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EVANGELISMO, ESTILO MANHÃ DE 
SÁBADO

HÁ PODER, PODER, PODER EVANGELÍSTICO EM SEU PÚLPITO NA MANHÃ DE SÁBADO 
– APRENDA COMO APROVEITÁ-LO!

R O B E R T  E .  C O S T A

Robert E. Costa, M.A., é secretário ministerial associado 
com foco em evangelismo e crescimento de igreja, 
Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, 
Silver Spring, Maryland, Estados Unidos.

Durante anos, tenho tido o privilégio de ajudar os pastores a desenvolver méto-
dos eficazes de ganhar almas que melhor se adaptem aos seus próprios talentos e 
situações. Deus deu à Sua igreja uma mensagem especial do fim dos tempos para 
proclamar. Especialmente durante o estágio, os novos pastores devem formar par-
cerias com pastores experientes que tenham uma visão evangelística clara e que 
possam treiná-los para apresentar a verdade dentro do contexto do evangelho 
eterno (Ap 14:6-12).

A igreja também fornece um contexto maravilhoso para o pastor transmitir a men-
sagem. Não há local que tenha mais possibilidades de decisões para Cristo do que 
a igreja local. Existem três formas pelas quais você pode usar a igreja como uma 
poderosa maneira para ganhar almas.

MAXIMIZE O EVANGELISMO POR MEIO DA PROCLAMAÇÃO
Transforme o púlpito de sua igreja em um centro evangelístico através do plano 

“Evangelismo de Sábado de Manhã”. Muito mais pode ser feito no púlpito na ma-
nhã de sábado. Todo sábado, milhares de visitantes passam pelas portas de nossas 
igrejas, e o sermão evangelístico é o tipo mais apropriado para alcançá-los. Todos 
os anos, a Associação Ministerial da Associação Geral desenvolve cada vez mais 
sermões lindamente ilustrados, de última geração, centrados em Cristo, proféticos 
e doutrinários em PowerPoint® e Keynote®, disponíveis gratuitamente e totalmen-
te editáveis em qualquer idioma.1

Todos os pastores e anciãos podem tirar proveito desse plano flexível, barato e 
bem-sucedido. Eles podem dedicar um trimestre, um semestre ou a maioria dos 
sábados do ano para fazer evangelismo do púlpito em suas congregações locais. 
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Pregar sermões doutrinários tem muitos 
benefícios:

Acostuma os congregantes à pregação evange-
lística na manhã de sábado, o que expõe mem-
bros e visitantes às doutrinas distintas do evan-
gelho eterno. Paulo disse: “porque jamais deixei 
de vos anunciar todo o desígnio de Deus” (Atos 
20:27, Almeida Revista e Atualizada). Declarar toda 
a verdade de Deus (a) fundamenta os crentes so-
bre um sólido fundamento bíblico; (b) aumenta 
sua fidelidade; e (c) reduz a apostasia.

Incentiva os pastores a enviar um plano de pre-
gação anual ou trimestral. Isso incluirá todos os 
ensinamentos essenciais da Bíblia no período 
de um ano civil. Além disso, o plano permite que 
os congregantes conheçam com antecedência os 
assuntos a serem apresentados, incentivando-os 
a trazer amigos e parentes para os cultos na ma-
nhã de sábado.

Desenvolve mais pastores evangelistas e evan-
gelistas leigos. Permite que o mesmo sermão 
seja pregado em distritos com várias igrejas. O 
pastor pode atribuir o mesmo sermão a todos os 
anciãos. A Palavra de Deus deve ser a principal 
fonte de sermões. É a mensagem que vem do co-
ração de Deus para o coração de todas as pesso-
as. A Bíblia e os escritos do Espírito de Profecia 
devem recuperar a primazia na vida de todo pas-
tor. Enquanto trabalhava para concluir O Gran-
de Conflito, Ellen White escreveu em 1884: “Que-
ro divulgá-lo o mais rápido possível, pois nosso 
povo precisa muito disso [...]. Não consegui dor-
mir à noite, pensando nas coisas importantes que 
aconteceriam [...]. Grandes coisas estão diante de 
nós, e queremos chamar as pessoas de sua indi-
ferença para o preparo”.2

Aumenta os apelos por Jesus e pelas verdades 
da Bíblia. Em vez de permitir que Seus discípulos 
(e nós) selecionemos o que achamos que deve-
mos pregar ou ensinar, Jesus nos disse que deve-
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mos instruir os outros a “a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês” (Mateus 28:20, 
NVI). Não fazer isso é um ato de rebelião aberta – poderíamos dizer que é uma má 
prática pastoral. Infelizmente, há mais de uma maneira de distorcer o evangelismo. 
Enquanto uma delas é apresentar algo que não é verdade, talvez a mais deturpada 
representação sutil envolva proclamar apenas parte da verdade – ou meia-verda-
de. Cuidado para não ignorar os pilares da fé cristã – verdades e doutrinas que o 
próprio Jesus ensinou e revelou – especialmente a mensagem claramente descrita 
em Apocalipse 14:6-12. Se não pregamos “tudo” que Jesus nos pediu para ensinar, 
que tipo de discípulo estamos sendo?

Aumenta as decisões para Jesus e Sua igreja. Os batismos serão realizados o ano 
todo. Evangelismo é um conceito que cobre muito. O objetivo do evangelismo é pro-
clamar a mensagem da graça de Deus de maneira tão persuasiva que os indivíduos 
abraçarão Jesus como seu futuro Salvador e Senhor, unirão suas vidas à Sua igreja 
e se dedicarão ao serviço na causa de Deus. Mais do que um evento, o evangelismo 
é um estilo de vida para o crente. Charles Bradford declara: “Não cabe a nós discu-
tir a questão de saber se uma pessoa pode ou não ser salva fora da irmandade da 
igreja ou, em outras palavras, se é absolutamente necessário pertencer à IASD para 
ser salva. É nossa tarefa puxá-los para o barco salva-vidas. Não podemos nos dar 
ao luxo de ser confusos em nosso pensamento aqui. Permanecer do lado de fora é 
estar em perigo definitivo”.3

ORGANIZAR O EVANGELISMO POR MEIO DA INTERCESSÃO
A tarefa mais sagrada do pastor ou ancião é promover o verdadeiro reavivamento 

e reforma entre os membros que os levam a passar um tempo diário de qualidade 
em comunhão pessoal com Deus por meio da oração e do estudo de Sua Palavra. 
Organize a igreja para ser um centro de fervorosa oração e estudo da Bíblia. Todo 
grande avivamento e movimento missionário ao longo da história ocorreu somen-
te após intenso estudo pessoal e público da Palavra de Deus viva, juntamente com 
fervorosa oração. Ambos os elementos estão no coração da conquista de almas – e 
ambos estão no coração da Escola Sabatina. O que há de especial na Escola Saba-
tina? Pelo menos cinco coisas.
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(1) Estudo da Bíblia – fornece um estudo siste-
mático, interativo, dinâmico das Escrituras para 
o crescimento espiritual desde o nascimento até 
a idade adulta; (2) comunhão – oferece nutrição 
espiritual semanal e comunhão para os mem-
bros e visitantes da igreja; (3) compartilhar – in-
centiva os participantes da classe a compartilhar 
suas experiências e pensamentos espirituais com 
outros membros da igreja por meio de oração e 
testemunho; (4) missão mundial – permite que 
os crentes permaneçam conectados à família da 
igreja global por meio da educação para a missão 
mundial; (5) serviço – oferece aulas em pequenos 
grupos, uma estrutura para o evangelismo orga-
nizado para a comunidade e uma excelente pre-
paração para o estudo pessoal da Bíblia.

A igreja é uma entidade espiritual, e os mem-
bros esperam que seus pastores e anciãos sejam 
líderes cheios do Espírito Santo. Uma congrega-
ção geralmente nunca vai além de onde o pastor 
a conduz por preceito e exemplo. O tempo gasto 
com Deus dará a cada ministro uma visão cla-
ra de como realizar o sonho de Deus e ajudará 
a experimentar com mais vivacidade a realidade 
de que “a igreja é o instrumento apontado por 
Deus para a salvação dos homens. Foi organiza-
da para servir e sua missão é levar o evangelho 
ao mundo”.4 Isso levará à mobilização abrangen-
te de todo crente, guiado pelo Espírito Santo.

ESTRATÉGIA DO EVANGELISMO POR MEIO DA 
INTEGRAÇÃO

Um plano mestre de evangelismo anual, no qual 
todos os departamentos da igreja participem de 
maneira integrada, é altamente recomendado. O 
pastor e os anciãos precisam trabalhar de mãos 
dadas com todos os departamentos para pro-
duzir um plano abrangente de evangelismo que 
mobilize a maioria de nossos membros – crian-
ças, jovens e adultos. Esse plano mestre flexível 
e arrojado deve incluir um ciclo de reavivamento, 

DEPARTAMENTO: ASSOCIAÇÃO MINISTERIAL

PASTOR.ADVENTISTAS.ORG/PT   5



treinamento e capacitação, semeadura, colheita, nutrição e consolidação que per-
mita a todos os membros e instituições a oportunidade de se envolver.5

As congregações que empregaram esse modelo são as que estão no topo em (a) 
conquista de almas; (b) retenção de membros e (c) discipulado.

Preparar as pessoas para o batismo, plantar novas congregações e desenvolver 
discípulos deve ser a ênfase principal de todo pastor e ancião. Devemos ver o evan-
gelismo como um processo que leva ao discipulado, não apenas como um evento 
que expande a filiação. Embora o aumento de membros seja um subproduto do 
evangelismo, a Grande Comissão prevê que cada crente se torne um ministro ma-
duro e produtor de discípulos. A tarefa do evangelismo não termina até que novos 
crentes sejam nutridos, treinados, mobilizados e estejam conquistando outros.

Fazer discípulos deve ser visto como parte integrante do processo evangelístico, 
não apenas um acompanhamento após o evento evangelístico principal. Ganhar 
membros sem discipulá-los é, em última instância, autodestrutivo. Um programa 
evangelístico equilibrado exige que pastores e anciãos não apenas promovam o 
evangelismo, mas também nutram novos membros e os treinem para o serviço e 
depois os mobilizem para alcançar outros. E, ao fazer isso, eles se colocam no cen-
tro da atividade de Deus. “Há possibilidades de fazer para Jesus um trabalho com 
o qual você nunca sonhou”.6

DEPARTAMENTO: ASSOCIAÇÃO MINISTERIAL

PASTOR.ADVENTISTAS.ORG/PT 6



O GRANDE FINAL
O quinto livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, poderia realmente ser 

chamado de Atos do Espírito Santo. Mas se o início da igreja foi glorioso quando, 
após o Pentecostes, ocorreu a grande explosão evangelística, algo maior deve ocor-
rer em nossos dias. Milhões de crentes, cheios do Espírito Santo, proclamarão no 
âmbito do “evangelho eterno” as três últimas mensagens da misericórdia de Jesus 
“a toda nação, tribo, língua e povo” (Ap 14: 6, NVI). Quase poderíamos dizer que os 
Atos dos Apóstolos estão incompletos, porque os capítulos mais gloriosos estão 
prestes a ser escritos. Você e eu fazemos parte dos eventos que eles retratam.

Portanto, vamos usar todos os meios à nossa disposição – sermão do sábado, 
Escola Sabatina, programa JA, reunião de oração – para compartilhar o evangelho 
com nossas comunidades. “O trabalho evangelístico, abrindo as Escrituras para ou-
tras pessoas, alertando homens e mulheres sobre o que está vindo sobre o mun-
do, é ocupar mais e ainda mais o tempo dos servos de Deus”.7 Que privilégio! Que 
responsabilidade! Quase podemos ver o grande final, como Jesus o revelou a João 
em Patmos: “Depois dessas coisas, vi outro anjo descendo do céu, tendo grande 
autoridade, e a terra foi iluminada com sua glória” (Ap 18:1, NVI).

E o mais glorioso é que isso acontecerá. Jesus nos disse como as coisas vão aca-
bar. A última geração testemunhará e participará de coisas maravilhosas: a descida 
do Espírito Santo em sua plenitude e a rápida conclusão da Grande Comissão. “O 
Senhor deseja que a proclamação desta mensagem seja a maior e mais importan-
te obra no mundo para o tempo atual”.8 Que Deus nos use para tornar nossa esta 
última geração.

1 Para acessar esses sermões para download gratuito, visite “Illustrated Sermons ETMFJ” em www.gcevangelism.net/sermons.
2 Ellen G. White, Manuscript Releases, v. 19 (Silver Spring, MD: Ellen G. White Estate, 1990), p. 78.
3 Charles E. Bradford, Preaching to the Times (Washington, DC: Review and Herald, 1975), p. 122.
4 Ellen G. White, Atos dos Apóstolos, p. 1.
5  Para mais ideias e recursos, visite www.ministerial.adventist.org.
6 Ellen G. White, Filhos e Filhas de Deus, p. 271.
7 Ellen G. White, “Aggressive Work to Be Done,” Advent Review and Sabbath Herald, 2 de agosto de 1906.
8  Ellen G. White, Testemunhos para a Igreja, v. 6, p. 10.
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