
ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES
TEMA ANUAL: “E SEREIS MINHAS TESTEMUNHAS”                                                                             2º TRIMESTRE: TESTEMUNHANDO AOS DE CASA 

SÉRIE: TESTEMUNHANDO O EVANGELHO
SEMANA 19: A Evangelização Busca a Diversidade.
Introdução: No último estudo aprendemos que 

o dever de evangelizar cabe a todos os verdadeiros 
cristãos e não apenas a uma “elite religiosa” da igre-
ja. Hoje veremos por que é importante que a Igreja 
do Senhor Jesus seja composta por uma variedade 
de povos, línguas e nações, respondendo a seguinte 
pergunta: Como a diversidade de povos promove a 
Glória de Deus?

Texto Básico: Salmo 96
1º. Há beleza no louvor que vem da unidade 

na diversidade. O salmo 96. 3-4 conecta a evan-
gelização das pessoas com a qualidade do louvor 
que Deus é merecedor. “Anunciai entre as nações a 
sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. 
Porque grande é o Senhor e muito digno de ser 
louvado, temível mais que todos os deuses”. Obser-
ve a palavra “porque” e assim deduzimos que a be-
leza do louvor que virão ao Senhor da diversidade 
de nações são maiores do que aqueles que viriam 
a ele se o coro dos redimidos fosse culturalmen-
te uniforme. A razão para isso pode ser vista na 
analogia de um coro. A mais profunda beleza é 
sentida em um coro que canta em partes do que 
em um coro que só canta em uníssono. Isso revela 
por que há diferenças incontáveis entre as pesso-
as do mundo. Quando sua diversidade se unir em 
adoração a Deus, a beleza do seu louvor ecoará 
na profundidade e na grandeza da beleza de Deus 
muito mais extraordinariamente do que se os re-
dimidos pertencessem somente a uns poucos gru-
pos de pessoas diferentes.

2º.  A fama, a grandeza e o valor de um objeto 
de beleza aumentam em proporção à diversida-
de daqueles que reconhecem sua beleza. Se uma 
obra de arte é considerada excelente por um gru-
po de pessoas pequeno e de mesma opinião e por 
ninguém mais, a arte, com toda a certeza, não é 
verdadeiramente grande, porém, se uma obra de 
arte continua ganhando cada vez mais admirado-
res não somente por meio de culturas, mas tam-
bém de décadas e séculos, então sua grandeza é 
irresistivelmente manifesta. Assim, quando Paulo 
diz “Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos 
os povos o louvem” – Rm. 15.11 – ele está expondo 
que há alguma coisa acerca de Deus que é tão uni-
versalmente digna de louvor, tão profundamente 
bela, tão compreensivelmente valiosa e tão satis-
fatória, que encontrará admiradores apaixonados 
em todo grupo diverso de pessoas no mundo. A 
sua verdadeira grandeza será manifesta na am-
plitude da diversidade daqueles que percebem e 
apreciam sua beleza.

3º. A Força, a sabedoria e o amor de um líder 
são magnificados em proporção à diversidade 
de pessoas que ele pode inspirar para segui-lo 
com alegria. Se você pode liderar somente um 
grupo pequeno e uniforme de pessoas, suas qua-
lidades de liderança não são tão grandes como as 
que teria se pudesse conquistar seguidores de um 
grande grupo de pessoas muito diferentes. A últi-
ma oração do Salmo 96.3-4, mostra que devemos 
declarar a glória de Deus entre as nações porque, 
desse modo, ele mostrará sua superioridade sobre 
todos os outros deuses que fazem alegações pre-
tensiosas para guiar os povos. Quanto mais diver-
sos forem os grupos de pessoas que abandonam 
seus deuses para seguir o verdadeiro Deus, mais 
visível é a superioridade de Deus sobre todos os 
seus “competidores”.

4º. A Diversidade combate o orgulho. Ao fo-
calizar o alcance do evangelho a todos os povos, 
Deus eliminou o “orgulho etnocêntrico” de qual-
quer povo e colocou todos sob sua livre graça. É 
isso que Paulo está argumentando em Atos 17.26. 
É como se ele dissesse: “vocês atenienses, os bárba-
ros, os judeus e os romanos, todos vieram da mesma 
origem. E vocês vieram pela vontade de Deus, não 
por si próprios; e o tempo e lugar da sua existência 
estão nas mãos de Deus”. Toda vez que Deus ex-
pressa seu foco missionário sobre todas as nações, 
ele corta o nervo do orgulho etnocêntrico. É uma 
coisa humilhante descobrir que Deus não escolhe 
nosso grupo de pessoas por causa de algumas dis-
tinções de valor, mas, ao contrário, podemos do-
brar nossa alegria nele, sendo o meio de trazer to-
dos os outros grupos à mesma alegria. Humildade 
é para nós, o outro lado de render a Deus toda a 
glória. Significa que nos alegramos em sua graça, 
não em nossa bondade. Impulsionando-nos em 
direção a todos os povos, Deus está nos conduzin-
do a uma experiência mais humilde e profunda de 
sua graça e afastando-nos cada vez mais de nosso 
orgulho enraizado.  Pense Nisso!

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
• Vimos hoje que Deus é mais glorificado com 

a diversidade de povos convertidos ao Evangelho. 
Do ponto de vista de membro do corpo de Cristo, 
quais os benefícios dessa diversidade?

• O que você acha de Igrejas voltadas para seg-
mentos específicos (sufistas, skatistas, moradores 
de rua, etc). Elas contrariam a diversidade?

• Você sabe lidar com o “diferente” quando ele 
não te agrada?


