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Métodos de Cristo 
Como Aplicar os Métodos de Cristo Hoje 

 “O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o 
bem. Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes 

a confiança. Ordenava então: Segue-me.”  (Ciência do Bom Viver, 120) 

I. O Exemplo de Cristo 
• Misturou-se com os Homens Desejando-lhes o Bem. 
• Demonstrou Simpatia por eles. 
• Atendeu Suas Necessidades. 
• Ganhou Sua Confiança. 
• Convidou-os Para Segui-Lo.  
• Prometeu Fazê-los “Pescadores de Homens.” 

 

II. Como Cristo Conquistava as Pessoas? 
1. Cristo ia ao _______________ das Pessoas 

• Aproximava-se do coração do povo  
• Procurava-os nas Ruas Públicas 
• Nas Casas Particulares 
• Nos Barcos 
• Na Sinagoga 
• Às Margens do Lago  
• Nas Festas Nupciais. 
• Ia-lhes ao encontro em suas ocupações diárias 
• Manifestava interesse em seus negócios seculares 
• Levava suas instruções às famílias...  

(Serviço Cristão, 119) 
 

2. Cristo Atendia as __________________ das Pessoas 
• Tão Cheia de Simpatia e Amor era a sua atitude... 
• Era Bom para Com todos... 
• Ia de Casa em Casa: 

- Curando os Enfermos 
- Alimentando os Famintos 
- Confortando os que choravam 
- Aliviando os Aflitos 
- Falando de paz aos angustiados 
- Tomava as criancinhas nos braços e as abençoava 
- Falava palavras de Esperança e conforto...  

 (Medicina e Salvação, 19) 
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3. Revelava _____________ e Compaixão  
• “Cristo Fazia Preceder a Sua Mensagem por Atos de Amor e Beneficência.”  

(Serviço Cristão, 113) 
• “Não Considerava ninguém Indigno.” (Serviço Cristão, 120) 
• “Seu Amor puro e santo, abençoava a todos os que estivessem dentro de 

sua esfera de influência.” (Medicina e Salvação, 20) 
 
4. Convidava Para Seguí-lo 

• “Jesus Via em Cada alma alguém a quem devia ser feito o chamado para o 
Seu Reino.”  (Serviço Cristão, 119) 

• A todos faz Ele o convite: “Vinde a mim os que estais cansados e 
sobrecarregados, e Eu vos Aliviarei...” (Medicina e Salvação, 20) 

 “Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do 
povo.” (Ciência do Bom Viver, 143) 

 
III. Hoje Devemos Seguir Seus Métodos 

• “Deus tem retido suas bênçãos porque Seu povo não tem trabalhado em 
harmonia com Seus Métodos.”  (Testemunhos para a Igreja, 7:18) 

• “Se já foi indispensável compreender e seguir os corretos Métodos de Ensino de 
Cristo, bem como imitar-lhe o exemplo, esse tempo é agora.” (Evang., 353) 

Os Métodos de Cristo Hoje 
1. Trabalho Pessoal 
2. Pequenos Grupos 
3. Evangelismo Público 

 
"Se seguirmos o exemplo de Cristo em fazer o bem, os corações nos estarão 
abertos, como estiveram para Ele.” (Serviço Cristão, 120) 

1. Trabalho Pessoal  
• O Exemplo de Jesus 

- A obra de Cristo compôs-se em grande parte de conversas individuais. 
(Serviço Cristão, 116) 

- Jesus Punha-se em Contato com aqueles a quem desejava atrair. 
(Serviço Cristão, 117) 

- A Poderosa Simpatia Pessoal que dEle emanava, conquistava os 
corações. (Serviço Cristão, 119) 

• Trabalho Pessoal Hoje 
- Um dos meios mais eficazes de comunicar a luz é o trabalho 

particular, pessoal. (Serviço Cristão, 118) 
- Atraí os que se encontram ao redor de vós mediante o trabalho 

pessoal. (Serviço Cristão, 118) 
- De importância igual às conferências  públicas especiais é o trabalho 

de casa em casa nos lares do povo. (Serviço Cristão, 113) 
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• Trabalho Individual   
- A influência pessoal é um poder. (Serviço Cristão, 119) 
- Devemos aproximar-nos dos homens individualmente com simpatia 

semelhante à de Cristo. (Serviço Cristão, 117)  
- Muitos há a espera de que alguém se lhes dirija pessoalmente. 

(Serviço Cristão, 118 ) 
- Visitai vossos vizinhos numa maneira amigável, e relacionai-vos com 

eles. (Serviço Cristão, 115) 
- O trabalho pessoal feito por cada indivíduo, o interesse manifestado 

pelos amigos e vizinhos, pode realizar muito mais do que se possa 
avaliar. (Serviço Cristão, 121) 

- É por falta dessa espécie de trabalho que estão perecendo muitas 
almas por quem Cristo morreu. (Serviço Cristão, 121) 

 

2. Trabalho em Duplas 
• O Exemplo de Jesus 

- Chamado os doze para junto de si, Jesus ordenou-lhes que fossem de 
dois em dois pelas cidades e aldeias. (Serviço Cristão, 128) 

- Da Mesma Maneira Ele enviou posteriormente os setenta. (DTN, 332) 
- Nenhum foi mandado sozinho, mas irmão em companhia de irmão, 

amigo ao lado de amigo. 
- ... orando um com o outro. 
- ... a força de um suprindo a fraqueza do outro. (Serviço Cristão, 128)  

 
 

• O Exemplo de Jesus Hoje 
- Era Desígnio do Salvador que os mensageiros do Evangelho assim se 

associassem.( DTN, 332) 
- Teria Muito mais êxito a obra evangélica em nossos dias, fosse esse 

exemplo mais estritamente seguido. (DTN, 332) 
 

• O Que as Duplas Devem Fazer 
- Irmãos e irmãs, visitai aqueles que residem próximo de vós, e com 

simpatia e bondade procurai cativar-lhes o coração. (Serviço Cristão, 
115) 

- “Ajudando onde for necessário o auxílio. (Serviço Cristão, 113) 
- “Simpatizai com eles, orai com eles, espreitai as oportunidades de os 

beneficiar, e segundo vos for possível, reuni alguns deles e abri a 
Palavra de Deus perante suas mentes em trevas. (Serviço Cristão, 
116) 

- “Não precisam insistir em assuntos doutrinários; falem da obra e 
sacrifício de Cristo. (Serviço Cristão, 116) 

-  “Falai, orai, cantai acerca de Cristo Crucificado, e isso comoverá e 
cativará corações. (Serviço Cristão, 130) 

- Dizei-lhes como encontrastes Jesus, e como tendes sido abençoados 
desde que vos pusestes ao Seu serviço. (Serviço Cristão, 124) 
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- Falai-lhes da alegria, do gozo que existe na vida cristã. (Serviço 
Cristão, 124 

- Podereis assim, conquistar-lhes o coração. (Serviço Cristão, 128) 
- Anjos de Deus vos acompanham às moradas daqueles a quem 

visitais. (Serviço Cristão, 118) 
- Estou Convosco todos os Dias, é Sua Promessa. (Serviço Cristão, 

114) 
 

3. Pequenos Grupos 
• O Exemplo de Jesus 

- Jesus Subiu a um monte e chamou os que ele quis, e vieram a ele.   
Nomeou doze para que estivessem com Ele, e os mandasse a pregar. 
Marcos 3:13,14 

- Quando Cristo Concluiu as instruções aos Discípulos, reuniu em torno 
de Si o Pequeno Grupo, bem achegados a Ele e, ajoelhando no meio 
deles e pondo-lhes as mãos sobre a cabeça, fez uma oração 
consagrando-os a sua sagrada obra. (DTN, 279) 

 
• Pequenos Grupos Hoje 

- O Tempo é breve, e nossas forças têm de ser organizadas para 
fazerem uma obra mais ampla. (Serviço Cristão, 72) 

- A Formação de Pequenos Grupos como base do esforço cristão foi-
me apresentada por Um que não pode errar. (Serviço Cristão, 72)  

- A apresentação de Cristo na família, e em pequenas reuniões em 
casas particulares, é muitas vezes mais bem sucedida em atrair as 
almas para  Jesus, do que sermões feitos ao ar livre, às turbas em 
movimento, ou mesmo em salões e igrejas. (Serviço Cristão, 122) 

- Convidai-os a se unirem convosco em cânticos e orações. Nessas 
pequeninas reuniões, o próprio Cristo estará presente segundo 
prometeu, e os corações serão tocados pela Sua graça. (Serviço 
Cristão, 122) 

- Saiam pequenos grupos a fazer a obra que Cristo designou a seus 
discípulos. (Serviço Cristão, 128) 

- Haja em cada igreja grupos bem organizados de obreiros para 
trabalhar nas vizinhanças da igreja...  Quando tais forças forem postas 
a operar em todas as nossas igrejas. Haverá um poder renovador, 
reformador, vitalizante nas igrejas, porque os membros estarão 
fazendo o trabalho que Deus lhes determinou fazer. (Beneficência 
Social, 107) 
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• O Que Fazer nos Pequenos Grupos 

- __________________________ 
Que Pequenos Grupos se reúnam à noite e pela manhã 
para estudarem a Bíblia por eles mesmos.  

 
- __________________________ 

Que tenham períodos de oração...  
 

- __________________________ 
Que Testemunho você teria do amorável relacionamento 
sentido entre os companheiros de trabalho, Nestes 
preciosos períodos enquanto buscam as bênçãos de Deus.  

 
- __________________________ 

Que cada um conte suas experiências em palavras simples. 
(Testimonies for the Chuch, 195) 

 
 
4. Evangelismo Público 

• O Exemplo de Jesus 
- Ele pregava nas sinagogas porque assim podia alcançar os muitos 

que se reuniam lá.  

- Assistia as grandes festas anuais da nação, e falava das coisas 
celestes às multidões...    

- Falava-lhes em linguagem tão simples que não podiam deixar de 
entender.    Por métodos inteiramente Seus, ajudava a todos quanto 
se achavam em aflição e dor. (Evangelismo, 54) 

 
 
 

• Evangelismo Público Hoje 
- A Mensagem que estou ordenada a transmitir a nosso povo, neste 

tempo, é:  Evangelizai as cidades sem demora, porque o tempo é 
curto. (Evangelismo, 33) 

- “O Senhor tem dado a alguns ministros a capacidade de reunir e reter 
grandes auditórios, a medida que trabalham no temor de Deus, seus 
esforços serão acompanhados da profunda influência do Espírito 
Santo nos corações humanos. (Evangelismo, 70) 
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IV. Os Métodos de Cristo Hoje 

Somos vagarosos em compreender quão  necessário é entender os ensinos de Cristo e 

Seus Métodos de Trabalho. (Conselhos sobre Mordomia, 377) 

 

1.  Mistura-se com as pessoas. 

• Atendia às suas necessidades. 

 

2.  Simpatizava e tinha empatia pelas pessoas. 

• Atendia às pessoas. 

 

3.  Enfrentava as _________________ das pessoas. 

• Reciprocidade - Mulher samaritana 

 

4.  Ganhava a confiança do povo. 

 

5.  Convidava as pessoas para que o seguissem. 

 

6.  As pessoas ______________ a Jesus. 

• Ensinou-lhes a serem pescadores de homens. 

 

 

V. MÉTODOS DE CRISTO PARA EVANGELIZAR 

 

1.  Seguir seu modelo de ________________. 

 

2.  Seguir seu modelo de _____________. 

 

3.  Seguir seu modelo de _____________. 


