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Lição 03

A evangelização
urbana
Texto Áureo

“E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando
o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo.” Mt 9.35

Verdade Aplicada

Um cristão jamais deve cometer o erro de guardar para si a salvação que recebeu.

Textos de Referência
Lc 8.1-3

INTRODUÇÃO

Vivemos uma realidade urbana. A cidade é o grande desafio para a Igreja. A região urbana
é o habitat natural de cerca de 80% da população mundial, e os demais vivem em função das
cidades (At 17.16, 23).

1. NECESSIDADE DA EVANGELIZAÇÃO URBANA
Grandes são os desafios da evangelização urbana. No entanto, devemos aproveitar esta
maravilhosa oportunidade de conduzir almas para o Reino de Deus (Cl 1.13).

Comente:

1.1 As boas novas de salvação
1.2 A vida urbana e suas carências
1.3 Dificuldades da evangelização
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2. ESTRATÉGIAS DA EVANGELIZAÇÃO URBANA
Cabe a nós, cristãos, na direção do Espírito Santo e oração, a criação e o desenvolvimento
de estratégias para alcançar vidas para Cristo. Vejamos algumas alternativas que pdoem nos
conduzir a grandes resultados.

Comente:

2.1 Através dos templos
2.2 Através dos lares
2.3 Na evangelização pessoal

3. OUTROS MODOS DE EVANGELIZAÇÃO
As cidades são campos brancos para a colheita evangelística (Jo 4.35). Vejamos alguns
mecanismos bem eficazes na proclamação do Evangelho.

Comente:

3.1 A distribuição de folhetos
3.2 O culto ao ar livre
3.3 A integração e os cuidados com o novo cristão

CONCLUSÃO

Concluímos que as cidades são para a Igreja um campo missionário vasto e desafiador. A
Igreja, em cada cidade, deve proclamar e advertir sobre o reino dos céus (Mt 4.17), em nome de
Jesus e no poder do Espírito Santo.

Fontes utilizadas:
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Revista EBD Betel Dominical 3º Trimestre de 2017 – Editora Betel.
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