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Lição 02

O comunicador e a
mensagem de salvação
Texto Áureo

“Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para,
por todos os meios, chegar a salvar alguns.” 1Co 9.22

Verdade Aplicada

É inestimável o valor de uma alma para Deus. Por isso, devemos mover todos os nossos
recursos e empregar todas as nossas forças para conduzi-las à salvação.

Textos de Referência
At 2.46-87; 4.4; 5.42

INTRODUÇÃO

Evangelismo pessoal é a ação de comunicar o plano divino de salvação, a partir de um
contato direto entre o evangelista e a pessoa a ser evangelizada. Falar de Cristo é uma tarefa que
exige vida prática.

1. A COMUNICAÇÃO DO EVANGELHO
A Bíblia nos diz: "Quão formosos os pés dos que anunciam a paz; dos que anunciam coisas
boas!" (Rm 10.15b). A Palavra de Deus é poderosa e jamais volta vazia. Devemos saber manejála bem. Para isso, precisamos conhecer a Cristo, a nós mesmos e o que vamos anunciar.

Comente:

1.1 Anunciando o Evangelho de Cristo
1.2 A conexão entre mensagem e mensageiro
1.3 Entender para comunicar
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2. A MENSAGEM E O MENSAGEIRO
A Bíblia nos adverte a não se conformar com uma vida espiritual medíocre (2Pe 1.8-11). A
meta é que todos alcancem a maturidade e se permitam moldar à estatura de Cristo (Ef 4.13). Por
isso, devemos tomar consciência de quanto nos falta para que vejam Cristo em nós.

Comente:

2.1 O mensageiro deve ser exemplo
2.2 O mensageiro deve amadurecer espiritualmente
2.3 A grandeza da revelação divina

3. A MENSAGEM DA SALVAÇÃO
O pecado trouxe sérios problemas à humanidade. O profeta Isaías descreve assim a
condição do homem sem Deus: “Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso
Deus; e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça” (Is 59.2).

Comente:

3.1 O vazio da alma humana
3.2 O plano de Deus para a salvação do homem
3.3 Jesus, o tema central

CONCLUSÃO

A vontade de Deus é transformar o ser humano e nós estamos aqui para anunciar essa
verdade a todos aqueles que ainda não a conhecem (Jo 8.32; At 4.12). Por isso, nos esforcemos
para testemunhar de Cristo, porque a seara é realmente muito grande, mas ainda são poucos os
ceifeiros (Mt 9.37).
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