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EVANGELISMO E COMUNHÃO CRISTÃ 

Por John Walker 

Esta mensagem inspirada, que apresenta um quadro bem claro da “igreja apostólica”, foi 
escrita por um proeminente pastor americano da Igreja Presbiteriana. 

 

EVANGELISMO NA IGREJA APOSTÓLICA 

Evangelismo nunca parece ter sido uma “coisa falada” no Novo testamento. Em 
outras palavras, não vemos os apóstolos instando, exortando, repreendendo, planejando 
ou organizando em relação a programas evangelísticos. Na igreja apostólica, o 
evangelismo era um “ponto passivo” ou um assunto subentendido, e funcionava sem 
reuniões especiais, cursos especiais, treinamento especial, técnicas especiais ou programas 
especiais. Evangelismo acontecia! Procedendo sem esforço especial, naturalmente, da 
comunidade de crentes, assim como a luz emana do sol, o evangelismo era automático, 
espontâneo, constante e contagioso. 

Roland Allen, missionário anglicano a China (1895 a 1903), pastor de uma paróquia 
na Inglaterra e autor, põe em evidência o contraste entre o método evangelístico 
contemporâneo e o do Novo Testamento, da seguinte forma: 

Quando nós deixamos das incessantes exortações e solicitações que enchem as 
páginas das nossas revistas missionárias modernas para examinarmos as páginas do Novo 
Testamento, ficamos atônitos ao vermos a diferença de ambiente. Paulo não exorta 
repetidamente às suas igrejas para que contribuam financeiramente à propagação da fé; 
ele se preocupa muito mais em explicar-lhes o que significa fé, e como deveriam praticar e 
guardá-la. O mesmo ocorre com Pedro e João e todos os autores apostólicos; parece que 
não sentiram nenhuma necessidade de repetir a grande comissão, e a instar os seus 
convertidos a cumprir o seu dever de fazer discípulos de todas as nações. Encontramos no 
Novo Testamento não um apelo aflito aos cristãos para que espalhem o evangelho, mas 
apenas uma referencia aqui e ali que sugere como o evangelho de fato estava se 
propagando através do mundo... Durante séculos, a igreja cristã continuou a expandir-se 
em virtude da sua própria graça inerente, enviando uma corrente incessante de 
missionários sem que se fizesse qualquer exortação direta a esse respeito (Rolland Allen, “A 
expansão Espontânea da Igreja”, 1962, pag. 6 - Wm. B. Eerdmans Publishing Co.). 

Quatro afirmações registradas por Lucas demonstram essa expansão espontânea 
da igreja apostólica em virtude da sua saúde interior. 

Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e 
tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando 
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com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que 
iam sendo salvos. (At 2:46, 47)  

Crescia a Palavra de Deus, e, em Jerusalém, se multiplicava os números dos discípulos; 
também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. (At 6:7)    

A igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e 
caminhando no temor do Senhor e, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. (At 9:31) 

Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e aumentavam em número dia a dia. (At 16:5) 

É impossível deixar de notar o senso de espontaneidade e a ausência de esforço 
humano nestes relatos do crescimento da igreja primitiva. Enquanto a palavra de Deus 
crescia, enquanto os crentes se edificavam em comunhão e caminhavam no temor do 
Senhor e no conforto do Espírito Santo, enquanto as igrejas eram fortalecidas na fé, novos 
convertidos eram acrescentados diariamente. Devido à sua saúde espiritual, a igreja 
apostólica experimentava resultados evangelísticos estimulantes e eficazes com uma 
regularidade notável. É uma suposição segura dizer que o evangelismo é inevitável numa 
congregação espiritualmente robusta. A falta de orientação evangelística ou missionária, 
no sentido neo-testamentário, revela uma condição espiritual muito pobre. O caminho ao 
vigor evangelístico não é através de uma ênfase especial ou de um programa, mas, pelo 
contrário, através de arrependimento, cura das situações erradas e nutrição da igreja. A 
própria necessidade em si de organizar esforços evangelísticos especiais revela a carência 
que a Igreja tem de avivamento. Exortar a uma igreja estéril para que evangelize ou envie 
missionários seria como exortar a uma mulher estéril para que dê a luz.  

Evangelismo não era uma atividade opcional no Novo Testamento. Jesus não disse: 
“... ao descer sobre vós o Espírito Santo, podereis ser minhas testemunhas”. Nem por outro 
lado era uma atividade coerciva; Jesus não disse: “... tendes de ser minhas testemunhas”. 
Pelo contrário, evangelismo era inevitável! Jesus disse: Mas recebereis poder, ao descer sobre 
vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e 
Samaria, e até os confins da terra. (At. 1:8) Isto significa que os cristãos cheios do poder do 
Espírito Santo eram testemunhas, não porque escolheram nem porque foram obrigados, 
mas porque o testemunho divino habitava neles e operava através deles. Testemunhavam, 
não porque tinham essa obrigação, mas porque não podiam evitar. Pois nós não podemos 
deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. (At 4:20) 

Em verdade, em verdade vos digo, Jesus prometeu com certeza absoluta, que aquele 
que crê em mim fará também as obras que faço, e outras maiores fará, porque vou para junto 
do Pai. (Jo 14:12) 

O que Jesus havia feito no mundo, aqueles que creram nele também fariam, não 
porque assim escolheriam, nem porque se exigiria deles, mas porque seriam habitados 
pelo menos Espírito que havia operado em e através do Cristo encarnado. Através de 
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discípulos cheios do poder do Espírito, o mundo seria convencido do pecado, da justiça e 
do juízo. (Jo 16:8) 

Aqueles discípulos primitivos não eram menos humanos que nós, menos sujeitos a 
tentação ou menos perseguidos por fraqueza e incapacidade humanas. Não tinham 
nenhuma das assim chamadas “vantagens” que gozamos nas nossas igrejas 
contemporâneas como conseqüência de dezenove séculos de história e tradição. O 
mundo deles certamente não era menos hostil ao evangelho de Cristo que o nosso. No 
entanto, com o testemunho deles transtornaram o mundo. Eram de uma só mente. Seu 
testemunho era unânime porque seu enchimento com o Espírito Santo era unânime. Seu 
testemunho era unânime porque perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, 
no partir do pão e nas orações. (At 2:42) 

 

COMUNHÃO PRODUZ EVANGELISMO 

O Novo testamento revela claramente que Jesus esperava que cada discípulo fosse 
um evangelista no sentido de ser uma testemunha; e essa esperança seguramente seria 
cumprida por causa do Espírito Santo prometido, que encheu todos os discípulos que 
esperavam no cenáculo e aparentemente todos aqueles que foram posteriormente 
acrescentados a comunidade dos crentes. É igualmente claro que no Novo Testamento 
que, apesar da sua natureza humana fraca e pecaminosa, esses cristãos primitivos 
freqüentemente se achavam exortando e encorajando uns aos outros, orando uns pelos 
outros e carregando cada um os pesos dos outros, honrando e estimando os outros acima 
de si mesmos. Tudo que fizeram individualmente no seu testemunho de Cristo 
compartilhavam com os outros que oravam com eles e que estudavam a doutrina dos 
apóstolos juntamente com eles. 

Enfim, a comunhão era essencial ao seu testemunho. Na verdade, a autêntica 
comunhão cristã era a matriz do evangelismo neo-testamentário. O testemunho procedia 
da fonte de comunhão e terminava levando outros a essa mesma comunhão. O que temos 
visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais 
comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. (1 Jo 
1:3) A tradução de J.B. Phillips dá a seguinte versão: ...quanto maior o alcance daquela 
comunhão, maior a alegria que ela traz a nós que já estamos gozando dela. Comentando 
sobre esse versículo na sua exposição de I João, G. G. Findlay diz: Temos um grande 
segredo em comum - nós e os apóstolos. O Pai contou-o a Jesus, Jesus aos apóstolos, eles a 
nós e nós a outros. Aqueles que viram e ouviram tais coisas não podem guardá-las para si 
próprios (George G. Findlay, “Comunhão na Vida Eterna”, Hodder and Stoughton, 1919, 
pág. 89). 

O mundo não tem nada a oferecer que seja comparável a autentica comunhão 
cristã, nenhuma estrutura social, unidade ou função que corresponda mesmo de longe 
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com isto. Choupanas, clubes, fraternidades, sociedades secretas, lanchonetes e bares são 
algumas coisas que este século tem a oferecer, e certamente estão muito longe da 
satisfação e realização que a comunhão cristã traz. Exposto a este relacionamento 
espiritual e singular, o homem contemporâneo, sofisticado e pagão encontra ai uma 
qualidade totalmente ausente em qualquer outra associação. Por sua própria existência e 
natureza, a comunhão no sentido neo-testamentário é uma testemunha ao mundo, uma 
demonstração da eficácia da redenção. O homem não regenerado considera-a atrativa, 
acolhedora, realizadora. Isto explica, pelo menos em parte, a observação de Lucas que os 
discípulos primitivos contavam com a simpatia de todo o povo. (At 2:47) 

O impacto evangelístico que o cristão individual pode ter na parte do mundo onde 
Cristo o “semear”, depende muito do seu relacionamento com os outros cristãos. A 
comunhão é essencial ao evangelismo eficaz. Métodos evangelísticos nunca servem como 
substituto dela. Por mais que sejam cuidadosamente propagados e engenhosamente 
aplicados, os métodos no fim serão frutíferos ou fúteis dependendo da qualidade da 
comunidade crista dentro da qual vivem e a partir da qual saem os que usam tais métodos. 
Neste contexto, o significado da promessa notável de Jesus em Mateus 18:19, 20 e do seu 
ato de enviar os discípulos dois a dois pode ser percebido com mais profundidade. É 
improvável que, por acaso, Mateus registre neste ponto a pergunta de Pedro sobre o 
perdão e a resposta penetrante do nosso Senhor (Mt 18:21-35). Então, nós lemos, Pedro 
aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará conta mim, que 
eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até sete vezes, mas até 
setenta vezes sete. 

Reconciliação entre os cristãos é um requisito absoluto à comunhão. Nas primeiras 
palavras da sua primeira epistola, o apostolo João estabelece a centralidade da comunhão 
como alvo e motivo do evangelismo.  Em seguida ele instrui os seus leitores a respeito da 
natureza daquela comunhão - uma questão de honestidade básica a respeito de si próprio 
(I Jo 1:5-10). Andar nas trevas, isto é, dizer que não temos pecado nenhum, é enganar a si 
próprio e frustrar a comunhão. Andar na luz, que significa reconhecer ou confessar os 
nossos pecados, é ser perdoado e purificado e manter comunhão uns com os outros. 

Na igreja apostólica, o relacionamento entre os crentes e Deus e dos irmãos uns 
para com os outros, era de suma importância. A luz, cordialmente, e amor, o perdão e 
aceitação que emanavam daquela comunidade singular penetravam uma cultura exausta, 
entediada, sem amor e desgastada, e despertavam a fome espiritual tanto do judeu como 
do pagão. “Eis, como eles amam uns aos outros!” foi dito a respeito deles; homens 
enfastiados, fartos de pecado procuravam entender a estranha e convidativa qualidade de 
vida que marcava os discípulos. Neste tão atrativo ambiente, os homens perdidos estavam 
dispostos a ouvir aqueles que não podiam deixar de falar das coisas que viram e ouviram. 

Hoje, o evangelismo tende a ignorar os relacionamentos dentro da comunidade 
cristã para se preocupar com o relacionamento do cristão para com os que estão fora da 
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Igreja. Como conseqüência, uma das maiores pedras de tropeço ao mundo lá fora da Igreja 
é a maneira pela qual os cristãos se tratam mutuamente. O mundo atual poderia ser 
inclinado a dizer com bastante razão, ao contemplar a Igreja: “Eis, como eles têm aversão 
uns pelos outros.”. O trabalho fiel de cristãos zelosos no evangelismo é muitas vezes 
anulado pelas atitudes e ações dentro da família cristã. A imagem coletiva da Igreja muitas 
vezes torna sem efeito o testemunho fiel dos membros individuais. E sempre há aquele 
fenômeno peculiar do cristão zeloso que, pelo seu desejo de evangelizar os outros, 
procede de forma cuidadosa e diligente entre os não crentes, mas que vive como o próprio 
diabo dentro da comunidade cristã. 

Jesus disse: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos 
outros (Jo 13:35). Na sai lição sobre a oração (Mt 6:5-15), Jesus salientou uma petição na 
oração modelo, como se fosse para mostrá-la essencialmente à conduta cristã: Se 
perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará; se, porém, 
não perdoardes aos homens as suas ofensas, tão pouco vosso Pai vos perdoará as vossas 
ofensas. Com relação à oferta como uma parte da adoração (Mt 5:23,24), Jesus acautelou: 
Se, pois, ao trazer ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa 
contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão; e, então, 
voltando, faze a tua oferta. 

A descrição de Paulo do delicado equilíbrio que Deus, na sua soberania tem 
alcançado, ao colocar cada membro do corpo no seu lugar (1 Co 12:18-26) sugere um 
relacionamento dos mais gentis e carinhosos entre os cristãos: ...cooperem os membros, 
com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos 
sofrem com ele; e, se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Rolland Allen descreve a 
expansão espontânea da Igreja como algo que é conseqüência da atração irresistível que a 
Igreja cristã exerce sobre os homens que vêem a sua vida ordenada, e que são 
impulsionados a ela pelo seu desejo de descobrir o segredo de uma vida da qual querem 
instintivamente compartilhar (ob.cit.pág.7). 

 

MÉTODOS NO EVANGELISMO 

Todo evangelismo nasce de tal relacionamento e evangelismo no verdadeiro 
sentido neo-testamentário será o fruto inevitável e abundante de tal renovação na Igreja. 
Fora desse contexto, métodos de evangelismo poder ser realmente perigosos. Métodos 
que nascem da maneira errada podem atrair e arregimentar certas pessoas zelosas de AL 
modo que produzem indivíduos preocupados consigo mesmos, formando uma “elite 
espiritual” que só se interessam em “resultados”, e que se consideram superior aos outros 
que não pensam assim. Este tipo de situação milita contra a comunhão, e portanto destrói 
o testemunho; além disso, tende a sugerir ao resto da comunidade cristã a visão falsa de 
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que sem um curso especial em métodos evangelísticos, não pode se qualificar a dar 
testemunho a alguém de fora. 

Evangelismo, na tradição melhor do Novo Testamento, é a vocação de todo crente; 
para essa vocação, o Espírito Santo de Deus equipará o crente através da doutrina dos 
apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Qualquer metodologia que 
produzir uma espécie de evangelista semi-profissional dentro da comunidade cristã, 
dando a entender que o evangelismo se limita àqueles que têm o tempo e/ou a inclinação 
para tirar cursos especiais e aprender métodos especiais, milita contra o envolvimento 
total da comunidade cristã, justifica aqueles que são negligentes e remissos, e desencoraja 
aqueles que são incapazes de dominar certas técnicas evangelísticas. Em tal situação, a 
característica distintiva não seria o relacionamento do individuo a Jesus Cristo, ao Espírito 
Santo, nem aos demais membros da família cristã, mas antes um “sistema” artificial que, 
por mais que seja efetivamente aplicado pelos seus proponentes, tende a fazer com que 
todos os outros, voluntária ou involuntariamente, se sintam inúteis em relação ao 
evangelismo. 

Outro perigo grave da metodologia que não leva em conta o ministério do Espírito 
Santo na comunidade cristã como um todo, é a tendência de arregimentação, ou 
uniformização, que impede o cristão de viver sua própria função e caráter naturais, pela 
plenitude do Espírito Santo e comunhão. Sob essas condições, sua influencia crista se torna 
diferente daquela que poderia ter, se ele fosse realmente “ele mesmo”, singular e peculiar 
entre todos os demais cristãos, exercendo sua influencia pessoal para Cristo no meio 
daqueles onde ele foi colocado e aos quais ele se torna particularmente adequado. Ao 
invés disso, sob as pressões do sistema, ele tende a se tornar semelhante àqueles cujos 
métodos está aprendendo. A implicação disto evidentemente, é que o que dá certo para 
alguém dará certo para todos da mesma forma. Dentro de certos limites, essa 
generalização pode ter aplicação certa, mas se ela proibir o cristão de ministrar com seu 
próprio dom recebido quando nasceu ou pelo Espírito Santo, então tal sistema é sub-
cristão e perigoso. 

O único manual de evangelismo que é realmente seguro e fidedigno é o Novo 
Testamento: porém, quanto mais se estudar o Novo Testamento, menos possível é extrair 
dele um sistema de métodos de evangelismo. Jesus empregava um modo diferente de se 
aproximar das pessoas em cada caso. Ele disse a Nicodemos que teria que nascer de novo; 
pelo que nos consta, Jesus nunca repetiu essas mesmas palavras a mais ninguém. Ele falou 
de maneira bem diferente à mulher samaritana no poço. E com o jovem rico e o intérprete 
da lei ele usou ainda métodos inteiramente diferentes. Seu tratamento do homem que 
nasceu cego não só era diferente daquele que ele usava com os outros em geral, mas 
diferente também da maneira que se aproximava até de outros cegos. Jesus nunca tratou 
com duas pessoas da mesma forma. Seus métodos de tratar os homens eram tão 
diversificados quanto eram as pessoas com as quais ele falava e discutia. Somente um fator 
permanecia constante nos contatos de Jesus com os homens: a sua presença pessoal. Este 
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mesmo fato da sua presença é garantido, a propósito, a todo evangelista que opera na 
plenitude de Espírito Santo (2 Co 2:15). 

O método que André usava era diferente do que Pedro usava; e ambos eram 
diferentes daquele que Paulo empregava. Paulo tinha resolvido ser tudo para com todos, 
com o fim de por todos os modos, salvar alguns. Nem Pedro, nem Paulo estabeleceram 
sistemas ou métodos, a não ser no sentido mais geral, através dos quais seus discípulos 
pudessem propagar o evangelho. O que de minha parte ouviste, através de muitas 
testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. 
Foi assim que Paulo exortou ao seu jovem discípulo Timóteo e era até este ponto que ele 
transmitia seus métodos aos seus discípulos. Eles deveriam transmitir uma mensagem a 
homens que por sua vez transmitiriam-na a outros; a maneira exata como essa mensagem 
seria propagada era questão a ser decidida pela personalidade e dons de cada mensageiro.  

De fato, ninguém foi tão enfático em insistir na diversidade do testemunho de cada 
cristão como Paulo. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não 
pense de si mesmo além do que convém; antes, pense com moderação segundo a medida da fé 
que Deus repartiu a cada um. Porque (...) temos muitos membros num só corpo, mas nem 
todos os membros têm a mesma função... (Rm 13:3,4) 

O entendimento que Paulo tinha da missão da Igreja é revelado mais claramente na 
sua carta aos efésios, onde ele descreve os dons que Cristo deu aos homens. E ele mesmo 
concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para 
pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu 
serviço; para a edificação do corpo de Cristo (Ef 4:11,12). Cada cristão é equipado para a obra 
do ministério quando é capacitado pelo Espírito Santo e instruído na doutrina dos 
apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e na oração com outros discípulos. Ele se torna 
capaz de testificar da realidade e relevância de Jesus Cristo na base da experiência pessoal. 
Ele se torna capaz de comunicar aos outros os fatos sobre Jesus Cristo nos quais se baseia 
esse relacionamento pessoal. Instruído nas Escrituras, ele tem uma fé que pode defender, e 
é capaz de dar uma resposta àquele que pede a razão de sua esperança. E ele faz isso a seu 
próprio modo. 

 

VOLTANDO AO EVANGELISMO PRIMITIVO 

O que pode ser feito para trazer os cristãos a esse lugar de testemunho positivo e 
eficaz? Quais meios podem ser usados para garantir que cada cristão cumpra a sua 
vocação, tal como Cristo pretendeu, usando os métodos que lhe são peculiares no Espírito 
e adaptados àqueles no meio dos quais Cristo o colocou e aos quais Cristo e enviou?  

1. Cada cristão deve ser levado a um reconhecimento de que a obra do ministério 
pertence a todos os cristãos. Não é reservada a uns poucos profissionais, 
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especialmente equipados e formados para evangelização; nem pode ser delegada a 
um grupo de semi-profissionais que receberam uma doutrinação especial em 
técnicas evangelísticas. O revestimento de poder do Espírito Santo qualifica o 
cristão para ser uma testemunha, e Jesus Cristo o prometeu a cada crente. Assim 
como o Espírito Santo operava através de Cristo na encarnação, da mesma forma o 
Espírito Santo operará através de todos aqueles que crêem nele agora. Realmente, 
só há um Evangelista, um Pregador, um Missionário, uma Testemunha; (Lc 11:13; Jo 
14:12; At 1:8) e este é o Espírito Santo; que fará a sua obra em, e através de todos 
aqueles que levam Cristo e a sua missão bem a sério. A Grande Comissão é a 
obrigação pessoal e inescapável de todo cristão, sem exceção! 

 
2. Os cristãos devem considerar suas vidas como parte de um plano de Deus, onde 

seus afazeres ou ocupações são uma santa vocação, e sua posição geográfica é o 
lugar de Deus para eles. Devem crer que suas tarefas comuns, realizadas como 
sendo para o Senhor, são tão producentes em relação à eternidade quanto são as 
do pastor deles. Devem saber que Deus os tem colocado naquele lugar definido 
como seu ponto de contato, seu centro distribuidor, seu agente, embaixador ou 
instrumento, através do qual ele fala, ama e opera. Devem crer que se o mundo 
onde eles vivem, trabalham e se relacionam será evangelizado, eles serão o meio 
que o Espírito de Deus usará para esse fim. 
 

3. Mantendo esta visão de envolvimento total constantemente diante deles, os 
cristãos devem então ser instruídos nas Escrituras a fim de conhecer a pessoa e 
missão de Cristo na história, a razão da sua morte por crucificação e o significado da 
sua ressurreição. 

Devem saber que a peleja em que estão empenhados ao evangelizarem é uma 
peleja “espiritual” e que a única arma que Deus coloca à nossa disposição para esse 
conflito é a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus (Ef 6:17). sua tarefa principal, 
portanto, consiste em estudar as Escrituras para que possam se tornar hábeis e 
proficientes no uso deles (2 Tm 3:14-17). 

4. Os cristãos precisam ser encorajados a viverem em “fraqueza” como fez Paulo (1 Co 
2:3), devem aprender a depender da eficácia da sua arma e da presença e poder do 
Espírito Santo. Aqui novamente a inclinação de se escorar em métodos no lugar do 
Espírito Santo pode ser um perigo; propagar métodos de evangelismo sem vigiar 
com muito cuidado poderá implicar em que se deve agir “pela força”, ou seja, de 
alguma maneira se apresentar mais forte do que aqueles aos quais se testifica. É 
quase como se o convertido em potencial precisasse ser “conquistado”, um 
resultado que exige força superior da parte do evangelista. Se não se vigiar contra 
isso, o aprendiz em evangelismo receberá a impressão de que se não conseguir 
uma decisão da pessoa, insto constituirá um fracasso para ele. E este é um resultado 
que os métodos ensinados devem evitar a todo preço. Sob tal compulsão, os 
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argumentos devem ser reforçados, o método refinado, as táticas aperfeiçoadas, a 
fim de conseguir os máximos resultados. É tão fácil se esquecer de que Jesus 
freqüentemente não obteve respostas positivas. O jovem rico, por exemplo, retirou-
se triste. 

 
5. Os cristãos precisam ser encorajados a serem naturais, assumindo com naturalidade 

a sua própria natureza, tal como Deus tem lhes dotado; também a doarem de si 
mesmos a Cristo (Rm 12:1,2) como sacrifícios vivos, em e através dos quais a sua 
vontade possa ser demonstrada. Devem aprender a depender implicitamente do 
Espírito que habita neles, para que ele faça a obra de Cristo através deles e 
testifique de Cristo por intermédio deles. E devem aprender a andar pela fé no 
assunto de resultados, reconhecendo que não existe um critério satisfatório pelo 
qual um cristão possa avaliar a sua eficácia. Devem reconhecer que desejar tal 
critério é uma espécie de cobiça que não convém, e pode até mesmo ser uma 
indulgencia piedosa que contradiz diretamente a exortação do nosso Senhor a 
abnegação (Lc 9:23; 10:20). 
 
Ser bem sucedido como tal é uma ilusão; o que se requer dos dispenseiros é que cada 
um deles seja encontrado fiel (1 Co 4:1). Devem aprender a andar “pela fé” nisto 
também e a deixar os resultados do seu caminhar e testemunho com o Senhor. 
 

6. Os cristãos devem recordar constantemente da lição de João 15; que o que 
“permanecer” em Cristo e em quem a sua palavra permanecer produzirá muito 
fruto, como Cristo prometeu. A estratégia básica para se alcançar a máxima eficácia 
cristã é a vida de permanecer. Quando permanecemos nele e a sua palavra 
permanece em nós, podemos estar certos de que o fruto multiplicará - não porque 
vemos o fruto, mas porque estamos permanecendo! 

 
7. Os cristãos devem estar ligados a outros em comunhão genuína a fim de 

compartilhar suas experiências, pesos, vitórias e derrotas, fraquezas e falhas; 
esperanças e aspirações. Devem ter oportunidade de orar uns pelos outros, exortar, 
repreender e admoestar uns aos outros. Devem estudar as Escrituras em conjunto e 
aprender uns dos outros conforme o Espírito iluminar (Cl 3:16; At 2:42; Mt 18:19,20). 
 

Os métodos de evangelismo são tão numerosos e diversificados quanto é vasto o 
número de pessoas que precisam ser alcançadas. A tarefa mundial do evangelismo será 
realizada, não pela organização do evangelismo como se fosse um departamento da vida 
da Igreja que necessitasse de maior ênfase e esforço, mas pela renovação da Igreja com 
uma nova infusão da vida do Espírito. Na sua introdução a “Cartas às Igrejas Jovens”, J. B. 
Phillips tem expressado esta verdade vivamente: 
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Há mais um ponto que deve ser esclarecido antes de lermos as cartas. Sem penetrar 
em detalhes históricos cansativos e enfadonhos, devemos lembrar que estas cartas foram 
escritas, e as vidas que aqui são registradas foram conduzidas, num ambiente de 
paganismo. Não havia igrejas, domingos, nem livros sobre a Fé. Escravidão, imoralidade 
sexual, crueldade, calosidade e insensibilidade ao sofrimento humano e um baixo padrão 
de opinião pública eram, universais; viagens e comunicações eram ariscadas e perigosas; a 
maioria do povo era analfabeta. Muitos cristãos hoje falam a respeito das dificuldades dos  
nossos tempos como se tivéssemos que esperar tempos melhores antes que a religião 
cristã possa arraigar-se. É encorajador lembrar-nos que esta fé enraizou-se e floresceu de 
maneira surpreendente sob condições que teriam exterminado qualquer coisa menos vital 
em questão de semanas. Esses cristãos primitivos ardiam com a convicção de que haviam 
tornado, através de Cristo, literalmente filhos de Deus; eram pioneiros de uma nova 
humanidade, fundadores de um novo Reino. Ainda nos falam através dos séculos. Talvez 
se crêssemos naquilo em que eles creram poderíamos alcançar o que eles alcançaram. 

Conta-se a história de um cristão zeloso que se aproximou de um rabino judeu e lhe 
perguntou: “Senhor Rabino, quando é que os judeus se tornarão cristãos?”. O rabino lhe 
respondeu: “Os judeus serão cristãos quando os cristãos se tornarem cristãos!”. 

Seja qual for a intenção do rabino ao dar esta resposta maravilhosa, a verdade é que 
os cristãos serão evangelistas quando os cristãos forem cristãos! O evangelismo acontecerá 
como Deus intentou quando os cristãos se relacionarem corretamente a Cristo e uns aos 
outros. 


