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Lição 01

A tarefa de testemunhar
de Cristo
Texto Áureo

“Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas
tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra” At 1.8

Verdade Aplicada

A Palavra de Deus jamais volta vazia. Evangelizar é testemunhar acerca de Cristo, anunciando
o plano divino de salvação.

Textos de Referência
Mc 16.15-19

INTRODUÇÃO

As últimas palavras de Jesus, após a ressurreição e antes da ascensão, enfatizam a
responsabilidade de Seus discípulos na continuação de Sua obra, isto é, alcançando todos os
povos “até os confins da terra” (At 1.8; Mt 28.18-20).

1. O EVANGELISMO E SUA ESSÊNCIA
A tarefa de evangelizar se baseia no plano de Deus em alcançar toda a humanidade e na
ordem de Jesus Cristo. Assim, nossa motivação deve ser a glória de Deus, por ser o Criador e
Senhor de todas as coisas. E também por ser uma questão de obediência (Mt 28.18-20). O ide
de Jesus é para todos, indistintamente (At 1.8).

Comente:

1.1 A vital importância do evangelismo
1.2 O alcance do evangelismo
1.3 Evangelizar é falar do sacrifício de Cristo
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2. POR QUE DEVEMOS EVANGELIZAR?
Jesus deu uma ordenança para os Seus discípulos: “Ide por todo o mundo, pregai o
evangelho a toda criatura” (Mc 16.15). O Evangelho “é o poder de Deus para salvação de todo
aquele que crê” (Rm 1.16).

Comente:

2.1 Porque é uma ordenança
2.2 Porque a morte não espera
2.3 Porque a vinda do Senhor é próxima

3. O PERFIL DE UM BOM EVANGELIZADOR
Devemos ter em mente que, para alcançar os perdidos, precisamos ter profunda compaixão
pelas almas, para transpormos as barreiras entre os seres humanos (Jo 4.9).

Comente:

3.1 Aquele que não tem preconceito
3.2 Aquele que conhece bem a Palavra de Deus
3.3 Aquele que tem profunda compaixão pelos perdidos

CONCLUSÃO

A obra de Deus é feita com seriedade, preparo e amor. Falar de Cristo requer alguns
cuidados essenciais, principalmente uma vida prática. Somos testemunhas ambulantes da obra
de Cristo. Se nosso testemunho for diferente de nossas ações, teremos sérios problemas diante
das pessoas (Fp 2.15).
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