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O MODELO DE CRISTO PARA O 
EVANGELISMO

Motivação: Em que consistia o método de evangelização de Jesus? Como Ele al-
cançava as multidões em sua época? É importante para nós aplicar os métodos de 
Jesus no século XXI?

Proposta: Analisar cinco casos específicos que aparecem nos capítulos 2 a 6 de 
João, que ilustram o método de evangelização de Jesus, centrado no indivíduo.

	❝Texto: “Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, 
porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas 
coisas” (Mc 6:34).

Introdução
Esse tipo de evangelização é fundamentado nas relações pessoais. Quando de-

senvolvemos uma amizade genuína com as pessoas, um vínculo de confiança é 
criado. Os interesses espirituais se desenvolvem, de forma lógica e natural, a par-
tir dessas amizades. Se a igreja quer causar uma impressão profunda na socieda-
de secular, os relacionamentos pessoais deverão ocupar um lugar privilegiado em 
suas atividades.

Por essa razão, precisamos olhar para o ministério de evangelização de Jesus, 
nosso Mestre. Ver seu ministério nos enriquecerá e permitirá sermos eficazes nos 
resultados alcançados.

• Em que consistia o método de evangelização de Jesus?
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• Fico impressionado pela forma que Marcos descreve Cristo, cheio de ternu-
ra e compaixão, e que, além disso, nos vê como ovelhas sem pastor.

• É difícil separar essa visão de Cristo de seu método de evangelização.
• Como Ele alcançava as multidões em sua época?
• Começava satisfazendo os interesses que estavam no coração das pessoas.
• Atendia às necessidades das pessoas.
• Em João 1:37, 38 há duas palavras que sintetizam um dos princípios básicos 

do método de evangelização de Jesus: “Que buscais?”
• Ele sempre começava onde o indivíduo estava.
• O evangelho de João descreve de forma maravilhosa por meio de exemplos.
• Há cinco casos concretos no evangelho de João que ilustram o método de 

evangelização que tem o indivíduo como centro. 
• Vamos examinar juntos esses casos.

I. O primeiro caso é o das bodas de Caná. João 2:1-12.
• O primeiro é o das bodas de Caná.
• Como você se sentiria se acabassem os sucos no meio da festa de casamen-

to da sua filha?
• E se acabasse a comida?
• E se duzentos convidados ainda não houvessem comido?
• A palavra “preocupado”, provavelmente, não seria suficientemente enfática 

para descrever suas emoções sob essas circunstâncias.
• Possivelmente “angustiado” seria um termo mais preciso.
• Jesus, reconhecendo que o prestígio desse homem estava em jogo, fez um 

milagre para aliviar sua angústia.
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• Dessa forma, Ele abriu a mente de seu anfitrião e de seus convidados para 
ouvir sua mensagem.

• Para Ele, a amizade era o terreno no qual podia compartilhar o evangelho 
do amor redentor.

Ilustração: Ajudar uma pessoa necessitada é um privilégio que Deus nos concede, 
para podermos compartilhar a mensagem que levamos em nosso coração. Aprendi 
a compartilhar com meus vizinhos desde o dia em que voltei para casa e, com sur-
presa, descobri que a casa havia sido roubada pela porta da frente. Quando per-
guntei ao meu vizinho se ele tinha visto alguma coisa, ele disse algo que foi uma li-
ção de vida: “Vizinho, se sua casa não tivesse sido roubada você nunca teria falado 
comigo”. Foram palavras difíceis de serem assimiladas naquele momento, mas a 
experiência me ensinou a me aproximar dos meus vizinhos em todos os momentos 
e principalmente ao ver uma necessidade que eles tivessem. Essa conjuntura me 
permitiu compartilhar Cristo.

Apelo: Cada um de nós interage em nosso dia a dia com muitas pessoas conheci-
das. Essa amizade é um ambiente propício para conhecer suas necessidades ime-
diatas, que podemos atender com amor e de forma altruísta, para aproximá-los de 
Cristo.

II. O segundo caso é o de Nicodemos. Leiamos João 3:1-15.

• Às vezes, Jesus atendia diretamente às necessidades espirituais das pes-
soas.

• Nicodemos, um rabino, veio ver Jesus à noite.
• Ele havia refletido por um longo tempo sobre certos assuntos religiosos.
• Ele se perguntava se Jesus era realmente o Messias.
• Esse líder tinha uma profunda necessidade espiritual, que ultrapassava a 

palha inútil da religião de sua época.
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• Ele precisava de uma espiritualidade vital, em meio ao formalismo vazio 
que o cercava. Cristo dirigiu-se diretamente a Nicodemos em um nível es-
piritual.

• Jesus satisfez essa necessidade quando disse: “Quem não nascer da água e 
do Espírito, não pode entrar no reino de Deus” (João 3:5).

• O Senhor não deu oportunidade a Nicodemos para iniciar um debate teoló-
gico com Ele.

• Não considerou o evangelho como uma bola de futebol que pode ser joga-
da de um lado para o outro.

• Ele falou diretamente à necessidade de Nicodemos.
• Ele disse, com efeito: “Nicodemos: você tem uma religião formal e externa, 

mas o que você realmente precisa é do perdão dos seus pecados, da liber-
tação da culpa e do poder do Espírito habitando em você”.

• Cristo dirigiu-se diretamente a Nicodemos em nível espiritual.

Ilustração: Há pessoas que manifestam de forma mais clara suas necessidades 
sobre as coisas espirituais. Tive a oportunidade de atender a necessidade espiri-
tual de uma médica que atendia casos de terapia intensiva em um hospital em Tu-
cumán, Argentina. Ela estava com uma revista que havia sido colocada na sala da 
equipe médica do referido hospital por uma colega, membro da nossa igreja, que 
quando viu que ela estava lendo a revista com grande interesse, fez um comen-
tário sobre ela, o que foi favorável para a médica manifestar interesse. Mas como 
não tinha tempo para visitá-la, chamou-me, pedindo que atendesse a esse pedido 
se fosse possível, o qual atendemos ao visitá-la em casa. Suas preocupações espi-
rituais eram profundas, devido ao colapso no casamento que havia vivenciado há 
pouco tempo. O resultado foi sua entrega a Cristo por meio do batismo.
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Apelo: Hoje, em nossa sociedade, existem milhões de pessoas que anseiam satis-
fazer a sede de sua alma; o Santo Espírito desperta essa necessidade, mas é pre-
ciso corações sensíveis guiados pelo Senhor que possam satisfazer essa sede de 
Deus em seus corações.

III. Terceiro caso, a mulher que se encontrou com Jesus junto ao poço 
(João 4)

• Aparentemente, Ele fez isso por “acaso”.
• Ela veio ao meio-dia, a hora mais quente, quando normalmente ninguém ia 

ao poço.
• Era desconfortável para ela ir buscar água de manhã cedo, quando as ou-

tras mulheres da aldeia o faziam.
• Jesus percebeu sua necessidade de aceitação e então tomou a iniciativa.
• Os homens estavam interessados em seu corpo, não em sua pessoa.
• Em Cristo ela encontrou Alguém interessado em atender às necessidades 

mais profundas de seu coração.
• Ao perceber que Jesus era o Messias, a mulher ficou tão entusiasmada que, 

de acordo com o versículo 28 “deixou o seu cântaro, [e] foi à cidade” com 
alegria.

• Chegando lá, disse: “Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo 
quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo?” Verso 29.

• Quando o Senhor atendeu sua necessidade de aceitação e segurança emo-
cional, ela começou a cantar louvores ao Messias.
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Ilustração: Hoje existem muitas pessoas que se sentem sozinhas, devido à várias 
circunstâncias, e lutam isoladas contra seus problemas. Em muitos casos não se 
manifestam; é preciso despertar o interesse atendendo a uma necessidade ou ga-
nhando a confiança por meio de uma amizade sincera.

Apelo: No coração humano existe uma grande necessidade de ser aceito, amado, 
valorizado. A falta de autoestima faz com que muitas vezes as pessoas se isolem. 
O Santo Espírito irá guiar-nos a tais pessoas para levá-las mais perto de Cristo. É 
preciso corações dispostos a serem levados a encontrar aceitação em Cristo.

IV. Quarto caso. João 5.

• Em João 5, lemos a história de um homem que sofria de paralisia por 38 
anos.

• Enquanto estava deitado próximo à fonte de Betesda, ele tremia da cabeça 
aos pés.

• Jesus perguntou-lhe com amor: “Você quer ser curado?”
• A resposta dessa vítima do sofrimento revela a sua frustração: “Senhor, não 

tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada; pois, 
enquanto eu vou, desce outro antes de mim”. (v. 7).

• João nos diz: “Então, lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda” (v. 8).
• “Imediatamente, o homem se viu curado” (v. 9).
• O Senhor orientou seu ministério primeiro às necessidades físicas do ho-

mem.
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• Uma vez que essa necessidade evidente foi satisfeita, ele assegurou-lhe:
• “Olha que já estás curado; não peques mais, para que não te suceda coisa 

pior”. (v. 14)
• Só depois de ter satisfeito essa necessidade evidente, Ele se revelou ao ho-

mem como o Messias.

Ilustração: Certa ocasião eu ajudei uma pessoa cega a atravessar a rua no centro 
de Lima, onde o tráfego é caótico. Enquanto o acompanhava, pensei comigo mes-
mo como era triste não poder ver as cores, o rosto das pessoas, a natureza, enfim, 
viver em um mundo escuro. Comecei então a falar palavras de conforto e esperança 
a uma pessoa que evidentemente devia estar sofrendo. Ele ouviu educadamente; 
no entanto, ao eu terminar de falar, ele disse algo que me deixou perplexo. “Ami-
go, aprecio suas palavras, mas sou feliz em meu mundo, não sofro ao ver o ódio, o 
desprezo das pessoas; sinto por você, porque você sim tem que ver essas coisas”. 
A verdade é que eu queria consolar e acabei sendo consolado. Sempre acontece 
que, ao tentar satisfazer uma necessidade dos outros, se você falhar, pelo menos 
você se consolará.

Apelo: O evangelismo, ao estilo de Jesus, tem como centro o indivíduo e suas ne-
cessidades. Nesse caso, Jesus atendeu às necessidades físicas dessa pessoa, pois 
essa era a sua necessidade imediata. Hoje, existem milhões de pessoas que têm 
uma necessidade física e necessitam satisfazer essa necessidade antes que al-
guém lhes fale sobre a Palavra de Deus. Se você conhece hoje alguém que tem essa 
necessidade, é a sua chance de ajudá-la; você verá que o coração dessa pessoa se 
abrirá para que você apresente Cristo como seu Salvador.
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V. Quinto caso em João 6.

• Em João 6, somos apresentados a 5.000 pessoas que foram ouvir Jesus na 
Galileia.

• O Mestre milagrosamente multiplicou o lanche de uma criança e alimentou 
aquelas cinco mil pessoas famintas.

• Ao ter essa necessidade evidente satisfeita, convenceram-se de que Ele era 
o Messias.

• De uma ponta a outra, os evangelhos nos dizem que Jesus atendeu às ne-
cessidades evidentes das pessoas.

• Jesus foi muito perspicaz. Seu ministério girava em torno das pessoas e de 
suas necessidades.

• Ellen G. White apresenta a seguinte visão sobre sua maneira de evangelizar:
• “Jesus encontrou acesso às mentes, por intermédio de suas mais familiares 

associações....”
• “Ele leva os homens sob a transformadora influência da verdade, aproxi-

mando-se deles onde se acham. Obtém acesso ao coração, conquistando 
simpatia e confiança, fazendo com que todos sintam que Sua identificação 
com sua natureza e com seus interesses é completa” (Evangelismo p. 139).
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Ilustração: Tivemos a oportunidade de trabalhar em Ventanilla, uma cidadezinha 
afastada com muitas necessidades. Primeiro, tentamos atender as necessidades, 
como as de saúde, por meio de profissionais de saúde, remédios, alimentos, capa-
citação para trabalhar e, em seguida, apresentamos o evangelho de Cristo, que foi 
prontamente aceito. Foi um desafio que enfrentamos com uma equipe formada em 
nosso distrito missionário de Zárate, por dois meses, e com resultados maravilho-
sos, tanto para os beneficiários como para os que participaram como mensageiros.

Apelo: Hoje sua igreja pode ter a oportunidade de participar da mesma experiên-
cia, ou seja, atender às necessidades imediatas antes de compartilhar a mensagem.

Conclusão
RESUMO:

• As necessidades evidentes são diferentes das necessidades fundamentais.
• Exemplos de necessidades evidentes podem ser o desejo de parar de fu-

mar, perder peso, melhorar o relacionamento conjugal, disciplinar melhor 
os filhos, aumentar a autoestima, ter um futuro mais sólido e maior segu-
rança financeira.

• As necessidades fundamentais vão além das evidentes.
• Exemplos de necessidades fundamentais: A segurança da vida eterna, o pro-

pósito para a vida, saber que nossa existência está nas mãos de Deus e ter 
a certeza de que um dia viveremos para sempre com Ele.

• O método de Jesus era simples, alcançava as pessoas onde estavam seus 
interesses imediatos. A partir daí, passava às necessidades fundamentais.
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• O Salvador tratava as pessoas como alguém que desejava fazer-lhes o bem.
• Ele mostrava-lhes simpatia, atendendo às suas necessidades e conquistan-

do sua confiança.
• Isso é evangelismo ao estilo de Jesus.

Para pensar: Precisamos olhar para o ministério de evangelização de Jesus, nosso 
Mestre. Ver seu ministério nos enriquecerá e nos permitirá ser eficazes nos resul-
tados alcançados.

Chamado: Convido você a seguir o exemplo de Cristo; Deus pode fazer maravilhas 
por meio de um coração disposto a se submeter à Sua vontade.
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