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Palestra para o dia 14 de Dezembro de 2013  

 

(Talvez caso seja mais conveniente a mensagem  

possa ser realizada no sábado anterior ao dia 14/12) 

 

A Importância das Literaturas para Evangelização  
 

Introdução 
 

 Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte 

com sete, e ainda até com oito; porque não sabes que mal haverá sobre a terra. 

Ecles 11:1-2    

   Embora existam muitos métodos de evangelizar, e alguns bem eficientes, o 

método de distribuição de literaturas, foi, é, e sempre será o método por 

excelência de evangelismo.  

 Conhecemos inúmeros casos de pessoas que chegaram ao conhecimento da 

verdade presente, através de uma literatura. 

 

Vejamos o exemplo do Eunuco de Candace em Atos 8: 28-38  
 

 Não nos é informado, como o eunuco adquiriu O rolo do profeta Isaias, se 
comprou ou ganhou de algum Rabino, o certo é que aquela literatura fez muita 
diferença em sua conversão e quem sabe de quantos mais. 

 Regressava e, sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Atos 8:28 

 E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes, porventura, 

o que estás lendo? Atos 8:30 

 Então Filipe tomou a palavra e, começando por esta escritura, anunciou-lhe a 

Jesus. Atos 8:35 

 Eis aqui água; que impede que eu seja batizado?   Atos 8:36 

 E disse Felipe: é lícito, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse: 

Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Atos 8:37 

 Mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o Eunuco, e 

Filipe o batizou. Atos 8:38 

 Não o viu mais o Eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho. Atos 8:39 



Vejamos a influência de uma literatura sobre Ciro, Rei da Pérsia e seu 

decreto em favor dos Judeus. 

 Isa 45 :1,5,5,4, 13  - Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela 

mão direita, para abater nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis; 

para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. 

  “ Tomando o rei conhecimento das palavras que prediziam, mais de um século 

antes do seu nascimento, a maneira pela qual Babilônia deveria ser tomada; ao ler 

a mensagem a ele dirigida pelo Rei do Universo: "Eu te cingirei, ainda que tu 

Me não conheças. Para que se saiba desde o nascente do Sol, e desde o poente, que 

fora de Mim não há outro"; ele edificará a Minha cidade, e soltará os Meus 

cativos, não por força nem por presentes" (Isa. 45:5, 6, 4 e 13), o seu coração foi 

profundamente movido, e ele se determinou cumprir sua missão 

divinamente indicada. Ele libertaria os judeus cativos; ele os ajudaria a restaurar 

o templo de Jeová” . PR pág 557 

 

 A irmã White relata uma experiência importante relacionada a literaturas. 

 Resumo:  Em viagem para Vergennes em Michigan, faltando 24 km para chegar 

ao destino por entre a floresta, o condutor admitiu que estava perdido. Depois de 

muito caminhar encontraram uma casa de toras de madeira, cujos moradores os 

hospedou, lhes deu lanche e lhes indicou o caminho. A irmã White lhes falara de 

Jesus e deixou com eles um pequeno livreto. 

Vinte e Dois Anos Depois de a Semente Ter Sido Lançada 

 Depois de concluída a reunião [um culto na reunião campal de Michigan], uma 

irmã me tomou cordialmente pela mão, manifestando grande alegria por haver 

encontrado novamente a irmã White. Indagou se eu não me lembrava de haver 

feito uma visita em uma casa de toras de madeira, na floresta, vinte e dois anos 

antes. Ela nos oferecera lanche, e eu havia deixado com eles um livrinho intitulado 

Experience andViews. Ela declarou haver emprestado aquele livro aos vizinhos, 

ao se estabelecerem novas famílias ao seu redor, até que o mesmo já se achava 

todo gasto; manifestou grande desejo de obter outro exemplar do livrinho. Os 

vizinhos se interessavam profundamente nele, e desejavam ver a autora. Ela disse 

que quando eu a visitara, falara de Jesus e das belezas do Céu, e que as palavras 

haviam sido proferidas com tanto fervor, que ela ficara encantada, e nunca as 

esquecera. Depois daquela ocasião, o Senhor mandara pastores para lhes pregarem 

a verdade, e que agora havia um bom grupo de observadores do sábado. A 

influência daquele livrinho, agora gasto pelo muito manuseio, estendera-se 



de um para outro, efetuando sua obra silenciosa, até que o solo estava 

preparado para as sementes da verdade. 

Vejamos duas profecias para nossos dias, que relacionam a conclusão do 

evangelho com a página impressa. 

 1ª  Em 1450-1410  A.C ( Durante o êxodo) 

 Tão certo, porém, como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra. 

Núm 14:211  

 2ª 100 D.C   (Na Ilha de Pátmos) 

 Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a 

terra foi iluminada com a sua glória.Apoc 18:1 

 Quando elas vão se cumprir? 

 É em grande parte por meio de nossas casas editoras que se há de efetuar a obra 

daquele outro anjo que desce do Céu com grande poder e, com sua glória, ilumina 

a Terra. Testemunhos Seletos, vol. 3, págs. 140-142. 

 

Deus revelou a Irmã White o grande trabalho que seria realizado através das 

literaturas e seus resultados. 

 Foram-me apresentados homens e mulheres estudando com vivo interesse 

revistas e algumas páginas de folhetos que tratavam da verdade presente. Eles 

liam as evidências tão maravilhosas e novas para eles, e abriam a Bíblia com novo 

e profundo interesse, à medida que pontos da verdade, que lhes tinham sido 

obscuros, se tornavam claros, especialmente a luz sobre o sábado do quarto 

mandamento. Ao pesquisarem as Escrituras a ver se estas coisas eram assim, nova 

luz brilhava em seu entendimento, pois anjos vinham até eles, impressionando 

lhes o espírito com as verdades contidas nas publicações que acabavam de ler.    

SC pág 150 

 Vi-os segurando com uma das mãos revistas e folhetos, e tendo na outra a Bíblia, 

enquanto seu rosto estava banhado de lágrimas; e curvando-se perante Deus em 

oração fervorosa e humilde, suplicando que os guiasse em toda a verdade - 

exatamente o que Ele estivera a fazer antes que O invocassem. E quando a 

verdade era recebida em seu coração, e lhe viam a harmoniosa cadeia, a Bíblia lhes 

parecia como um novo livro; apertavam-na de encontro ao coração numa grata 

alegria, ao mesmo tempo que sua fisionomia se iluminava de felicidade e 

satisfação. SC pág 150 



 

Livros Retirados das Estantes 

 É certo que alguns dos que compram os livros, os colocarão na estante ou na mesa 

da sala de visitas e raramente os olharão. Contudo Deus tem cuidado de Sua 

verdade, e virá o tempo em que esses livros serão procurados e lidos. A doença ou 

o infortúnio pode entrar no lar, e por meio da verdade contida nos livros Deus 

envia aos corações turbados paz, e esperança, e descanso. Seu amor lhes é 

revelado, e eles compreendem a preciosidade do perdão de seus pecados. Assim o 

Senhor coopera com Seus abnegados obreiros. Testemunhos Seletos, vol. 2, 

pág. 532. 

 Nossas publicações estão agora semeando a semente do evangelho, e são 

instrumentos em levar a Cristo tantas almas quantas a palavra pregada. Igrejas 

inteiras têm sido levantadas como resultado de sua circulação. Reviewand 

Herald, 10 de junho de 1880. 

O que nos compete fazer agora à luz da bíblia e do espírito de profecia? 

 Ecles 11:1-2   Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o 

acharás. Reparte com sete, e ainda até com oito; porque não sabes que mal haverá 

sobre a terra. 

  Isa 32:20 Bem-aventurados sois vós os que semeais junto a todas as águas. 

 O mundo deve receber a luz da verdade por meio do ministério evangelizador da 

palavra em nossos livros e periódicos. Nossas publicações devem mostrar que o 

fim de todas as coisas está às portas. Testemunhos Seletos, vol. 3, pág. 311. 

 Deus pede que Seu povo proceda como homens vivos, não sejam indolentes, 

descuidados e indiferentes. Cumpre-nos levar ao povo as publicações, e insistir 

para que as aceitem. Southern Watchman, 25 de abril de 1905.  

 Nossas publicações estão hoje espalhando a semente do evangelho e, da mesma 

maneira que a palavra falada do púlpito, são instrumentos em trazer muitas almas 

a Cristo. Igrejas inteiras têm surgido em resultado de sua circulação. Nessa obra 

todo discípulo de Cristo pode tomar parte. Reviewand Herald, 10 de julho de 

1880. 

 Temos estado por assim dizer a dormir, relativamente à obra que pode ser 

efetuada pela circulação da literatura bem preparada. Preguemos agora a Palavra, 

com resoluta energia, pelo uso sábio de periódicos e livros, a fim de que o mundo 

compreenda a mensagem que Cristo deu a João na Ilha de Patmos. O Colportor-

Evangelista, pág. 145. 



 Nossas publicações devem ir por toda parte. Sejam elas editadas em muitas 

línguas. A terceira mensagem angélica deve ser dada por este meio e pelo 

professor vivo. Vós, os que credes na verdade para este tempo, despertai! O 

Colportor-Evangelista, pág. 104. 

 De cidade em cidade, país a país, eles devem levar as publicações que contêm a 

promessa da breve volta do Salvador. Testimonies, vol. 9, pág. 34. 

 

Apelo final 

 

 Membros de igreja, deveis compreender a importância da circulação de nossa 

literatura, e devotar mais tempo a essa obra. Introduzi no lar do povo revistas, 

folhetos e livros, os quais, em suas várias maneiras, hão de pregar o evangelho. 

Não há tempo a perder. Quando a igreja empreender a tarefa que lhe é 

indicada, ela sairá "formosa como a Lua, brilhante como o Sol, formidável 

como um exército com bandeiras". Cant. 6:10. Southern Watchman, 20 de 

novembro de 1902 

 

 O fim se aproxima rapidamente. A impressão e circulação dos livros e revistas que 

contém a verdade deve ser nossa obra. (Testemunho para Igreja, vol 8, pág 89) 

 Precisamos acreditar nesse método missionário orientado por Deus.  

 Queridos irmãos,  hoje é o grande dia! Peguem seus livros “passos para Vitória” e 

levem para as pessoas de sua cidade. Principalmente os seus familiares, amigos e 

vizinhos. 

A grande pergunta é: Quantos estão dispostos a visitar os lares, levando à 

mensagem através das publicações as pessoas que estão em trevas? Quantos irão 

levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. 

 

    Que o senhor abençoe seu povo!  

 

 

Mensagem Preparada pelo Departamento de Evangelismo da União Sul 

Romar Machado 

 

 

SUGESTÕES PARA A ENTREGA DOS LIVROS:  

 



Planeje com a tua igreja idéias criativas para entregar os livros às 

pessoas da sua cidade.  

 

Sugestões: 

 

1) Os jovens podem usar a estratégia de “pedágio” missionário numa 

movimentada avenida, parando carros com uma faixa bem bonita ou 

quem sabe realizar um culto em um presídio ou em uma praça bem 

movimentada.  

 

2) O líder missionário pode organizar junto a um coral uma cantata 

num Shopping Center onde uma equipe uniformizada com camiseta 

da campanha possa estar entregando livros enquanto o coral canta.  

 

3) Os jovens e a liderança da igreja local podem entregar livros na 

prefeitura aos seus funcionários e/ou ao prefeito.  

 

4) Outra idéia que os jovens possam entregar livros nas portas de um 

estádio durante evento esportivo ou na porta de uma casa de shows 

durante evento musical.  

 

Tudo vai depender da criatividade de cada igreja. O importante é não 

agendar outra atividade e deixar passar em branco essa tão importante 

data do Impacto Vitória 2013, o dia 14/12/2013. 

 

 
 


