
 

Episódio 89 

Testemunhar ou convidar  
pra ir à igreja? 

Você provavelmente já teve a alegria de convidar alguém para ir à igreja 
com você e realmente essa é uma grande alegria, mas será que essa é 
a única forma de compartilhar o que acreditamos com outras pessoas?

Por que falar sobre isso? 

Convidando pra ir à igreja 

Quem sabe você também já viveu isso de estar orando 
intensamente por alguém, fazer um propósito de oração, orar todos 
os dias por aquela pessoa e até ficar ansioso(a) para chegar um 
momento que consiga convidá-la para ir na sua igreja. Lembro de 
amigos meus que aceitaram ir na igreja comigo e como eu ficava 
feliz, mas será que esse é o único caminho para testemunhar?


Tenho recordações muito legais da minha infância, se a minha irmã 
tiver escutando esse episódio vai lembrar, com muito carinho, de 
quando tínhamos oportunidade de convidar alguém para ir à igreja, 
minha mãe não media esforços para que ajudássemos as pessoas 
a continuarem frequentando. Lembro quando minha irmã convidou 
um melhor amigo dela, ainda pré-adolescente, ele morava no 
mesmo bairro que nós. Isso foi uma coisa muito presente durante a 
minha vida, dávamos carona regularmente a várias pessoas, até 
vimos algumas se entregarem a Jesus, inclusive esse amigo da 
minha irmã, que hoje se tornou pastor e é um menino de ouro.


Fico pensando como é algo tão bonito e significativo quando 
conseguimos convidar alguém para compartilhar a fé, melhor ainda 
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quando acompanhamos esse crescimento, não é? Vejo que na 
mentalidade brasileira isso é uma coisa muito bem estabelecida e 
que esse feito é uma grande vitória. Porém, existem alguns perigos 
e trarei um contraponto até mesmo para missões transculturais. 


O perigo desta estratégia 

Quando nos prendemos a essa ideia do convite para ir à igreja, 
simplesmente não percebemos que não vai funcionar em toda a 
cultura. Não alcançamos grande parte da população, muito menos 
em países secularizados ou países que têm uma religião onde a 
pessoa ficaria mal vista se entrasse numa igreja, como num 
contexto muçulmano, hinduísta, budista. 


Mesmo no Brasil, uma pessoa que aceita o convite, provavelmente 
já está aberta para o evangelho ou é um seguidor de Cristo de 
outra denominação e entende que está indo adorar o mesmo Deus, 
independente da placa de igreja. Por outro lado, já viu como é 
difícil convidar um amigo(a) que não tem nada a ver com o 
cristianismo e vê o relacionamento com Deus como motivo de 
chacota? Focar em convidar alguém para ir à igreja corta boa parte 
da população e se nos prendermos apenas à essa estratégia, não 
seremos tão eficazes em alcançar aqueles que não se interessam 
em entrar em uma igreja.


O segundo ponto é fazer esses convites só para ter a sensação de 
estar cumprindo nossa parte: “Olha eu convidei a pessoa, veio na 
igreja, busquei em casa, sentei do lado, só que agora é com ela e 
Deus, porque eu fiz a minha parte. O pastor vai ter que cuidar 
disso, juntamente com o Espírito Santo trabalhando em seu 
coração, porque não vou forçar nada, né?” 


Quando vamos para a Bíblia, vemos em Mateus 28:18 que 
“Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder 
no céu e na terra. Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo”. Não 
podemos negar que a ordem está muito clara. O problema é que 
normalmente quando vamos fazer discípulos, queremos que a 
igreja cuide de todo o processo, na hora do batismo da pessoa, 
vamos à frente, ficamos felizes, mas depois devolvemos a 
responsabilidade para a igreja.
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O discipulado 

É muito curioso, porque para muitas pessoas a ideia de discipulado 
é o que vem depois do batismo. Quando na verdade, biblicamente, 
isso não bate. Discipulado nada mais é do que se tornar um real 
seguidor de Jesus e só é possível fazer uma decisão por Ele 
quando realmente começamos a segui-Lo, não o inverso. É 
perigoso também nos vermos como agentes pontuais nesse 
processo e pensar “eu convido, o Espírito Santo cuida”. 
Claramente no verso citado, vemos um chamado para todo esse 
processo. Ele não nos diz: “Vai, prega e batiza”. Bem 
detalhadamente, nos diz: “Vai, faça discípulos, batizando em nome 
do Pai, do Filho, do Espírito Santo e ensine a obedecer tudo que 
ordenei. E aí fica tranquilo que eu vou estar com você”.


Viu como temos uma parte muito maior do que simplesmente 
convidar para ir à igreja? Consegue entender por quê é um perigo 
se ater apenas ao convite?


Na verdade, o testemunho pessoal conta muito, não ficar enchendo 
a paciência da pessoa convidando para ir em programações 
“igrejeiras”. Inclusive uma dica muito importante para quem vai 
para linha de frente: pensa como podia ser diferente se você não 
ficar tão focado(a) em fazer programas na igreja, se ao invés disso, 
interagir com as pessoas em outras esferas como um parque ou 
um clube de inglês, de leitura, de esporte, há dez milhões de outras 
possibilidades. 


É crucial entendermos que isso será chave no trabalho transcultural 
e quero te encorajar a trazer o testemunho, também, no contexto 
brasileiro. É melhor convidar primeiro para sua casa e estreitar o 
relacionamento, para depois de pelo menos seis meses, quem 
sabe, chamar para uma programação na igreja, como templo. Em 
culturas seculares pode não ser a casa o primeiro ponto de 
contato, mas num museu, um jantar em um restaurante. É 
necessário sabedoria para observar o que faz mais sentido para o 
local.


O mesmo para amigos universitários: não deveria ser o foco, para 
mente altamente intelectualizadas chamar para igreja, já que para 
eles é lugar de gente que não pensa por si mesmo. Eu sei que é 
duro, mas para alguns, esse convite é quase uma afronta. 
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Testemunhando dia a dia 

Testemunho é mais que convidar para um culto, isso é só um 
elemento na caminhada. Testemunho é algo mais fluido, é 
conseguir sair para lanchar com a pessoa e em algum momento 
mostrar que Deus guia nossa vida e temos essa tranquilidade e 
alegria pela nossa dependência de dEle. 


A vida cristã é um processo e o testemunho deveria ser um 
processo assim como é nossa caminhada. Lembra, por favor, com 
todo carinho que o nosso papel não é fazer uma coisinha e 
entregar o resto ao Espírito Santo, Ele quer trabalhar junto 
conosco. Por isso, Deus fala de luz e de sal, ou seja, não 
iluminamos alguns segundinhos, mas mostramos o caminho 
guiado pelo Espírito Santo. A mesma coisa o sal, não é só jogar na 
comida pra dar um gostinho, mas também para conservar. Jesus 
está nos chamando para ser como luz e sal, e não pisca-pisca e 
Sazon, entende? 


E você? Está disposto a caminhar com as pessoas e acompanhar o 
processo? Está disposto a mudar seu paradigma de “checklist” 
para uma vida de testemunho que realmente passa o 
conhecimento de quem é Deus no dia a dia?
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