” ao tratar o assunto, tanto melhor.
As pessoas tendem a dar mais atenção os

especialistas. Posições inesperadas desperta
rão mais o interesse.

soas
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Formato Musical

Extensamente usado na rádio secular. O

formato geral de uma rádio é classificado pelas
de acordo com a música que trans-pessoas (Janeiro/l985)=® Ellen G. White, Sing of the Times

180.

* Ellen G. White, Obreiros Evangélicos
SP: Casa Publicadora Brasileira, 1969).

mite. A cultura jovem da década dos oiten

tas está especialmente enraizada na música.

Qualquer intento de alcançar os segmentos

jovens deve considerar o uso da música “cor
reta.” A música tende a ser uma mensagem

por si mesma, independente das palavras.

André,

in (Taylor
’ Donald H. Oberdorfer, Electronic

Falis, MI: J. L. Brekke, 1982).

® Ver P. Collins, Dissertation Abstracts
39 (Abril/1979), 10.

International

Formato de Drama

O programa

inglês) é um bom representante deste for-

“A Hora da História” (em

-10-



Parousia l“Semestre 2001, Vol. 2, No 1, 11-15

Copyright ® 2001 SALT.

Evangelismo Público

E Treinamento Ministerial

JosÊ Miranda Rocha, D.Min.
Professor de Teologia Pastoral do SALT (Brasil-Sul)“Supervisor do Estágio em Evangelismo Público

mulheres, visto que “é Cristo quem salva e
não nossos métodos.”^ Com o objetivo do
livro em mente, ele diz, em primeiro lugar,
que “se queremos ter melhores métodos deve
remos ter melhores homens,” ministros com

a mentalidade de pastores-evangelistas. Em

segundo lugar, Anderson, tendo em vista o
mesmo alvo, expõe que

a igreja deve ser mais do que evangélica; deve ser

evangelistica... E se tal evangelização emana de um
conceito maior de nosso Salvador e de Sua maravi

lhosa graça, e de uma relação mais próxima entre o

evangelista e seu Senhor, então será um poder pro

pulsor, e não meramente um plano idealizado para
aumentar o número de membros de nossa igreja.^

A mentalidade do evangelista como for
mador de futuros discípulos é aqui ana
lisada como fator determinante para a

tarefa da evangelização. As escolas dos
profetas fornecem o modelo de relação
entre o discipulador e o discipulando.
Do primeiro, espera-se iniciativa, dispo
nibilidade e modelo; do último, moti

vação para o aprendizado, humildade e
lealdade. Jesus é apresentado como o

modelo normativo por excelência.

The mentality of the evangelist as model
of future disciples is here analysed
as a determinant factor for the evangelis-
tic task. The school of the prophets pro-
vides the model for the the relationship
between the disciple and the pupil. From
the former it is expected initiative, availa-
bility and also the ability to be a role
model; from the latter, it is necessary
motivation for learning, humbleness and
loyalty. Jesus is presented as the stan
dard.

Como ter melhores homens no minis

tério e como tornar as nossas igrejas mais

evangelísticas? Algumas declarações de Ellen
White ajudam-nos a encontrar essa resposta.

Os que obtiveram experiência no serviço ativo,

devem levar consigo para as searas obreiros jovens

e inexperientes, ensinando-os a trabalhar com êxito

para a conversão de almas. Bondosa e afetuosamente
esses obreiros mais velhos devem ajudar os mais novos

a prepararem-se para a obra à qual o Senhor os pode
chamar. E os moços que se estão preparando devem

respeitar os conselhos de seus instrutores, honrando-

lhes a devoção, e lembrando que seus anos de labor
lhes têm dado sabedoria.'’

E[^ste artigo é um convite para refletiremos sobre a íntima relação que existe

entre a função pastoral e a do evangelista.
Embora a Bíblia não trate do assunto de

modo tão explícito, é possível encontrarmos
base na Palavra de Deus para pensarmos na
necessidade de unir os dois conceitos na for

mação de futuros ministros, com o objetivo
de prepará-los para exercerem a função de
pastores-evangelistas.

No prólogo de seu livro, O Pastor Evange
lista, Roy Allan Anderson esclarece que seu
real objetivo na obra não é “tanto exprimir
um método, e, sim desafiar os componentes
do ministério a serem homens de Deus,

em sua tarefa dada por Ele.”^ Anderson vai
ao ponto ao definir que nenhuma técnica
ou método de evangelização salva homens e

No mesmo capítulo onde ela expressa essa

preocupação, também diz:

Assim educava Elias a mocidade de Israel nas

escolas dos profetas; e os moços hoje em dia devem

ter idêntico preparo. Não é possível indicar

todos os particulares a parte que a juventude deve

desempenhar; mas cumpre que seja fielmente ins

truída pelos obreiros mais velhos, e ensinada a olhar

sempre para Aquele que é o autor e consumador de
nossa fé.’

em
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2. O treinador deve mostrar-se disponível

àquele que ele busca treinar. E o conteúdo do
versículo 20 contando que Elias colocou-se

à disposição de Eliseu naquilo que este
desejasse ser ensinado. Após seu chama
mento, Eliseu “se dispôs, e seguiu a Elias,
e o servia.” Houve um significativo relacio
namento entre o profeta e o jovem Eliseu.

Hendricks lembra que a “única” coisa

“que Elias podia fazer” para preparar
Eliseu era “oferecer-se a si mesmo.” Deve

mos ainda concordar com este autor que,

mesmo que o obreiro experiente tenha à
sua disposição para oferecer ao mais jovem
livros e recursos tecnológicos, “nada subs
titui o valor de um relacionamento pes-
soal.”*^’

3. O treinador deve tornar-se um modelo

para o seu aluno. Elias serviu de modelo
a Eliseu. Sobre esse ponto, Hendricks
afirma com muita propriedade que “as pes

soas com quem convivemos se esquecem
daquilo que dizemos, mas raramente
esquecem do que fazemos.” E ainda lembra
que Eliseu teve a oportunidade de obser
var o profeta em ação entre o momento
do seu chamado profético e do arrebata-
mento de Elias. Não é difícil assegurar

que Eliseu tenha sido, mesmo antes de seu
chamado, um daqueles sete mil que não
haviam dobrado os joelhos a Baal. Como

seguidor de Elias, Eliseu pode ter testemu
nhado boa parte do ministério de Elias em

confrontos finais com Acabe e Jeza-

bel, sua preocupação por restabelecer em
definitivo a adoração ao verdadeiro Deus,

a dedicação de Elias em instruir os “filhos
dos profetas”, a doença e morte de Aca-
zias, filho de Acabe, e a ascensão de Jorão,
irmão de Acazias, como rei de Israel.

Há grandes oportunidades nos meses

do estágio de evangelização pública, p^'
ticado de acordo com o plano do SAL. >
para que pastores-evangelistas experien
tes interajam com jovens futuros minis

tros. Apesar de o tempo ser limitado a
três meses, essas muitas oportunidades
de interação incluem desde aquelas que

expressam lições espirituais como outras
nas quais o crescimento profissional pode
ser uma vantagem para ambos os grupos

- evangelistas e alunos.

se

seus

As escolas dos profetas foram fundadas

por Samuel “a fim de servirem como uma
barreira contra a espalhada corrupção, prove
rem o bem-estar moral e espiritual da moci

dade, e promoverem a futura prosperidade
da nação, fornecendo-lhes homens habilita
dos para agirem no temor de Deus como diri
gentes e conselheiros.”^

Embora não haja um paralelo exato entre

as escolas dos profetas e os nossos seminários
de teologia, para o objetivo de nossa exposi

ção, porém, podemos extrair desse modelo de
formação ministerial do Velho Testamento
alguns princípios orientadores que nos pos
sibilitem dar um seguro e adequado treina
mento aos nossos futuros pastores.

O primeiro princípio é a associação entre
obreiros experientes e os novos que preten
dem desempenhar a função ministerial no
futuro. “O ministério compreende muito

mais que pregar a Palavra. Significa educar

jovens como Elias educou Eliseu, tirando-os
de seus deveres comuns e dando-lhes res

ponsabilidades para levarem na obra de
Deus...”^

O segundo princípio é começar o trei
namento com funções básicas. Tais funções

podem ser “pequenos encargos a princípio,
e maiores na medida que ganharem força

e experiência... Há no ministério homens
de fé e oração... Obreiros jovens, inexperien

tes, devem ser treinados por trabalho prá
tico em associação com esses experimentados

de Deus.... Os que assumem este trei-servos
namento de jovens obreiros estão fazendo
um nobre serviço.

”8

No Velho Testamento, certamente, a

experiência entre Elias e Eliseu fornece-nos
vivida exemplificação de associação

entre um obreiro experiente e um outro em
treinamento. Howard Hendricks apresenta
três destaques no relato de I Reis 19 que for
necem a fórmula para que os obreiros expe

rientes possam influenciar a geração mais

jovem que deseja servir a Deus.’

1, O treinador toma a iniciativa. O versí

culo 19 diz: “Partiu, pois, Elias dali e achou
Eliseu, filho de Safate.” Isso quer dizer que

Elias agiu, tomou a iniciativa; não esperou

que Eliseu o procurasse.

uma
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com este até o Sua determinação apa
rece claramente expressa em II Reis 2:2, 4,
6, na expressão repetida três vezes: “Tão
certo como vive o Senhor e vive a tua alma,

não te deixarei.” No trabalho de evangeli-

zação haverá sempre ocasiões para que os
futuros jovens pastores evangelistas desa
nimem, debandem da obra, abandonem

posições. E essa é uma das características
básicas que deve ser cultivada no relacio
namento entre o evangelista veterano e
os futuros pastores-evangelistas. A lealdade
deve ser provada nessa relação, pois não há
nenhuma vantagem real, nem para indiví
duos nem para a igreja, quando os mais
novos começam a cobiçar posições para as

quais não estão ainda preparados.

Temos que admitir que Elias não pode
ría ter feito o que fez com Eliseu se este
não fosse o tipo de jovem adequado para
o ministério profético. Havia muitos rapa
zes contemporâneos de Eliseu que até dese
javam ser o sucessor de um homem tão
abençoado como era Elias. Mas estes eram
inaptos para posição tão importante na
obra de Deus. Deus escolheu Eliseu e o

colocou sob a supervisão espiritual de Elias
porque, segundo Hendricks," o jovem agri
cultor apresentava três indicadores positi
vos para um bom relacionamento com o
profeta.

I. Ele estava motivado. Ao ser chamado,

Eliseu deixou logo “os bois, correu após
Elias” (I Rs 19:20). Era um jovem disposto
a “aceitar o desafio do crescimento.”*^ Enquanto Eliseu acompanhava o profeta em sua

rotineira visita de escola a escola, sua fé e resolução

foram uma vez mais provadas. Em Gilgal e também

Betei e Jerico, ele foi convidado pelo profeta

Fica-te aqui,” disse Elias, “porque o

em

a retornar.

2. Eliseu era humilde. Ele “servia” o pro
feta. Ellen White nos diz que os jovens

escolhidos por Deus que “se submeterem
à disciplina de Deus, seguindo Suas indi
cações, e escolhendo Seus servos como
seus conselheiros, redundarão em homens

justos, firmes, e de princípios elevados, a
quem Deus pode confiar responsabilida
des.” A percepção desta escritora levou-a a
escrever:

Senhor me enviou a Betei.” Mas em seu primitivo

trabalho de guiar o arado, Eliseu havia aprendido a
não fracassar nem se desencorajar, e agora que havia

lançado mão do arado em outro ramo do dever, não

poderia deixar-se desviar de seu propósito. Ele não
afastaria de seu mestre enquanto tivesse opor

tunidade de granjear maior capacidade para o ser-

se

viço.'

Ao ser o evangelho proclamado em sua pureza,
homens serão chamados do arado e das atividades

comerciais comuns que ocupam em grande medida

a mente, e serão educados em associação com

homens de experiência. Ao aprenderem a trabalhar

com eficácia, proclamarão a verdade com poder.

Através das mais maravilhosas operações da divina
providência, montanhas de dificuldades serão remo

vidas e lançadas no mar. A mensagem que significa
tanto para os habitantes da Terra será ouvida e

entendida. Os homens saberão o que é a verdade.

Para a frente, sempre para a frente a obra avançará,
até que toda a terra tenha sido advertida; e então
virá o fim.’’

O exemplo de interação entre Elias e
Eliseu proporciona tantos motivos para
reflexão sobre a necessidade de integrar

ministros experientes e jovens estudantes

que aspiram servir ao Senhor. O que dizer
da vida de Jesus como treinador do grupo
dos doze? Ele era o exemplo personificado

de todas as virtudes que devem existir na
vida de um pastor.

No capítulo 10 de Mateus, depois de
chamar os doze e dar-lhes autoridade para

exercer o ministério, Ele os instruiu deta
lhadamente sobre como realizar a obra,

advertiu-os dos perigos, deu-lhes estímu
los, mostrou-lhes como vencer as dificulda
des e identificou-Se individualmente com

cada um dos doze com base nas recompen

sas que o Mestre e discípulos receberíam.
Tudo o que foi dito tinha como objetivo

o cumprimento das palavras: “A estes doze
enviou Jesus...” (v. 5). Mateus 11:1 é, na
verdade, uma conclusão do sermão sobre

Como podemos identificar os humildes?
É fácil, pois “eles nunca têm a pretensão de
saber tudo... os humildes reconhecem que

há sempre lugar para mais aprendizagem e
crescimento.”***

3. Eliseu era leal. O jovem aprendiz de
profeta recusou as três oportunidades de
deixar a companhia de Elias e permaneceu
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os humildes responderíam àquele apelo,
somente os humildes. Jesus esperava que os

doze fossem humildes para que pudessem
ser ensinados.

Notemos, porém, que humildade é uma
virtude pertinente tanto ao que aprende
como ao que ensina. Somente aquele que

puder ser “manso e humilde de coração,”
como Cristo o é, estará apto para dizer

como disse o Mestre “aprendei de mim” (Mt

11:18-30). Certo é que ninguém aprenderá
mais de nós do que aprendería de Cristo,
mas é verdade que aqueles que mais têm
para ensinar são os que passaram a viver
com e como o humilde Jesus.

a missão: “tendo acabado Jesus de dar estas

instruções a seus doze discípulos, partiu dali
a ensinar e a pregar nas cidades deles.” Pode
mos afirmar isso por três razões: (1) Mateus
11:1 chama o sermão do capítulo 10 de “ins

truções” (diatasson); (2) os doze são nova
mente chamados de “Seus doze discípulos,”

não apóstolos; e (3) os resultados da missão
dos discípulos não são relatados.

Cada um desses pontos merece uma

breve atenção.^’ Primeiro, os discípulos
necessitam de ensino (didaque), como no
Sermão da Montanha, a fim de saberem

como ser discípulos. Então eles necessitam

instruções (diatage) a fim de saber como
discipular outros. O Sermão da Montanha
torna-os discípulos; o Sermão sobre a Missão

torna-os discipuladores. Primeiramente, um
curso em ética, então um curso em evan-

gelismo. Segundo, Mateus prefere mesmo
chamar aqui estes doze homens originais de
“discípulos,” mais do que apóstolos. Parece

que o evangelista está querendo dizer que
os nomes mais destacados da igreja devem

ser visto sempre como discípulos do Senhor,

estudantes, aprendizes do único Mestre por

excelência. Terceiro, nenhuma palavra apa
rece contando acerca das experiências mis

sionárias dos doze, o que nos leva a pensar
que o grande tema dos evangelhos não é o
que os discípulos fazem, mas o que Deus fez

e faz através de Jesus. Experiência pessoal

é como o sal: um pouco é suficiente para
dar o sabor; quando usado em exagero o
resultado é sempre danoso tanto para quem
conta, como para o ouvinte. Pedro declara

que a nossa missão é proclamar “as virtudes
daquele que vos chamou das trevas para a
sua maravilhosa luz” (I Pe 2:9).

Esse é o escopo filosófico do programa
de treinamento evangelístico que o SALT,

sob a inspiração da Bíblia e do Espírito
de Profecia, tem procurado pôr em prática
durante esses últimos anos, a desde 198o.

Aos evangelistas e pastores-evangelistas, o
nosso tributo. Eles têm recebido os alunos

do terceiro ano de teologia por um período
de três meses de treinamento, no qual com

partilham a experiência de uma carnpan a

de evangelização pública. Aos
dores de associações e uniões, o rnerec
agradecimento pelo suporte financeiro p
tornar exeqüível o programa.

Berndt D. Wolter, responsável p^l^
toral Universitária do Centro Universitário

Adventista (UNASP), Campus Engenheiro
Coelho, e aluno de programa de pós-gra
duação em teologia, está associado comigo
nessa pesquisa, pois caberá a ele mostrar os
números de uma pesquisa realizada com

últi-
os alunos egressos deste seminário nos

anos e que hoje atuam na obra. Demos

Paulo, o apóstolo, ao jovem pastor Timóteo,
temos a declaração de que a obra do pastor e
do evangelista estão intimamente unidas na

prática. “Tu, porém, sê sóbrio em todas as
cousas, suporta as aflições, faze o trabalho
de um evangelista, cumpre cabalmente o teu
ministério” (II Tm 4:5).

Tudo leva a crer que o Mestre e os doze

continuaram juntos numa associação inte
rativa de ensino-aprendizagem. É no final
de Mateus 11 que Jesus pronuncia o Seu

mais conhecido apelo endereçado aos peca
dores: “Vinde a mim... tomai sobre vós o

meu jugo... e aprendei de mim” (vs. 28-30).

O apelo era, ao mesmo tempo, um convite

para receber alívio, liberdade de uma vida
de opressão que a religião de salvação pelas
obras produzia e uma promessa de poder

vida de obediência voluntária. Era

lição viva de evangelismo e ação mis
sionária em favor dos perdidos. Somente

para uma
uma

Anderson comenta as palavras de Paulo
a Timóteo, dizendo:

Cada pastor deveria ser um evangelista. Sua

igreja deveria ser conhecida como um lugar onde
as almas nascem para o reino. Quando alguém diz:
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“Não sou evangelista, sou um pastor,” está reve

lando tremenda falta de compreensão de seus pró

prios privilégios e responsabilidades. Uma parte

vital em seu trabalho de pastor, e que traz vitalidade

a todas as outras atividades da igreja, consiste em

conduzir avante todos os membros numa evangeli-

zação intensiva e ganhadora de almas.'®

5 Ibid., 102.

® Ellen G. White, Patriarcas e Profetas (Tatuí, SP; Casa
Publicadora Brasileira, 1997), 593.

’’ Ellen G. White, Profetas e Reis (Tatuí, SP: Casa
Publicadora Brasileira, 1996), 222.

® Idem.

’ Howard Hendricks, Aprenda a Mentorear (Venda
Nova, MG: Betânia, 1999), 97-100.

Idem.

" Ibid., 101-104.

Idem.

Profetas e Reis, 223.

Hendricks, 103.

Idem.

Profetas e Reis, 225.

Frederick Dale Brunner, Matthew (Dallas, TX:
Word Publishing, 1987), 1:403.

’® Anderson, 82.

13

16

Promover programas na igreja é impor
tante, mas adicionar novos membros é pri
mário.

Referências

' Roy AIlan Anderson, O Pastor Evangelista (Santo
André, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1965),
13.

^ Idem.

’ Idem.

^ Ellen G. White, Obreiros Evangélicos (Santo André,
SP: Casa Publicadora Brasileira, 1969), 101.
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Breve Histórico do Estágio de

Evangelismo Público no SALT

Berndt d. Wolter
Pastoral Universitária do Centro Universitário Adventista - Campus Engenheiro Coelho

Neste artigo de cunho histórico, a col-
portagem e o evangelismo pessoal sâo
apresentados como os primeiros métodos
de treinamento ministerial no Brasil. O

papel de Walter Schubert e a influência
de sua escola de evangelistas são analh
sados. Trata também do surgimento da
Missão laense e do método de estágio
supervisionado. Este estudo mostra a

reação e o aproveitamento evangelístico
de egressos do SALT entre 1989 a 1998.

Lipke, em 1914' Fazendo palestras de
saúde alguns dias por semana e oferecendo
tratamentos naturais caseiros, iniciou-se

uma série de conferências, na qual se con
verteu entre outros Albertina Rodrigues
Simon,^ que se tornou professora do Insti
tuto Adventista de Ensino posteriormente.

John Lipke fala de outra série de conferên
cias públicas feita na igreja de São Paulo
em 1919.^ Diz, a então Revista Mensal, que
as reuniões eram “bem animadas e concor

ridas.’*^ Havia poucos evangelistas de car

reira para organizar grandes ajuntamentos
de pessoas no Brasil. Não havia treinamen
tos, nem muitas técnicas, mas atendia-se à
ordem “Ide e pregai...” com a boa vontade

típica dos pioneiros em cumprir a grande
comissão dada por Jesus Cristo.

Em outras partes do mundo, também,
via-se resistência quanto a se fazer evange

lismo público no início do século. Repeti
das advertências feitas por Ellen G. White
insistiam com o então Presidente da Confe

rência Geral, Pr. Arthur Daniells, para que

implementasse o evangelismo público
igreja mundial,^ com o seu próprio exem
plo e iniciativa na área.^ Nesse contexto, é
óbvio que não se praticava o treinamento
dos estudantes de teologia em evangelismo

público.

Na década de 20 surgiu, por meio de

uma experiência peculiar, o que seria o pri
meiro evangelista público de renome da
América do Sul, Walter Schubert. Ele se

empenhava não apenas em fazer a série
de conferências, mas também em treinar

outros pastores a fazerem o mesmo onde
estivessem. Schubert,^ outrora um gago, ini

ciou sua carreira de evangelista em 1923.

Ele empregava uma abordagem tradicio
nalmente norte-americana e protestante,

isto é, pregava a verdade “doesse a quem

na

In this historícal article, colportíng and
personal evangelism are presented as the
initial methods of ministerial training in
Brazil. It demonstrates the role of Walter

Schubert and the influence of his evange-
listic school. It also describes the rising
of the laense Mission and the method of

supervised ministerial training. It inclu-
des a study showing the reaction and the
evangelistic effectiveness of those gradua-
ted between 1989 and 1998 in the SALT

program.

Evangelismo Pessoal
E COLPORTAGEM

A primeira fase de estágios no SALTapresenta a colportagem e o evangelis¬
mo pessoal como seu foco principal. Em
1915, quando começou o preparo de pas
tores adventistas do sétimo dia, a forma

ção era mais prática e o treinamento em
métodos de evangelismo tinha enfoque no
evangelismo pessoal. A colportagem e a
visitação pessoal eram os principais méto
dos para se atingir o povo com a nossa
mensagem - dali saiu a máxima de que
“um bom pastor tem que ter sido um bom
colportor.” Não se falava de frentes evan-
gelísticas grandes. As primeiras tentativas
foram feitas em Santo Amaro por John
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doesse,” recolhia ofertas e cânticos protes
tantes eram entoados. Uma guerra aberta
e declarada se iniciava contra católicos e

protestantes apostatados.® A oposição que
surgia era reputada como a obra de Satanás.
Usava-se a expressão “advertir o mundo!”

Hermengilda di Longhi, chamou a aten
ção de Schubert, pois ela havia levado
oito dos seus parentes para uma das séries
de conferências em Buenos Aires, num
cinema alugado, e os viu abandonando as
reuniões nas primeiras noites. Disse Her-

menegilda ao pastor: “Por que você exige
que sejam adventistas antes de compreen
derem algo a respeito da verdade?”^

Angustiado pela possibilidade de estar

contribuindo para a apostasia, mais do que
para conversão de pessoas, elaborou Schu

bert, então, um novo plano, que veio a
influenciar não apenas seu trabalho, mas
o método de evangelizar católicos na Amé

rica do Sul e em toda a América Latina,
tendo impacto também sobre a forma de
fazer evangelismo no mundo todo. E é
óbvio que influenciou nossos seminários
da Divisão Sul-Americana.

Com a nova abordagem, uma série de
conferências era iniciada com assuntos de

impacto (na época, a ameaça mundial da
bomba atômica), temas sociais, ou de inte
resse geral, e gradativamente ia-se avan

çando para os temas comuns de salvaçã
depois para as doutrinas distintivas adven
tistas.**

o e

também em treinar os pastores que com

ele trabalhavam, capacitando-os para que
fizessem suas próprias campanhas evan-
gelísticas onde depois estivessem.*^ “Com
cada cruzada evangelistica surgia uma
escola de evangelismo, onde estudos rele
vantes eram feitos, geralmente de manhã,

cinco dias por semana, sob direção do
próprio Schubert. O tempo era também

despendido para discutir e solucionar as
situações difíceis que surgiam de tempos
em tempos em contato com o povo interes
sado. A teoria estava ligada intimamente

com a prática, no processo de aprendiza
gem.

Muitos pastores foram treinados e
muitas novas iniciativas evangelísticas

foram empreendidas. Alguns pastores
aprenderam bem o método de Schubert
(que se tornara ministerial e evangelista

da Divisão Sul-Americana) e aplicavam-no

com sucesso por toda a América do Sul.

Alguns poucos chegavam ao extremo
de não mais tratar dos temas difíceis, dou
trinários. Ficavam nos assuntos introdu

tórios a ponto de não pregar o evangelho
pleno, que era o objetivo da série de con
ferências. No entanto, o método foi sendo

aperfeiçoado e adaptado à realidade brasi
leira, com muito sucesso.

O modelo durou décadas. É usado

até hoje, com algumas variações. Evange
listas de renome eram convidados para

ministrar aulas no seminário, ensinando

seus métodos aos alunos que ali estuda

vam. Quando havia uma oportunidade de
envolver os alunos em uma série, ou em

apenas algumas palestras da mesma, isso
era considerado boa contribuição para a

formação pastoral do estudante de teolo
gia.

Quase simultaneamente, em 1925, em
Aracaju, SE, Gustavo Storch

o método protestante direto*^ e obtinha

sucesso em conversões, apesar de enfrentar
muita oposição. Nessa época, os homens

que se destacavam na colportagem e no e-
vangelismo público mandavam notícias via

Revista Mensal ou eram convidados para
dar palestras sobre suas atividades no semi
nário.

avançava com

Missão Iaense:

Observação e/ou Participação

A segunda fase pode ser identificada
como um período de observação e/ou

participação do teologando no evangelis
mo público nas imediações do UNASP -
Campus 1 durante o curso. E a época da
missão Iaense.

Walter Schubert em especial, exerceu
grande influência, pois em suas séries

de conferências convidava os pastores do
campo inteiro para serem seus obreiros

bíblicos. Durante a série, se preocupava
não apenas em ministrar as palestras, mas
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o seminário sempre se preocupou em
preparar os alunos de teologia na arte e na
ciência do evangelismo. Porém, o programa
de treinamento ocorria de forma não sis-
tematizada. Desenvolvia-se de acordo com

a iniciativa e capacidade organizacional
do professor responsável ou do diretor do
seminário. O professor da disciplina de
Residência Pastoral estimulava os alunos,

por meio de palestras, convidados espe
ciais e visitas esporádicas a uma série de
conferências.

mente com o semestre letivo de aulas.
As atividades normais do curso não eram

interrompidas por qualquer tipo de ativi
dade prática, pois tudo ocorria concomi-
tantemen-te.

O Pr. Davi Bravo sucedeu o Pr.

Joel Sarli. Ele seguia aproximadamente o

mesmo sistema de estágios por meio da
missão laense.

Imersão Total em Campanhas
Organizadas pelos Campos

A terceira fase caracterizou-se pela

participação ativa em séries de conferên
cias promovidas pelos campos e supervi
sionadas pelo professor de evangelismo

público do SALT, com interrupção do
programa acadêmico normal.

Foi nesta época que o Pr. Daniel Bel-
vedere, da Divisão Sul-Americana, come

çou a solicitar que os alunos estagiassem
fora do território Missão laense, para

viverem o evangelismo público com uma

percepção maior de realidade.

Em 1987, como conseqüencia, foi

registrado o voto histórico na Divisão
Sul-Americana sob o número 87/493,*®

que regulamentava o estágio de evangelis-
público no curso teológico do SALT.

Para que recebesse foco agudo, e con-

seqüentemente oferecesse previsibilidade
e controle, um professor, com formação
acadêmica, deveria assumir a cadeira

de evangelismo público. A natureza do

estágio deveria ser diferente. Não seria
mais um requisito de residência pastoral

apenas, mas seria uma oportunidade para
o teologando imergir na ação evange-

lística promovida pela igreja, na frente
de batalha, identificando-se com esse

aspecto do ministério. A finalidade era
formar, como sempre se havia esperado,

pastores distritais que fossem evangelis-

mo

A partir de 1968, os alunos de teolo
gia faziam estágios em conferências rea
lizadas nas imediações do lAE, dirigidas
em grande parte pelo Pr. Alcides Campo-
longo e também pelo Pr. Geraldo de Oli

veira, que eram evangelistas preeminentes
então. Os estudantes iam normalmente

às aulas no período da manhã, à tarde
serviam nas conferências como obreiros
bíblicos e à noite assistiam às reuniões

da mesma série,'^ quando havia. Os e-
vangelistas eram convidados a ministrar
aulas especiais ou durante todo o semes
tre, como foi o caso do Pr. Alcides Cam-

polongo.

O estágio foi passando por mudanças.
Em 1976, a Missão laense passou a ter
forte atuação. Até 1981 o Pr. Joel Sarli
dirigia os estágios por meio da Missão,
que tinha a mesma estrutura de uma asso

ciação, com mesas administrativas, depar

tamentais, distritos e orçamento. Todos
os estágios (quer fossem de observação, de
prática pastoral, de evangelismo pessoal,

público, etc.) eram feitos por coordenação

da Missão laense e sob orientação de seus
conselheiros.*®

O programa de prática era mais um dos
requisitos da Residência Pastoral, como

ocorria com os outros estágios. Especi
ficamente nessa modalidade, os alunos
tinham que dirigir uma ou mais noites
numa série de conferências feita nas ime

diações do hoje, UNASP - Campus São
Paulo.*^ Isso ocorria quando a série era de
iniciativa da Missão laense. Se a campa

nha de evangelização era dirigida por um
evangelista de fora da Missão, os alunos

participavam no esquema já descrito. Mas
todo o treinamento ocorria simultanea-

tas.

O plano inicial era que o professor

de evangelismo dirigisse uma série de
conferências financiada pela União, pela

Associação, e pela escola que sediasse o
Seminário. Havia dois objetivos princi-
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pais: (1) atingir um número significativo
de interessados, onde a União designasse
e (2) servir de sala de aulas e de laborató

rio prático para todos os alunos de teolo
gia, quando cursassem o 3® ano.

Em 1987, o Pr. Ricardo Cabero foi cha

mado para implantar o novo sistema pro
posto pelo voto. Ele empenhou-se em dar
o novo rumo ao estágio. Teve muito traba

lho, pois era uma época de transição em
que o curso de teologia estava sendo trans

ferido de São Paulo para o novo campus,
em Engenheiro Coelho, SP.

Na tentativa de ser fiel ao plano, o Pr.
Cabero realizou duas séries de conferên
cias, uma em São Carlos e outra em Curi

tiba. Estes dois eventos, já no início do

plano, não foram suficientes para absor
ver todos os alunos, que tiveram que ser

distribuídos em outras frentes dirigidas
por evangelistas de carreira.

acordo com o plano da Divisão, respecti
vamente em Curitiba e Campinas. Mas se

percebia que o professor de evangelismo
ficava limitado à sua campanha evangelís-

tica sem poder dar atendimento aos alunos
que haviam sido distribuídos nas demais
frentes de trabalho.

Com a mudança do curso de teologia
sendo completada para o Campus 2, um
número crescente de alunos ingressou no
seminário. O voto 87/493 não podia mais

ser aplicado exatamente segundo o plano
inicial. Seria necessário um número muito

maior de séries de conferências para que os

terceiranistas pudessem ser absorvidos ativa
mente, ou um número maior de professo

res que dirigissem os alunos nessa atividade,
mais recursos e maior empenho do seminá
rio para montar séries de evangelismo - o

que não é o alvo principal de sua atividade.

Elaborou-se, estão, um plano em con

junto com os campos das Uniões Sul,
Central e Este,^^ para que absorvessem os
estagiários nas séries de conferências que

as próprias associações desenvolveríam nor
malmente. Pelo novo sistema, os alunos se

ausentam do campus escolar por quase todo
o segundo semestre do terceiro ano de teo
logia. Os alunos têm o mês de agosto com

aulas intensivas, para depois irem para o
estágio na série de evangelismo, do início
de setembro ao final de novembro. O super
visor não faz mais uma série obrigatoria

mente, mas coordena os estagiários e os visita
in loco em todas as frentes de prática de e-

vangelismo, onde estiverem. Esse plano tem
estado em vigência desde então, sendo cons
tantemente adaptado e melhorado em nego

ciação amigável com os campos e uniões.

Com base nos fundamentos bíblicos e

do Espírito de Profecia, o histórico demons
tra que a prática está se aproximando do
ideal. Pouco experientes, os alunos de teolo
gia são associados com obreiros mais expe
rientes e aprendem o ofício por meio de
atividades simples.

No Apêndice, seguem-se alguns gráficos
mostrando como o estágio tem avançado,

que benefícios trouxe para o aprendizado
dos alunos e como tem-se cumprido a missão

da igreja.

O estágio apresentava ainda limitações
típicas da implantação, tais como: o aluno

tinha que cumpri-lo, mas poderia escolher
a época que quisesse, o que dificultava o
compromisso do aluno com o programa.
O Pr. Cabero ficou como supervisor do
programa até 1991.

Nesse mesmo ano, foi chamado o Pr.

José Miranda Rocha, o que assumiu asuper-
visão do estágio de evangelismo público.
Havia três grandes dificuldades para

vencidas. Inicialmente, a mudança do
seminário e o conseqüente corpo dis

cente dividido geograficamente. Depois,
a opcionalidade do estágio. Finalmente,

pré-requisitos e a grade curricular para
serem adaptados em torno da prática de e-

vangelismo no terceiro ano de teologia.

Para a primeira dificuldade não houve

alternativa, a não ser a paciência até
que o tempo de transição transcorresse.
Para a segunda e terceira, foram achadas

soluções, adaptando a grade curricular e

tornando obrigatório o estágio de evange
lismo público no segundo semestre do ter
ceiro ano de teologia.

Em 1992 e 1993, o Pr. José Miranda
Rocha fez campanhas evangelísticas, de

serem

os

20

21
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A Perspectiva Adventista

DE EvANGELIZAÇÂO

Alberto R. Timm, Ph.D.
Professor de Teologia Histórica do SALT (Brasil-Sul) “Diretor do Centro de Pesquisas Ellen G. White (Brasil)

econômicos e de saúde podem ser solucio
nados através do exorcismo dos pretensos
demônios causadores desses males; à popu

larização de curas e milagres em resposta à
“oração da fé,” e à promessa de que Deus
concederá prosperidade econômica aos que
forem generosos em seus donativos financei
ros para a congregação local.*

A Igreja Católica Romana, por sua vez,
vem se dedicando, nos últimos anos, ao

desenvolvimento e à implementação de estra

tégias evangelísticas de grande envergadura.
Em nível popular, o carismatismo católico
tem revitalizado muitas paróquias católicas

que vinham perdendo seus fiéis para as
comunidades evangélicas.^ Em nível oficial,
o Vaticano elaborou um agressivo “projeto

de evangelização,” em preparação para “o
grande Jubileu do ano 2000,” com o pro
pósito de unir ecumenicamente à tradição
católico-romana e aos seus postulados bási
cos todas as demais denominações cristãs

e movimentos religiosos.* Isso comprova o

fato de que mesmo os atuais discursos ecu
mênicos estão impregnados de um forte teor

proselitista.

A despeito das diferentes estratégias evan-

gelizadoras que proliferam no seio do cristia
nismo contemporâneo, a Igreja Adventista
do Sétimo Dia possui uma missão evan-

gelística que transcende tanto aos proble
mas sociais, econômicos e de saúde como os

esforços para alcançar uma unidade eclesiás
tica do cristianismo. Comprometida com a
autoridade normativa das Escrituras (ver Mt

4:4; Gl 1:8; Ap 22:18, 19), essa denomina
ção crê que deve seguir o modelo bíblico de
evangelização integral do ser humano (ver
Mt4:23; 28:18-20).

O presente estudo apresenta alguns
aspectos fundamentais do conceito bíblico

Este artigo trata do modelo de evan

gelização integral. Esse deve ter como
base o princípio da sola Scriptura.
Na escolha de metodologias incondicio
nalmente comprometidas com o texto
bíblico e sócio-culturalmente adaptadas
às necessidades humanas deve-se res

peitar as outras tradições religiosas. A
pregação adventista tem como tarefa pro
clamar o evangelho ao mundo inteiro,

incluindo nações nominalmente cristãs.
Assim, os adventistas do sétimo dia

devem proclamar o evangelho a toda
criatura, visto que há verdades olvidadas
por aqueles que aparentemente já foram
evangelizados.

This article describes the integral evange-
lization model. It must have as its foun-

dation the sola Scriptura principie. In
choosing a methodology which is uncon-
ditionally committed with the biblical
text and culturally adapted to the human
needs we must always respect other
religious traditions. Adventist preaching
has the task of proclaiming the gospel
to the whole world, including nations
which are nominally christians. There-
fore, Seventh-day Adventists must spreed

the gospel to every being since there are
some forgotten truths by those who appa-
rently have already been evangelized.

O espírito ecumênico e pluralista da última metade do século XX conseguiu
neutralizar o ímpeto evangelístico de alguns
segmentos cristãos, mas não da grande maio
ria deles. Se analisarmos, por exemplo, o

mosaico de denominações evangélicas, per
ceberemos, em muitas delas, um agressivo e

contagiante fervor carismático e proselitista.
Seu número de adeptos tem crescido vertigi
nosamente devido, em grande parte, à cons
tante propaganda de que problemas sociais.
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de evangelização integral, com ênfase em
sua necessidade, seu conteúdo, sua meto
dologia, seu escopo e seus resultados.
Creio, pessoalmente, que essas caracterís
ticas, tomadas no seu todo, provêem uma

moldura funcional indispensável para a
elaboração e implementação de estratégias
evangelísticas comprometidas com o prin
cipio da sola Scriptura.

atual, os adventistas crêem que foram
chamados por Deus para restaurar as ver

dades bíblicas obliteradas pelas tradições
humanas (ver Is 58:12-14; Dn 8:9-14; Ap
14:6-12; etc.).

Um terceiro motivo básico para os
esforços evangelizadores dos adventistas
é o crescente descrédito às Escrituras,
derivado de releituras acomodacionistas

que acabam minando a autoridade nor

mativa do texto bíblico (cf. Lc 18:8).A Necessidade da Evangelização

Existem pelo menos quatro razões
básicas que impelem os adventistas do
sétimo dia em sua missão evangelizadora
no mundo. A primeira delas é a convic

ção de que, em decorrência da queda de
nossos primeiros pais (ver Gn 3), “todos
pecaram e carecem da glória de Deus”

(Rm 3:23), e que, em seu estado natural,

05 seres humanos continuam, ainda hoje,
“mortos” nos seus “delitos e pecados” (Ef

2:1, 5). Havendo sido criado por Deus
como um todo indivisível (Gn 2:7),

humano acabou sendo degradado pelo
pecado, tanto em sua dimensão espiritual

(Gn 3:7, 8; Is 59:2) como em seus aspec
tos físico (Gn 3:16, 19), emocional (G
3:10) e social (Gn 3:11-13). Diante dessa

realidade, os adventistas crêem que pre
cisam somar seus esforços aos dos demais

cristãos evangélicos em pregar a salvação
dos pecadores unicamente pela graça de
Cristo mediante a fé (ver Ef 2:8-10; Is
55:1, 2).

O ser

n

Enquanto os assim chamados conservadores da

extrema-direita tentam manter a Bíblia presa a suas
tradições humanas (tradicionalistas), os liberais da

extrema-esquerda procuram reler as Escrituras da

perspectiva da razão humana (racionalistas), ou da

experiência pessoal (existencialistas), ou da cultura
moderna (culturalistas). Esses elementos são consi

derados Ipor muitos professos cristãos] não apenas

mais autoritativos do que os escritos inspira

dos, mas até mesmo como o padrão adequado a ser
usado para “corrigir” o conteúdo da Bíblia.'*

como

E por essa razão que os adventistas
crêem que sobre eles pesa também a solene
responsabilidade de restaurar no mundo, e

mesmo no seio do cristianismo, os impor
tantes princípios da exclusividade das Escri

turas (Is 8:20; G1 1:8, 9), da totalidade

das Escrituras (Mt 4:4; Ap 22:18, 19) e do
equilíbrio temático das Escrituras.”^

Além da necessidade de reverter as con-

seqüências do pecado sobre a natureza

humana, de corrigir a apostasia doutrinária
que se manifestou no seio do cristianismo

pós-apostólico e de restaurar a autoridade

normativa das Escrituras, também o senso
de iminência da Segunda Vinda de Cristo tem

impulsionado os esforços evangelísticos dos
adventistas. Em Mateus 24:14 encontramos

a promessa de Cristo: “E será pregado este
evangelho do reino por todo o mundo,
para testemunho a todas as nações. Então,
virá o fim.” Booton Herndon reconheceu,

em seu livro The Seventh-Day, a impor
tância desse texto para os adventistas do
sétimo dia. Ele declara que

Outra razão básica para a missão evan

gelizadora adventista é a convicção de
que muitas das verdades fundamentais das

Escrituras foram abandonadas pelo cristia
nismo pós-apostólico. Daniel 8:9-12 declara
que o “chifre pequeno” se voltaria contra

Príncipe do exército,

“sacrifício diário,” contra o “lugar do Seu
santuário” e contra “a verdade.” Daniel
7:25 acrescenta que esse chifre mudaria

“os tempos e a lei.” E o apóstolo Paulo
fala que esse mesmo poder apóstata intro
duziría uma falsificação litúrgica
do cristianismo, assentando-se ‘

tuário de Deus, ostentando-se como se

fosse o próprio Deus” (II Ts 2:3, 4). Iden
tificando vários resquícios dessa

contra o Seuo

no seio
no san-

aposta

certamente não existem outras vinte e quatro

palavras (em inglês] que tiveram um impacto tão
direto sobre tantos povos do mundo, pois os adven

tistas do sétimo dia aceitam essa mensagem literal-sia pós-apostólica no seio do cristianismo
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mente. Para eles o texto significa o seguinte: quando

à cada pessoa viva no mundo tiverem sido pregadas
as boas-novas da volta de Cristo, então o mundo

chegará ao fim, Cristo voltará, e os justos viverão

felizes para sempre.

Ela afirma também que “de todos os profes
sos cristãos, devem os adventistas do sétimo

dia ser os primeiros a exaltar a Cristo perante
o mundo.”‘°

As pessoas devem compreender que são
pecadoras e que, no contexto do grande con
flito cósmico. Deus sempre ofereceu a sal

vação pela graça através do santuário. Essa
realidade iniciou com os sacrifícios dos alta

res patriarcais (Gn 4:4; 22:1-18, etc.); pros
seguiu com a ministração do tabemáculo

do templo de Jerusalém (Êxmosaico e

Nenhuma consecução humana poderia
ter um alvo mais glorioso; e para apressar
aquele dia, quando o evangelho for procla
mado ao último homem sobre a Terra, os

adventistas do sétimo dia penetraram em
todo o mundo.^

25-40; I 1 Rs 6-8); culminando com o sacri
fício de Cristo na cruz e o Seu sacerdócio

no grande santuário/templo celestial (Hb
4:14-16; 7:1-9:28). A correta compreensão

desse importante tema fornece uma visão
mais ampla e acurada de Cristo e de Sua obra
redentora, e confirma o fato de que, tanto no

período do Novo Testamento (Ef 2:5, 8-10)
como no do Antigo Testamento (Is 55:1, 2), a

salvação sempre foi pela graça mediante a fé,
e jamais pelas obras.

Mas se os adventistas possuem um agu
çado senso de missão mundial, como eles
entendem o conteúdo doutrinário envol

vido no cumprimento dessa missão? Qual
a mensagem que eles crêem que devem pro
clamar ao murido hoje?

O Conteúdo da Evangelização

Definir o conteúdo doutrinário a ser uti

lizado no processo de evangelização não
é tarefa fácil. Se analisarmos as diferentes

séries de estudos bíblicos usados no evange-
lismo pessoal e os diversos sermonários utili

zados no evangelismo público, perceberemos
divergências significativas na ênfase dada aos
vários temas apresentados. Tais divergências
podem refletir apenas a perspectiva pessoal
dos respectivos autores desses materiais ou,

então, um comprometimento com determi
nadas tendências teológicas que procuram
ganhar espaço hoje nos meios adventistas.’

Mas, a despeito da flexibilidade neces
sária para contextualizar a mensagem aos

seus comunicadores e receptores, existem três
grandes blocos temáticos que não podem ser
olvidados nem distorcidos. Em um artigo

sobre o “preparo para o batismo,” publicado
na Revista Adventista de junho de 1997,
eu apresento uma breve análise desses três
blocos.®

O relacionamento pessoal com Cristo
é fundamental para o processo de doutri

nação. O próprio Cristo declarou: “Se Me
amais, guardareis os Meus mandamentos” (Jo
14:15). Havendo compreendido o plano da

salvação e passado pela experiência da con
versão, a pessoa terá a motivação adequada

para aceitar e obedecer aos demais ensinos de
Cristo. É nesse ponto que normalmente entra
em cena, de forma mais nítida, o segundo

grande bloco temático do processo evangelís-
tico, composto pelas doutrinas adventistas dis
tintivas.

Se analisarmos o corpo doutrinário adven

tista, perceberemos que ele é formado por (1)
doutrinas “em comum com os cristãos con

servadores e os credos protestantes históri
cos,” (2) doutrinas em comum com alguns
cristãos conservadores, e (3) algumas doutri

nas peculiares somente aos adventistas.” O
processo de evangelização adventista tradicio
nal tende a colocar maior ênfase nos com

ponentes doutrinários distintivos, compostos
por (1) verdades históricas das Escrituras que

estão sendo negligenciadas pelos cristãos con

temporâneos, e (2) algumas verdades que,
devido à sua direta dependência do cumpri
mento profético, são pertinentes apenas ao
tempo do fim.'

f

O primeiro bloco consiste na apresen

tação do plano de salvação em Cristo, com
o propósito de levar as pessoas a uma genu
ína experiência de “conversão.” Ellen White

esclarece que “o primeiro e mais importante
aspecto é enternecer e abrandar a alma pela

apresentação de nosso Senhor Jesus Cristo
como o Salvador que perdoa os pecados.”^
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Cientes de que o processo de evangeli-
zação deve envolver a aceitação do plano
da salvação, a compreensão das doutrinas
básicas das Escrituras e a vivência do estilo

de vida adventista, surge então a indaga

ção: Como dever iam ser abordados esses
blocos temáticos? Qual a melhor metodo

logia para a exposição do conteúdo básico
da evangelização?

Independente do nível de profundi
dade usado no processo de doutrinação,
devemos ter em mente o fato de que essas

verdades são todas componentes de um

sistema integrado de doutrinas, e que elas
acabam perdendo muito de sua consistên
cia se consideradas apenas de forma com-

partimenta-lizada. Ellen White esclarece
que

a verdade para este tempo é ampla em seus con

tornos, de vasto alcance, abrangendo muitas dou

trinas; estas, porém, não são unidades destacadas,

de pouca significação; são unidas por áureos fios,

formando um todo completo, tendo Cristo como o

centro vivo.*’

A Metodologia da Evangelização

Não creio ser necessário e nem pru

dente sugerir uma seqüência temática
rígida para a evangelização, pois existem
diferentes maneiras de se apresentar a

mensagem. Se compararmos, por exem
plo, os sermonários dos pastores Alcides
Campolongo*"* e José C. Bessa Filho'^ com
os do Pr. Daniel Belvedere,'^ percebere

mos que os dois primeiros dividem suas
respectivas séries em diferentes blocos

temáticos, enquanto o último apresenta
uma seqüência intercalada de palestras

sociais e de saúde com exposições doutri
nárias. Mas, a despeito dessa elasticida-
dede temática, existem alguns princípios
metodológicos que deveriam ser levados
em consideração na elaboração de uma
série de temas para a evangelização.

Um desses princípios é o da contextu-
alização à realidade sócio-cultural e reli
giosa das pessoas a serem evangelizadas.

Cristo falava às pessoas na linguagem que
elas pudessem entender, ensinando-as do
conhecido e familiar para o desconhe
cido e abstrato.'’ Por exemplo, em Seu
encontro com a mulher samaritana junto

ao Poço de Jacó (Jo 4:1-30), Jesus intro
duziu Seu estudo bíblico sobre a salva

ção falando sobre o tema da água, com
o qual a mulher estava bem familiari
zada (vs. 6-15). No chamado de Pedro

e André, que eram pescadores no Mar
da Galiléia (Mt 4:18-20), Cristo prome-

transformá-los em “pescadores de

homens” (v. 19). Mesmo em Seu sermão

sobre a “parábola do semeador” (Lc
8:4-15), proferido para “uma grande mul
tidão” (v. 4), Cristo Se valeu do cenário

contemplado pelos Seus ouvintes: “seme
adores e ceifeiros” trabalhando nas coli

nas próximas.

teu

18

Estudadas à luz do sacrifício de Cristo
na cruz e de Seu sacerdócio no santuário/

templo celestial, as doutrinas distintivas ad-
ventistas preservam não apenas a sua pro
funda natureza cristocêntrica, mas também

a consistência que provém do seu inter-rela-
cionamento temático. Dessa forma, as pes
soas entenderão mais facilmente que essas

doutrinas são parte integrante do grande
sistema de verdades conectadas com o san

tuário, que foi deitado por terra pelo poder
do “chifre pequeno” (Dn 8:9-12), e cujo
sistema seria restaurado ao término das
2.300 tardes e manhãs (Dn 8:13, 14).

Mesmo já compreendendo o plano da

salvação e conhecendo as doutrinas básicas
das Escrituras, as pessoas precisam ainda
ser familiarizadas com o terceiro grande

bloco temático da evangelização, composto

pelo estilo de vida adventista. Existem aque
les que procuram minimizar a importância
da conduta cristã, alegando ser necessário

apenas manter o relacionamento pessoal
com Cristo. É certo que o relacionamento
com Cristo é a base de toda a religião,
mas esse mesmo relacionamento não inva
lida os ensinamentos éticos das Escrituras.
Cristo mesmo declarou: “Vós sois a luz
do mundo... Assim brilhe também a vossa

luz diante dos homens, para que vejam as
vossas boas obras e glorifiquem a vosso

Pai que está nos céus” (Mt 5:14, 16). Uma
religião que não transforma a vida e não
produz frutos exteriores é uma falsa reli
gião e uma clara negação do poder transfor
mador da graça de Cristo (cf. Mt 7:15-23;

Jo 15:1-8).
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Outro princípio metodológico impor
tante é o da respeitabilidade para com as
demais denominações. Somos instruídos de
que as verdades que temos em comum com
as pessoas a serem evangelizadas “devem
ser apresentadas em primeiro lugar,” para
que se possa alcançar “a confiança dos
ouvintes.”^® Tais verdades devem ser apre

sentadas de forma simples e atrativa, de

modo que as pessoas não percam o inte
resse pela mensagem (cf. Jo 7:46).

Ao passarmos a estudar as verdades
adventistas distintivas, que acabam rom

pendo com determinadas tradições religio
sas, devemos fazê-lo com amor e respeito

para com a sensibilidade das pessoas, sem
atacar nominalmente as outras igrejas.
Ellen White nos adverte: “Devemos espe

rar incredulidade e oposição. A verdade
tem tido sempre de lutar com esses elemen
tos. Mas, embora tenhais de fazer face à

mais intensa oposição, não acuseis vossos
adversários.”^'

Um quarto princípio metodológico fun
damental é o da fidelidade incondicional para
com o texto bíblico. Outras denominações

podem se sentir na liberdade de minimizar
a autoridade das Escrituras pelo seu apego

às tradições humanas, à razão humana, à
experiência pessoal ou á cultura moderna.
Mas os adventistas do sétimo dia deveríam

ser conhecidos pela sua submissão inegoci
ável à autoridade das Escrituras e por sua
fidelidade incondicional na interpretação
da Palavra de Deus (ver Is 8:20; Mt 4:4; G1

1:8, 9;Ap 22:18, 19).

Muitas pessoas sinceras estão cansadas
do subjetivismo pluralista, da aridez espi
ritual e mesmo da militância política de

muitos pregadores populares. Elas deve
ríam encontrar nas reuniões evangelísticas

dos adventistas um oásis espiritual onde
Cristo e Sua Palavra são exaltados. Ellen
White nos desafia a esse elevado ideal

ao declarar que nos últimos dias “Deus
terá sobre a Terra um povo que mantenha
a Bíblia, e a Bíblia só, como norma de
todas as doutrinas e base de todas as refor
mas.”22

A despeito do fato de nossos esforços
evangelísticos ocorrerem quase sempre em
ambientes fechados (auditórios, igrejas,
casas particulares, etc.), existem aspectos da
vida pública ou particular das pessoas que
podem servir como ponto de partida. No
caso de estudos bíblicos pessoais, temos a
tendência de usarmos, generalizadamente,
a mesma série para todas as pessoas. Creio,
porém, que seria oportuno se pudéssemos
introduzir a série de forma mais contextu-

alizada aos interesses da pessoa. Por exem
plo, com os advogados, poderiamos iniciar
falando sobre algumas leis civis do Antigo
Testamento; com os médicos e enfermeiros,

sobre alguns princípios básicos de saúde
contidos nas Escrituras; com os engenhei
ros, sobre alguns cálculos proféticos; com
os agricultores, sobre algumas práticas agrí
colas do período bíblico; com os pedreiros,
sobre a forma como eram construídas as

casas nos tempos bíblicos; etc. Mesmo que

essa abordagem exija um pouco mais de
conhecimento bíblico e histórico da parte
de quem ministra os estudos, creio que ela
é deveras compensadora.

Um segundo princípio metodológico
indispensável é o da adaptabilidade às neces
sidades práticas das pessoas a serem evan
gelizadas. Ellen White esclarece que

Cristo só comunicava o conhecimento que

podia ser utilizado. As instruções que dava ao povo,

limitavam-se às próprias necessidades que tinham

na vida prática. À curiosidade que os levava a ir

ter com Ele com indagadoras perguntas, não satis

fazia. Todas essas perguntas tornava Ele em ocasi

ões para solenes, fervorosos e vitais apelos. Aos
que se mostravam tão ansiosos de colher da árvore

do conhecimento, oferecia o fruto da árvore da

vida. Encontravam cerrados todos os caminhos que

não fossem aqueles que conduzem a Deus. Fecha

das estavam todas as fontes, a não ser a da vida
eterna.

Na experiência de Nicodemos (Jo 3:1-21)
encontramos um exemplo clássico de
alguém cujo discurso especulativo encobria
uma profunda carência espiritual. Precisa
mos do mesmo discernimento espiritual de
Cristo, para que o nosso ensino das doutri
nas bíblicas não seja mera teorização, mas
fale diretamente às necessidades mais pro
fundas das pessoas que nos ouvem.

Mas, cientes da necessidade da evan-

gelização, da importância de conhecermos
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“Nem todo o que Me diz: Senhor, Senhor!
entrará no reino dos céus, mas aquele que
faz a vontade de Meu Pai, que está nos
céus” (Mt 7:21; ver também os vs. 22, 23).

Essas declarações do próprio Cristo
impelem os adventistas a continuarem pre
gando a Palavra de Deus até mesmo àque
les que já professam ser cristãos (e mesmo
adventistas), mas que ainda não vivem em
plena conformidade com “toda a verdade”
contida nas Escrituras. Isso significa que o
senso do dever de proclamar as verdades
olvidadas da Palavra de Deus não pode ser

detido por zelos e preconceitos denomina-
cionais. O evangelho deve ser proclamado,
em sua plenitude, “a toda criatura” (Mc

16:15), independente de cor, nacionalidade
ou confissão religiosa. A todos, indistinta-
mente, deve ser dado o privilégio de conhe
cer os ensinamentos da Palavra de Deus.

o conteúdo básico da evangelização, e de
adotarmos a metodologia adequada para
a evangelização, surge a indagação: Qual
é então o escopo da evangelização? Quem
deveria ser o público alvo de nossos esfor
ços evangelísticos?

O Escopo da Evangelização

Existem várias teorias a respeito do

escopo da evangelização. Algumas deno
minações cristãs, que já perderam grande
parte da motivação missionária, argumen
tam que os esforços evangelísticos se des
tinam apenas aos não cristãos. Outros
evangélicos crêem que esses esforços visam
a alcançar a todos os cristãos e não-cristãos
que não pertencem às principais denomi
nações evangélicas. Ainda outros, normal
mente qualificados como sectários, crêem

que o processo de evangelização se destina
a todos aqueles que não pertencem à sua
respectiva denominação religiosa.

Tais divergências são decorrentes das
diferentes maneiras como têm sido defi
nido o conteúdo doutrinário envolvido no

cumprimento da grande comissão evan
gélica (ver Mt 28:18-20; Mc 16:15-18; Lc
24:44-49; Jo 20:19-23; At 1:6-8). Se limi

tarmos esse conteúdo apenas ao “evange
lho” a ser pregado aos não-cristãos (cf. Mc

16:15), teremos uma perspectiva restrita de
evangelização. Se, por outro lado, incluir
mos nessa comissão também a ordem de

Cristo de ensinar às pessoas “a guardar
todas as cousas” que Ele ordenou (Mt

28:20), então nossa perspectiva de evange
lização envolverá um conteúdo doutriná

rio mais amplo e um escopo bem mais
abarcante. E exatamente esta última pers
pectiva que inspira e motiva os esforços
evangelísticos dos adventistas do sétimo
dia.

Os Resultados da Evangelização

A aceitação do “evangelho” e de “todas
as cousas” que Cristo ordenou em Sua Pala

vra (cf. Is 55:11) resulta em pelo menos
três importantes bênçãos. A primeira delas
é a transformação da vida da pessoa que
passa pela experiência da conversão. Davi
orou por essa experiência no Salmo 51:10:

“Cria em mim, ó Deus, um coração puro e
renova dentro em mim um espírito inaba
lável.” O apóstolo Paulo confirma que, “se
alguém está em Cristo, é nova criatura; as

cousas antigas já passaram; eis que se fize
ram novas” (II Co 5:17). E o profeta Isaías
fala, metaforicamente, a respeito da ale

gria daqueles que experimentam a salvação
pela graça de Deus: “Saireis com alegria e
em paz sereis guiados; os montes e os outei
ros romperão em cânticos diante de vós, e
todas as árvores do campo baterão palmas
(Is 55:12).

Outra bênção que deriva da experiência
salvadora com Cristo é o reflexo social

dessa experiência. Os defensores das teolo-

gias sociais e políticas pretendem melhorar
o ser humano, mudando as estruturas sócio-

políticas e opressoras. Mas Cristo afirma que
“de dentro, do coração dos homens, é que
procedem os maus desígnios” que corrom
pem a sociedade (Mc 7:21, 22). Limpando-se

Cristo mesmo afirmou que a obra do
Espírito Santo é guiar as pessoas “a toda a
verdade” (Jo 16:13), e que o verdadeiro cris
tão é aquele que não apenas vive “de toda
palavra que procede da boca de Deus” (Mt

4:4) mas que também ensina ao seu pró
ximo “a guardar todas as cousas” ordenadas
pelo Mestre (Mt 28:20). Somos também

alertados por Cristo nos seguintes termos:
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realidade sociocultural e religiosa dos
seus ouvintes; (2) da adaptabilidade às
suas necessidades práticas; (3) da respei
tabilidade para com as demais denomi
nações; e (4) da fidelidade incondicional
para com o texto bíblico.

Os adventistas do sétimo dia crêem

que sobre eles pesa a solene responsabili
dade de proclamar “toda a verdade” con
tida nas Escrituras (Jo 16:13; cf. Mt 4:4;
28:20) “a toda criatura” (Mc 16:15), indis-

tintamente. A despeito das dificuldades
envolvidas no cumprimento dessa missão
(cf. Mt 10:16-23), ela redundará em bên

çãos pessoais e sociais já nesta vida, e,
fínalmente, no supremo galardão da vida
eterna, quando Deus “enxugará dos olhos
toda lágrima, e a morte já não existirá,

já não haverá luto, nem pranto, nem dor,
porque as primeiras cousas passaram” (Ap
21:4). Muitos homens e mulheres sacrifi
caram e ainda sacrificam a própria vida

na proclamação dessa gloriosa esperança!

Oswald J. Smith indaga, em sua ins-

piradora obra Paixão Pelas Almas, o
seguinte:

Ter-se-iam passado os dias gloriosos do evange-

lismo, e passado para sempre? Nunca mais surgirá

um Wesley, um Finney ou um Moody? Será que
nunca mais as cidades serão abaladas por reaviva-

mentos poderosos, como nos dias do passado?^**

“primeiro o interior do copo” também “o
seu exterior” acabará ficando limpo (Mt
23:26). A sociedade receberá, sem dúvida,

os benefícios sociais da manifestação do
“fruto do Espírito” na vida dos cristãos
(ver G1 5:22, 23). Aqueles que são capazes
de amar o seu próximo como a si mesmo
(Mt 22:39) e de amar até mesmo os seus

próprios inimigos (Mt 5:44-47) ajudarão a
melhorar significativamente a sociedade e
o mundo.

Mas a dedicação da vida a Cristo e à Sua
Palavra assegura não apenas bênçãos pesso
ais e sociais nesta existência, mas também

a suprema bênção da vida eterna. A pro
messa de Cristo em João 3:16 é: “Porque
Deus amou ao mundo de tal maneira que
deu o Seu Filho unigênito, para que todo o
que nEle crê não pereça, mas tenha a vida
eterna.” Todos aqueles que atenderem aos
graciosos convites de Cristo: “Vinde após
Mim” (Mt 4:19) e “Vinde a Mim ... e apren
dei de Mim” (Mt 11:28, 29), certamente

ouvirão também o Seu glorioso convite
final: “Vinde, benditos de Meu Pai! Entrai

na posse do reino que vos está preparado
desde a fundação do mundo” (Mt 25:34).^^

Resumo e Conclusões

Portanto, como mencionado anterior

mente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia
possui uma importante missão evange-
lizadora de âmbito mundial. O cumpri
mento dessa missão é motivado pela forte
convicção de que é necessário (1) rever

ter as conseqüências do pecado sobre a
natureza humana; (2) corrigir a apostasia
doutrinária que se manifestou no seio do
cristianismo pós-apostólico; (3) restaurar
a autoridade normativa das Escrituras; e

(4) preparar o mundo para a iminente
Segunda Vinda de Cristo.

O conteúdo doutrinário básico a ser

apresentado envolve (1) o plano da salva
ção pela graça mediante a fé, que leva as
pessoas à experiência pessoal de conver
são; (2) as verdades adventistas distintivas;
e (3) o estilo de vida adventista. A aceita

ção desse conteúdo poderá ser facilitada
se o comunicador adotar os princípios
metodológicos (1) da contextualização à

E nós também poderiamos indagar:

Será que nunca mais surgirão em nosso
meio homens revestidos do poder do alto

(Lc 24:49) como Guilherme Miller e Walter
Schubert, como H. M. S. Richards e
Roberto M. Rabello?

Deus tem os Seus servos ainda hoje e cer

tamente os terá até o fim. Mas o importante é

que a nossa resposta individual seja: “Senhor,
usa-me também, poderosamente, na procla
mação da última mensagem de advertência

mundo (ver Ap 14:6-12), da mesma forma
como Tu usaste tantas outras pessoas no

passado.” Dediquemo-nos completamente a
solene obra da evangelização dos pecadores,

onde quer que eles estejam, até aquele glo
rioso dia em que “a terra se encherá do
conhecimento da glória do Senhor, como as
águas cobrem o mar” (Hc 2:14).

ao
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O Que a Igreja Adventista do Sétimo
Dia Deve à Evangelização Pública?

José Mascarenhas Vianna
Evangelista Associado da União Central Brasileira

A Igreja Adventista do Sétimo Dia é
apresentada neste artigo como devedora
do evangelismo público. Tanto a litera
tura adventista como o evangelismo pes
soal refletem a influência do evangelismo

público. A evangelização pública coloca
o pregador diante do desafio de buscar

o equilíbrio entre doutrinação e aplica
ção. Esse é considerado como o melhor
modelo para romper o condicionamento
cultural de pessoas e preparar a igreja e

a sociedade para a obra da pregação do
evangelho.

você conseguirá dinheiro.” Após dar o con
selho, ele saiu. Então Jacó vira para Samuel
e diz: “Ele está tentando ensinar marke

ting para nós!” Os dois eram sócios e colo
cavam duas alternativas e dividiam tudo

quanto conseguiam no final do dia. Eu
não estou aqui tentando ensinar evangelis
mo para vocês. Esse não foi o propósito do
Simpósio de Evangelização Pública.

Responderei à seguinte pergunta: “Qual
a contribuição do evangelismo público para
a igreja?” E depois de respondida farei algu
mas considerações práticas com base nas
duas últimas campanhas de evangelismo
nas quais estive envolvido, e com isso dei
xarei diante de vocês opiniões e experiên

cias que resultaram dessas duas campanhas
já realizadas.

Começo com uma confissão sobre o que
eu penso do evangelismo público. Quando
os jornais puderam anunciar incidentes da
ditadura militar, apareceu em um jornal
uma história muito interessante. Um gene

ral e sua esposa foram convidados para
visitar uma hidrelétrica. O general havia
crescido em uma área militar, o que não

aconteceu com a esposa. Ela estagnou, não
cresceu socialmente, não cresceu intelectu
almente, era uma mulher de mentalidade

muito parcimoniosa. Durante a visita, o
administrador levou o general e sua esposa
à represa da hidrelétrica onde passearam de
barco. Após o passeio, eles foram levados
à sala de máquinas, onde se encontravam
as grandes turbinas transformando ener
gia mecânica em energia elétrica. Depois
foram levados a uma sala onde se recebiam

os visitantes. O administrador foi à parede,

ligou o interruptor e disse ao casal: “Veja
o resultado de tudo quanto nós vimos, do
lago, das turbinas,” e acendeu a luz. Então

a mulher do general voltou-se para o admi-

The Seventh-day Adventist Church is

presented in this article as endebited to
the public evangelism. Adventist litera-
ture as well as the personal evangelism
reflect the influence of public evange
lism. Public evangelism places the pre-
acher before the challenge to reach
balance between doctrination and prac-
tical life. It is considered as the best

model for changing culturally condi-
tionated people and for preparing the
church and society for the task of prea-
ching the gospel.

ois mendigos estavam assentados nas

escadarias da Igreja de San Patrick.
Um com a estrela de Davi, e outro com

a cruz de Cristo. Cada um possuía um
chapéu. As pessoas saíam e colocavam sua
oferta, sua ajuda, sua esmola no chapéu
daquele que possuía a cruz de Cristo. E
o chapéu daquele que possuía a estrela
de Davi estava sempre vazio. Um dia,
um senhor que freqüentemente vinha às
missas, olhando para o pedinte da estrela,
disse: “Meu filho, você está sentado na

escadaria de uma igreja cristã. Observe
como seu colega está com o chapéu sempre
cheio. Você deve ir e se assentar nas escada

rias de uma sinagoga, e lá com esta estrela

D
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lismo público, nos vários níveis não vai se
movimentar mais. Mas Deus não permitirá

que isso aconteça. Mesmo assim, de vez em
quando, ainda escutamos pessoas dizendo
que “lá em casa eu não preciso ter repre
sas, lá em casa eu não preciso ter fios de
alta tensão, lá em casa eu não preciso ter

as grandes turbinas, lá em casa eu aperto
o interruptor e a luz acende.” Que Deus
perdoe a ignorância de alguns. Esta igreja
não vai permitir que o evangelismo público
seja desativado em nenhum de seus níveis,
porque ele cria atmosfera, ele cria motiva
ção e a igreja se movimenta nessa atmos
fera, e na motivação que a pregação pública
da Palavra de Deus traz.

A contribuição que o evangelismo
público tem dado à Igreja Adventista do
Sétimo Dia é inestimável. Deixe-me ilus

trar com uma situação bíblica. João 4, com
certeza é o capítulo de onde mais sermões
já foram extraídos, o capítulo em que pre
gações e sermões encontraram a sua moti
vação. Esse capítulo vai mostrar alguma
coisa que nos ajudará a responder a per
gunta: Qual a contribuição do evangelis
mo público para a igreja? Quando tivemos
as aulas sobre a arte cristã de vender

durante os dias de colportores-estudantes,
nós aprendemos com os professores que
para os livros chegarem nas mãos do
cliente, para você vender o seu livro, é
necessário exercer vendas e aí a ordem dos

fatores alteram o produto; é preciso pri

meiro despertar a atenção da pessoa, depois
o interesse, depois o desejo, levá-lo à con

vicção e então à ação. Estes são princípios
que são irremovíveis na arte de vender.

nistrador e lhe disse: “Interessante! Lá em

casa eu não preciso da represa, nem das
turbinas; eu vou ao interruptor, ligo e a
luz acende.” Obviamente, o general deve
ter ficado numa situação muito difícil,
olhando para o administrador diante da
atitude da mulher. “Lá em casa eu não pre

ciso da represa, nem das turbinas, eu vou
ao interruptor, ligo e a luz acende.”

Se um dia a Igreja Adventista entender

que evangelismo é coisa do passado, e que
não serve para o presente porque é coisa do

passado, e desativar o evangelismo público
Associação Geral, muito cedo as Divi

sões do mundo seguirão seu exemplo, e

depois desse exemplo seguido, as Uniões
também irão compreender que não mais

necessita de evangelismo público, e

campos Ias Associaçõesl seguirão os
mesmos passos. E quando os campos deixa
rem de fazer evangelismo público, os pasto
res distritais - homens que continuam a ser
o médico da família, que possuem várias

especialidades, múltiplas e diversificadas -
ao perceber que o evangelismo público foi
desativado nos vários níveis administrati

vos e estruturais da igreja, também não

farão mais evangelismo público. O resul
tado, caso isso ocorra - e espero que não
ocorra - será a paralisação da igreja. A

igreja estaciona em seu crescimento, pois

para haver ânimo e movimento interno na
igreja, é necessário que exista uma represa,
é mister que haja fios de alta tensão, trans
formadores para que chegue à igreja, nessa
atmosfera e nessa ressonância, o fervor

evangelístico. Então a igreja se movimenta
e trabalha.

na

se
os

Quando abrimos a Palavra de Deus em

João 4, percebemos que foi isso que Cristo
fez com a mulher samaritana. Jesus diz:

“dá-me de beber,” e ela replicou:

pedes de beber a mim que sou samari-
?” Quando você fala com alguém e ele

não foi des-

como

tana

não lhe responde

Quando comecei meu ministério, um

pastor metodista colocou a mão em meu
ombro e disse: “Peça a Deus para que o

tempo não faça com sua igreja o que fez
com a minha.” E eu, pastor iniciante, per

guntei: “O que o tempo fez com sua igreja?”
Ele disse: “Nós paramos com o evangelis

mo público e hoje a igreja está estagnada.”
A igreja se movimenta em seus planos, em
seus projetos e suas idéias, porque existe
uma atmosfera criada pelo evangelismo

público. Os pastores que fazem evangelis
mo público sabem como a igreja reage aos

planos e projetos que surgem. Então se esta
igreja desativar nos vários níveis o evange-

, a atenção

pertada; mas a mulher falou. Ela até con
testou o que Cristo disse, mas Ele queria
muito mais que a sua atenção e continuou
dizendo, “se tivesses conhecimento do dom
de Deus e quem é que te diz dá-me de
beber, tu lhe pedirías e Ele lhe daria água
viva.” E a mulher replica “onde tens essa

Quando você pergunta onde está.7”água?
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' e isto se deve ao evangelismo público -

depois as próprias séries de estudos bíbli
cos, as quais foram inspiradas na metodo
logia do evangelismo público. Com isso
eu creio que o evangelismo público deu

sua grande contribuição para a Igreja, pois
promoveu uma expansão extraordinária,
visto que obedeceu à dinâmica das per

cepções humanas, a mental e a emocio
nal. Desse abrir o coração, o evangelismo

começava despertando a atenção nas pes
soas, depois o interesse; e, em seguida,
criava um desejo, levando as pessoas a
uma convicção que, finalmente, as con
duzia à ação. E a esse princípio, a essa
metodologia, a Igreja Adventista deve a
evangelização pública, pois cada vez que
este princípio é seguido numa série de
palestras, certamente, pessoas são levadas à
ação em favor de Jesus Cristo. Acredito que
essa foi uma contribuição inestimável que

evangelistas e o evangelismo público,
trouxeram, sistematizados mais por alguns

e menos por outros, seguindo esta ou

aquela colocação.

os

você está demonstrando interesse, Jesus
não somente desperta a atenção, mas des
perta o interesse: onde tens essa água?
Onde tens...? Mas Jesus queria muito mais
que a atenção e o interesse da mulher, e Ele
continuou falando: todo aquele que beber
desta água, jamais tornará a ter sede, mas
aquele que beber da água que Eu lhe der,
pelo contrário, nele se fará uma fonte a
jorrar para a vida eterna, nunca mais vol
tará a ter sede. Vejam a reação da mulher,
“Senhor, dá-me desta água.” Com isso,

vimos que Ele conseguiu despertar não só o
interesse, mas o desejo, progressivamente.
Mas Jesus ainda queria muito mais que
atenção, muito mais que interesse, e muito
mais que desejo da mulher, e Ele conti
nuou falando, e a mulher, a certa altura da

conversa, diz a Jesus: “Senhor, eu creio que
tu és o profeta.” Jesus a leva à convicção,
Jesus alcança todos os passos. Então, che
gamos ao verso onde ela deixa o cântaro e
vai até a cidade e convida pessoas a ouvir a
Jesus. E a ação. Jesus deu todos os passos: a
atenção, o interesse, o desejo, a convicção e
a ação.

Acredito que o evangelismo público
deu a sua grande contribuição á Igreja
Adventista em todos os continentes e em

todos os países, por ter feito uma procla
mação em cima destes princípios de con
quistar alguém. O evangelismo público
primeiro tratou de temas que, não levando
a pessoa inicialmente à convicção, fez o
que deveria fazer, pois despertou a aten

ção e o interesse das pessoas para a mensa
gem adventista. As campanhas iniciavam
com temas que variavam dos conflitos

bélicos aos conflitos sociais, chegando até
aos problemas familiares. E nesse passo
- nos temas sobre a família - a pregação

pública abordava o assunto de namoro,
noivado, casamento, criminalidade juve
nil, para, em seguida, focalizar temas sobre
saúde. O evangelismo público promoveu a
expansão da Igreja em cima de princípios
que eram, não somente aqueles que regiam
a abordagem de lugares geográficos, mas
princípios que orientavam a pregação para
alcançar os corações das pessoas e, ao
mesmo tempo, respeitar a dinâmica da per
cepção mental, da percepção emocional. O
primeiro passo era despertar a atenção das

pessoas com temas de interesse comum

O princípio fundamental sempre esteve
os passos fossempresente, desde que

dados na hora certa. Esses princípios estão

à disposição para orientar quem já fez ou
está em processo de realizar suas campa
nhas. Se seguirem esses passos - desper

tar a atenção, o interesse, o desejo, levar

a pessoa à convicção para, em seguida,
à ação - com certeza terão êxito. Esta
metodologia a Igreja deve ao evangelismo

público. O mesmo método reflete-se,
depois, no restante de nossa literatura.
As próprias editoras começaram a publi
car livros nessa cadência seqüencial. As

séries de estudos para evangelismo pes
soal também foram formuladas através do

mesmo sistema, seguindo a mesma meto

dologia. E creio que essa contribuição foi e
continua sendo inestimável para a expan

são da igreja hoje. Possuir conteúdo, dou
trinas, ter o que dizer é muito importante,
mas saber como colocar esses elementos

diante das pessoas é tão importante como
o próprio conteúdo doutrinário. A contri

buição do evangelismo público foi como
dizer a verdade sem ferir as pessoas, como

alcançá-las em sua cultura nacional e em
suas tradições religiosas. E claro que isso
não desconhece os problemas.
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Um dos problemas que ao longo dos
anos tivemos no evangelismo público é que
nos concentramos em transmitir informa

ções. Sabemos que o grande compromisso
de uma classe de Bíblia hoje, ou de uma
aula de teologia, é transmitir informações.
Mas existe na pregação um segundo com
promisso. Além de transmitir informação,
o segundo compromisso leva o evangelista
a aplicar essas informações à vida prática
das pessoas. Quando acompanhamos as
primeiras séries de conferências feitas pelos
nossos grandes pregadores do evangelho,
sejam de nacionalidade norte-americana,
australiana, europeus, sul-americanos - pre
gando ou não em solo da América do Sul -
nós entendemos que eles transmitiam mais
informações e pouco aplicavam-nas infor
mações à vida prática das pessoas. E é
claro que a aplicação dos princípios das
doutrinas do ensinamento à vida prática
das pessoas é a principal preocupação do
sermão pastoral. E assim é também e deve

ser uma preocupação da pregação evange-
lística. Esse tem sido um dos pontos débeis
do evangelismo público na seqüência dos
anos. Concentrou-se apenas em transmitir
informações, somente na transmissão de

doutrinas sem aquela preocupação maior
de aplicar os conhecimentos à vida prática
das pessoas. Eram sermões que possuíam
muito sal e pouco açúcar, ao contrário de
alguns hoje que possuem muito açúcar e
quase nenhum sal. É muito mais fácil você
fazer uma comida na qual só vai açúcar.
E muito fácil ou menos difícil você fazer
uma comida onde vá somente sal. Mas

fazer uma comida onde vai o sal e o açúcar,

buscar ponto de equilíbrio entre os dois
é muito mais complicado. Nós temos uma

tradição, em evangelismo, de dar muito sal
às pessoas, e esse sal deixa, às vezes, as
pessoas bem salgadas. Mas, quase sempre,
ao você conversar com as pessoas, ao se
aproximar delas, ao senti-las na porta, cum-
primentando-as, percebe-se que elas estão
bem solidificadas sobre um ponto de vista
doutrinário. No entanto, não sabem como

aplicar aquele sal à sua vida; como aplicar
aqueles ensinamentos, aquelas doutrinas.
Logo, o açúcar seria a aplicação da dou
trina, do ensino religioso, à vida prática.
Parece-me que este tem sido o ponto débil
que o evangelismo tem ficado devendo à
igreja.

Tentou-se depois, na década de 1960,
fazer uma combinação entre o açúcar e o
sal, ou seja, dar doutrinas, dar ensinamen
tos, mas ajudar as pessoas a ver essas coisas
no contexto de sua vida. E começou-se a
dar um pouco de açúcar. Mas se exagerou
na dose, pois deu-se muito açúcar e pouco
sal. Hoje vemos um fenômeno que tem nos
preocupado, mas que pode ser invertido
por nós pregadores evangelistas.

Qual é o problema? Na época em
que o evangelismo era muito sal e pouco
açúcar, quando as pessoas saíam da igreja,
faziam-no alegando falta de amor, de com
panheirismo, de amizade. Mas dificilmente

alguém encontraria um ex-adventista per

tencendo a uma outra denominação reli
giosa. Porém, nos últimos anos, não é raro
encontrar um ex-adventista como ancião

da Igreja Universal do Reino de Deus,

como membro ativo da Igreja Presbite
riana, como membro ativo na Igreja Meto
dista, ou da Batista. Então, esse fenômeno
que pode ser invertido, somente o será se

procurarmos atentar para isso na seqüên
cia de temas de sermonários. Ao trans

mitir a mensagem adventista, tenho que
fazê-lo aplicando-a à vida. Mas preciso
também misturar o sal, isto é, apresentar
a mensagem em sua integridade, com cla
reza, objetividade, simplicidade, na sua
essência.

Parece-me que estamos vivendo uma

fase no evangelismo público em que se
dá pouco açúcar e pouco sal; e por isso

ao as pessoas saem da Igreja com aquele
vazio, com a necessidade da doutrina, com

necessidade de ensinamento, e vão buscar
em outros lugares. Essa não é uma contri

buição que se faz à nossa igreja. Pelo con
trário, é uma ameaça que se faz à Igreja
Adventista do Sétimo Dia e ao evangelho.

Os nossos sermonários, os nossos rotei
ros de temas devem contemplar a aplica

ção dessas coisas à vida. Devemos ilustrar.
Mas lembremos: o nosso compromisso é

ensinar. É colocar nas pessoas os fun
damentos da sua compreensão e da sua
adesão a Jesus Cristo.

A contribuição que o evangelismo
público deu à Igreja Adventista do Sétimo
Dia se resume em alguns pontos:
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nista e diz: “Mas ontem à noite eu não

soube o que fazer, eu não tive o que fazer.”
Há três semanas a pessoa sabia exatamente
o que fazer e para onde ir. Este é ponto
que quero destacar: o descondicionamento
dos velhos hábitos para os novos hábitos é
fruto do evangelismo público, pois a inten
sidade de estimulos que a pessoa recebe ao

longo de noites de reuniões evangelísticas
é uma motivação que a descondiciona da
vida anterior. O evangelismo público per
mite que o pastor-evangelista passe por um

processo de reconversão. Agora, o evange
lismo público, a fim de continuar a ser uma
benção para a igreja, precisa observar algu
mas coisas.

Foi o método que motivou
e ainda motiva outras metodologias.

O evangelismo público aplicou um
método que foi o certo, com temas e assun
tos que despertam primeiro a atenção das
pessoas, depois o interesse, depois o desejo,
e que levam a pessoa à decisão e à ação. Isso
se deve ao evangelismo público. O evange

lismo público é seguido por publicações,
por séries de estudos para o evangelismo
pessoal. A metodologia de abordagem e a
didática foram iniciadas pelo evangelismo
público.

É o método que desafia a busca do

equilíbrio entre doutrinamento e aplicação.

Essa era uma preocupação. Se antes
dávamos muito sal e pouco açúcar, a ten
dência tem sido dar muito açúcar e pouco
sal. O desafio nosso é buscar o equilibrio
entre as duas coisas e com isso iremos

ganhar as pessoas para Cristo e mantê-las
dentro da Igreja.

É o método que motiva a uma

ampla preparação interna da igreja e
do ambiente externo a ser evangelizado.

Quando fui fazer a primeira série de con
ferências, o presidente do campo onde tra
balhava atuara como evangelista. Ele achou

que um jovem formado em teologia no lAE
podia realizar simultaneamente duas campa
nhas de evangelismo. As cidades eram Mos-
soró e Areia Branca, que distavam uma da
outra cerca de 60 km. O plano era pregar
uma noite em Mossoró e a outra em Areia

Branca. O orçamento para aquelas campa
nhas foi bem pequeno, podemos dizer que

foi minguado, e recordo que pintamos cinco
faixas e a tinta era solvida no leite. Assim

pintamos as faixas e, de madrugada, os ratos
comeram duas das cinco, e parecia ter um

gostinho especial para eles, ou seja, nos res
taram apenas três faixas. Distribuímos pelas
cidades, ficando duas em Mossoró, e a outra

Areia Branca. À noite, o clube de Mos

soró estava repleto, na outra noite o de
Areia Branca estava repleto. Não tínhamos

os problemas que hoje temos para trazer as
pessoas. Uma das objeções que se faz ao e-
vangelismo público hoje é que o pessoal não
vem. Mas ali o público veio com duas faixas
em Mossoró e uma em Areia Branca.

em

É o melhor método para
descondicionar culturalmente as pessoas.

Falando das duas campanhas que rea
lizei ultimamente, posso dizer que o evan
gelismo público, além de criar atmosfera,
além de criar condições para que a igreja
animada se mobilize e trabalhe, é também
a maneira mais eficaz de descondicionar

as pessoas de seus velhos hábitos de vida.

Quando usamos a metodologia de trazer a
pessoa para a igreja uma vez por semana
e deixá-la sem nenhuma programação, per-
cebe-se que ela volta ao seu costume seis

dias o que torna lento o processo de des
condicionamento, e muitas vezes ele não

ocorre. No evangelismo público, comoa pre
gação é intensiva, esse descondicionamento
ocorre de maneira fantástica. Quando o

pregador passa dezesseis noites pregando
ininterruptamente e alterna a partir da

décima-sétima, ou prega de modo ininter
rupto por vinte e uma noites, alternando a
partir da vigésima-segunda, é possível per
ceber que a pessoa, ao voltar depois da
noite em que não houve a palestra ou con
ferência, se dirige ao pregador ou recepcio-

Os evangelistas devem hoje tomar certos
cuidados para não oferecer motivos para

objeções e críticas. Eu diria que a primeira
providência que se toma hoje numa campa
nha de evangelismo é a preparação dos ter
renos. Quais são os terrenos?
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Primeiro, o terreno da igreja, embora
o local a ser penetrado não tenha igreja
estabelecida. Alguns estão observando hoje
que qualquer campanha de evangelismo
precisa ter uma igreja mãe. Quando uma
campanha de evangelismo é apoiada por
uma “igreja-mãe,” mesmo que seja uma

área ou cidade a ser penetrada, essa “igreja-
mãe” deverá ser preparada. O pastor neces
sita comprar a idéia, mesmo que exista
outro ao seu lado como associado. Não

somente o pastor precisa comprar a idéia,
mas a comissão da igreja também. Depois
de o pastor e a comissão compreenderem e
aceitarem os planos que vão ser ali coloca
dos em ação, a igreja precisa também com

prar a idéia, pois a campanha não é para
o evangelista que veio. E para a igreja. O

evangelista veio apenas para ajudar a igreja
a executar seu trabalho. Essa igreja deve

ser preparada com uma semana de oração
antes da aceitação do plano de evangeli-
zação. Quando o pastor acata o plano e
a comissão da igreja também o acolhe, e
quando a igreja vota o plano, você tem um
projeto que pertence à igreja. Então essa

igreja que aceitou o projeto começa a
se dividir em equipes. São grupos de pes
soas que vão acompanhar todo o processo
de pregação. Há campanhas que formam
dez ou doze equipes: recepção, música -
incluindo os que regem e os que tocam

- equipes de oração. Também devem ser
formadas as equipes da ordem. É a igreja
toda mobilizada para dar suporte ao pastor.
Os membros que se reúnem nos pequenos

grupos são convidados a assistir às pales
tras e levar os seus amigos e parentes não

adventistas. Quando estes forem batizados,
serão devolvidos aos integrantes dos peque-

grupos para que se consolide a sua deci
são e sejam apoiados, para que se robusteça
a sua fé.

Lamentavelmente, existem algumas

frases infelizes que foram proferidas, como

se alguém possuísse hegemonia de méto
dos. É como se método de evangelismo
fosse exclusivo. Qual o método mais eficaz,

qual o único método que vale?

Todos os métodos se encaixam numa

campanha de evangelismo. Quando se pre
para o primeiro terreno que é o da igreja,
envolvendo as pessoas, convidando-as para

nos

ou

que venham, percebemos que esse ter
reno preparado vai garantir o público
presente no início de uma campanha.

O segundo terreno a ser preparado é
o lugar - cidade ou bairro - onde se
dará o evento. E isso é mais do que
necessário. E indispensável. O campo
externo precisa ser preparado. Um audi
tório bastante promissor é heterogêneo,
não somente em termos culturais, mas

em termos sociais. E heterogêneo em rela
ção aos estágios de experiências religio
sas das pessoas que aceitam o convite e
comparecem às reuniões. Por exemplo, a
campanha necessita ter adventistas como

assistentes. Esses adventistas, ao passar
pela campanha, admitem que eram ad
ventistas há dez, vinte, trinta anos e não

conheciam as doutrinas que foram apre
sentadas. Alguns admitem ter hoje uma
fé robustecida depois que assistiram a um
determinado ciclo de palestras evangelís-
ticas. Outros confessam que se tornaram
dizimistas mais fiéis quando ouviram a
exposição apresentada por um determi
nado evangelista.

Mas há um segundo grupo que precisa
estar no auditório. São pessoas ligadas
aos adventistas. São pais, mães, vizinhos,
arquitetos, pediatras e até o psiquiatra da
família. Seja quem for, são pessoas físi
cas ligadas aos amigos conhecidos como
adventistas e que devem ser alcançadas

para o começo de uma campanha. Há
depois as pessoas ligadas às instituições
adventistas, representados pelos pais de
alunos não adventistas, pelos clientes de
clínicas e hospitais, alunos de cursos por

correspondência oferecidos por progra
mas como Está Escrito e Voz da Profe

cia. Se escrevermos para os programas,
eles enviarão uma listagem com etiquetas
com os endereços de pessoas da sua área
que entraram em contato com eles. O

mesmo tipo de solicitação pode ocorrer
com a Casa Publicadora Brasileira que

dispõe de uma listagem das pessoas que
assinam as nossas revistas e que moram
na área do bairro ou cidade que se deseja

evangelizar. São pessoas que já tiveram
contato com a igreja e, entre esses, há

uma classe que pode ser identificada
como a dos ex-membros.
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que forma o auditório promissor, é uma
massa heterogênea de pessoas que devem
ser devidamente visitadas com um mês de
antecedência.

No mês de junho de 1998, eu cumpria
meu itinerário passando pela cidade de
Recife e o presidente do campo sabia que
uma pessoa, há vinte e cinco anos afastada
da igreja, estava tentando voltar. Ela havia
sido seu colega de estudos. O presidente
do campo levou essa pessoa ao aeroporto
e conversamos ali um pouco. Ela estava
vivendo momentos difíceis e tinha dúvi

das se voltaria ou não para igreja. Aquele
homem perguntou-me: “Você acha que eu
devo voltar para igreja?” Qual teria sido
sua resposta? Então após conversarmos um
pouco, eu coloquei a mão em seu ombro e
oramos ali mesmo. Ele tirou fotos comigo

e com o presidente, a terceira pessoa que
estava no grupo. Sai dali para Manaus,
onde realizaria uma campanha evangelís-
tica. No meio da campanha, recebi uma
carta daquele ex-adventista e dentro do

envelope havia três coisas: primeiro, uma
foto das que ele havia tirado no aeroporto,

a segunda, um cheque para ajudar na cam
panha de evangelismo e a terceira era uma
foto dele sendo rebatizado. Os membros

afastados devem estar na noite inaugural

de uma campanha evangelística, seja ela
de trinta, vinte e uma, ou sete noites. Eles

devem estar ali como também aqueles que

serão alcançados pelo que chamamos de
mídia fria. E o jornal, a emissora de rádio
e, se possível, a televisão. Quando você se
levanta para falar deve saber que ali existe
um massa heterogênea constituída de ad-
ventistas, de pessoas ligadas a adventistas,
pessoas físicas que nunca tiveram nenhum

contato com os adventistas, pessoas ligadas

ou simpatizantes das instituições nossas,
pessoas ligadas à mídia.

E para assumir um auditório sem sustos
de freqüência, é melhor você ter este audi

tório heterogêneo, mas composto de pes
soas que foram preparadas e visitadas com
alguma literatura. Quando o convite chega
a elas para a primeira noite, essas pessoas
já conhecem quem está levando o convite.

Nós temos como exemplo o que o Pr. Mark
Finley conta sobre o convite que chegou

pelo correio a uma pessoa. Ela tomou o
panfleto e amassou-o, jogou no lixo sem
ler. Logo depois, o mesmo convite chegou
pelas mãos de uma vizinha. A pessoa foi
assistir às reuniões e acabou se batizando.

Então todo esse pessoal que eu mencionei.

Estou para realizar uma campanha de
evangelismo na cidade de Santa Cruz de
La Sierra, na Bolívia. Há um mês e meio,

sete obreiros e dez equipes das igrejas estão
visitando pessoas que se enquadram nesses
tipos de grupos que mencionei. Eles estão
fazendo amizades e, com quinze dias de
antecedência, levarão os convites. Segu
ramente, mesmo com todos os fascínios

que as emissoras de TV a cabo e abertas
trazem, todo fascínio que o mundo social
exerce sobre essas pessoas, elas estão sendo
devidamente visitadas. Fazer evangelismo

público hoje sem preparar o terreno interno
que é o terreno da igreja, e sem preparar
o terreno externo que são aqueles que

queremos alcançar, é proceder de modo
arriscado. Seremos expostos como evan

gelistas, como se expõem os manequins
nas vitrines, como objetos de críticas. E as
críticas, sendo elas bem intencionadas ou

não, sempre chegam na hora errada. Mas
tomando essas providências, seguramente
continuaremos a dar à igreja esta contribui

ção que é inestimável para sua expansão e
consolidação. Creio pessoalmente que o e-
vangelismo público pode ser dessa maneira
levado a efeito, apesar das dificuldades que
se mencionam hoje para não se usar esse

tipo de metodologia.

Há um outro desafio: evangelismo

público não é trabalho para especialista,
não é trabalho só para o evangelista do

campo. Creio que o grande desafio nosso
hoje como evangelistas é dizer para o pastor
distrital que, dentro das suas múltiplas
atividades, ele somente vai se beneficiar
criando no seu calendário de atividades

um período em que fará o seu evangelismo
público, obedecendo a essas orientações de
preparação interna da igreja, preparando
o campo fora que será alcançado. Este
pastor não só passará por uma experiência
de reconversão, mas criará na igreja uma

atmosfera para outras atividades missioná
rias. Creio que este está sendo o nosso

desafio hoje, tornar o pastor distrital um
evangelista também durante o período do
ano eclesiástico. Se ele observar que nas
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igreja ou das igrejas que nascerão da prega
ção do evangelho. A preparação do terreno
externo deve ser realizada, pois a medida
que eu preparo a população para ouvir a
pregação, mais apta esta se tornará para
receber a mensagem,

O segundo desafio é mostrar aos nossos

pastores que eles precisam ser evangelistas.
E para nossa compreensão, o evangelismo
público é aberto para adventistas e não
adventistas. É a pregação aberta, para os
que conhecem e não conhecem. E esse é o
desafio que precisamos levar para o pastor
distrital: que ele se abra ao desafio do evan
gelismo público.

O último desafio é agir como Cristo
agiu. Cristo desenvolveu seu serviço num
espírito de amor e de humildade. Esses

são traços que devem estar na vida de um

evangelista. Cristo passou noites orando.
Ele viveu uma vida de harmonia com a

vontade de Deus. Sua pregação era pode
rosa, porque Ele, como homem, sabia onde

estava a fonte do poder. Provavelmente,
não fazemos mais evangelismo porque fazer
evangelismo é buscar mais a Deus, é passar
mais tempo em comunhão com Ele. Parece

que nos satisfazemos muito mais quando
fazemos trabalhos que afloram na super
fície e aparecem. Isso é mais cômodo do
que nos demorarmos sozinhos buscando

Deus o poder para a vida e para o ser
viço. Esse é o desafio do pastor, e é muito
mais o desafio do evangelista. Talvez por
isso alguns não gostem de fazer evangelis
mo, porque evangelismo demanda joelhos

dobrados, demanda identificação com as
necessidades das pessoas, demanda renún

cia, exige o espírito de dependência com
pleta de Deus. Quando levanto para pregar
numa campanha de evangelismo, ali não
valho só pelo meu conhecimento teológico.
Ali o que vale não é só o meu conheci
mento doutrinário. Vale a minha comu

nhão com Deus, porque o Espírito Santo
não se preza a uma farsa, Ele não pode

levar para o coração dos pecadores aquilo
que não está no coração do pregador. E se
isso é verdade na pregação pastoral, isso é
incondicional na pregação evangelística: o
Espírito Santo não pode levar o evangelho
através de uma pessoa que não tem comu
nhão com Ele. O Espírito não se presta a

em

várias instâncias o evangelismo público
vem acontecendo, ele se mobilizará.

É o método que mobiliza

pastores e membros da igreja.

Acredito também que existe um outro

desafio quando eu, como pastor distrital,
tenho todo um ano para executar planos
e tarefas. Alguém disse que “quem tem

prazo não tem pressa.” Tenho todo um ano
para executar meu programa de trabalho,
mas vou postergando, muitas vezes, sem

planejar, sem delegar. E o ano termina.
As minhas tarefas não foram terminadas.

Como em nossa igreja um dos pontos mais
vulneráveis do ponto de vista administra
tivo é a avaliação - e em nossa igreja não
existe uma avaliação tão rigorosa e siste
mática - é muito difícil saber quem, ao

longo do ano, teve ou não uma perfor
mance à altura das expectativas. É muito
difícil. Quando esse pastor evangelista é
solicitado a realizar uma campanha evan

gelística, então a avaliação irá aparecer em
muito pouco tempo. E como seres huma
nos, não gostamos de ser expostos à avalia

ção. Mas o evangelista se expóe, visto que
ao se iniciar uma campanha de trinta dias
os resultados logo começam a surgir. Não

importa o período da campanha, os resul
tados virão. À medida que “convertemos”

nossos pastores para trabalhar, nossas igre

jas também se movimentarão e os resulta
dos virão.

Dessa minha exposição hoje sobre o

tema O que a lASD deve à evangelizaçáo

pública, deixo três desafios:

Primeiro lugar, fazer um evangelismo

público preparando os terrenos interno e
externo. Por que o interno? Porque as igre

jas necessitam ter uma igreja-mãe. E muito
difícil conseguir auditórios ou tendas para

reuniões. Mas um bom lugar é o edifício
da igreja. É importante saber utilizar nossos
templos, pintando-os e re-iluminando-os.
Os membros da igreja, ao verem esses esfor

ços, se engajarão e se envolverão muito
mais na salvação de seus parentes, amigos
e vizinhos. Mas se não for na igreja, e sim

um auditório ou tenda, que haja uma

igreja-mãe, e que essa igreja seja a mãe da

as

em
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mãos de Deus para conduzirem pecadores
aos Seus pés.

Que sejamos estes homens, que sejamos
estas mulheres que busquem o poder onde
Cristo buscou. E quando nos levantarmos,

que o façamos com autoridade, com autori
dade que vem somente com esses instantes
de comunhão com Deus.

uma farsa ao levar para o coração do peca
dor impenitente aquilo que não está no
coração do pregador. Pregação é transbor
dar, é não se pode transbordar uma taça
vazia, a taça tem que ser preenchida. Talvez
essa tem sido a maior dificuldade para o

evangelismo púbico. Não é só a falta de
respaldo e apoio, mas é falta de homens
e mulheres que se entreguem mesmo nas
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Evangelismo da Amizade.

Levi Borrelli
Pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Moema, São Paulo

Das oito marcas descritas, cinco se rela
cionam diretamente com a amizade, com o
relacionamento social, com a sociabilidade

mútua entre as pessoas da igreja, com o
ambiente amigável existente entre irmãos e
interessados da igreja. São elas: espirituali
dade contagiante, culto inspirador, peque
nos grupos, evangelização orientada para
as necessidades, e relacionamentos marca

dos por amor fraternal. Essas cinco marcas
estão presentes no evangelismo pessoal ou
público, individual ou coletivo, num audi
tório único ou em múltiplos auditórios por

meio de comunicação de massa.

Dentro da Igreja Adventista, alguns

autores produziram livros sobre o tema ou
fizeram referência direta, em suas obras, à

amizade como meio e parte de um evange
lismo bem sucedido e da sua importância

no trato com pessoas ainda não converti
das.

Evangelismo e amizade são considerados
neste artigo como elementos que se com
binam perfeitamente nas etapas de pre

paração do campo, da proclamação da
mensagem e na confirmação dos novos
conversos. Ser amigo é conhecer e convi
ver com pessoas a quem desejamos ajudar
e levar a Jesus.

Evangelism and friendship are conside-
red in this article as elements which

shoud be perfectly combined during the
following phases: the preparation of the
field, the proclamation of the message,
and the confirmation process of new con-
verts. Being a friend is to be familiar and
acquainted with people who we desire to
lend a hand and to take to Jesus.

Christian Schwars, diretor do Institutopara o Desenvolvimento da Igreja,
escreveu o livro O Desenvolvimento Natural

da Igreja. Essa obra se reveste de especial sig-
nificância quando se observa a amplitude
da pesquisa que a antecedeu e as conclu
sões tiradas. As pesquisas consumiram dez
anos de intenso trabalho realizado em mil

igrejas, submetendo a entrevistas e questio

nários trinta pessoas de cada igreja. Esses
questionários foram aplicados em trinta e
dois países com dezoito línguas diferentes,
resultando em mais de quatro milhões de
respostas.

Numa das partes do livro, o autor apre
senta algumas das conclusões da pesquisa
sob o título ‘As Oito Marcas de Qua
lidade,” referindo-se às características de

uma igreja que cresce. Schwars^ assim as

descreve: (1) liderança capacitadora; (2)
ministério orientado pelos dons espirituais;
(3) espiritualidade contagiante; (4) estru
turas funcionais; (5) culto inspirador; (6)
pequenos grupos; (7) evangelização orien
tada para as necessidades; e (8) relaciona

mentos marcados por amor fraternal.

Mark Finley,^ no seu seminário “Fazendo

Amigos Para Deus,” expõe o seguinte:
“Não ganhamos inimigos para Deus, ganha
mos apenas os amigos para Deus.” E a

lógica da vida. Inimigos não têm bom rela
cionamento entre si. Um cristão que não

seja amigo (se isso for possível) não ganha
um não cristão para Cristo. Somente se ele
for amigo é que conseguirá outra pessoa

para Deus. Quando se vai fazer uma cam
panha evangelística em algum lugar, os que
virão às reuniões serão aqueles que têm
amigos na igreja, ou amigos no pequeno
grupo. Os ouvintes mais freqüentes e per
severantes nas reuniões evangelísticas são

aqueles que desenvolveram, logo de ime
diato, um relacionamento de amizade com

os obreiros da campanha. Um conferen-
cista que perceba esse aspecto e que queira
assegurar o resultado do esforço evange-
lístico estará, antes do início da campa
nha, conscientizando os membros da igreja

sede da campanha sobre a importância da
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amizade com pessoas não-adventistas. Na
quase totalidade dos casos, os interessados

que vêm às conferências e os que se deci

dem ao batismo, o fazem em função da
amizade que fizeram com os obreiros bíbli

cos. Quando a equipe se retira, os recém-

conversos começam a se afastar porque não
desenvolveram amizade com os membros

da igreja. Assim, sugerimos que a equipe
evangelística chegue alguns meses antes e

esse tempo para conscientizar e prepa
rar os membros para a prática da amizade.

De certa forma isso rompe algumas ;
dições de certas igrejas, especialmente

mais conservadoras. Eu vim de uma igreja
conservadora e a admoestação freqüente

era de não se poder ter amizade com pes
soas de fora... Durante toda a minha infân

cia, pouquíssimas pessoas vieram para
nossa igreja. Depois de vários anos, a
igreja se conscientizou da necessidade de
se relacionar com os vizinhos

conhecidos dos membros que não eram

adventistas. O resultado dessa mudança
de comportamento resultou em batismos

freqüentes e em um crescimento espeta
cular. A igreja conta agora com quatro

novas igrejas filhas. A frase de Finley,
“não ganhamos inimigos para Deus, mas
amigos” deve ser, então, seriamente consi
derada.

use

tra-
as

e com os

ainda, que o principal fator de decisão
para uma pessoa aceitar a Jesus e ser bati
zada foram os amigos, os vizinhos e os
parentes, que influenciam 57%. Os res
tantes 43% ficam por conta do pastor,
escola, colportagem, literatura e outros.
A pesquisa de Oosterwal sugere que a
amizade é mais importante até do que o
próprio pastor na tomada de decisões.

No material de treinamento da Divi

são Sul-Americana para os líderes mis
sionários das igrejas locais, encontramos
o resultado de uma outra pesquisa feita
para descobrir quais as razões que levam
uma empresa a perder clientes. Os clien
tes que mudaram sua preferência foram
classificados de acordo com o motivo da

mudança. O resultado foi o seguinte: 1%
por morte; 3% por mudança de endereço;
5% por dar preferência à outra empresa;

9% por encontrarem preço mais baixo;
14% por causa da qualidade de produto;
e 68% por indiferença no tratamento
com o cliente.

Embora a igreja não seja uma empresa,
se fosse realizada uma pesquisa entre os
membros que dela saíram, certamente se

chegaria a um resultado parecido, prin
cipalmente no que diz respeito ao envol
vimento pessoal. Dando-se maior ênfase

aos relacionamentos amigáveis, perder-
se-ia muito menos do que a igreja perde
hoje.

Outro autor adventista que enfoca
esse assunto é Gottfried Oosterwal. Ele

fez uma pesquisa na Igreja Adventista, na
América do Norte, sobre o envolvimento

pessoal dos membros da igreja entre si
e com os que dela se aproximam. Oos

terwal menciona que 67% das pessoas
que vêm para a igreja tiveram seu pri
meiro contato por meio de parentes,
vizinhos ou amigos. Os outros 33% tive
ram seu primeiro contato através de um
pastor, da colportagem, de uma escola
adventista, folhetos, programas de rádio
e televisão, etc. Sua pesquisa demonstra.

Arn é outro conhecido autor que
aborda o tema da amizade em suas obras.

Ele fez uma relação entre membros ativos,
membros afastados e a amizade. Estudou

cinqüenta pessoas que estavam ativas na
igreja logo depois que se batizaram e cin
qüenta pessoas que se afastaram da igreja
após o batismo. Arn queria saber qual o
relacionamento de amizade entre as pes
soas desses dois grupos dentro da igreja
(ver tabela).

Amigos em
6 meses

0 4 61 2 3 5 7 8 9-1- Pessoas

Membros

Ativos
80 0 0 1 2 2 13 12 12 50

Membros

Afastados
8 13 14 8 4 2 1 0 0 0 50
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Dos cinqüenta membros que continu
aram ativos no seis meses seguintes ao
batismo, todos tinham pelo menos três
amigos. A maioria deles, trinta e sete, tinha
pelo menos sete amigos na igreja. Por outro
lado, dos membros que se afastaram, a
maioria, novamente trinta e sete dos cin

qüenta não havia desenvolvido amizade com

nenhum membro da igreja, de modo que se
afastaram. A conclusão apresentada por Arn
é que quanto mais amigos um novo con
verso tiver na igreja, maior probabilidade
terá de continuar na igreja e se tornar um
membro ativo.

E, portanto, vital para a campanha evan-
gelística, um trabalho de conscientização
com os membros da igreja que servirá de
sede, pois quando a equipe evangelística se
retirar, os conversos permanecerão, forta
lecidos pela amizade desenvolvida com os
membros mais antigos.

Como se pode, então, usar o método da

amizade na evangelização pública? A ami
zade antes da evangelização serve para con
quistar a confiança das pessoas que serão
convidadas a freqüentarem a campanha
evangelística.

Durante a campanha de evangelização, a
amizade servirá para apoiar e reforçar a deci
são dos interessados. E, depois da campa
nha, ela servirá para conservar aqueles que
a equipe de evangelismo conquistou para
Cristo. A amizade, que envolve o “antes” e

o “durante” seria o salgar de que Cristo fala
em Mateus 5:13: “Vós sois o sal da terra;

ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe
restaurar o sabor? Para nada mais presta
senão para, lançado fora, ser pisado pelos
homens.” Isso toma lugar quando o membro
da igreja começa a experimentar as alegrias
do Cristianismo prático.

A amizade poderia ser usada “durante” e

“depois” da campanha para auxílio no pro
cesso de discipular. Quando um membro de

maior experiência, que conhece as normas
da igreja, que sabe dar estudos bíblicos, que
sabe preparar um sermão, desenvolve ami

zade com uma pessoa que está vindo para
a igreja é extraordinário. Através dessa ami

zade, conhecimento e experiência são passa

dos do membro mais antigo para o novo.

Ora, o princípio do sal é um princípio
conhecido por todos nós... O sal tem que
salgar, tem que fazer a diferença. Mas
como o sal vai salgar, se ele ficar dentro
do saleiro. Essa idéia é desenvolvida por
Philip Samaam, outro autor adventista que
escreveu o livro Christs Way of Reaching
People. Ele lembra que o sal tem que ser
misturado para salgar. Assim, os membros
da igreja precisam se misturar com as pes
soas de fora da igreja. Samaam cita o exem

plo bíblico de Jesus Cristo em conjunção
com uma frase do livro A Ciência do
Bom Viver: “O Salvador misturava-se com

os homens como uma pessoa que lhes
desejava o bem. Manifestava simpatia por
eles; ministrava-lhes às necessidades e

granjeava-lhes confiança. Ordenava então:
‘Segue-me’.”^

Jesus misturava-se com os homens.
Semelhantemente, antes da campanha
evangelística, os membros da igreja devem
ser ensinados a se misturarem com as pes
soas. Ellen White diz que Jesus “penetrava
os lares dos homens, confortava os tristes,
curava os enfermos, alertava os descuidados,

e saía pelas vizinhanças fazendo o bem.”
Cristo misturou-se aos publicanos, pecado
res, pescadores, fariseus, samaritanos, habi
tantes de Decápolis, crianças, membros da
sinagoga de Cafarnaum, mulheres, e ter
minou a sua vida, crucificado entre dois
criminosos. Essa maneira amigável de ser
trouxe para o caminho da salvação pessoas
como Zaqueu, Levi, Mateus, Pedro, Tiago,

Filipe, Nicodemos, a mulher samaritana,
o menino dos cinco pães e dois peixes,

José de Arimatéia, Lázaro, Maria, Marta, o
ladrão que se arrependeu na cruz, etc.

Quando a igreja se mistura com as pes
soas de fora para trazer o bem, a igreja tem
muito mais possibilidades de conduzir pes
soas para Jesus. Ellen G. White diz que
Jesus manifestava simpatia para com as pes
soas. Segundo o dicionário Webster, sim
patia é a “habilidade para entrar no estado
mental, sentimental e emocional de outra

pessoa.” Procura saber o que a pessoa está
sentindo, por quê está sentindo, e como
fazer para ajudar-la a passar pelo momento
que está passando. Jesus manifestou simpa

tia pela mulher adúltera quando foi arras
tada aos seus pés. Ele manifestou simpatia
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continuarão amigos mesmo que não se
batizem; (3) escutá-las, identificando-nos e

simpatizando-nos com elas; (4) colocá-las
em nosso círculo de amizade, hospitalidade

e atividades; (5) fazer pequenos atos de
bondade, cortesia e palavras de ânimo; (6)
demonstrar confiança; (7) ser verdadeiro,
transparente e responsável; (8) ser confi
dente de verdade; e (9) praticar o que ensi
namos.

para com Zaqueu, para com paralítico e
para com as mais diferentes pessoas, para
chegar ao coração delas. Quando Jesus se
misturava com as pessoas, Ele também o
fazia para atender às suas necessidades.

Jesus supria necessidade físicas, espiri
tuais e emocionais. Deu pão à multidão

faminta que o ouvia; socorreu os discípulos
na tormenta do mar; fez a mulher adúltera

sentir-se novamente estimada; perdoou o

paralítico de Cafarnaum, pois esta era a
necessidade que ele estava sentindo, reco
mendou a João que cuidasse de sua mãe
quando ela sofria diante da cruz; ajudou
os noivos de Caná; assentou-se à mesa de

Zaqueu para lhe devolver a paz do perdão.

As pessoas têm necessidades diversas
em diferentes fases da vida. Os adolescen

tes têm necessidade e problemas que os
adultos, muitas vezes, não querem mais
compreender. Muitos chegam até mesmo
a declarar que “eles não têm problemas;
são um problema.” Contudo, para o adoles
cente, uma dificuldade que um adulto con

sidera bobagem, é o maior problema que já
enfrentou na vida.

Os itens 2 e 4 clamam por mais aten

ção. Ainda me lembro de uma orientação
que recebi de alguém mais velho no início
do meu ministério: “Se você perceber que
uma pessoa com quem você está estudando
não vai se batizar, deixe-a e vá em busca
de outra.” Isso não é amizade. Isso é inte
resse. Nunca haverá uma verdadeira ami

zade quando o que se busca atender é
somente a satisfação de um interesse. Se
agir assim fosse razoável, Jesus não teria
“perdido Seu tempo” com Judas ou mesmo
com Pedro, que por várias vezes deu mos
tras de que seria um “caso difícil” de con
versão.

Integrar a pessoa em nosso círculo de

amizade e de aceitação é ter a coragem de
trazer a pessoa para dentro de casa, apre-

sentá-la aos amigos, compartilhar com ela
os momentos de lazer e recreação. São dois
itens muito importantes e devem ser con
siderados como tal. Envolvimento total e
desinteressado é o resultado da verdadeira

amizade. E é esse tipo de envolvimento
que ajudará poderosamente uma campa
nha evangelística.

A história de uma igreja adventista dos
Estados Unidos da América poderia ilus
trar adequadamente tudo o que foi apre
sentado até agora. A revista Ministry, de
dezembro de 1977, traz um artigo sobre
a Igreja Adventista de Kerman, Califór

nia. Essa igreja implantou um programa de
evangelização chamado “Kindness-Call.”

Como resultado desse programa, a igreja
experimentou um crescimento de 2000%

nos batismos em relação ao ano anterior.
O programa estava estruturado no envol
vimento pessoal dos membros da igreja
com os de fora. Membros se ofereciam

para cuidar de crianças, transportar pes
soas, fazer pães, entregar pães e outros ser-

As crises são diferentes em cada fase e

idade. Assim, os viúvos e os divorciados
sofrem com o sentimento de solidão e

abandono. Os pais, cujos filhos saíram de
casa para se casarem ou por razões esco
lares e profissionais, sofrem com a ausên

cia dos queridos. Os idosos sofrem com a

diminuição das energias, da agilidade, com
o sentimento de inutilidade e com o
temor do futuro. É necessário conhecer as

necessidades das pessoas para que seja pos

sível dar ajuda. O desenvolvimento da ami
zade é, portanto, fundamental para esse
“socorro.”

Jesus ganhou a confiança das pessoas
e  isso se deu em conseqüência do Seu
modo de ser. Misturava-se com as pessoas

desejando ajudá-las, as escutava, era com
passivo e supria suas necessidades. Assim,
outro componente da amizade é a con

fiança. Samaam sugere alguns procedimen

tos que ajudam os membros da igreja a

conquistar a confiança das pessoas: (1)

demonstrar preocupação genuína com elas
e com seus interesses; (2) assegurar que
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Os corações podem ser tão duros quanto ao
caminho batido e pode parecer uma tentativa inútil

apresentar-lhes o Salvador; mas... o amor de Cristo,

revelado no ministério pessoal, pode abrandar o
coração empedernido.’

viços voluntários para pessoas do bairro.
Havia uma secretária para atender telefo
nemas e solicitações. Se alguém estivesse
necessitando de algum transporte, um
membro iria buscá-la em casa para levar ao
lugar de destino. Se em determinado dia
alguém da localidade necessitasse deixar

sua criança sob os cuidados de outra pessoa
para poder trabalhar, telefonaria para a
igreja e um membro se disporia a ajudar.
Pessoas que necessitavam de alimento, era

só ligar e alguém da igreja levaria pão. Esse
era um verdadeiro evangelismo da amizade,
evangelismo dos relacionamentos. Ellen G

White com propriedade afirma que “per
demos muito, como povo, por falta de sim
patia e sociabilidade uns com os outros.”'’

Concluindo, seria adequado identificar

*  algumas citações que nos ajudarão na iden

tificação da amizade como vital na evange-
lização.

Se nos humilhássemos perante Deus, e fôsse

mos bondosos e corteses e compassivos e piedosos,
haveria uma centena de conversões à verdade onde

agora há apenas uma.’

Se os membros forem conscientizados

sobre esse tópico e prepararem o ambiente

da igreja para a campanha evangelística,
começando a desenvolver a amizade e tendo
muito mais amigos, esses virão e aceitarão
a Cristo. E melhor, continuarão na igreja,
pois estarão protegidos pela amizade cristã
e o amor fraternal.

Wayne McDill diagnosticou que “o inte
grante perdido do evangelismo é a ami
zade.” Assim, deixo aqui a sugestão que nas
campanhas de evangelização pública seja
implantado o ministério da amizade, para
aumentar cada vez mais a eficácia do evan

gelismo público.
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O exemplo de Cristo de ligar-Se aos interesses

da humanidade deve ser seguido por todos... Não
devemos renunciar à comunhão social. Não nos

devemos retirar dos outros.^

É necessário pôr-se em intimo contato com o

povo mediante esforço pessoal. Se se empregasse
menos tempo a pregar sermões e fosse mais dedi

cado a serviço pessoal, maiores seriam os resultados

que se veriam.®
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praticamente silentes.* Mesmo a síntese teo
lógica expressa no livro h^isto Cremos^ não
discute abertamente o assunto, contendo

pouquíssimas referências ao tema, tratando
apenas da comissão evangélica. Algumas
obras de caráter liberal discutem o man

dado evangélico, mas não dão destaque à

ação, apenas ao social,^ Uma rara exceção
é observada no compêndio teológico ela

borado por Millard Erickson,'* mas mesmo
assim, não há uma discussão aprofundada.
Em contraste, nota-se que obras isoladas,
não de cunho objetivamente da área da

teologia sistemática, têm dedicado atenção
séria e discutido o assunto em profundi

dade. Poderiamos aqui apontar alguns dos

grandes clássicos modernos da teologia do
evangelismo, tais como: Kantonen, Theo-
logy of Evangelism (1957); Whitesell, Basic
New Testament Evangelism (1949); Cook,

The Theology of Evangelism (1951);, Warren,
I Believe in the Great Commission (1976);

Watson, l Believe in Evangelism (1978); e

Autrey, Teologia do Evangelismo (1967).

Observa-se que uma das dificuldades para

a elaboração de uma teologia sistemática do
evangelismo público esbarra em uma contin
gência técnica: a que área teológica o assunto
estaria subordinado? Seria um tópico dentro

da Escatologia? Pneumatologia? Soterologia?
Ou ainda da Eclesiologia? Pela dificuldade
em expressar essa articulação tão necessária,
a omissão tem sido a norma.

Pode-se apontar, ainda, a influência da
teologia reformada (calvinista) da predesti

nação, que embora insistindo no contrário,
sempre foi uma barreira óbvia ao evangelis

mo. A situação torna-se ainda mais grave em
conseqüência das idéias contemporâneas da

missiologia ecumênica e do evangelho social

que invadiram as igrejas protestantes tradi
cionais.

Este artigo traz algumas reflexões sobre o

conceito teológico da evangelização onde
a mensagem de Cristo sobre o Reino de
Deus é considerada como o fundamento

para qualquer atividade missionária. O
que prega o evangelho deve refletir sua
experiência pessoal com o Mensageiro e
estar capacitado pelo Espírito para que

se obtenha sucesso. Assim, evangelizar
é viver com Jesus e testemunhar de

Seu poder. Todo verdadeiro cristão se
sentirá impulsionado pelo mandado de ir
e proclamar. O discípular é uma coluna
funcional significativa da igreja onde o
método da inclusividade, como indicado

por Cristo, serve como padrão.

This article brings some considerations
about the theological concept of evange
lism where Christ’s message about the
Kingdom of God is regarded as the foun-
dation of any missionary action. Those
who preach must reflect their personal

experience with the Messenger and be
empowered by the Holy Spirit in order

to obtain success. To evangelize is to live
with Jesus and be a witness of His
power. Every true believer will be pushed
to accomplish the Great Commission.
To call people to be disciples is a signifi-
cant píllar of the church where the all-
inclusive method, as indicated by Christ,
serves as pattern.

Considerações Preliminares

Ao ser feita uma varredura bibliográfica sobre a teologia do evangelismo
público, verificou-se que nenhuma obra de
teologia sistemática trata do assunto de
forma exaustiva como mereceria um tema

tão vital para o Cristianismo. Obras clás

sicas como Strong, Hodge e Berkof são
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sido enviado ao mundo era para pregar e
anunciar o evangelho do Reino de Deus
(Mr 1:14-15; Lc 4:43; 7:22). Essas foram

as primeiras palavras de Jesus e que deter
minaram a essência de Sua missão. Deus
estava tomando a iniciativa no estabeleci

mento de um reino que já se fazia presente.
Essa presença não era verificada apenas
pelo fato de haverem curas, milagres e
sinais, mas na pregação das boas novas
aos pobres e oprimidos (Mt 11:5). A tra
dição havia reduzido o conhecimento do
caminho da salvação a estruturas sociais
e laços hereditários. Tornara-se coisa de
alguns poucos, apenas dos mais favoreci
dos. Com o advento do Reino de Deus,

porém, todos poderiam ser convidados às
bodas (Mt 22:2-10). O caráter do reino
era universal e uma nova ordem de coisas

havia sido estabelecida (Mt 11:25-26).

Nas mensagens de Jesus, o domínio do
Reino de Deus envolvia dois momentos

distintos. No primeiro, a salvaçã.o, o perdão
dos pecados era uma realidade presente. O
reino já estava instaurado. Contudo, havia
ainda um segundo momento, uma dimen
são futura, que chegou a confundir não
apenas os líderes religiosos judeus, mas até
João Batista e os discípulos. O reino não
ainda estava estabelecido em sua plenitude.

E por quê? Haveria um julgamento no
futuro. Assim, a pregação das boas novas
deveria conter sempre duas variáreis. Pri
meiro, a salvação é presente e todos podem
obtê-la. Em seqüência, deveremos aceitar
cabalmente essa oportunidade, porque em
breve ocorrerá um juízo. Em termos adven-
tistas, a pregação da primeira mensagem
angélica atesta que a hora desse julgamento
já chegou (Ap 14:6-7). Há, portanto, maior
urgência hoje na pregação do evangelho.

Jesus definidamente associou a fideli
dade ao evangelho como fidelidade a Si
mesmo. Assim, amor ao evangelho signi
fica, em última instância, amor a Cristo
(Mr 10:29-30).

Todavia, o que é o evangelho? O verbo
euaggelizomai tecnicamente quer dizer “levar
novas de vitória.” Originalmente, no grego
clássico, euaggelion significava a recompensa

recebida pelo mensageiro da vitória. Como
as boas novas traziam alívio aos que as

Certamente a maior limitação no desen
volvimento de uma teologia do evangelis-

mo público é verificada pela dissociação
entre a teoria e a prática. A Grande Comis
são é categórica ao envolver todo aquele
que se chama cristão. Contudo, o Cris
tianismo vem perdendo, cada vez mais, a
dinâmica do testemunho público.

Não podemos afirmar, todavia, que o e-
vangelismo público tenha morrido. A his
tória da Igreja Cristã, pela sua expansão
durante esses dois milênios, é prova incon
testável de sua existência ativa.^ Mas onde

está o vigor missionário da Igreja Cristã
Primitiva?^

Recentemente, o evangelismo público
tem sido realizado, quase que exclusiva
mente, por alguns poucos movimentos reli
giosos de caráter pentecostal, onde, via de
regra, a ênfase está apenas nos “sinais” e
não no conteúdo evangélico. Como exem
plo temos a famosa “Cruzada Nacional de
Evangelismo.”

Além da Igreja Adventista do Sétimo
Dia, que tem se mantido atenta e preocu
pada com o mandado divino de ir e pregar,
deve-se apontar a atividade marcante do
mais destacado evangelista do século: Billy
Graham.’

Implicações Teológicas

Uma teologia do evangelismo público,

para ser estabelecida em bases sólidas,
deverá representar a congruência dos

seguintes tópicos teológicos: o eclesioló-
gico (ministério, função da igreja, missão
e comissão), o soterológico (o indivíduo

salvo que se torna uma testemunha), o cris-
tológico (o Reino de Deus, o Cristo cru
cificado e ressuscitado como o centro - o

evento Cristo), o escatológico (evangelho

que deverá ser pregado até o fim) e o pneu-
matológico (a fonte dos dons e poder da

igreja).

Base: O Evangelho de Cristo

Jesus, desde o início do seu ministério,
declara que a razão básica pela qual havia
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no chamado a experienciar a Cristo e a

pregar Suas boas novas. O que Jesus viveu,
pregou e anunciou, devemos igualmente
fazer, pois Ele sempre estará conosco “até a
consumação do século.”

Paulo foi um dos escritores do Novo

Testamento que compreendeu com clareza
essa comissão. Insiste em autodenominar-se

pregoeiro desse evangelho do Reino de
Deus (Rm 8; 18-23). O uso que o apóstolo

faz da palavra euanggelion como um sujeito,
sem nenhum qualificativo (Rm 1:16), indica
que seus leitores já possuíam um conheci
mento claro e padronizado sobre o assunto.
Nos escritos paulinos, o termo evangelho

aparece sempre como objeto direto de um
verbo relacionado com o falar ou o ouvir.

Para Paulo, o evangelho condensa dois sig
nificados básicos: (1) a proclamação ativa

da mensagem e (2) o conteúdo proclamado
(I Co 9:14). Assim, o Evento Cristo torna-se

o evangelho em si. É a personificação de
Cristo; é o viver nEle. O que partilha dessa

experiência irá certamente pregar o evange
lho, ser um evangelista. Quando Paulo uti

liza a expressão “evangelho de Cristo (Rm
15:19) é tarefa bastante complexa caracte
rizar sintaticamente o tipo de genitivo (de

Cristo) como sendo objetivo ou subjetivo,

pois Cristo foi entendido como o objeto e
autor da mensagem simultaneamente.

Acima de tudo, Paulo expunha o evan

gelho como poder de Deus para a salvação
(Rm 1:16). Ele é o absoluto e exclusivo

meio de salvação. Não apenas transpõe as
barreiras culturais e sociais, mas também

as temporais. O evangelho nunca se torna
obsoleto (Ju 3). Cristo (e Sua mensagem) é
o mesmo hoje e eternamente. O evangelis-
mo deve ter a dimensão sempre presente de

Cristo (Mt 28:20). Não o anúncio de um

Cristo que morreu na cruz, mas que atua
e é poderoso hoje. A Sua ressurreição
certeza da missão: o futuro do testemunho
missionário está aberto.

Nesse sentido, o evangelho se atualiza.

É sempre a mensagem certa para o tempo
certo. Desde Gênesis 3:15, o chamado

proto-evangelho, a mensagem do plano da
salvação que há em Cristo é adequada
a cada momento peculiar da história
humana. Isto torna o evangelho na verdade

o

e a

recebiam, o mensageiro deveria ser recom
pensado. Esse sentido é muito próprio
no contexto do Grande Conflito. Com o

tempo, o aspecto da recompensa foi desa
parecendo e a palavra euaggelion passou
a significar as notícias de vitória em si.®
Assim, a mensagem sempre deve ser trans
mitida com vibração e recebida com alegria
e prazer. Deverá sempre haver uma cum
plicidade emocional e racional entre o que
transmite e o que recebe a nova.

Há sempre um sentido de proclamação
forte e de ação comunicativa intensa nas

associadas com euaggelion noexpressões
Novo Testamento. Deve ser anunciado

como por um‘ arauto, significado básico
de pregar - kerusso (Mt 4:23; G1 2:2). Dele
deve-se falar - laleo (I Te 2:2), testificar - dia-

marturomai (At 20:24), proclamar - katan-

gello (1 Co 9:14), servir com presteza -
douleuo eis (F1 2:22), trabalhar com esforço
- sunathleo en (F1 4:3), ministrar - hierourgeo

(Rm 15:16) e pregar com plenitude - pleroo
(Rm 15:19).

No caso específico de Jesus, era tanto
mensageiro como a mensagem. Em outras

palavras. Sua pessoa se constituía
teúdo do evangelho. O fundamento da
igreja cristã foi muito bem definido por
Pedro: “Tu és Cristo, o Filho do Deus
vivo” (Mt 16:16). Portanto, qualquer evan

gelho que não fale precisamente de Cristo
e não tenha a autoridade de Cristo, não é o

evangelho verdadeiro. O ensino correto do

evangelho pressupõe, em primeiro lugar,
uma atitude relacionai com Cristo através

da fé e, consequentemente, conhecimento
dos Seus ensinos. Se essas duas dimensões

não estiverem em equilíbrio, será conside
rado uma perversão (G1 2:14). Não exis
tem vários evangelhos, mas um apenas
(G1 1:6-9). A partir dessa compreensão, os
Evangelhos, como tecnicamente são cha
mados os primeiros quatro livros do Novo
Testamento, não são apenas uma coleção
de eventos históricos ou uma ladainha teo

lógica, mas a incorporação individual do
Mensageiro e Sua mensagem.

A exemplo de Jesus, o cristão deverá,
acima de tudo, viver o evangelho e com
alegria proclamá-lo. A Grande Comissão
(Mt 28:19-20) constitui-se essencialmente

o

no con-
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sempre presente (II Pe 1:12). A Bíblia nada
mais é do que uma coleção de “verdades
presentes” acondicionadas sob perspectivas
históricas distintas, como nas mensagens
de Noé, do santuário, dos profetas, de João
Batista, etc. Hoje, somos mais do que pri
vilegiados, pois vivemos com a bagagem
somatória e exponencial de todas essas pro
clamações que se encontraram no Evento
Cristo e, além de tudo, somos os responsá
veis pela transmissão da última mensagem
que será dada antes do juízo final. Vivemos
na última fase da pregação do evangelho
(Ap 10:11; 14:6-12).

munho missionário) só é possível pelo Espí
rito. Essa é a experiência proposta por Jesus
em João 3:5-8. O batismo cristão da “água
e [do] espírito” evidencia que no novo nas
cimento todo o crente fiel recebe a outorga

efetiva do Espírito Santo. Essa capacitação
pneumática deverá acompanhar, desde a
regeneração, todas as fases do crescimento
espiritual. Assim, o poder do Espírito não
é algo suplementar, opcional, acessório ou
mesmo posterior na experiência do cristão,
como querem equivocadamente os pente-
costais. Na Bíblia, o Espírito não é um luxo
agraciado a uns poucos cristãos. A todo

cristão genuíno, nascido da água e do Espí
rito, são concedidos dons ou carismas para

que este viva a abundância de sua experiên
cia com Cristo. Alguns desses dons desen
volvem a estrutura espiritual interna: a fé,
a esperança e, sobretudo, o amor (I Co
13). Essa ação carismática resulta na produ
ção do fruto do Espírito em contraste com
as realizações espontâneas do ser humano
carnal (G1 5:22-23). O resultado é óbvio:

“Se vivemos no Espírito, andemos também
no Espírito” (v. 25). De igual modo, a todo
nascido em Cristo o Espírito Santo con
cede carismas que estão diretamente liga
dos à constituição da comunidade cristã.

São os dons para o serviço, tanto intra
como extra eclesia. Nas listas de dons espi
rituais, e em especial as de I Coríntios 12,

alguns dons são concedidos para a edifica
ção interna da igreja. Outros, entretanto,
estão ligados à expansão e crescimento
da comunidade. Ambos só têm sentido se
usados no contexto do desenvolvimento da

igreja, não tendo aplicações exclusivamente
pessoais.

Na relação de dons de Efésios 4:11-12, o

dom de evangelista é explicitado. Contudo,
o que recebeu tal capacitação carismática
não deve se entender como exclusivo, pois
não existe nenhum nascido em Cristo que

não tenha recebido do Espírito o dom de
testemunhar, o dom de evidenciar o evan

gelho àqueles que não o conhecem. Essa

é uma condição sine qua non de todo
crente verdadeiro. “Todo verdadeiro discí
pulo nasce no reino de Deus como mis

sionário. Aquele que bebe da água viva,
faz-se fonte de vida.”*^ Não existe vigor reli

gioso individual sem o Espírito. Não existe
igreja que não tenha indivíduos com caris-

O Poder: A Presença do Espírito

Só existe comissão evangélica com o
Espírito. Jesus deixou essa realidade bem

explícita aos discípulos antes de ascender

aos céus (At 1:8). De fato, só existe a igreja
se há a presença do Espírito, e o Espírito
só está presente quando a igreja interioriza

a Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, mas

o corpo só sobrevive sob a energização do
poder do Espírito. Assim, a igreja cristã é

um evento cristológico e pneumatológico
simultaneamente. Após terem os discípulos
compreendido plenamente o significado da

morte e ressurreição de Jesus (At 11:15-17),
no momento em que Cristo era entroni-
zado em suas funções sumo-sacerdotais
céus, desceu sobre o cenáculo o Poder Mis

sionário (At 2:1-4). Agora, a igreja apos
tólica poderia ser evangelística e estava

capacitada a cumprir sua missão. O Pen-
tecostes é a inauguração do evangelismo

público. Todos ficaram “cheios do Espírito”
e começaram necessariamente a pregar às
multidões que estavam em Jerusalém para a
festa (vs. 4-12). O evangelismo público pro-

reações tão surpreendentes e sobrena
turais que a única reação seria exclamar:

isto dizer?” (v. 12). Na prática.

nos

voca

que quer
só existe evangelismo real após o Pentecos-

Os gregos de João 12:20-21 tinham quetes.

esperar!

Da mesma forma que na igreja primi-
e a comunidade dostiva, hoje, o crente

filhos de Deus só existem pela gestão capa-

citadora do Espírito Santo. No campo indi

vidual, o poder para vivermos uma vida
cristã vitoriosa no exercício dos dons (teste-
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Todos os Evangelhos, sem exceção,
trazem o chamado da comissão do discipu-
lado.

mas evangelísticos. Não existe comissão
sem derramamento de Poder.

Isso denota a significância de seu con-

teúdo, pois nem todos os ensinos de Jesus
foram quadruplamente assim registrados.
Parte do final longo de Marcos 16:15-16

expressa, mesmo que de forma sucinta, o
mandado de pregar a toda a criatura. Em
Mateus 28:19-20, o discipulado é definido

através da disposição em fazer outros discí

pulos. Aqui não há referência explícita ao
evangelho, mas a fórmula é a mesma: dis-
cipular é igual a evangelizar. Lucas
o seu evangelho com a ordem de pregai

ependimento para remissão de pecados
(24:47) e, ao mesmo

livro de Atos com a pro-

encerra

arr

a todas as nações

tempo, inicia o

O Mandado: a Grande Comissão

Se considerarmos brevemente a comis

são apostólica do testemunho veremos que
essas foram as últimas palavras proferidas
por Jesus antes da ascensão. Sempre as
últimas palavras são as mais significativas
na experiência humana, pois representam
a síntese e as derradeiras aspirações. No

caso de Jesus não foi diferente. A Grande
Comissão revela as intenções finais de
Cristo quanto ao estabelecimento de Sua
igreja. Ele havia proclamado a chegada do
Reino de Deus por três anos e meio e,
agora, tendo completado Sua missão
Terra, deveria encaminhar decisivamente a

continuidade no projeto salvífico.

Nota-se na Grande Comissão um para

doxo. Por muitas vezes, e até de forma

severa, Jesus havia impedido a proclama
ção de seus feitos, como em Mateus 9:27-31.
Mas agora, Ele ordena que Seus ensinos
devem ser proclamados a todas as gentes.
Contudo, o paradoxo se demonstra inver
samente proporcional. Nos casos anterio
res, a despeito da ordem clara de Jesus, o
que Ele havia feito foi plenamente divul
gado. Hoje, com a ordem expressa da pre
gação, muitos dos que se dizem cristãos
não se engajam na missão.

A Grande Comissão expressa a própria
razão da existência da igreja. Não existirá
comunidade cristã se esta se fechar sobre si

mesma. O Reino de Deus tem de ser pro

clamado. Todos os que cressem no nome
de Cristo deveríam ser missionários. O

chamado e convite para o discipulado cris
tão é, de fato, um comando. Novamente,

não é algo opcional, tarefa feita apenas por
profissionais assalariados, pessoal extrema
mente treinado ou por alguns poucos da
igreja. Mas, ao mesmo tempo, não é algo
forçado, “empurrado” sem a devida capaci

tação. Pelo contrário, é uma ação voluntá
ria, livre e prazerosa. Os apóstolos, como
nós, não foram enviados na base de suas

próprias forças. A autoridade era de Cristo

(Mt 28:18) e o poder era do Espírito Santo
(At 1:8).

na

messa de poder para que essa pregação

atinja “os confins da terra” (1;8). E a
Grande Comissão um dos elos efetivos na

de Lucas com Atos - onde o pri-conexao

meiro termina, o segundo inicia. Aqui, a

marca do poder não é dos apóstolos, mas
do Espírito. O registro de Atos conta como
a igreja primitiva reagiu ao mandado e ao
poder divinos.

Pouco se fala na comunidade cristã da

comissão de João 20:21, pois esta é muito
mais abarcante do que uma ordem. Assim
como o Pai me enviou ao mundo, assim
também eu vos envio.” Neste mandado,

Jesus identifica Sua missão com a nossa.
De forma deliberada e precisa, posta Sua

missão como o modelo: como... assim

também...” Mensagem e vida andam junt^
estabelecimento do Reino de Deus. U

verdadeiro evangelista não é apenas um

expositor ou pregador, mas aquele que, por
seguir o exemplo de Cristo em sua vida, tes
temunha desse relacionamento. Em João,
a ordem missionária pode ser entendida
como uma terceira processão. Em primeiro

lugar, o Pai envia o Filho. Depois, o Pai e o
Filho enviam o Espírito. Agora, a trindade
envia a todos os cristãos.

no

Colunas Funcionais da Igreja

Para efeito deste estudo, estamos identi

ficando como três as principais colunas que

sustentam as ações da igreja. Como pri-
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meira coluna está a edificação. Uma das ●

funções mais destacadas da igreja é a soli
dificação interna da comunidade cristã,
ou seja, a igreja em seu aspecto “intra.”
Paulo constantemente exorta quanto a

importância primária da edificação do
corpo de Cristo por meio de carismas
especiais (Ef 4:12, 16, 29; I Co 12; 14:4-5,
26). Esses dons devem primordialmente

estar centrados na constituição da igreja
como um todo e não no benefício de

certas pessoas da comunidade em par
ticular. Membros capacitados pelo Espí
rito colocam-se a serviço da igreja e não
vice-versa. Em suma, é a igreja e não
o indivíduo que deve ser primeiramente

beneficiado. Este último receberá bênçãos
individuais dos serviços que foram con
cedidos sobre toda a igreja. Tal edifica

ção é solidificada através da comunhão,
do ensino e instrução e da pregação pro
fética.

De forma definitiva. Atos 1:8 indica a
técnica da inclusividade. Primeiramente, o

evangelho deveria ser anunciado em Jeru

salém, a vizinhança imediata, onde nor
malmente é o lugar mais difícil para se
testemunhar. Contudo, diz-se que “santo
de casa não faz milagres.” É até compre
ensível que, nesse contexto de proximi

dade, exista uma desconfiança natural, mas
é também nesse ambiente que o cristão
expõe com maior visibilidade o seu relacio

namento íntimo com Cristo. Todos pode
rão ver se “sois meus discípulos” (Jo 13:35).
Esse é o testemunho da presença, do coti
diano, da demonstração objetiva de ami
zade. Em Jerusalém já existia uma igreja
e mesmo assim o evangelho deveria ser
anunciado. Essa igreja deveria ser um pólo
evangelístico no seu território. Isso mostra

que evangelismo deve iniciar (e continuar)

a partir do próprio ambiente já caracteri
zado como evangelizado. A igreja precisa
ainda crescer!

A adoração é a segunda razão funcio
nal para a existência da igreja. A comuni
dade cristã deve se reunir constantemente

em culto com o objetivo de celebrar a

grandiosidade de Deus como Criador,
reconhecendo a limitação essencial dos
seres criados. Através de momentos de

louvor, gratidão, confissão e exortação,
a igreja se rende em entrega coletiva a
Deus.

A segunda demarcação geográfica é a
Judéia, áreas de pensamento homogêneo
ao do pregador em termos de cultura,

ambiente e costumes. Ir e proclamar o
evangelho na Judéia indica os locais próxi
mos onde se deveria estabelecer uma igreja
nova.

A inclusividade poderá indicar situações
mais complexas. Agora, as boas novas deve
ríam, num terceiro momento de expan

são, atingir a região de Samaria. Esses são

lugares onde não gostaríamos de ir e
pregar. São aqueles ambientes chamados de
territórios difíceis e duros de serem evan-
gelizados. Em boa medida isso ocorre em

virtude de nossos próprios preconceitos,
como no caso dos judeus em relação aos
samaritanos. Evidencia-se, contudo, como

uma atitude cultural negativa que, na maio
ria dos casos, mostra-se improcedente (cf.
At 8).

os

A terceira coluna na constituição da

igreja, não menos significativa que
anteriores, é o evangelismo. E a partir daí

que se concretiza a expansão do corpo de
Cristo. Ir ao mundo e proclamar as verda

des do evangelho de Cristo resultará no

crescimento da igreja e em conseqüente

expansão do Reino de Deus (Mt 28:19;
Mr 16:15). Alguns textos revelam deta

lhes significantes no processo evangelís
tico. Apocalipse 10:11 evidencia o método

deveria ser usado pela igreja que tem

as

que
a tarefa de pregar o evangelho no tempo
do fim. Aqui, as boas novas deveríam ser
transmitidas respeitando as particularida

des de “povos, nações, línguas e reis,” isso

é, a missão deve ser global. Já Mateus
24:14 indica que o evangelho incorpora e

expõe a proximidade da parousia - a pre

gação deverá se intensificar até atingir a
todos e, só então, virá o fim.

A consciência missionária de uma igreja

deverá caminhar até atingir a preocupação
global. O testemunho

geográficos. O evangelho, assim, deverá ser
anunciado até aos confins da terra. Não é

só nas terras estrangeiras além-mar que o
evangelho deverá ser proclamado. A irra
diação do testemunho deverá representar

possui limitesnao
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um movimento ondular, como de uma

pedra lançada no meio de um lago. Lucas
deixou a prova primária da eficácia desse
método no livro de Atos (2:5; 8:1, 4-8;

10-11; 13:1-3). O projeto da inclusividade

nos evidencia que podemos ser missioná
rios onde estamos, seja este lugar Jerusalém,
Judéia, Samaria ou noutra terra distante.
Da mesma forma, como fiéis testemunhas,

devemos sempre manter a lucidez do evan-
gelismo sem levar em conta as possíveis
barreiras geográficas, culturais ou lingüísti-
cas. A pregação difere apenas na extensão
de seu raio de ação, mas não na mensa
gem ou na responsabilidade da igreja, pois
esta mostrará sua vitalidade e dinamismo
se estiver envolvida em todas as áreas: e-

vangelismo local, criação de novas igrejas
ou missão global.

jeto ou um método, mas é uma relação -
é o jorrar de uma experiência com Cristo.
A contemplação da grandiosidade de Deus
e Seu amor salvífico, a exemplo do profeta
Isaías, não nos deve deixar estáticos (Is 6).
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Conclusão

O poder de Deus é que nos torna dis- .
cípulos e evangelistas. E este dom do Espj-',
rito que nos deixa inquietos e nos lança á-
seara madura. Se compararmos Atos 21:8;
6:5 e II Timóteo 4:5 chegaremos à conclu
são que, em termos de função, o evange
lista e o apóstolo deveriam desempenhar
as mesmas tarefas. Assim, com as devidas
correções de natureza e significado, pode
riamos dizer que os evangelistas de hoje
são apóstolos da igreja primitiva. Devem,
portanto, estar engajados primordialmente
na obra missionária mais do que nas ativi
dades administrativas da igreja (At 6). Ser
evangelista é ser um verdadeiro discípulo
“pescador de homens.”

Desse modo, a missão evangélica não
é de apenas alguns poucos na igreja. Em
realidade, é a conversão que determinará
o grau do senso de missão. Não converti
dos não têm missão (Gl 1:15-16; Rm 1:4-6).
O chamado de Cristo é coincidentemente
eficaz tanto para a salvação como para a
missão. Assim, evangelismo não é um pro-
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O Evangelista e Sua Pregação

Reginaldo Kaefler
Pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Portão, Curitiba

como João Batista, que saía de seu escori'
derijo no deserto para buscar informações.
Tais informações compreendem tanto o
que era a sociedade, bem como a maneira
como vivia. Valia-se da teologia para alcan

çar a sociedade. Creio na validade deste
simpósio, pois podemos ter uma “recicla

gem,” uma atualização. Depois que entra
mos na atividade pastoral e evangelística,

ficamos praticamente isolados da fonte do
saber. É muito gostoso poder voltar à escola
de teologia, pois isto nos inflama a dar a
mensagem do evangelho aos que dela pre
cisam.

Num caráter de aconselhamento a futu

ros evangelistas, Kaefler trata neste
artigo das grandes alegrias que o prega
dor do evangelho experimenta. Ao con
templar os milagres extraordinários de

Deus na transformação de seres huma
nos o evangelista sente-se recompensado

por seus esforços. Mesmo sob pressão de
aparente fracasso ou em territórios consi

derados difíceis, o mensageiro do evange
lho deve se sentir como representante de
Cristo.

In a friendly speech to future evangelists,
Kaefler depicts in this article the great

joys experienced by a gospel preacher..
Attentive to the extraordinary miracles
of God in changing people the evangelist
feels himself rewarded by his efforts.
Even though under pressure of apparent
failure or in areas considered to be diffi-

cult, the gospel messenger must feel him
self as Christ’s ambassador.

Admiro o evangelista que procura se
atualizar. Louvo a iniciativa por essa busca
do saber. Mas não se deve esquecer que é
nosso dever levar essa mensagem aos que
necessitam do Salvador. Temos que aten

der a todos. Temos, porém, dificuldades?

Claro que sim. Por isso espero estar
vendo para pessoas maduras, que tenham

libertado da “maldição dos números

frios,” como muitos assim dizem, pois

a maldição dos números tem desgraçado
a vida de muitos evangelistas. Por quê?

Porque, às vezes, os evangelistas são avalia
dos por números e se esquecem da obra a
ser realizada. Nunca números espelham a
realidade se não devem ser olhados como
os únicos resultados do trabalho de prega

ção. Como conseqüência, vá lá, mas nunca
como um fim em si mesmo. E uma tragé

dia quando isto ocorre. Por isso que João
Batista não tinha esta preocupação, pois a

preocupação dele era alcançar pessoas. E
quanto mais melhor. Mas quando a missão

gira em torno de um alvo alcançado e
quando este não é alcançado, a tendência
é golpear o evangelista que não o alcançou
e atingir o seu ministério. E comum ouvir
mos coisas do tipo: “foi um fracasso!” Ou

“o evangelista tal foi lá e não deu em nada.”

Seja em Serra Negra ou em qualquer outra
cidade não receptiva à mensagem adven-

escre-

se

ute para atingir as necessidades de

^cada um. E com isso não haverá acep
ção de pessoas. João Batista é o nosso
modelo como evangelistas. Em João 1:6 e

7, lemos: “Houve um homem enviado por
Deus, cujo nome era João. Este veio como

testemunha para que testificasse a respeito
da luz, a fim de todos virem a crer por
intermédio dele.” Ele portava uma men

sagem para todos. Tinha uma mensagem
até para o rei Herodes. Este o ouvia e
tremia. A ele iam os rabis, os sacerdotes, as

multidões, os camponeses, os rejeitados, os
pescadores, os soldados e publicanos. Para

todos, João Batista tinha uma mensagem.

Não importa que tipo de pessoa chegue
até você. Não há evangelista só da classe

alta ou da baixa. O evangelista tem que
estar preparado para o que der e vier.

Tem que ser um homem atualizado, precisa
saber o que está acontecendo ao seu redor.

I
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tista. O trabalho é apontado como um fra
casso. Mas como foi um fracasso, se de lá

saiu um teologando, e o que esse homem
vai fazer daqui por diante? Fracasso, se ava
liarmos os números frios. Será realmente

uma desgraça se avaliado na extensão do
que Deus pode fazer? Louvado seja Deus!

Esteja certo de que a mensagem que
vamos levar é importante. Mas nem todos a
aceitarão porque Deus respeita o livre arbí
trio, Lá na frente virá o resultado porque
o poder ilimitado do Salvador atrai cora
ções que podem aceitar o ilimitado amor
de Deus.

que é o poder de Deus. Jesus já havia
falado sobre isso em Lucas 10:13 e nos

versos seguintes. Ele deixou muito claro
que existem muitas diferenças entre cidade
e cidade, que existem diferenças de reações
de pessoa para pessoa. Por isso nós não
podemos ir pelos conceitos de uma pessoa
fria, sentada em uma cadeira fria, atrás de
uma mesa fria num escritório frio, com

um número frio, calculado por alguém que
não está vivendo o calor do evangelho. O
próprio Jesus falou: “Ai de ti, Corazim! ai
de ti, Betsaida! Porque, se em Tiro e em
Sidom se tivessem operado os milagres que
em vós se operaram, há muito, sentadas em
cilício e cinza, elas se teriam arrependido”
(Lc 10:13).

Há comportamentos diferentes em deter
minadas cidades e culturas que marcam a

ação evangelística. O próprio Cristo se refe
riu a algumas cidades, pois se em outras
houvesse sido feito a metade do que foi

feito nas primeiras ter ia havido muitas con

versões. Veja a limitação quando Ele entra
em Cafarnaum. Leia o verso 15, “E tu,

Cafarnaum, porventura serás elevada até
o céu? até o inferno descerás.” Vemos,

então, porque Cristo respeita a livre escolha
humana. O livre arbítrio limita o alcance

do poder divino, do poder de Cristo que
podia se espalhar e alcançar o mundo
inteiro. Deus respeita a livre escolha de
cada um. No verso 16 Ele diz: “Quem vos

ouve, a mim me ouve; e quem vos rejeita, a
mim me rejeita; e quem a mim me rejeita,
rejeita aquele que me enviou.”

O evangelista vai para uma determinada
cidade já sabendo que há solos diferentes
e deve saber também que há colheitas dife
rentes. Não compete ao evangelista julgar
o solo, muito menos a semente, Ele sabe

que a semente é genuína e verdadeira e o
solo não lhe compete julgar. Sua missão
é semear, é buscar e salvar quantos Deus
colher. E é responsabilidade de sua admi
nistração apoiá-lo sabendo que o que vier
é o que Deus lhe deu. Isto independen
temente de já terem definido por um
número pré-fixado que só iria lhe atrapa
lhar, porque só vai saber quando buscar

e quanto buscar quando a colheita termi
nar. Agora, uma coisa tem que acontecer
com esse evangelista. Com muito ou com

Permita-me ilustrar esse ponto. Você
conhece o jogador Ronaldinho, Lembra-se
de quando ele comprou aquela Ferrari,

um carro que chega a 260 quilômetros
por hora? Vi o Ronaldinho sentado nessa
máquina mostrando seus “dentinhos.” Um

carro todo computadorizado. Ali estava a
mensagem: a Ferrari. Ali estava o mensa

geiro: Ronaldinho. Ele não sabia operar
nem 5% dos computadores da Ferrari, não
sabia usar 5% dos equipamentos que ela
possui. Foi suficiente o vendedor instruí-lo

para que ele pudesse sair dirigindo pela
Avenida Brasil. Ele utilizaria 5% de tudo o

que o carro oferecia a seu dispor. O carro
está na mão de um “piloto” que vai utili
zar não mais de 10% que uma Ferrari pode
fazer. Quando ele chega à Via Dutra, per
cebe que tem um sinal de limite de veloci

dade de trânsito, mas está agora com um

carro que pode andar a 260, 300 quilôme
tros por hora. Basta brincar com o acele

rador. Mas o sinal diz que “você pode ir
até...” Está entendendo? Isso é o coração,
é a ponta do evangelismo. Você está diri

gindo uma Ferrari. Tem as limitações e está
numa estrada. Um coração receptor pode
me limitar naquilo que é capaz de supor
tar. Viemos pela Rodovia dos Bandeirantes
que permite o limite de 120. Mas o carrão

do Ronaldinho poderia correr a mais de
200. Na estrada de Sorocaba a placa avisa

que o limite é 40 quilômetros por hora.
O que encontramos é mudança de estrada
e estrada. E existem pessoas que são limi
tadas, preconceituosas, que não admitem
mais velocidade. Você tem que andar

segundo a velocidade que a estrada lhe
permite... Isso limita a ação do evangelho.
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pouco, ele tem que dormir no travesseiro
tranqüilo e consciente, pois se de sua pre
gação há um resultado numérico menor do
que o esperado, não é porque ele trabalhou
pouco, mas porque o que Deus colheu
foram apenas alguns poucos que aceitaram

● o evangelho.

Em Luiz Gonzaga, RS, havia um senhor
que saía bravo, pisando duro quando
entrava no lugar das reuniões. Eu dizia
depois da pregação, “ele não vai voltar
nunca mais.” A esposa estava envergonhada
e de cabeça baixa. Mas, no outro dia, vol
tava. E a equipe pressionava: “mas, pro
fessor Reginaldo, como pode haver um
homem tão duro.” Eu dizia: “se há uma

pessoa que precisa do evangelho é esta.”
Ele não perdeu nenhuma noite. E em uma

das últimas, ele me fez uma pergunta. Mas,

quando fui responder, saiu bravo. No dia

seguinte, descobri o nome dele e quando
chegou a noite lá estava ele. E eu disse: “Sr.

Flávio, ontem quando de sua pergunta... e
lhe respondí.” No outro dia ele entrou feliz
no auditório. Fui ao encontro dele e

peguei em sua mão e lhe perguntei: “Então,
seu Flávio, como passou?” Ele me res
pondeu que havia bebido só um pouqui
nho, mas de refrigerante. É que antes ele
andava bêbado, mas agora já não estava
mais fazendo uso do álcool... Louvado seja
Deus! Seu poder é ilimitado. Levemos o
evangelho que é o poder de Deus para a

salvação de todos, sejam judeus ou gen
tios, sóbrios ou alcoólatras, pobres ou
ricos, cultos ou analfabetos. Que Deus

possa dizer de cada um de nós: “Houve
um homem enviado por Deus cujo nome
era...

'57-





Parousia Semestre 2001, Vol. 2. No 1, 59-66

Copyright ̂  1976 Conferência Geral da lASD.

Evangelismo e a“Terminaçâo da Obra
Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia

Este documento, votado no Concilio

Anual da Associação Geral da Igreja
Adventista do Sétimo Dia realizado em

Takoma Park, MD, entre 13 e 21 de

outubro de 1976, incorpora desafios que
devem sempre estar diante da igreja ao

cumprir sua missão evangelística.

os parlamentos, palácios, legislaturas e a

população do mundo com esta mensa
gem, e para sacudir a população, a ordem
pecaminosa do mundo, de maneira que
os indivíduos tenham a oportunidade de
unir-se ao remanescente fiel do Senhor

e receber o Seu selo, ou voltar-se contra
Ele e receber o sinal da besta. Cremos

que constituímos o atual desafio do anti-
cristo, e que na última geração da Terra

a igreja será forçada a tomar sua posição
contra as legiões do inferno e que, apesar
de toda oposição, chegará a conseguir
a vitória total. Quando Jesus declarou:

“Todo poder me é dado no céu e na
terra,” queria dizer que nenhum inimigo
poder ia permanecer no caminho da igreja
conquistadora do Senhor. “A igreja de
Cristo, débil e defeituosa como possa ser,

é o único objeto na Terra ao qual Ele dis

pensa Seu supremo cuidado. Enquanto
estende a todo mundo seu convite para

que venham a Ele e sejam, salvos, comis

siona Seus anjos para que dispensem
divino auxílio a cada alma que a Ele vem

em arrependimento e contrição.

Enquanto reconhecemos a certeza da

vitória final da igreja do Senhor, cremos
também firmemente que as vitórias preli
minares podem e devem ser nossas agora,
se obedecemos fielmente a vontade reve
lada do Senhor. Podería suceder que,

como o Israel da antigüidade, gastásse
mos desnecessariamente energia e tempo

preciosos no deserto, quando poderiamos
estar desfrutando das bênçãos da terra de
Canaã.' É possível que estejamos seguindo

um curso de ação hoje que esteja atra
sando nossa entrada na Terra Prometida.

Satanás atacará a Igreja de dentro e de
fora, com o objetivo de fazê-la perder de
vista o seu verdadeiro rumo. Consegui-

lo-á se nos puder manter ocupados com

coisas secundárias que, embora importan
tes, não representam a verdadeira missão

da igreja.

”1

This document, voted in the Annual
Council of the General Conference of

the Seventh-day Adventist Church which
was held in Takoma Park, MD, October

13-21, 1976, incorporates serious challen-

ges which must always be before the
church while fulfilling its evangelistic
mission.

Uma recapitulação de nossa história,“nossa teologia e a direção providen¬
cial de Deus até o presente pode apenas
aprofundar nossa convicção de que o obje
tivo singular desta Organização como um
todo - a Igreja Adventista do Sétimo Dia

- é proclamar ao mundo inteiro o Evange
lho eterno de Jesus Cristo no contexto das

três mensagens angélicas de Apocalipse 14,
as quais, acrescentando-se a doutrinas car

deais da igreja cristã, abrangem as verdades

distintivas do santuário e da justificação
pela fé. A igreja existe com o propósito
de tocar vidas com a ação redentora, ensi
nando a jovens e adultos como viver no

complexo mundo de nossos dias, como
Cristo viveu 19 séculos atrás, e também

desenvolver esta relação salvadora mediante
o crescimento na graça e o testemunho a

outros, partilhando com eles o Evangelho
Eterno?

Como última etapa da igreja verdadeira
do Senhor, apresentada na profecia em sete

períodos através dos séculos, cremos que
nossa missão e mensagem devem ser os
fatores decisivos no juízo eterno do Senhor

sobre os milhões que habitam a Terra. Juízo

que será realizado antes da destruição total
de Satanás e do pecado. Também cremos

que Deus ainda nos usará para alcançar

-59-



outras tarefas mais atraentes. O tempo

exige, entretanto, uma decidida convic
ção administrativa e também decidida
ação, indispensáveis no estabelecimento
das prioridades que a terminação da obra
requer.

Que significa terminar a obra? Signi
fica realizar um trabalho interno e outro

externo; um povo salvo pela graça, tra
balhando para salvar a outros. Significa
comunicar a mensagem de Deus através do
Poder e do ministério do Espírito Santo,
a todos os habitantes da Terra. Quando

isso tiver sido realizado. Deus proclamará

a finalização de Sua obra e o consequente
regresso de Jesus. “E este evangelho do
Reino será pregado em todo o mundo; em
testemunho a todas as gentes, e então virá
o fim” (Mt 24:14).

À luz do exposto, aceitamos o seguinte

plano de ação:

1. Que se faça todo esforço possível
com o fim de obter uma clara e inequí

voca compreensão da primazia do evange-
lismo.

O próprio crescimento da igreja, a
influência do mundo que nos rodeia,

podem desviar-nos de nossa obra prioritá
ria, fazendo-nos criar e lançar programas

atividades que em vez de serem uma

ajuda na evangelização do mundo, sejam
obstáculo que a detenha. Abandonar

o evangelismo direto e agressivo, substi-
tuindo-o por programas indiretos e infrutí
feros, foi o que deteve grandes movimentos

religiosos no passado e é a causa do estan-
retrocesso atual de movimentos

fortes. Isso também poderia deter

ou

um

camento e
outrora

o povo remanescente.

Plano de Ação

Corresponde-nos agora determinar os
devemos tomar para dar àpassos que

evangelização, em todos os níveis e em
todas as frentes, absoluta prioridade. Para

consegui-lo, deveriamos abandonar certas
áreas de ênfase que agora consomem nosso

tempo e atenção,
missão de igreja - a evangelização dinâmica.
Não fazê-lo poderia transformar-nos em
vítima de miscelânea da igreja, existindo
mas não atuando. Alguém o expressou da

seguinte maneira
pados fazendo o que é urgente, que não
tenhamos tempo para fazer o que é ímpor-

e retornar à autêntica

Podemos estar tão ocu- É erro crer que o evangelismo é opta-

tivo, que é uma das tantas tarefas que
a igreja tem em mãos. Isso é um fatal
engano. O sangue e a vida da igreja é a

evangelização; sem ela a igreja não pode
existir. A igreja foi organizada para evan-

gelizar e sua singular missão é “levar o
evangelho ao mundo.”- A igreja que o des
conhece, define erroneamente, sepulta e

estrangula a vasta e maravilhosa força cha
mada evangelismo, põe a face sobre a veia

jugular, que falha naquilo que é o único
objetivo de sua existência. Se permitirmos
que o conceito e preeminência da evange

lização envolvam cada ato realizado pela
igreja, manteremos as prioridades no lugar

Qualquer atividade que substitui

evangelismo dentro da igreja é segura-
ferramenta de Satanás e é ile-

certo.
o
mente uma

tante.

Temos tido testemunhas, nos últimos

anos, de uma acentuada ênfase colocada

pela Associação Geral quanto ao reaviva-
mento, reforma e evangelização. Os con-
cílios anuais têm estudado profunda e
sinceramente esses temas. Vemos um des-

evangelização. Contudo, reco-pertar na
nhecemos que o Senhor nos chama - não
a continuar a obra, mas a terminá-la.

Estamos convencidos de que com nosso

potencial humano e financeiro totalmente
dirigidos pelo Espírito Santo, sob as bên-

de r5eus, é possível dar à obra um

impulso que apresse o retorno de Cristo.

Em algumas áreas, movimentar a igreja
e sua maquinaria no sentido de dar à evan

gelização, ao reavívamento e a reforma que
o acompanha, inquestionável prioridade,
é tarefa difícil e cheia de dificuldades. Há

caos

gítima. A saúde e a vitalidade da igreja têm
relação direta com a saúde e a vitalidade
de seus esforços e seu êxito evangelístico.

Nossa preocupação máxima não deve tanto

arrecadação de dinheiro como a salvação deser a

almas.
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mir deveres correspondentes a um magistrado civil.

Quão freqüentemente são impostas à igreja tarefas
cuja entrada jamais deveria ser permitida.^

A primazia do evangelismo torna impe
rativo que o definamos claramente e que
mantenhamos essa definição continua
mente diante do corpo da igreja.

Evangelismo é a comunicação dos ele
mentos essênciais do Evangelho de Cristo
Jesus no contexto das Três Mensagens

Angélicas, de tal maneira que se obtenha
uma resposta nos corações dos ouvintes,
aceitando a provisão divina de salvação do

pecado e a capacitação para obter a vitória
sobre o pecado.

Há muitos programas e projetos excelen
tes que, com vantagem, podem ser usados

no contexto pré-evangelístico, tais como os
que se relacionam com o regime, o fumo a
assistência social, etc. Contudo, apesar de
quão úteis possam ser se não conduzirem a
experiência do novo nascimento em Cristo

e à aceitação da mensagem de Deus como
apresentada pela Igreja Remanescente, não
alcançarão o objetivo final de salvar o
homem para a eternidade.

Portanto, as administrações deveriam
demonstrar, por preceito e exemplo, que

programas da igreja serão apoiados com
recursos e atenção, apenas na medida em
que apoiem o cumprimento da missão
básica da igreja. Devemos demonstrar nossa

dedicação e nosso objetivo evangelístico,
dando-lhe a mais ampla prioridade no uso
de nosso tempo pessoal e coletivo, talentos
e meios.

os

a) Os regulamentos da igreja deveriam
deixar bem claro que o primeiro trabalho
de um pastor evangelista, e do qual lhe
pedirão contas, é a apresentação do evange
lho de Jesus Cristo dentro das três mensa
gens angélicas. Esse trabalho será cumprido
através da pregação bíblica, de ensinamen
tos e de testemunho dinâmico mediante

evangelismo público e pessoal, em harmo
nia com os dons recebidos de Deus.

b) Os pastores de congregações deve
rão aceitar a responsabilidade de instruir

e organizar todas as forças leigas da igreja

para sua participação na ação evangelís-
tica.

A igreja de Cristo está organizada para o ser

viço. Sua senha é servir... Ministros, médicos e pro
fessores cristãos têm uma obra mais vasta do que

muitos têm reconhecido. Não lhes cumpre servir

ao povo, mas ensinar-lhes a servir... Necessita ser

quebrada a monotonia de nosso serviço para Deus.

Todo membro da igreja deve empenhar-se em algum

ramo de serviço para o mestre... Toda igreja deve ser

uma escola missionária para obreiros cristãos.*

A obra tem sido atrasada por causa da criminosa

incredulidade no poder de Deus de usar o povo

para levar adiante Sua obra, com plenocomum

êxito.^

c) Os pastores, com a ajuda dos dirigen
tes da Associação, deverão escolher e trei
nar leigos capazes e fortes para cumprir
os diversos programas da igreja, incluindo
as responsabilidades financeiras, constru
ções, conservação, orçamentos bem como
a administração e planificação da escola
da igreja e outros programas que a Asso

ciação promove. Com isso o pastor terá
dedicar-se às tarefas espi-mais tempo para

Agora é o tempo de proclamar a última adver

tência... Esforços decisivos têm de ser envidados, a

fim de apresentar esta mensagem ao povo de modo

preeminente. O terceiro anjo deverá avançar em
grande poder.'*

2. Que o papel do pastor seja definido.
Ellen White, ao comentar um incidente da

vida de Jesus em que um homem lhe pede
que corrija uma injustiça em relação a uma
herança diz o seguinte:

Jesus não se desviou de Sua missão. Sua resposta

foi; ‘Homem, quem me constituiu juiz ou partidor

entre vós? (Lc 12:14). Cristo fez com que o homem

entendesse, de forma clara, que não era aquela Sua
obra. Ele estava lutando para salvar almas. Não

estava disposto, portanto, a Se desviar para assu-

rituais para as quais está qualificado, isto
é, um líder na conquista de almas e pastor
do rebanho.

É um grande erro manter um ministro, que tem

o dom de pregar com poder o evangelho,

temente ocupado com assuntos comerciais. O que

proclama a Palavra da Vida não deve permitir que

demasiados encargos sejam colocados sobre ele.

constan-
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3. Que seja esclarecido o papel do pastor
ordenado e do ministro licenciado, que

não estejam na linha pastoral,

a) Espera-se que o grande corpo de
ministros da Divisão, das Uniões, Campos

locais, instituições e os ciue estão ocupados
em outro tipo de trabalho, dêem prioridade
do seu tempo, talentos, energias e planifica-

ção às tarefas evangelísticas, de acordo com
os dons recebidos de Deus através da pre

gação, do testemunho pessoal e do ensino.
Como um meio de tornar essa prioridade

possível, deve ser dada maior atenção às
vozes de leigos experientes na estrutura

da organização, de maneira que os chama
dos ordenados ao ministério possam dedi-
car-se, eles mesmos, a essas tarefas.

Quando seguimos planos delineados pelo

Senhor, somos coobreiros de Deus. Seja qual for

nossa posição - presidentes de associação, ministro,

professos, aluno ou membro leigo - somos reputa

dos responsáveis pelo Senhor quanto a aproveitar

ao máximo as nossas oportunidades para iluminar

os que estão em necessidade da verdade presente.*^

As finanças da causa devem ser devida
mente cuidadas por homens que tenham
habilidade para o comércio; os pregadores
e evangelistas, porém, são separados para
outro ramo de trabalho. A direção das

questões comerciais deve ficar com outros
que não os separados para a obra de pregar
o evangelho.®

d) As relações do pastor com os depar
tamentos da Associação deverão ser tais
que ele possa esperar como líder da igreja
o apoio ativo e prático dos diretores desses
departamentos. Em lugar de afogar o
pastor do rebanho com material de pro
moção, o diretor do departamento deverá
fazer o possível para ajudá-lo a tornar mais
produtivo seu ministério, reduzindo esse
material a um mínimo eficaz. Enquanto o
pastor se ocupa em impulsionar os progra
mas dos departamentos, os diretores
deverão compreender que ele, como líder

de conquista de almas em sua igreja,
num climá de total prioridade à evan-

gelização, pode decidir que programas e
materiais, alem dos projetos recomenda

dos pelo campo, capacitá-lo-ão a alcançar
maior êxito em seus esforços pessoais e
nos de sua igreja.

Essa liberdade de escolha, dada ao

pastor e a sua igreja, servirá como um depó
sito de recursos. Esse conceito capacitará a

igreja local a selecionar e manter os progra
mas e materiais que melhor ajudem a cum

prir sua missão evangelística. A função do
dirigente de departamentos deverá ser a de

preparar melhores materiais e os mais efi
cientes programas de treinamento para o
consumo do campo, apontando a melhor

experiência e talentos para assessorar o

pastor e os leigos a fim de que obtenham
êxito na grande tarefa de preparar a terra

para a colheita final.

À medida que a primazia do evangelis-
mo e a definição do papel do pastor forem

bem compreendidas, cremos que deveria
manifestar-se especial interesse e urgência

da parte dos pastores em pedir os serviços
dos departamentais para assessorá-los na
execução dos programas escolhidos, a fim
de alcançar os alvos: a conquista de almas
e a edificação da vida espiritual de cada
membro.

b) Em todos os níveis. Divisão, União,

Campos locais e instituições, os lícferes
espirituais deveríam dirigir a todos ciuan-
tos estejam sob sua direção e que sejam
obreiros de tempo integral na participação
de trabalhos de conquista de almas, em

cumprimento do conselho inspiracio que
diz TODOS os cristãos devem ser instru

mentos na conquista de almas para Cristo
e na condução delas à maturidade espiri

tual. (Quando todo o grupo de empregados
em tempo integral da igreja participarem
ativamente nos esforços de redenção dos
perdidos, podemos esperar obter êxito em
mobilizar o resto da igreja),

c) O presidente da associação, fervorosa
mente com muita oração, com a comissão

administrativa, com a comissão de evange-
lização, através de entrevistas pessoais com
cada obreiro e reunião de obreiros, deverá

tornar claro que cada atividade e plano
da associação estão dirigidos para evange-

lização de seu território e a terminação da
obra. É ele que deverá imprimir o rumo

que toda igreja deve tomar: alcançar a cada
pessoa no território de seu campo com a
mensagem.
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d) A administração do campo deverá
sentar as bases e criar o clima favorável

em todas as igrejas, apoiando o pastor no
desenvolvimento de uma liderança leiga
forte e capacitada a levar as responsabili

dades da direção da igreja, o que servirá
para aliviar o pastor de muitas tarefas,
permitindo-lhe ser o lider na conquista de

almas e o pastor que se espera que seja.

e) Os campos deverão fazer planos defi
nidos com cada igreja, grupo, escola saba

tina e instituição, para alcançar cada lar
dentro do seu território com as mensa

gens dos três anjos.

Para alcançar tal objetivo, sugere-se a
divisão do território de cada associação

ou missão, em distrito a cargo das con

gregações, instituições e famílias ou mem
bros isolados, os quais serão responsáveis
de que a mensagem chegue a cada habi
tante desse setor até 1980. Dessa forma

cada membro e cada empregado terá uma
responsabilidade definida em alcançar
esse desafio,

f) Os campos devem fazer planos espe-
cificos para o cultivo dos interesses sur

gidos em cada pessoa que tenha entrado
em contato conosco através das atividades

dos diferentes departamentos da igreja.
Um dos elos mais frágeis em nossa cor-

de evangelização é a continuidade
do interesse de muitos milhares, senão
milhões de nomes arrolados nos últimos
poucos anos. Medidas imediatas deverão

ser tomadas para remediar esta situação.

4. Definir o papel das instituições
evangelização. Recomenda-se que cada

instituição da igreja, sem distinção de
atividades, nomeie uma Comissão de

Evangelização, para dar ao evangelismo o
lugar prioritário em suas atividades. Tal

comissão velaria pelo evangelismo interno
e externo da instituição, a fim de pregar
Evangelho do Reino a toda criatura. A

seguinte declaração inspirada para nossos
hospitais é aplicável a cada instituição da
igreja:

rente

na

O

5. Que se consigam fundos para a reali
zação desta grande empresa evangelística.

a) Em vista da prioridade do evangelis
mo, o campo deveria inverter um mínimo
de 10% anuais de seus dízimos retidos em

tarefas de evangelização direta. As uniões
deveriam também dar um mínimo de 10%

de seus dízimos para serem acrescentados
aos fundos evangelístico recebidos da Asso

ciação Geral através da Divisão, e partilhá-
los com os campos para serem usados no
Evangelismo, conforme for decidido pela
Mesa Administrativa da União. A Divisão

designará também para a evangelização
uma quantidade de 10% de suas subven

ções básicas.

Quando se fala em dízimo retido,
refere-se ao saldo de dízimos que fica à dis

posição do campo depois de deduzir toda
porcentagem que seja passada às organiza
ções superiores por regulamento, tais como
o dízimo dos dízimos, porcentagem para

a Associação Geral, porcentagem de jubi-

lação e outras, sem incluir a troca de dízi
mos.

As quantidades mencionadas devem
ser consideradas o mínimo dos fundos

de dízimo que cada organização deverá
designar para evangelismo. Quando forem
necessárias maiores provisões financeiras

que o indicado, dever-se-ia fazer isso. Além
de financiar o evangelismo direto, esses

fundos também poderão ser usados da

seguinte maneira:

(1) Tornar possível que jovens gradua
dos do curso ministerial, que não estejam

sendo empregados de forma regular, sejam
usados no evangelismo direto, em áreas
ainda não trabalhadas.

Começar a obra em campos novos requer maior
eficiência ministerial do que a que temos agora e

de\'e haver recursos na tesouraria."

O tempo é breve. Há necessidade de obreiros
de Cristo em toda parte. Devia haver cem zelosos e

fiéis obreiros, onde agora existe um.‘‘

(2) Apoiar a expansão de nossos progra-
de rádio e televisão (incluindo a irra-

A conversão das almas é o grande objetivo a ser
buscado em nossas instituições médicas. Para isto é
que são elas estabelecidas.*'^

mas

diação local e uma adequada propaganda).
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7. Que seja renovado o desafio à ação
feito ao povo de Deus.

a) Um apelo sem precedentes

ação generalizada deve ser proclamado por
dirigentes, unido com a nova ênfase

sobre os chamamentos anteriores para o
reavivamento e a reforma, com a urgente

exigência de nos levantarmos e terminar
mos a obra de Deus AGORA.

a uma

nossos

a fim de dar a conhecer de forma ainda
mais destacada a mensagem dos três anjos

diante do povo.

(3) Apoiar as igrejas na compra e dis

tribuição de uma revista econômica, con
tendo uma mensagem, a qual possa
distribuída aos milhões. Se crermos seria

mente que devemos dar a mensagem dos
três anjos a cada pessoa até o fim deste

quinquênio, não podemos fazer menos
que isso.

b) No campo local e na união as por

centagens dos fundos designados com

objetivo em 1977, deveriam ser pelo menos
de uns 4% com planos de aumentá-los em
2% cada ano, até que o alvo mínimo de

10% seja alcançado.

6. Que sejam estabelecidos limites aos

projetos de construção.

ser

esse

“Que a mensagem do Evangelho soe
através de nossas igrejas convocando-as

para uma ação universal. ... Aqueles que
se colocam sobre o controle de Deus, para

dirigidos e guiados por Ele, reco-serem
nhecerão o firme rumo dos eventos que

Ele ordenou sucedesse. Inspirado com o

Espírito Santo dAquele que deu a Sua
vida pela vida do mundo, não mais pode
rão permanecer quietos, em atitude de
impotência, apontando aquilo que
podem fazer. Colocando toda armadura
do céu, irão adiante, para a batalha, dese

jando fazer e arriscar tudo por Deus,
sabendo que Sua onipotência suprirá sua
necessidade.”'**

nao

Dever-se ia realizar uma decidida cam-
objetivo de sermos umpanha com

pouco mais conservadores em nosso pro
grama de construções, para que somente
sejam construídos os edifícios absoluta
mente essenciais. Os prédios e móveis
deveriam ser atrativos, funcionais, de boa

qualidade e econômicos. Demonstraremos
ao nosso povo e ao mundo que não cremos
em construir extravagantemente, a ponto

de tentar fazer deste mundo o nosso lar.
Deveremos recordar que os únicos ele-

sobreviverão à destruição do

o

mentos que

b) Através da experiência dos departa

mentos, uma administração sábia proverá
a necessária diversidade de programas e

materiais que possam ser usados para orga

nizar, inspirar, adestrar, equipar e con
duzir nosso vasto exército de membros

de igreja rumo à participação em progra
mas pré-evangelísticos e pós-evangelísti-

cos, que definitivamente alcancem almas
para Cristo e para a verdade,

c) A comissão de evangelização deverá

atuar em cada igreja como o centro de
comando para organizar a igreja em sua
totalidade e a cada membro em obra pes

soal e em evangelismo intensivo.

último dia, são as almas preparadas para

a vinda do Senhor. Também devemos

lembrar que nossas grandes instituições

podem ser e estão sendo agora estatizadas
em muitos lugares do mundo. O único pro

pósito dessa economia deveria ser dispor
de mais fundos para que a igreja possa

de admoestaçao adar a última mensagem

toda nação, tribo, língua e povo.
d) Devem ser desenvolvidos métodos

para treinar leigos de talento para que
dirijam a igreja local nas áreas que se

liberará oenumeram a seguir, o que

edifício grande e dispendioso; não é o
mesas servidas de

“Não é

mobiliário de luxo; não são

manjares requintados, o que comunicará a nossa
obra Influência e êxico. É a fé que atua por amor

e purifica a alma: é a atmosfera de graça que cr-
Espírito Santo atuando na

o torna um cheiro de

as

cunda o crente, é o

mente e no coração que

pastor, deixando-lhe tempo para cumprir

sua tarefa primordial:

vida para a vida. e faz com que Deus abençoe a
Sua obra.”’’

(1) Administração financeira; (2) admi

nistração da escola da igreja; (3) adminis
tração geral da igreja; (4) alguns programas
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Os mestres do Evangelho cuja atenção não

tenha sido chamada para as verdades especiais para

tempo: eles devem ser os primeiros a escutar o
chamamento. A eles se deve estender o convite.*®

este

departamentais; e (5) que sejam alcança-

das as áreas não penetradas e os grupos
especiais.

Cada campo local deverá estudar a pos
sibilidade de nomear uma comissão com

posta de ministros e leigos, com a urgente

responsabilidade de estudar a entrada

áreas não atingidas (bairros, cidades, etc.)
de seu território. Colportores, membros

aposentados e jovens voluntários deve-
recrutados ativamente formando

equipes para começar a obra em áreas não
evangelizadas. Um chamado deveria ser
feito a todos os obreiros aposentados do
ramo ministerial a se mudarem para áreas

onde a igreja necessita ser fortalecida.

Em vez de conservar os ministros trabalhando

pelas igrejas que já conhecem a verdade, digam os

membros das igrejas a esses obreiros: Ide trabalhar

pelas igrejas que perecem nas trevas. Nós mesmos
levaremos avante os trabalhos da igreja. Nós reali

zaremos as reuniões, e, estando com Cristo, man

teremos vida espiritual.'^

Irmãos que quiserem mudar de residência, que

tiverem em vista a glória de Deus e que sentirem
que pesa sobre seus ombros a responsabilidade
individual de fazerem o bem aos outros, benefi

ciando e salvando almas pelas quais Cristo não

poupou Sua preciosa vida, devem mudar-se para
cidades e vilas onde existe pouca ou nenhuma luz e

onde possam ser de real préstimo e ser uma bênção

para os outros, com seu trabalho e com a expe

riência que tem. Há necessidade de missionários

que vão para as cidades e vilas, e lá ergam o estan

darte da verdade, para que Deus tenha testemu

nhas espalhadas por toda a superfície da Terra,

a fim de que a luz da verdade penetre os lugares

ainda não atingidos, e o estandarte seja erguido
onde não é conhecido.'®

em

nam ser

Tem sido cometido erros em não buscar alcan-
verdade ministros e outras pessoas sin-çar com a

ceras pelas quais devemos trabalhar acautelada,

prudente e inteligentemente, cheios de
sua alma.*’

amor por

obra a fazer por ministros deTemos uma

outras igrejas. Deus quer que eles se salvem. Como
nós mesmos, eles só poderão obter a imortalidade

mediante a fé e a obediência. Precisamos trabalhar

diligentemente por eles, a fim de que a possam

alcançar. Deus quer que eles se achem entre os que
estão dando alimento a tempo a seu povo. Por que

haveriam eles de empenhar nessa obra?não se

Nossos ministros devem buscar aproximar-se

dos ministros de outras denominações. Orai por
eles, por quem Cristo está

res-
esses homens e com

fazendo intercessão. Impende sobre eles solene

ponsabilidade. Como mensageiros de Cristo, cum-
manifestar profundo e fervoroso interesse

do rebanho.^®
pre-nos
nestes pastores

10. Que seja usado o ministério evange-
lístico do rádio e da TV.

Deveriam ser produzidos programas

de rádio e evangelísticos ou propagandas

curtas, que de maneira efetiva e em forrna

rápida advertissem a população do nrmndo

quanto à iminência do retorno de Uristo
e insistissem com a necessidade de pre

paro completo. Não deveriamos descansar
até que encontrássemos métodos exitosos
de colher os frutos da semeadura realizada
em toda Divisão. Deveriam ser produzidos

programas especiais de televisão para apro
veitar ocasiões especiais, como o começo
de uma campanha evangelística ou uma
festa nacional.

Os irmãos não se agruparão porque isto
é mais agradável a eles, mas preocuparão
com sua soberana vocação de fazer o bem
aos outros, sendo instrumentos na salva

ção de pelo menos uma alma. Entretanto,
muito mais do que uma será salva.*^

9. Que sejam alcançados ministros de
outras congregações.

É chegado o tempo de se dar séria aten

ção às instruções divinas quanto a prega
dores de outras igrejas:

incluída uma seção sobre11. Que seja
a obra missionária no capítulo crenças
Fundamentais dos Adventistas do Setimo
Dia” do Manual da Igreja.

Sendo que a obra missionária é uma
doutrina de primeira importância, tanto

para o crescimento pessoal daquele que
tifica, como para o cumprimento do man
damento da ordem divina de ir a cada

tes-
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' Idem, Review and Herald, 72, n” 27 (16/7/1895).

® Idem, Eiangelismo (Santo André, SP: Casa Publica-

dora Brasileira, 1959), 91.

’ Idem, Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes

(Santo André, SP; Casa Publicadora Brasileira,

s.d.), 480.

Evangelismo, 537.

Testimonies, 9:250.

Evangelismo, 22.

Testemunhos Seletos, 3:119.

'■* Tesrimonies, 7:14.

Evangelismo, 52.

Idem.

Testimonies, 2:115.

‘® Ellen G. White, Parábolas de Jesus (Santo André, SP:
Casa Publicadora Brasileira, 1976), 211.

19 Testemunhos Seletos, 2*225"226.

10

12

IS

pessoa do mundo com as boas novas da sal
vação, que se inclua uma seção explicativa
desta filosofia básica em nossa declaração
de crenças fundamentais nas instruções
para o batismo e nos votos batismais, do
Manual da Igreja.

Referências
* Ellen G. White, Testemunhos para Ministros (Santo

André, SP; Casa Publicadora Brasileira, 1964),
15.

^ Idem, Atos dos Apóstolos (Santo André, SP; Casa
Publicadora Brasileira, 1965), 9.

® Idem, Testemunhos Seletos (Santo André, SP: Casa
Publicadora Brasileira, 1971), 3:324.

“ Ibid., 2:371.

® Idem, Testimonies for the Church (Mountain View,
CA: Pacific Press Publishing Association, 1948),
9:217.

® Idem, A Ciência do Bom Viver (Santo André, SP:
Casa Publicadora Brasileira, 1977), 148-149.

“ Ibid., 562.
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Apêndice:

Avaliação dos Estágios
DE Evangelismo NO SALT

1

Número de Alunos Estagiários por Ano

H f 1

90

so -
70 ■

60 -
7269 ■■

f

2J50

40 ■ 40 ' 1,1
30

20 -

■Ksem sem sem B
do.ílns d.a.dfís daãnsm

ÍO A0 T
19S9 Í990 Í99Í Í992 1993 1994 1995 1996 1997 199S

Qual foi Sua Impressão do Estágio?
(em %)

35,0% y
In

30,0% iJ. 0%

il24,S%t\24,$

25,0%

25,6%20,0%

I15,0 y' V

● I410,0% l

í ”
5,0% T.l À A

Muito Boa
0,0%

Ótima Boa Ruim Péssima

-67-



Nàm ero de Batism os por Ano com o
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Conclusão Sobre Evang. Público na Época X
Sua Opinião Sobre Evang. Público (em %)
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Não Faço Conferências X Quantas Fez?

ITT viiuuuv!rrr

Oitnito oattot itodot mtlhoret

SnSo me sou0 capacitado!4d>H

Ufaçoa ig^ja IraòalharI3PM

Onão émeu dom
lOjm

■ Minhas funçdcs atuais ndo pera iXsm

êJ)H

4.0H

1.0M

OJ)H

Quantas Séries de Evangelísmo Já Fez
em Seu Ministério? (em %)
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Ano de Formatura x Quantas Séries Já Fez

Aim4*
IJltf■ M V

Sotivrm 0 0 0 2 2 3 3 6 70 0
0  ILWI 0 1 l I 2 2 4 20

Duu I 2 21 0 0 2 4 3 4 t
Tría 00 1 1 0 0 4 2 I 2 2
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C%KO 00 0 I I  42●

t  0

0  ■ 0
'l 0

0LSm 2 I 10 I 0
Se(e 0 00 0 0 1 0 0
ptoou-*^

t olal (b-
síric» por

a»CK

1 I 1 4 0 2 1 2 0 0 0

27 4-1 2; 43 38 22ii' IO

7 O 10 12 II Sz s ó 1

2 S 6 7 7 12 16 13 16 1* 12

t004fc 100^ I0<m J004h lOOH 13 MTJt* 76<><K 73H 64.7% 41.7%

jiacfS dó C^oriua/dâdc x Qjên/âs Séríes Já Fez
Am de<|)aiih

ti4xk *

JiVa

Atiii J989 J99Õ /99l 1992 1993 1994 1995 !996 199T J998
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7 6 5 3 2 IIO IO 9 8 4
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Tris
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0'«co
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7O O o 0 O 2 2 3 3 6
l I 2 2O O I O J 2 4

2 2 4 2 3 iI O O I 4
I 2 2I 1 O O 0 4 2O

2 O l 4 I OO 1 I I I
l 2 2 O O O OO O I O

0 0O I I l I l J2 I
I OO O O O I O I O o

Oito ou 4- j
njMtorrs

quefasim I ^
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0 O O1 I 4 O 2 I 2

fO 12 II 5S 6 7 7 10 14

27 52 40 10'■ 10 27 1;
I

n ‘reipostas 16 17 12
I0.3S

2 5 6  7 7 12 16 13

5.17. t.T. 6.0% JO..', 13.7% .'i . J3.7H\l I ■■  '■ 1.77.
S’SinetX Úenos
ano opor- I de
tunidoda I J/ano

2.7 3.0 S.S 3.9 7.5 10.4 9.S Í3.3 n.O 10.0

0.10 0.54 O.SO 0 79 0..56 0.“'. 0 74 UI 2.00

t

Número de Séríes Por Anos de Oportunidade
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●de 9 7 S 4 J 2itt 0 4 /
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Correlação: -0,92
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J o Foco Formaíi!/a do SALT Deve Continuar

Sobre o Evangelismo Público? (em %)

42,7%n ao
+ S%^47,7%
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Sua Opinião Sobre o Evangelismo
Público Hoje (em %)
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Em Sua Percepção Hoje, Qual o

Resultado Instrutivo do Estágio (em %)

/

so.ll’.
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./ 1/

Jt ^prrttéi irfmicat oprtnéi a mr
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Já Alcançou Prioridade de Missão

Global? X Com Que Método? (em %)
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Faço Séries de Conferências pois: (em %)

ir«íj.íir» Y
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Não Faço Séries de Conferências pois: (em %)
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/
/
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