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A	IGREJA	ATIVA	

	

INTRODUÇÃO	GERAL	
	

Houve	um	dia	que	alguém	quis	 falar	
comigo	sobre	a	Verdade	de	Deus.	Foi	uma	
pessoa	que	desejou	cumprir	o	plano	divino	
para	 a	 salvação	das	 pessoas.	 A	 igreja	 toda	
precisa	 ter	 este	mesmo	desejo,	 pois	 como	
servos	de	Deus	sabemos	que	o	desejo	Dele	
é	 que	 todas	 as	 pessoas	 sejam	 salvas	 e	
cheguem	 ao	 pleno	 conhecimento	 da	
verdade.	Foi	o	ensinamento	dado	ao	servo	
Timóteo	 pelo	 apóstolo	 Paulo	 na	 sua	
primeira	carta	a	ele	1Tm.2:4.	

A	 igreja	que	é	ativa	não	pode	deixar	
de	 comunicar	 este	 desejo	 de	 Deus	 aos	
parentes,	 aos	 conhecidos	 que,	 pelas	
artimanhas	do	inimigo,	estão	com	o	desejo	
de	serem	salvos	e	de	saberem	a	verdade	de	
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Deus	embaçados	em	suas	vidas,	e	por	 isto	
ainda	 não	 fazem	 parte	 do	 povo	 escolhido	
por	Deus.	

A	igreja	ativa,	está	rodeada	de	almas	
que	estão	 confundidas	pelo	 inimigo,	 sobre	
o	 planejamento	 eterno	 e	 divino	 para	 cada	
ser	humano	ficar	livre	da	ira	de	Deus,	como	
o	apóstolo	Paulo	ensinou	à	igreja	de	Roma	
5:9.	

Há	 muitos	 ensinamentos	 culturistas	
nestes	 últimos	 dias	 dizendo	 que	 a	 Bíblia	 é	
“lenda.”	 Infelizmente	 estão	 enganados	 e	
iludidos	 também	 pelo	 mesmo	 inimigo,	 o	
Satanás,	 que	 compele	 multidões	 a	
entenderem	 que	 ele	 também	 é	 “lenda.”	
Mas	ele	também	não	é	lenda!	

A	igreja	ativa	precisa	falar	sobre	este	
engano	 de	 Satanás,	 que	 também	 é	
conhecido	como	Diabo,	“o	pai	da	mentira”,	
Jo.8:44;	 Ef.6:11-13	 e	 outros	 nomes.	 Ele	 é	
inimigo	 de	 Deus	 e	 de	 seu	 povo,	 desde	 o	
início,Gn.3:1-5;	 Mt.13:39.	 Na	 parábola	
Jesus	 revela	 que	 o	 Diabo	 é	 o	 inimigo	 que	
semeia	 semente	 ruim,	 enganosa,	 é	 ele	
quem	 domina	 e	 influencia	 todo	 tipo	 de	
mentira	e	engano,	At.13:10.	
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A	 igreja	 ativa	 precisa	 falar	 as	 coisas	
de	 Deus,	 e	 todas	 elas	 estão	 reveladas	 na	
Bíblia,	 elas	 pertencem	 ao	 Seu	 povo	 para	
todo	o	sempre,	Dt.29:29.	Quem	é	de	Deus	
dará	ouvidos	às	palavras	de	Deus,	 Jo.8:47,	
foi	 o	 que	 Jesus	 disse	 aos	 judeus	 da	
liderança	 religiosa	 daqueles	 dias.	 Porque	
ele,	 Jesus,	 falava	 a	 Palavra	 da	 Verdade	 de	
Deus,	eles	quiseram	matá-Lo,	Jo.8:37,	40.	E	
o	fizeram,	Jo.19:4-6.	

Aquelas	 pessoas,	 os	 guias	 do	
judaísmo,	não	estavam	enganadas,	porque	
vemos	 Nicodemos	 dizer	 isto	 em	 Jo.3:1-2.	
Ele	 usa	 o	 verbo	 “saber”	 no	 plural,	 isto	
contextualiza	 todo	 o	 Sinédrio	 (Supremo	

Tribunal	religioso	dos	judaísmo)	que	o	inclui	
com	 bastante	 clareza,	 quando	 ele	 diz:	
“sabemos	que	o	Senhor	é	Mestre	 vindo	da	

parte	de	Deus.”	
Eles	 nunca	 estiveram	 enganados	

quanto	 ao	 fato	 de	 Jesus	 ser	 o	 Cristo,	 o	
Messias.	 Eu	 concordo	 e	 entendo	 que	 a	
nação	 israelita,	direcionada	e	cuidada	pelo	
Senhor	Deus,	saiu	do	Egito,	mas	o	Egito	não	
saiu	 dela!	 Alguém	 já	 disse	 isto,	 pois	 a	
mesma	dureza	de	coração,	a	dura	cerviz	de	
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Ex.14:11-12;	 33:1-3,	 continuou	 com	 eles!	
Eliminaram	o	Cristo	da	vida	deles,	At.2:36.	

Percebam	 que	 Deus,	 ainda	 no	
deserto,	 quando	 caminhavam	para	 a	 terra	
prometida,	 quis	 fazer	 uma	nova	 geração	 a	
partir	 de	Moisés!	 Foi	 reclamador	 também,	
mas	 confiante	 em	 Deus.	 Moisés	 foi	
instruído	em	tudo	no	Egito,	At.7:22.	Mas	o	
Egito	saiu	dele!	Ele	nunca	quis	voltar	para	o	
Egito	 como	 os	 outros	 queriam	 desde	 o	
terceiro	 dia	 em	 que	 saíram	 da	 escravidão,	
Ex.15:24;	16:1-3;	8;	até	Nm.11:4-6.	

Este	 enraizamento	 infelizmente	
acontece	 também	 na	 igreja	 com	 pessoas	
que	 “saem	 do	mundo”	mas	 o	mundo	 não	
sai	delas!	

A	 igreja	 ativa,	 fiel	 à	 Palavra	de	Deus	
reconhece	o	engano	de	Satanás	e	luta	para	
se	livrar	dele,	tem	a	mente	voltada	para	as	
coisas	 de	 Deus,	 Cl.3:1-2,	 e	 aprende	 a	
Palavra	 da	 Verdade	 e	 a	 maneja	 bem,	 se	
torna	 em	 um	 obreiro	 aprovado,	 1Tm.2:4;	
2Tm.2:15.	

A	 igreja	 ativa	 deseja	 mesmo	 que	
todas	 as	 pessoas	 do	 seu	 círculo	 familiar,	
amigos	 e	 colegas	 conheçam	 o	 plano	 que	
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Deus	 tem	 para	 voltarmos	 ao	 céu	 e	
retomarmos	à	vida	de	povo	santo	Dele.	Faz	
com	 que	 as	 pessoas	 saibam	 que	 Deus	 é	
santo,	 e	 nos	 criou	 “à	 sua	 imagem	 e	

semelhança”,	 Gn.1:27.	 Mas,	 por	 causa	 do	
engano	 do	 inimigo,	 o	 pai	 da	 mentira,	
enganou	a	Eva	e	proporcionou	a	entrada	do	
pecado	 na	 humanidade,	 1Tm.2:14,	 e	
ficamos	privados	dessa	semelhança.	

Antes,	 éramos	 a	 criação	 especial,	
tínhamos	 relacionamento	 sublime	 com	 o	
nosso	 Criador,	 até	 que	 aconteceu	 aquilo	
que	 pode	 ser	 chamado	 de:	 ‘o	 desastre	 do	
paraíso’,	 Gn.3:6,	 a	 desobediência	 ao	
Senhor	 nosso	 Criador	 gerou	 o	 pecado	 em	
nós!	O	apóstolo	Paulo	explica	como	ficou	o	
sofrimento	 de	 toda	 a	 criação	 após	 essa	
tragédia,	Rm.8:18-24.	
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O	PREPARO	DA	NOSSA	VOLTA	
	

A	 partir	 daquele	 dia	 o	 Senhor	 Deus	
passou	 a	 Se	 envolver	 de	 maneira	
misericordiosa	com	a	Sua	criatura,	que	era	
Sua	 imagem	 e	 semelhança,	 isto	 é:	 santa,	
mas,	 por	 causa	 do	 pecado	 de	 um	 só	
homem,	 todos	 nós	 ficamos	 destituídos	 da	
glória	de	Deus,	Rm.3:23;	5:12;	Sl.103:8-10.	

Ele	podia	nos	matar,	mas	decidiu	nos	
dar	a	vida	novamente,	Ef.2:1;	5.	

Ele,	 por	 amor	 resolveu	 ter	
misericórdia	 de	 nós	 todas	 as	 manhãs,	
Lm.3:22.	 Iluminou	 o	 apóstolo	 Pedro	 para	
nos	 informar	que	antes	nem	éramos	povo,	
mas	depois	de	Jesus	Cristo	temos	tudo	para	
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nos	 tornarmos	 “povo	 de	 Deus	 que	

alcançamos	a	misericórdia	Dele.”	1Pe.2:10.	
Desde	 aquele	 dia	 da	 expulsão	 do	

paraíso,	 que	 o	 Senhor	 Deus	 não	 parou	 de	
preparar	 a	 nossa	 restauração	 à	 santidade	
que	havíamos	perdido	naquele	dia.	

Tudo	 o	 que	 podemos	 entender	 em	
todas	 as	 páginas	 da	 Bíblia,	 está	 indicando	
para	 a	 redenção	 das	 pessoas	 que	 querem	
dar	atenção	à	Sua	Palavra!	

A	 indicação	 é	 para	 quem	 quer	
obedecer	ao	que	Ele	fala.	A	Bíblia	esclarece	
que	 o	 Diabo,	 o	 inimigo,	 é	 o	 nosso	
adversário,	e	age	com	poder	no	sentido	de	
desviar	 as	pessoas	de	ouvir	 e	obedecerem	
ao	que	Deus	está	falando!	

Deus	ainda	está	falando!	
Deus	 nunca	 deixou	 de	 pronunciar	 a	

Sua	vontade	para	nós!	
Durante	 todo	 o	 Antigo	 Testamento	

Deus	 demonstra	 o	 quanto	 está	 envolvido	
para	 redimir	 um	 povo	 santo	 totalmente	
Seu,	Ex.19:5;	Jr.7:25-26;	Zc.7:11-12.	

Jesus	 ao	 dizer	 a	 parábola	 dos	
lavradores,	Mt.21:37	 alerta	 para	 o	 último	
enviado	de	Deus:	O	Seu	Filho	amado!	
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ESTE	É	MEU	FILHO	AMADO	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Deus	 inspirou	 a	 carta	 aos	 Hebreus,	
no	 Novo	 Acordo	 com	 a	 humanidade,	 para	
nos	dizer	que	agora	tudo	é	com	o	Seu	Filho,	
Hb.1:1-4;	 Mt.17:5,	 e	 o	 Filho	 diz	 em	
Mt.11:27	que	 tudo	 foi	entregue	pelo	Pai	a	
Ele	e,	em	Jo.13:3,	que	Ele	veio	do	céu.	

O	 Filho	 afirma	 que	 tudo	 está	
confiado	 a	 Ele,	 que	 o	 evangelho	 que	 Ele	
fala	 é	 o	 poder	 para	 salvar,	 redimir,	
restaurar	a	alma	caída,	Mt.4:16;	Jo.1:4;	9.	

Esta	 “Luz”	 é	 o	 quesito	 para	 o	
julgamento	do	mundo,	Jo.3:19;	8:12.	

Depois	 o	 apóstolo	 Paulo	 esclarece	
que	 o	 evangelho	 é	 o	 poder	 de	 Deus	 para	
salvar	 todas	 as	 pessoas	 que	 crerem,	 é	 o	
poder	e	a	sabedoria	de	Deus,	1Co.1:24.	
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A	 igreja	 ativa	 é	 composta	 de	 quem	
entende	 o	 poder	 de	 Deus	 contido	 no	
evangelho,	 deseja	 e	 age	 no	 sentido	 de	
restaurar	o	evangelismo.	Entende	que	“ir	e	
pregar”	 é	 para	 ser	 coisa	 real	 em	 sua	 vida,	
na	 vida	 de	 cada	 membro.	 (Que	 muitas	
vezes	deixamos	de	fazer,	 infelizmente,	que	
coisa	terrível	Senhor!	Perdão	Senhor!).	

Eu	 entendo	 que	 assim	 é	 a	 igreja	
imaginada,	 planejada	 e	 edificada	 pelo	
senhor	 Jesus!	 É	 composta	 sim,	 de	 irmãos	
que	 guardam	 e	 cumprem	 o	 desejo	 divino	
de	 restaurar	 a	 alma	 perdida	 em	 seus	
pecados.	 É	 o	 que	 conhecemos	 como	 o	
exercício	da	misericórdia!	Lc.6:36.	(Por	que	
todos	 nós	 não	 o	 fazemos?	 Por	 favor	 e	
misericórdia	 Senhor!	 Perdoai-nos,	 Senhor!	
Pois	um	dia	houve	alguém	que	exerceu	esta	
mesma	misericórdia	conosco!)	

Precisamos	 esforçar	 e	 agir	 para	 a	
misericórdia	 continuar	 e	 a	 restauração	 do	
evangelismo	 primitivo	 disseminado	 pelos	
apóstolos	não	parar	jamais!	Pois	nós	somos	
chamados	 para	 o	 exercício	 desta	 nobre	
missão	 de	 reconciliadores	 do	 mundo	 com	
Deus,	2Co.5:17-20.	
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Deus	providenciou	 tudo	para	que	os	
que	já	foram	reconciliados	façam	o	mesmo	
com	 as	 outras	 almas!	 Estas	 são	 atividades	
do	nosso	Criador,	na	demonstração	real	de	
amor	para	retomarmos	a	mesma	“imagem	

e	semelhança”	que	perdemos	por	causa	do	
pecado.	 Tudo	 agora	 está	 a	 cargo	 do	 Seu	
Filho	 Amado	 e	 o	 Seu	 Evangelho	 da	
Salvação!	Amém.	
	
É	NECESSÁRIO	MAIS	TRABALHADORES	

	
	
	
	
	
	

Uma	 coisa	 notável	 é	 a	 falta	 de	
trabalhadores	 para	 o	 campo	 do	 Senhor,	
mas,	 da	 mesma	 maneira	 que	 Jesus	 fez	
referência	 à	 escassez	 de	 trabalhadores,	
Lc.10:2,	 Ele	 também	 ensinou	 como	 deve	
ser	 o	 procedimento	 dos	 discípulos	 no	
sentido	de	mudar	a	 situação:	“orar	a	Deus	
pedindo	 o	 envio	 de	 mais	 trabalhadores”.	
Nós	temos	feito	isto?	

	
Is.6:8	
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Isto	 é	 ter	 o	 coração	 de	 Cristo,	 é	
também	ter	misericórdia	pelos	perdidos	e,	
notem,	 que	 é	 para	 ser	 pedido	 bastante	
trabalhadores,	porque	eles	são	enviados	de	
“dois	em	dois”!	

	
A	DIVULGAÇÃO	DA	VERDADE	DE	DEUS	

	
	
	
	
	
	

A	 pregação	 da	 Verdade	 de	 Deus	
sempre	causou	impacto	nas	pessoas	que	A	
ouvem,	 quando	 Ela	 é	 pregada	 como	
ensinamento	 divino	 e	 santo,	 sem	
acréscimos	 humanos,	 1Co.4:6.	 Ainda	 hoje,	
quando	 a	 Palavra	 de	 Deus	 é	 falada	 como	
Deus	 a	 inspirou	 causa	 o	 mesmo	 impacto	
nos	ouvintes,	Pv.30:5-6.	

Há	 um	 evangelismo	 que	 vem	 sendo	
praticado	 em	 vários	 pontos	 pelo	 mundo	
que	 não	 causa	 mais	 impacto	 bom	 nas	
pessoas,	 em	 muitos	 casos	 tem	 causado	
muita	decepção	e	tristeza.	
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É	 anunciada	 e	 proposta	 uma	
prosperidade	 material	 sem	 sentido	 no	
projeto	de	 santificação	proposto	por	 Jesus	
Cristo,	 quando	 Ele	mesmo	mostra	 em	 Sua	
vida	 a	 humildade	 que	 os	 Seus	 seguidores	
devem	seguir,	Lc.9:58.	

O	Idealizador	da	igreja	esteve	aqui	na	
terra,	Fp.2:5-8	e	mostrou	e	viveu	a	vida	que	
os	Seus	seguidores	devem	ter	e	seguir	aqui	
no	mundo:	Mt.10:24-25.	 O	 evangelho	 que	
Jesus	Cristo	ensinou	modifica	e	transforma	
vidas	sim,	faz	bem	às	pessoas	e	não	o	mal,	
“porque	 é	 o	 poder	 de	 Deus	 para	 a	

salvação...”,	 Rm.1:16;	 a	 salvação	 da	 alma	
das	pessoas	do	fogo	do	inferno.	

Jesus	aqui	esteve	para	Se	envolver	na	
humanidade	 e	 mostrar	 na	 prática	 como	
deve	 ser	 desenvolvida	 a	 pregação	 da	 Sua	
mensagem	 salvadora!	 Como	 Ele	 Se	
preocupa	com	a	alma	das	pessoas,	porque	
é	 a	 parte	 espiritual	 que	 “Ele	 soprou”	 em	
nós	e	passamos	a	ser	vivos,	Gn.2:7.	

Alma	vivente	é	alma	sem	pecados,	é	
alma	viva	e	ativa!	1Co.15:42-49.	

Em	 muitas	 oportunidades	 fala-se	 às	
pessoas	 palavras	 dúbias,	 de	 interpretação	
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duvidosa,	 desproporcionais	 ao	 momento	
delas,	fora	do	contexto	em	que	vivem.	

Muitas	 pessoas	 sem	 temor	 a	 Deus	
promovem	 transtornos	 em	 tantas	 almas!	
Aumentam	 sofrimentos,	 tristezas	 e	 as	
fazem	ficar	descrentes	que	possa	existir	Um	
Deus	 Verdadeiro	 que	 olhe	 pelo	 que	 estão	
falando	e	ensinando	em	nome	Dele!	

São	pessoas	com	outros	motivos	que	
não	 são	 pregar	 a	 “salvação	 da	 alma”	 das	
pessoas,	Mt.11:25-30.	

Muitas	 são	 as	 pessoas	 que	 vão	 “a	
Ele”	mas	enganados,	não	encontram	o	que	
pode	preencher	o	vazio	de	seus	corações,	o	
que	 está	 proposto	 para	 salvação,	 só	
encontram	engano	e	mentiras,	2Pe.2:1-3.	

	
O	EVANGELISMO	EQUIVOCADO	

E	O	CORRETO	
	
	
	
	
	

Acontece	 de	 várias	 maneiras,	 por	
exemplo,	 há	 quem	 entenda	 que	 contando	

	
Ef.4:4-6.	
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piadas	 é	 a	 melhor	 forma	 de	 iniciar	 uma	
conversa	sobre	Jesus	Cristo.	

Outros	entendem	que	devem	pregar	
o	evangelho	para	as	pessoas	que	estão	nas	
portas	das	arenas	e	estádios	esportivos	ou	
casas	de	espetáculos,	etc.	

As	 pessoas	 que	 estão	nestes	 lugares	
não	 estão	 motivadas	 para	 assuntos	
religiosos,	o	corpo	a	alma	e	o	coração	estão	
voltados	 para	 aquele	 espetáculo	 que	 se	
propuseram	 ver!	 Alguém	 que	 anuncia	 o	
evangelho	 de	 Jesus	 Cristo	 em	 tais	
oportunidades,	 a	 chance	 de	 obter	 algum	
sucesso	é	zero,	zero,	zero,	zero!	

A	Bíblia	diz	em	Atos	2,	que	havia	uma	
cidade	 inteira,	cheia	de	visitantes	de	todas	
as	partes	do	mundo,	At.2:5,	 com	 todos	os	
sentidos	 voltados	 naquela	 oportunidade	
para	 motivos	 religiosos:	 -	 a	 páscoa	 e	 o	
pentecoste.	

Aquela	cidade	era	o	 lugar	certo	para	
a	pregação	do	evangelho,	porque	 também	
era	 chegada	 “a	 plenitude	 do	 tempo”	 para	
se	 fazer	 aquilo	 que	 era	 proposto	 para	 ser	
feito	 ali,	 Gl.4:4.	 Além	 daquelas	 pessoas	
estarem	 motivadas	 e	 saudosas	 da	 Palavra	
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inspirada	 de	 Deus,	 Lucas	 3:15,	 diz	 que	
“havia	 uma	 expectativa”	 reinante	 no	
coração	daquele	povo.	

Uma	 atmosfera	 pairava	 no	 ar	
indicando	 que	 alguma	 coisa	 estava	 para	
acontecer!	 Que	 Deus	 não	 demoraria	 Se	
manifestar!	

E	aconteceu!	Veio	o	Filho	de	Deus!	
	

NA	ATUALIDADE	
	
	
	
	
	

Há	 inúmeras	 seitas	 e	 religiões	 mas	
mesmo	 assim	 muitas	 pessoas	 também	
sentem	falta	da	Palavra	inspiradas	de	Deus,	
como	 quando	 “apareceu	 o	 João	 Batista	
pregando	no	deserto”,	Mc.1:4.	

Na	 atualidade,	 muitos	 “falsos	
evangelizadores”	 por	 não	 falarem	 a	
verdade	 de	Deus	 e	 não	 pregarem	o	 que	 a	
Bíblia	 diz,	 tem	 trazido	 muita	 decepção	
religiosa	para	muitas	pessoas!	A	variedade	
de	religiões	hoje	é	muito	grande,	cada	qual	

	



16	
	

fala	 do	 seu	 jeito	 sobre	 Deus.	 Amam	 falar	
principalmente	 sobre	 os	 fatos	 do	 Antigo	
Testamento,	e	não	falam	que	Deus	quer	é	a	
salvação	da	alma	das	pessoas!	

Isto	 tem	 causado	 o	 mesmo	 vazio	
espiritual	 dos	 tempos	 iniciais	 do	
cristianismo!	 Porém,	 já	 não	 há	 a	 mesma	
expectativa	 daqueles	 dias,	 porque	 muitas	
pessoas	 estão	perdidas	no	 grande	número	
de	 “igrejas”.	 Já	 ficaram	 decepcionadas	 e	
têm	 a	 sensação	 que	 novamente	 serão	
exploradas	 e	 enganadas	 como	 já	 foram	
mais	de	uma	vez,	ao	invés	de	sentirem	que	
uma	 manifestação	 do	 céu	 está	 para	
acontecer.	

A	 igreja	 ativa	 necessita	 de	 um	
evangelismo	 com	 o	 mesmo	 entusiasmo	 e	
espírito	 desenvolvimentista	 do	 primeiro	
século,	 como	 os	 apóstolos	 e	 os	 primeiros	
irmãos	tiveram.	

O	 evangelismo	 como	 no	 primeiro	
século	 precisa	 sim	 ser	 restaurado,	 porém	
com	 muito	 maior	 esforço	 para	 as	 boas	
novas	serem	de	fato	a	Palavra	de	Deus,	que	
pregada,	 não	 volta	 vazia,	 Is.55:11	 e,	
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lançada	como	semente,	produz	o	seu	fruto	
no	tempo	certo.	Mt.7:15-23.	

O	movimento	evangelístico	daqueles	
dias	foi	uma	grande	novidade	com	os	sinais	
maravilhosos	de	Deus	sendo	visto	e	sentido	
pelas	 pessoas,	 despertavam	 nelas	 que	
todos	 os	 anúncios	 dos	 profetas	 estavam	
sendo	realizados	ali	naqueles	dias!	

Na	atualidade	há	um	imbróglio,	umas	
combinações	 de	 “milagres”	 por	 pessoas	
inescrupulosas	 para	 iludirem	 as	 pessoas	
menos	 instruídas.	Mas	a	Bíblia	 já	anunciou	
que	 isto	 aconteceria!	 1Jo.4:1;	 2Pe.2:1;	
Mt.7:15;	Mc.13:22;	2Co.11:13.	

Temos	um	irmão	deficiente	visual	de	
apelido	Zuza,	que	estava	vindo	para	o	culto	
de	adoração	a	Deus	no	domingo,	ao	passar	
na	 porta	 de	 uma	 determinada	
denominação	 religiosa,	 não	 direi	 o	 nome,	
ofereceram	 a	 ele	 na	 época	 mil	 reais	 para	
ele	 dizer	 que	 estava	 curado	 e	 enxergava!	
Ele	recusou	e	chegou	na	nossa	sala	de	aula	
e	nos	contou	o	fato.	

A	pregação	do	evangelho	precisa	ser	
sem	 acepção	 de	 pessoas.	 Não	 podemos	
pregar	 para	 uns	 e	 para	 outros	 não,	 assim	
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estaríamos	 praticando	 o	 nosso	 processo	
seletivo	de	salvação,	 isto	é	 inadmissível	no	
planejamento	de	Deus,	Lc.6:36	e	19:10.	
	

OS	ANOS	DE	SILÊNCIO	
	

É	o	período	Inter	Bíblico,	ou	também	
chamado	de	 “anos	de	 silêncio”,	 aconteceu	
por	causa	da	desatenção	religiosa	de	Israel.	
Eles	adotaram	os	 sistemas	de	 idolatria	das	
nações	de	Canaanitas	e	dos	outros	povos	à	
sua	 volta,	 Os.9:10;	 Is.24:1-3;	 2Rs.17:16;	
21:6.	 Como	 elas	 não	 produziam	 o	 efeito	
espiritual	 desejado,	 as	 pessoas	 viviam	 na	
maior	confusão	religiosa!	

Após	 várias	 alianças,	 após	 vários	
profetas	 levantados	 por	 Deus	 para	
proclamarem	 o	 quanto	 Ele	 estava	
desgostoso	 com	 a	 nação	 israelita,	 que	 O	
provocavam	 à	 ira,	 Ele	 não	 mais	 enviou	
nenhum	 profeta	 inspirado	 para	 falar	 ao	
povo!	 Eles	 ficaram	 carentes	 dos	 enviados	
de	Deus,	e	foi	isto	que	causou	a	expectativa	
que	Lc.3:15	 que	 já	 falamos	acima,	e	então	
veio	 o	 Emanuel!	 Veio	 o	 Cordeiro	 de	 Deus	
que	tira	o	pecado	do	mundo.	
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A	 falta	 da	Palavra	 inspirada	de	Deus	
fez	com	que	um	clima	pairasse	no	ar!	Uma	
atmosfera	tremulava,	uma	sensação	de	que	
alguma	 coisa	 estava	 para	 acontecer	
impermeava	 a	 vida	 em	 Israel!	 E,	 havia	 no	
coração	 deles	 também	 a	 expectativa	 do	
cumprimento	 de	 uma	 promessa	 feita	 em	
Dt.18:15-19,	sobre	a	vinda	do	“Um	Profeta”	
a	 quem	 eles	 ouviriam!	 A	 quem	 eles	
prestariam	atenção!	

De	maneira	 geral,	 nos	 dias	 de	 Jesus	
aqui	 na	 terra,	 dominada	 pelo	 Império	
Romano,	 as	 pessoas	 não	 tinham	 respeito	
pela	 vida	 e	 nem	 pelas	 pessoas,	 tudo	 era	
sem	valor,	os	abusos	eram	naturais,	a	vida	
era	vazia	e	sem	sentido;	suicídio	era	a	coisa	
mais	 natural	 e	 comum.	 Neste	 clima	
aconteceu	o	que	diz	Mc.1:4;	Jo.1:14-27.	
	

EM	NOSSOS	DIAS	
	

Há	 também	 uma	 expectativa,	 mas	
não	 é	 pela	 falta	 da	 Palavra	 inspirada	 de	
Deus!	O	povo	cristão	aguarda	pela	volta	do	
Profeta,	 o	mesmo	Ungido	que	 esteve	 aqui	
na	 terra,	 que	 falou	 a	 Palavra	 de	 Deus,	
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ensinou	como	Ela	deve	ser	obedecida	até	o	
dia	que	Ele	voltará	para	buscar	aqueles	que	
deram	atenção	à	Sua	Palavra.	São	os	salvos,	
aqueles	que	ouviram,	creram,	obedeceram	
e	 ficaram	 firmes	 até	 o	 fim!	Mt.10:21-22.	
Isto	é:	a	igreja	Dele!	Amém.	

Quem	 não	 atender	 às	 exigências	 do	
Novo	Testamento	será	eliminado	para	todo	
o	 sempre.	 Todas	 as	 pessoas	 que	 não	
tiveram	 seus	 nomes	 escritos	 no	 livro	 da	
vida,	as	almas	que	não	perseveraram	até	o	
fim,	como	diz	o	Senhor	Jesus,	Mt.24:10-14;	
Ap.20:11-12;.21:27.	

A	 este	 entendimento	 eu	 gosto	 de	
associar	 a	 parábola	 da	 rede,	 contada	 pelo	
Senhor	Jesus	Cristo	em	Mt.13:47-50.	
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A	RESTAURAÇÃO	DO	EVANGELISMO	
PRIMITIVO	

	
	
	
	
	
	
	

O	 evangelismo	 primitivo	 precisa	 ser	
restaurado	 sim,	 e	 para	 esta	 restauração	
acontecer	 como	 Deus	 quer,	 a	 igreja	 de	
Cristo	 não	 pode	 esquecer	 do	 que	 o	
apóstolo	 Paulo	 diz	 à	 igreja	 dos	 romanos,	
que:	“ele	não	tinha	vergonha”	do	que	fazia	
naqueles	 dias,	 porque	 anunciava	 o	
evangelho,	 as	 boas	 novas	 de	 Jesus	 Cristo,	
“o	poder	de	Deus	que	salva	todo	aquele	que	
nele	crê...”,	Rm.1:16.	

O	evangelismo	é	bem	restaurado	por	
quem	 tem	 o	 coração	 de	 Cristo,	 e	 só	 será	
bem	 restaurado	 se	 houver	 o	 desejo	 de	
“buscar	 e	 salvar	 o	 perdido”	 em	 seus	
pecados.	O	que	é	 função	de	cada	membro	
da	 igreja	 Dele,	 é	 ministério	 de	 cada	
discípulo	de	Jesus	Cristo,	Mt.28:18-20.	

	
Rm.10:17;	Mt.17:5	
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Este	 é	 o	 propósito	 de	 Deus	 para	 a	
salvação	 da	 humanidade	 que	 ouvir	 o	
evangelho	 e	 nele	 crer.	 É	 preciso	 fazer	
reviver	nas	pessoas	a	alma	que	está	morta	
em	pecados,	Rm.3:23;	5:12.	

No	texto	de	2Co.5:17-20,	está	claro	o	
santo	ministério	que	 temos	para	executar.	
Além	 de	 Deus	 nos	 reconciliar	 com	 Ele	 por	
meio	 de	 Cristo,	 nos	 tornou	 Seus	
embaixadores	 responsáveis	 pela	
reconciliação	do	mundo	 com	Deus	 através	
de	Jesus	Cristo.	

A	 igreja	 ativa	 abraça	 esta	
responsabilidade	 quando	 assume	 o	
cristianismo	 reconhecendo	 e	 confessando	
com	sua	boca	que	Jesus	é	o	Filho	de	Deus,	
que	ressuscitou	dos	mortos	e	que	é	o	nosso	
Salvador.	Rm.10:9.	

O	 Senhor	 Jesus	 espera	que	 cada	um	
de	 nós	 desempenhe	 bem	 o	 que	 Ele	 nos	
ensina	 e	 sejamos	 ágeis	 no	 exercício	 do	
discipulado.	 Ele	 nos	 tornou	 em	 Seus	
representantes	 legais	 para	 a	 reconciliação	
do	 mundo	 com	 Ele,	 por	 meio	 de	 Cristo	
Jesus.	 Para	 isto,	 basta	 a	 cada	 um	 de	 nós	
que	 sejamos	 como	 Ele,	 Mt.10:25,	
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reconhecendo	que	não	 somos	melhores,	e	
que	não	estamos	acima	Dele.	

Muitas	 são	 as	 pessoas	 que	 se	
esforçam	 ao	 máximo	 para	 cumprirem	 o	
último	 desejo	 de	 seus	 entes	 queridos	 que	
morreram.	 Por	melhores	 que	 tenham	 sido	
para	com	os	que	ficaram	na	terra,	nenhum	
deles	fez	por	ninguém	o	que	o	Senhor	Jesus	
fez	por	todos:	“morreu	no	lugar	de	cada	um	

de	nós	por	amor”.	
Se	 cada	 um	 de	 nós	 considera	 o	

Senhor	Jesus	como	seu	ente	querido,	se	Ele	
é	 o	 nosso	 Salvador	 pessoal	 e,	 se	 somos	
gratos	 a	 Ele	 pela	 salvação	 que	 Ele	 nos	 dá	
pelo	 Seu	 sangue:	 -	 por	 que	 não	
obedecermos	ao	seu	desejo	de	despedida?	

Ele	 foi	 bem	 claro:	 “Portanto	 vão	 e	
façam	 discípulos	 de	 todas	 as	 nações,	

batizando-os	 em	nome	do	Pai	 e	 do	 Filho	 e	

do	Espírito	Santo,	ensinando-os	a	obedecer	

a	 tudo	 o	 que	 eu	 lhes	 ordenei.	 E	 eu	 estarei	

sempre	com	vocês,	até	o	 fim	dos	 tempos”,	
Mt.28:19-20.	
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A	RESPONSABILIDADE	É	PESSOAL	
	

Está	 claro	 que	 o	 evangelismo	 é	
responsabilidade	 pessoal	 de	 cada	 um	 de	
nós.	 Não	 tem	 escolha,	 não	 é	 opcional	 e	
nem	 fala	 se	 pode	 ou	 não	 pode.	 Jesus	
deixou	tudo	ainda	mais	confirmado	e	claro	
quando	disse:	“vocês	serão	meus	amigos	se	

fizerem	o	que	eu	lhes	ordeno”,	Jo.15:14.	
A	 responsabilização	 final	 está	 em	

Jo.14:15,	 quando	 o	 Mestre	 diz:	 “Se	 vocês	
me	 amam,	 obedecerão	 aos	 meus	

mandamentos”.	
E	 no	 dia	 que	 Ele	 voltou	 ao	 céu	 foi	

claríssimo	 em	 At.1:8	 “...e	 serão	 minhas	

testemunhas	 em	 Jerusalém,	 em	 toda	 a	

Judéia	e	Samaria,	e	até	os	confins	da	terra.”	
Já	que	basta	ao	discípulo	ser	como	o	

Seu	Mestre,	a	 igreja	ativa	tem	diante	de	si	
um	grandioso	trabalho	a	ser	desenvolvido!	
Já	 reconhecemos	 e	 O	 aceitamos	 como	 o	
nosso	Senhor	e	nosso	Salvador	e	dissemos	
“sim”	de	coração	aberto	publicamente!	
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Depois	 de	 todos	 esses	 alertas	 e	
mandamentos,	 se	 não	 evangelizarmos:	
estaremos	 negligenciando	 a	 vontade	 do	
nosso	 Mestre	 em	 suas	 “as	 últimas	

palavras”	 aqui	 na	 terra:	 nosso	 ente	 mais	
querido,	o	Senhor	Jesus	Cristo!	

Nós	não	temos	escolha	porque	Ele	já	
nos	 escolheu	 primeiro,	 Jo.15:16,	 “...para	
irmos	e	dar	 fruto,	 fruto	que	permaneça...”;	
assim,	 temos	 em	 nossas	 mãos	 a	
responsabilidade	 do	 destino	 de	 todas	 as	
almas	com	as	quais	nos	relacionamos.	

Eu	 observo	 ainda,	 que	 para	 o	 bom	
encaminhamento	 da	 restauração	 do	
evangelismo	na	atualidade,	o	primeiro	item	
a	ser	observado	é	o	evangelista,	se	ele	tem	
em	seu	peito	o	coração	de	Cristo!	

	
OS	EVANGELIZADORES	

	
	

Precisam	ser	reconhecidos	pelo	amor	
que	 sentem	 (sentimos)	 pelos	 perdidos,	
como	 desejam	 e	 se	 esforçam	 para	 tira-los	
da	 situação	 de	 “mortos	 em	 pecados”	 na	
qual	se	encontram.	
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Assim	é	ter	o	coração	de	Cristo!	
	
	
	
	
	
	
	
	

A	 igreja	 ativa,	 é	 ativa	 começando	
pelos	 seus	 guias,	 que	 têm	 o	 dever	 de	
observar	no	rebanho	de	Deus	que	está	sob	
sua	 responsabilidade,	 os	 irmãos	 que	
demonstram	 mais	 desempenho	 na	
evangelização	 e	 consagra-los	 ao	ministério	
da	reconciliação!	

Pode	 até	 acontecer	 de	 um	 irmão	
entender	como	o	apóstolo	Paulo	entendeu	
sobre	 si,	 ‘que	 foi	 separado	desde	antes	 do	
seu	 nascimento’,	 Gl.1:15-17;	 Rm.1:1,	 para	
anunciar	o	Filho	de	Deus	aos	gentios,	e	ser	
o	 motivador,	 o	 estimulador	 da	 igreja	 de	
Cristo	a	praticar	o	evangelismo	no	seu	dia	a	
dia	onde	estiver.	

O	apóstolo	praticou	o	evangelismo	e	
preparou	 outros	 irmãos	 como	 Silas,	 Tito,	
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Timóteo	 e	 tantos	 outros	 que,	 igualmente,	
foram	 movidos	 pelo	 poder	 da	 Palavra	 de	
Cristo	para	 a	 causa	do	evangelho,	que	é	o	
poder	de	Deus	para	salvar.	

Graças	a	Deus	por	 ter	dado	variados	
dons	 às	 pessoas!	 “Há	 diferentes	 tipos	 de	
dons...	há	diferentes	tipos	de	ministérios...	e	

há	diferentes	formas	de	atuação,	mas	Deus	

é	 um	 só,	 é	 o	 mesmo,”.	 1Co.12:4-6;	 11;	
Ef.4:11-16.		

Os	evangelizadores	estão	na	igreja	de	
Deus,	reconhecem	a	profundidade	do	amor	
de	 Cristo	 pelas	 pessoas	 que	 ainda	 não	
fazem	 parte	 da	 igreja	 Dele	 e	 reconhecem	
na	 própria	 vida	 o	 amor	 misericordioso	 de	
Jesus,	 quando	 se	 encontravam	 na	 mesma	
situação	de	Rm.5:6-8;	1Jo.4:10.	

Evangelistas	 entendem	 pela	 sua	
própria	 vida	o	que	Deus	 fez	por	 eles	 (nós)	
deu-nos	vida	quando	estávamos	mortos	em	

pecados,	 que	 precisam	 anunciar	 a	 Palavra	
de	Deus	para	haver	 a	mesma	mudança	na	
vida	 em	muitas	 pessoas!	 Isto	 é	 função	 da	
igreja	ativa,	Ef.2:1-10.	

Anunciar	 que:	 “Deus	 é	 rico	 em	

perdoar”!	Is.55:6-7.	
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Evangelistas	 amam	 esclarecer	 que	
Deus	 nos	 ama	 tanto	 que	 quer	 nos	 dar	 a	
vida	eterna	através	de	 Jesus	Cristo,	Ef.2:5;	
Rm.5:8;	e	1Jo.3:16.	

Evangelizadores	 precisam	 dizer	 para	
as	 pessoas,	 que	 em	 pecados	 todas	 estão	
separadas	 do	 Criador,	 estão	 mortas	
espiritualmente,	 o	 que	 é	 próprio	 de	 quem	
não	obedece	ao	evangelho	de	 Jesus	Cristo	
e	 que,	 todos	 nós,	 que	 hoje	 fazemos	 parte	
da	 igreja	 Dele	 já	 estivemos	 nesta	 mesma	
situação	de	morte,	Tito	3:3-7.	

Os	 evangelizadores	 amam	 falar	 da	
“graça	de	Deus”,	que	é	a	bondade	Dele	que	
não	merecemos,	mas	Ele	a	oferece	mesmo	
assim	 todas	 as	 pessoas,	 por	 amor,	 até	 ao	
mais	vil	pecador,	Jo.3:16-21;	Ef.2:8.	

A	 igreja	ativa,	por	causa	da	graça	de	
Deus	que	atuou	em	sua	vida,	ama	“buscar	e	
salvar	o	perdido”,	Lc.19:10.	Ela	percebe	que	
buscar	e	salvar	quem	está	perdido	em	seus	
pecados	é	o	cumprimento	do	propósito	de	
Deus	em	Seu	Filho	Jesus	Cristo.	

A	 igreja	 ativa	 deseja	 que	 a	 alma	
morta	em	pecados,	Rm.6:23,	 seja	 revivida,	
Jo.6:37	 e	 a	 ajuda	 a	 ter	 vida	 novamente,	
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ajuda	 no	 restabelecimento	 da	 vida	 que	 se	
arrepende	dos	seus	pecados.	

A	 igreja	 ativa,	 é	 composta	 de	
evangelizadores,	 faz	 com	 que	 a	 alma	
separada	 de	 Deus	 ressuscite	 como	 Jesus,	
para	a	nova	vida,	Jo.6:39-40.	

Na	igreja	ativa	há	os	evangelizadores	
(todos)	 que	 são	 usados	 pelo	 Senhor	 da	
igreja	 para	 tirar	 as	 amarras	 de	 quem	 está	
morto	 em	 pecados!	 Mesmo	 que	 seja	 um	
morto	 já	 de	 quatro	 dias!	 Evangelistas	 são	
os	 que	 retiram	 as	 faixas	 do	 morto,	 como	
aconteceu	 com	 o	 Lázaro,	 que	 estivera	
morto,	 mas	 que	 ouviu	 a	 voz	 do	 Senhor	
Jesus	 o	 chamando	 para	 fora	 da	 morte,	
Jo.11:43-44.	Ele	saiu	pelo	poder	da	Palavra	
de	Jesus,	mas	alguém	tirou	as	amarras!	

O	 mais	 complicado	 para	 nós	 Jesus	
faz,	 que	 é	 chamar	 o	 morto,	 o	 restante	 a	
igreja	 Dele	 faz,	 mas	 dentro	 do	 mesmo	
poder	da	Palavra	Dele.	Jo.6:37.	

A	 igreja	 ativa	 é	 convicta	 que	 Deus	
deseja	 a	 salvação	 de	 todas	 as	 pessoas,	
1Tm.2:4;	 tem	 em	 seu	 coração,	 e	 em	 sua	
boca,	 as	 boas	 novas	 de	 Jesus	 Cristo	 e,	
confia	que	elas	“são	o	poder	de	Deus	para	a	
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salvação	 de	 todo	 aquele	 que	 crê	 ”,	
Rm.1:16;	Lc.6:45.	
	
	
	
	
	
	
	

A	 igreja	 ativa	 é	 composta	 de	 almas	
amorosas	 e	 conscientes	 que	 são	
instrumentos	 de	 Deus,	 que	 manuseiam	

bem	 a	 palavra	 da	 verdade	 e	 que	 são	
preenchidas	 com	 o	 Espírito	 Santo	 para	
levarem	 a	 salvação	 aos	 perdidos.	 É	
consciente	 que	 são	 portadores	 da	
mensagem	redentora	de	 Jesus	Cristo	onde	
estiverem,	1Co.9:16;	At.20:19-24.	

A	igreja	ativa,	toda,	precisa	ter	ainda	
hoje	 o	 mesmo	 espírito	 divulgador	 do	
evangelho,	 como	 tiveram	 os	 irmãos	 nos	
primeiros	séculos	do	cristianismo:	davam	a	
vida	 pela	 divulgação	 do	 evangelho	 a	 toda	
criatura.	Fp.1:19-22.	
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OS	EVANGELIZADORES	SUSTENTADOS	
	

A	 igreja	 ativa	 tem	 entre	 os	 seus	
membros	 irmãos	 que	 se	 dedicam	
exclusivamente	 à	 tarefa	 de	 evangelizar,	 e	
consequentemente,	 eles	 precisam	 ser	
sustentados	 pelos	 demais	 irmãos,	 pela	
igreja,	1Co.9:4-14;	2Tm.2:6;	Gl.6:6.	

A	 igreja	 ativa	 deve	 esforçar	 para	
cumprir	 este	 propósito	 divino	 como	 os	
primitivos	 fizeram.	 Não	 é	 errado	 a	 igreja	
sustentar	 obreiros	 na	 evangelização	 das	
almas	 e	 precisa	 ser	 animada	 a	 contribuir	
com	 liberalidade	 para	 ter	 como	 sustentar	
muitos	evangelistas,	porque	há	milhões	de	
pessoas	 necessitadas	 de	 conhecerem	 o	
verdadeiro	evangelho	de	Jesus	Cristo.	

O	 apóstolo	 Paulo	 em	 algumas	
oportunidades	recusou	sustento,	1Co.9:12;	
18;	1Ts.2:7.	Ele	tinha	a	profissão	de	fazedor	
de	 tendas,	At.18:1-4.	 Em	 outras	 situações	
ele	 já	 recebia	 sustento,	 como	 dos	
filipenses,	 Fp.4:14-19.	 Parece	 que	 ele	
reconhecia	a	gratidão	sincera	da	igreja	que	
sabia	 corresponder	 pela	 dádiva	 espiritual	
que	recebeu	dele.	Não	é	troca,	é	gratidão!	
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INSTRUÇÕES	PARA	EVANGELIZAÇÃO	
	

A	 igreja	 ativa	 precisa	 ter	 um	
propósito	 como	 a	 igreja	 em	 Antioquia,	
At.13:1-3:	Adoravam	ao	Senhor	e	jejuavam,	
foi	um	bom	princípio	para	Saulo	e	Barnabé	
serem	 enviados	 pelo	 Espírito	 Santo	 para	
uma	obra	que	Ele	tinha	para	eles.	

Os	 primeiros	 discípulos	 de	 Jesus	
estiveram	 aprendendo	 com	 ele	 durante	
três	 anos.	 Naquele	 contexto	 foi	 preciso	
esse	 tempo,	 mas	 atualmente	 na	 igreja	
ativa,	 em	 menos	 tempo	 pode	 ter	 irmãos	
instruídos	 na	 Palavra	 do	 Senhor	 e	 aptos	
para	 irem	e	pregar	as	boas	novas	do	reino	
de	Deus.	

A	 instrução	 para	 evangelização	 na	
igreja	ativa	hoje,	temos	a	Bíblia	completa	e	
suficiente	 para	 preparar	 a	 irmandade	 ir	 e	
pregar,	 como	manda	 o	 Senhor	 Jesus.	 Não	
está	fora	de	propósito	fazer	como	O	Senhor	
fez	com	Seus	apóstolos,	Mc.4:33-34.	

É	 necessário	 conhecer	 sobre	 o	
evangelho	de	 Jesus	Cristo;	 e	 confiar	que	o	
poder	 de	 Deus	 está	 nele	 e	 jamais	 se	
envergonhar	dele,	Rm.1:16;	Hb.1:1-4.	
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É	 neste	 contexto	 que	 está	 a	
necessidade	de	“...manejar	corretamente	a	

Palavra	da	Verdade”,	2Tm.2:15.	
A	 Bíblia	 revela	 exemplos	 de	 servos	

que	se	encheram	da	“sabedoria”	da	Palavra	
de	Deus,	“se	fortaleceram”	e	foram	usados	
para	 pregações:	 -	 Lc.1:80,	 João	 Batista,	
“crescia	 e	 se	 fortalecia	 em	 espírito”.	 E	 O	
menino	 Jesus	 de	 igual	 forma	 “crescia	 e	 se	
fortalecia,	 enchendo-se	 de	 sabedoria”	
Lc.2:40.	

A	 Bíblia	 reafirma	 a	 obediência	 e	
dedicação	 no	 crescimento	 espiritual	 de	
Jesus	 após	 a	 volta	 de	 Jerusalém,	 aos	 doze	
anos,	 Lc.2:52:	 “Jesus	 ia	 crescendo	 em	

sabedoria,	estatura	e	graça	diante	de	Deus	

e	dos	homens.”	
Parece-me	que	o	Lucas	no	momento	

de	 descrever	 o	 crescimento	 espiritual	 de	
ambos	 foi	 lembrado	 de	 um	 outro	 menino	
igualmente	usado	por	Deus,	1Sm.2:26.	

A	 sabedoria	 vinda	 do	 alto,	 vinda	 de	
Deus	continua	à	disposição	de	todos	os	que	
a	 desejarem	ainda	 hoje,	Tg.1:5.	 É	 só	pedir	
com	 fé	 sem	 nada	 duvidar.	 Os	 discípulos	
evangelistas	aprendem	a	impregnar-se,	a	se	
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preencherem	 do	 evangelho	 de	 Jesus	 em	
seus	 corações,	 porque	 falarão	 dele,	 como	
diz	 Jesus	 em	 Lc.6:45;	 e,	 em	Mt.15:18,	 “o	
que	sai	da	boca	vem	do	coração...”.	

Como	diz	apóstolo	Paulo	aos	Cl.3:1-2,	
“já	 que	 são	 ressuscitados	 com	 Cristo	

procurem	as	coisas	do	alto	onde	Cristo	está	

assentado	à	direita	de	Deus.	Mantenham	o	

pensamento	 nas	 coisas	 do	 alto	 e	 não	 nas	

daqui	da	terra.”	
Quem	é	instruído	na	Palavra	de	Deus	

precisa	 ter	 consciência	 que	 está	 sendo	
preparado	para	ser	apenas	uma	ferramenta	
nas	 mãos	 de	 Deus,	 e	 que,	 as	 pessoas	 ao	
receberem	 a	 mensagem	 transformadora,	
terão	asseguradas	o	“direito	de	se	tornarem	

filhos	de	Deus”,	Jo.1:12-13.	
	

EVANGELISMO	É	RELACIONAMENTO	
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Os	 evangelizadores	 devem	 estar	
conscientes	 que	 a	 evangelização	 encontra	
maior	desenvolvimento	no	âmbito	dos	seus	
relacionamentos	 a	 começar	 pelos	
familiares,	mesmo	a	Bíblia	dizendo	que	“os	
inimigos	 do	 homem	 são	 os	 da	 sua	 própria	

família”,	 Mt.10:36,	 não	 assustem,	 não	
desistam	e	nem	desanimem	porque	de	fato	
esta	 “inimizade”	 é	 a	 tentativa	 do	 inimigo	
para	 desestimular	 a	 empreitada	 da	
pregação	salvadora	para	a	sua	família.	

É	 apenas	 aparência	 de	 inimizade,	
porque	 na	 verdade,	 é	 a	 falta	 de	
conhecimento	 deles	 sobre	 a	 Palavra	 de	
Deus	 e,	 o	 medo	 de	 romperem	 com	 as	
amarras	da	religião	tradicional	familiar.	São	
os	 fatores	 que	 podem	 fazer	 por	 pouco	
tempo,	 haver	 algumas	 conversas	
desagradáveis,	nada	mais	que	isto.	

O	 inimigo	 nunca	 deseja	 que	 a	
Verdade	 de	 Deus	 seja	 divulgada,	 mas	 os	
discípulos	precisam	crer	e	 confiar	que,	 “os	
poderes	do	inferno	não	prevalecerão	contra	

a	 poderosa	 igreja	 edificada	 por	 Ele”,	
Mt.16:18.	
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A	 instrução	 para	 o	 evangelismo	
eficiente,	 que	 traz	 frutos	 para	 o	 Senhor	
Jesus,	 precisa	 receber	 motivação	 sempre	
por	parte	dos	guias	da	 igreja	ativa,	porque	
sabemos	que	o	inimigo	sempre	usará	meios	
“eficazes”	 para	 desmotivar	 a	 pregação	 da	
salvação	das	almas	em	pecados.	

A	 instrução	 para	 os	 evangelizadores	
deve	abranger	também	a	maneira	de	ser	e	
de	proceder	deles,	onde	estiverem	porque	
“os	 dias	 são	 maus”,	 é	 como	 disse	 o	
apóstolo	aos	efésios,	Ef.5:16;	6:13.	
	
	
	
	
	
	
	

Devem	ter	instruções	sobre	situações	
como	as	que	Tito	recebeu,	Tt.1:9;	“apegue-
se	 firmemente	 à	 palavra	 fiel,	 como	 ela	 foi	

ensinada	para	ter	capacitação	de	encorajar	

outros	 na	 sã	 doutrina	 e	 refutar	 os	

opositores.”	 Tt.1:11,	 “fazer	 os	 opositores	
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calarem.”.	 Tt.2:1,	 “Fale	 o	 que	 está	 na	 sã	
doutrina.”	

Instrução	 como	 a	 que	 o	 Timóteo	
também	 recebeu,	 1Tm.3:14-15;	 sobre	 “o	
comportamento	 das	 pessoas	 na	 casa	 de	

Deus.”	 e	 2Tm.2:15;	 “seja	 um	 trabalhador	

aprovado	 por	 Deus	 que	 não	 precisa	 ficar	

envergonhado,	porque	sabe	o	significado	e	

o	que	diz	a	sua	palavra.”	
Todas	 são	 instruções	 necessárias	

porque	o	inimigo	trabalha	muito	forte	para	
os	 evangelistas	 não	 atuarem,	 para	 se	
sentirem	 desanimados,	 por	 acharem	 que	
não	 conhecem	 o	 suficiente	 da	 Palavra	 de	
Deus	para	falar	para	as	pessoas!	

E	 Jo.14:26;	 16:13,	 como	 fica?	 Que	
significado	tem?	

O	 Diabo	 sabe	 a	 Palavra	 de	 Deus,	
Tg.2:19,	 ele	 sabe	 o	 que	 disse	 o	 Senhor	
Jesus:	“Todo	aquele	que	o	Pai	me	dá	vem	a	

mim,	e	quem	vem	a	mim	de	modo	nenhum	

o	lançarei	fora.”;	Jo.6:37.	
Deve	 haver	 também	 preparo	 sobre	

algumas	situações	de	constrangimentos	em	
algumas	 visitações,	 que	 pequenos	
acidentes	 como,	 quebrar	 alguma	 vasilha,	
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derramar	 algum	 líquido,	 são	 fatos	 que	
acontecem	sempre,	que	é	para	o	servo	ficar	
envergonhado,	ou	temeroso	e	desistir!	

Alguns	 incidentes	 com	 animais	 de	
estimação	também	podem	acontecer,	com	
cães	 principalmente,	 mas	 saibam	 que	 são	
influenciados	 ou	 provocados	 pelo	 Diabo	
tentando	desmotivar	aquela	evangelização,	
(geralmente	 estas	 coisas	 acontecem	 na	
primeira	visitação.)	Não	desanimem,	não	se	
envergonhem.	

Na	 instrução	 para	 os	 evangelistas	
não	 pode	 deixar	 de	 ser	 falado	 para	 não	
haver	 distinção	 de	 pessoas,	 Tg.2:1-13,	
porque	 Deus	 não	 faz	 diferenciação	 de	
pessoas,	 todos	 nós	 fomos	 criados	 à	 sua	
imagem	e	semelhança!	

Deus	 aceitou	 o	 Paulo,	 que	 se	
considerou	 “o	 pior	 pecador”;	 por	 ter	
perseguido	 a	 igreja	 de	Deus,	1Tm.1:13-15;	
At.22:4;	 mas	 vejam,	 ele	 afirma	 ser	 o	 que	
mais	 trabalhou	 pela	 igreja,	 por	 causa	 da	
graça	de	Deus	atuando	nele,	1Co.15:9-10.	

É	 clara	 a	 instrução,	 que	 a	
evangelização	 eficiente	 acontece,	 pelo	
poder	de	Deus,	Rm.1:16;	Is.55:10-11;	e	que	
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o	 sucesso	 na	 empreitada	 depende	 muito	
que	os	servos	confiem	de	todo	coração	na	
garantia	 que	 Jesus	 dá	 em	 Mt.28:20,	 que	
“está	 conosco	 até	 o	 fim.”;	 e	 nas	 profecias	
de	Isaias,	Is.55:12;	Is.52:7;	40:8.	

Ao	dizermos	“sim”	e	nos	colocarmos	
diante	de	Deus	estamos	dizendo	que	Ele	é	
o	nosso	Senhor	e,	queremos	servi-Lo:	 -	Ele	
vai	nos	usar	como	usou	o	Paulo,	o	pior	dos	
pecadores!	Nós	nem	perseguimos	a	igreja!	

Façam	 uma	 comparação	 entre	 as	
passagens,	 At.7:58;	 60;	 9:1-2	 e	 1Co.13:1-
13.	

Não	 parece	 ser	 a	 mesma	 pessoa!	
Mas	 de	 fato,	 não	 é	 aquele	 velho	 homem,	
que	 “assolava	 a	 igreja”,	 mas	 era	 a	 nova	
criatura	ressurgida	em	Cristo	Jesus!	

A	Bíblia	 revela	 interferência	de	Deus	
na	 humanidade	 em	 1Tm.2:4,	 e	 os	
evangelistas	não	podem	duvidar	do	desejo	
Dele	 de	 livrar	 as	 almas	 do	 inferno.	 Não	
podem	esquecer	que	precisam	obedecer	às	
palavras	do	Seu	Filho!	Mt.17:5.	

A	evangelização	precisa	ser	praticada	
com	 amor	 e	 humildade,	 está	 em	 Tg.3:13-
18;	1Pe.2:11-15;	Lc.6:45.	
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O	COMISSIONAMENTO	
	
	
	
	
	
	
	

Não	 há	 dificuldade	 para	 entender	 a	
recomendação	 dada	 por	 quem	 tem	 toda	
autoridade:	 “vão	 por	 todas	 as	 nações	 e	
façam	discípulos,	batizando-os	em	nome	do	

Pai	 e	 do	 Filho	 e	 do	 Espírito	 Santo	 e	

ensinando-os	 a	 obedecer	 tudo	 o	 que	

ordenei.”	Mt.28:18-20.	
Não	 esqueçam	 aqueles	 quatro	

verbos	muito	importantes	nesta	tarefa:	IR	–	
FAZER	-	BATIZAR	e	ENSINAR.	Entendam	que		
esta	 empreitada	 toda	 tem	 o	 desfecho	 em	
nome	do	Pai,	e	do	Filho	e	do	Espírito	Santo,	
com	a	garantia	que	Ele	está	presente	 com	
os	comissionados	até	o	fim	dos	tempos.	

O	 poder	 para	 efetivar	 este	
comissionamento	 foi	 recebido	 do	 Pai,	
Mt.11:27;	 Jo.10:18;	 13:3;	 16:15,	 que	 foi	
delegado	 aos	 discípulos,	 Jo.17:18.	 Seus	
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enviados	 na	 missão	 de	 buscar	 e	 salvar	 os	
perdidos	em	seus	pecados.	

O	comissionamento	é	universal,	para	
a	 anunciação	 da	 mensagem	 divina	 que	
salva	da	morte	eterna,	é	para	 todo	cristão	
fazer	 esta	divulgação	 sem	medo,	 com	 fé	e	
coragem.	

Precisam	ser	prevenidos	que	sempre	
encontrarão	pessoas	insatisfeitas,	cheias	de	
razão	principalmente,	Mt.11:7-19.	

São	atitudes	 infantis	de	pessoas	que	
sempre	têm	tudo	e	não	são	gratas,	 tudo	o	
que	se	 faz	para	elas	nada	está	bom,	como	
aquelas	 de	 quando	 o	 João	 Batista	
“apareceu	pregando	no	deserto,	o	batismo	

de	arrependimento,”	elas	viam	na	pregação	
dele	a	manifestação	de	um	maluco.	

Também	 houve	 quem	 via	 em	 Jesus	
muita	liberalidade,	porque	aceitava	a	todos	
e	até	comia	com	pecadores,	Mt.9:9-13.	

Os	 evangelizadores	 nas	 instruções	
para	 o	 comissionamento	 precisam	 ser	
alertados	 que,	 para	 o	mundo,	 é	mais	 fácil	
encontrar	 razões	 para	 criticar	 um	 enviado	
de	 Deus	 do	 que	 procurar	 mudar	 de	 vida	
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pela	 pregação	 daquele	 servo	 de	 Deus,	
1Rs.18:17;	21:20;	22:8.	

Eles	precisam	saber	que	na	época	de	
João	Batista	e	de	Jesus	as	pessoas	estavam	
em	 expectativa	 e	 perceberam	 que	 eles	
vieram	enviados	por	Deus,	Jo.1:6-9;	14-15;	
19-27;	 32;	 41;	 45;	 49;	 2:11;	 3:2;	 22-23;	
Mc.1:4-8;	Lc.3:2-15.	

Mas	àquela	geração,	por	mais	que	se	
fizesse,	 sempre	 faltava	 alguma	 coisa,	
Jo.10:37-39;	Mt.12:38-42;	16:1.	

Jesus	 ensina	 aos	 evangelistas	 que	 a	
nossa	 missão	 não	 é	 repreender	 ninguém,	
Mt.7:3-5,	 pois	 também	 somos	 pecadores.	
Os	evangelistas	são	para	 irem	e	semearem	
a	 semente;	 irem	 e	 lançarem	 a	 rede	 como	
está	nas	parábolas	de	Mt.13:3-8;	24-25;	47.	

No	 cumprimento	 da	 missão,	 vários	
tipos	 de	 corações	 são	 encontrados,	 como	
aquele	que	quis	analisar	os	procedimentos	
de	Jesus	e	imaginar	coisas,	Lc.7:39.	

Na	 prática	 do	 evangelismo	 os	
discípulos	 serão	 convidados	 e	 também	
analisados,	testados	com	algumas	situações	
de	 sutis	 contradições,	 por	 pessoas	
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intencionadas	 a	 recriminarem	 e	 não	 a	
aprender	e	nem	mudar	de	vida.	

Precisa	 ser	 falado	 ao	 comissionado	
que	até	a	roupa	que	ele	veste	é	reparada	e	
comentada,	por	isso	é	necessário	cuidado	e	
decência	no	que	devemos	sempre	vestir.	

Precisam	 saber	 que	 é	muito	 comum	
perguntas	 comparativas	 com	 as	 ações	 das	
denominações.	Na	nossa	cultura	serão	mais	
incisivas	 as	 perguntas	 relativas	 à	 igreja	
católica.	 Querem	 saber	 sobre	 os	 milagres,	
as	curas	das	denominações	pentecostais,	e	
a	pergunta	mais	pronta	que	a	maioria	tem	
é	 sobre	 o	 dízimo,	 Lc.11:42;	 Mt.23:23,	 por	
isto	 é	 bom	 serem	 instruídos	 sobre	 estes	
assuntos.	
	
	
	

Muitos	 serão	 os	 obstáculos	 que	
aparecerão	para	os	irmãos	comissionados	à	
evangelização,	 como:	 fatos	 onde	 haverá	
pessoas	 querendo	 que	 os	 outros	 paguem	
pelos	erros	que	cometeram	já,	e	que	sejam	
humilhados,	Lc.7:39-50.	

Como	o	exemplo	de	Jo.8:1-11.	

	



44	
	

Na	 atualidade	 muitos	 são	 os	 casos	
policiais	 em	 que	 vemos	 pessoas	 exigindo	
que	se	faça	justiça	pelo	que	estão	passando	
e	sofrendo.	

Precisamos	ser	e	nos	mantermos	em	
situação	de	humildade,	é	uma	das	virtudes	
que	 aprendemos	 como	 foi	 com	 Jesus,	
Fp.2:8;	Lc.2:51;	Hb.5:8.	

Em	 tudo	 na	 vida,	 evangelizando	 ou	
nas	 atividades	 comuns	 no	nosso	dia	 a	 dia,	
temos	que	ser	humildes	e	mansos,	Mt.5:5;	
11:29;	 reconhecedores	 que	 Deus	 nos	
guarda,	 Sl.34:15-18;	 Fp.2:3;	 Jo.14:26.	
(Jo.13:4-5;	1Pe.5:5).	

A	 igreja	ativa	precisa	 saber	e	confiar	
que	 Deus	 cuida	 e	 está	 em	 todas	 as	
situações	 de	 divulgação	 da	 Sua	 Palavra,	
Mt.28:20;	Jo.14:16;	(Ap.14:13).	

Provérbios	 diz	 sobre	 a	 humildade,	
vejam,	Pv.15:33;	18:12;	22:4.	
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CONCLUSÃO	
	

Este	 trabalho	 objetivou	
principalmente	 fornecer	dados	e	exemplos	
sobre	 o	 evangelismo	 frutífero	 para	 Deus,	
olhando	 a	 realidade	 em	 que	 vivemos.	
Modos	 de	 abordar	 e	 falar	 sobre	 o	
evangelho	 de	 Jesus	 Cristo	 visando	 a	
restauração	 do	 princípio	 da	 evangelização	
eficiente	nestes	“dias	maus”.	

Foi	 também	 para	 desenvolver	 um	
método	 de	 estudo	 bom	 e	 proveitoso	 com	
alguém	 que	 decidiu	 por	 sua	 conversão	 a	
Cristo.	

Foi	 para	 ofertar	 à	 irmandade	 um	
material	 confiável	 e	 útil	 para	 o	
cumprimento	 da	 grande	 comissão	 dada	
pelo	Mestre	Jesus	à	Sua	Igreja	Ativa.	

O	 Senhor	 Deus	me	 permitiu	 realizar	
mais	 esse	 trabalho	 para	 ser	 mais	 uma	
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ferramenta	 nas	 mãos	 da	 irmandade	 para	
facilitar	 a	 propagação	 das	 boas	 novas	 de	
Cristo,	 como	tenho	presenciado	a	carência	
de	material	para	este	nobre	serviço	nestes	
mais	 de	 quarenta	 anos	 no	 serviço	 do	
Senhor.	

Este	 trabalho	 contém	 figuras	 de	
outros	 trabalhos	 já	 produzidos	 por	 tantos	
irmãos	 que	 tiveram	 igual	 desejo	 de	
abençoar	 a	 irmandade,	 principalmente	 os	
missionários	 que	 chegaram	 primeiro	 em	
São	 Paulo	 e	 em	Belo	Horizonte.	 Eles,	 para	
ajudarem	 às	 pessoas	 nas	 suas	 conversões,	
ilustraram	 seus	 trabalhos	 para	 facilitar	 no	
estudo	da	Palavra	de	Deus,	eu	gosto	desta	
didática	 mas,	 não	 tenho	 criatividade	 para	
tanto.	

Me	perdoem,	mas	copiei	algumas	de	
lições	 mais	 antigas	 e	 outras	 copiei	 da	
internet.	Este	recurso	pedagógico	ajuda	na	
compreensão	 de	 ensinamentos	 da	 Bíblia	
principalmente	às	pessoas	que	têm	alguma	
dificuldade	 para	 a	 ler	 e	 entender	 as	
Escrituras.	

Este	material	não	é	para	ser	vendido.	
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E	 até	 mesmo	 as	 analfabetas,	 que	
para	 facilidade	 e	 melhor	 compressão	 do	
plano	 de	 Deus,	 necessitam	 de	 alguma	
visualização.	As	figuras	têm	esta	finalidade.	

É	 o	 meu	 desejo	 sincero	 que	 este	
material	seja	útil	para	a	finalidade	a	que	se	
destina:	divulgar,	pregar,	ensinar,	revelar	a	
verdade	 de	 Deus	 a	 todas	 as	 pessoas,	 por	
todos	os	 lugares;	quem	crer	e	 for	batizado	

será	 salvo,	 mas	 quem	 não	 crer	 será	

condenado,	Mc.16:15-16.	
As	 lições	 estão	 em	 sequência	 dos	

passos	a	serem	tomados	pelas	pessoas	que	
desejam	 fazer	 parte	 do	 rebanho	 de	 Deus.	
As	lições	oferecem	clareza	e	facilidade	para	
as	 pessoas	 reconhecerem	 que	 estão	 em	
situação	de	pecado	e	por	isto	está	separada	
de	Deus.	

Que	 Deus	 nos	 conceda	 Espírito	 de	
amor,	intrepidez,	coragem	e	sabedoria	para	
o	 desenvolvimento	 do	 ministério	 de	
evangelismo.	

Oro	 ao	 Senhor	nosso	Deus	para	que	
o	 meu	 desejo	 nesta	 obra	 seja	 também	 o	
Seu	desejo,	 Pai!	Desejo	 que	muitos	 servos	
evangelizadores	 tornem	 cada	 vez	 mais	 a	
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Sua	 igreja	mais	ativa	no	sentido	prioritário	
de	buscar	e	salvar	o	perdido.	

	
Em	nome	de	Jesus,	Seu	Filho	amado,	

	
Amém.	

	
O	DESENVOLVIMENTO	DAS	LIÇÕES	

	
A	 primeira	 coisa	 a	 fazer	 antes	 de	

qualquer	atividade	na	nossa	vida	é	orar.	
Em	 Jo.15:5	 disse	 Jesus:	 “...sem	mim	

nada	vocês	podem	fazer.”		
A	 aula	 deve	 ser	 iniciada	 fazendo	 a	

seguinte	pergunta	à	pessoa:	
	

(PRIMEIRA	LIÇÃO)	
	

QUAL	A	COISA	MAIS	IMPORTANTE	
QUE	VOCÊ	TEM	NO	MUNDO?	
A	resposta	é	–	A	SUA	ALMA.	
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Com	 esta	 resposta	 afirma-se	 para	 a	
pessoa	com	quem	estudamos,	que	nada	no	
mundo	 é	 mais	 importante	 que	 a	 nossa	
alma.	

O	que	nos	faz	entender	assim	é	o	que	
o	 Senhor	 Jesus	 diz	 em	Mt.16:26:	 “O	 que	
adianta	a	pessoa	ganhar	o	mundo	inteiro	e	

perder	a	sua	alma?”	
E	 faz	 uma	 pergunta	 em	Mc.8:37;	 “o	

que	o	homem	poderia	dar	em	troca	de	sua	

alma?”	
Deve-se	 fazer	 a	 leitura	 da	 pergunta	

inicial,	ou	pedir	à	pessoa	para	ler,	e	reforçar	
com	as	perguntas	feitas	por	Jesus	na	Bíblia!	

A	 pessoa	 se	 sentirá	 colocada	 entre	
duas	 opções	 e	 cabe	 a	 ela	 escolher	 a	mais	
importante	 para	 a	 salvação	 eterna	 da	 sua	
alma.	

Os	 evangelizadores,	 “devemos”	
ajudar	 a	 pessoa	 a	 entender	 o	 quanto	 a	
nossa	 alma	 é	 preciosa	 para	 Deus	 e	 para	
nós,	sim,	porque	é	o	sopro	de	Dele	em	nós,	
e	nos	 torna	“alma	vivente.”,	Gn.2:7;	e,	em	
“imagem	e	semelhança	Dele.”	Gn.1:26!	

Enquanto	 estivermos	 aqui	 na	 terra	
precisamos	esforçar	para	a	nossa	alma	não	
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ir	 para	 o	 inferno.	 Pois	 a	 Bíblia	 diz	 que	
“quem	não	estiver	seu	nome	escrito	no	livro	

da	 vida	 está	 condenado	 ao	 inferno	 de	

fogo.”	Ap.3:5;	20:12;	15;	21:22-27;	21:6-8;	
Fp.4:3.	

Todas	 estas	 passagens	 bíblicas	
precisam	ser	 lidas	 com	a	pessoa,	não	para	
apavorar,	 mas	 para	 ela	 ser	 incentivada,	
esclarecida	 e	 ajudada	 a	 tomar	 a	 decisão	
firme,	da	seguinte	forma:	

1. Desejar	 ser	 discípulo	 (a)	 de	 Jesus	
Cristo,	 confiante	na	garantia	que	Ele	
dá	em,	Jo.6:37.	

2. Entender	que	Ele	é	Senhor	de	tudo	o	
que	existe,	Sl.24:1.	

3. Certificar	que	a	Bíblia	é	a	Palavra	de	
Deus	 e,	 que	 é	 a	 fonte	 de	 sabedoria	
para	 o	 bem	 maior	 e	 mais	 precioso	
que	 devemos	 almejar	 para	 a	 vida	
atual	e	a	futura,	2Tm.3:16-17.	

4. É	 opção	 voluntária	 como	 está	 em	
Lc.9:23-24.	

A	livre	decisão	das	pessoas,	é	o	fato	que	
deixa	 Deus	 muito	 triste,	 porque	 Ele	 dá	
plena	 liberdade	 a	 cada	 pessoa	 para	
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escolher	 segui-Lo	 ou	 não;	 se	 quer	 ou	 não	
que	Ele	seja	o	Guia	da	sua	vida.	

A	 tristeza	 de	 Deus	 é	 porque	 Ele	 sabe	
que	 há	 pessoas	 que	 não	 optarão	 por	 Ele.	
Muitas	são	as	almas	que	se	perdem	mesmo	
tendo	 conhecimento	 do	 amor	 e	 da	
misericórdia	Dele,	é	a	liberdade	de	escolha	
que	cada	pessoa	tem	para	escolher	 ir	para	
o	inferno.	

A	Bíblia	antecipa	e	diz	que	“a	fé	não	é	de	
todos.”	2Ts.3:2;	Jo.6:63-64.	

Então,	 a	 resposta	para	 a	pergunta	 feita	
no	 início,	 “QUAL	 É	 A	 COISA	 MAIS	
IMPORTANTE	 DA	 VIDA”	 não	 pode	 haver	
dúvida	que	é	“A	ALMA	DAS	PESSOAS!”	

A	nossa	alma	é	o	bem	mais	precioso	que	
temos	 para	 esta	 vida	 e	 para	 a	 vida	 futura	
no	céu	com	Deus.	

A	 pergunta	 inicial	 não	 deve	 encontrar	
obstáculos	 sobre	 a	 decisão	 de	 optar	 pela	
salvação	 da	 alma,	 pois	 é	 também	 a	
preocupação	 maior	 do	 Senhor	 Jesus,	
Mt.11:28-30.	

É	a	opção	sincera	que	Ele	dá	às	pessoas,	
“irem	 a	 Ele	 quem	 estiver	 cansada	 e	

sobrecarregada	 e	 achará	 descanso.	 Olhem	
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para	o	Seu	sofrimento	e	aprendam	com	Ele,	

mansidão	 e	 humildade	 de	 coração	 e	

encontrarão	descanso	para	a	alma!”	
Isto	Jesus	já	adiantou	para	as	almas	que	

optaram	por	seguir	 seus	passos,	decidiram	
que,	 enquanto	 estivermos	 por	 aqui	 há	
compromissos	 diários	 Lc.9:23;	 a	 cruz	 é	 o	
símbolo	 do	 compromisso	 que	 assumimos	
com	Ele.	

Garante	 aos	 discípulos	 a	 vida	 eterna,	
Jo.6:37-39,	afirma	que	aqui	na	terra	vamos	

sofrer	 tribulações,	 mas	 não	 devemos	 ficar	

desanimados	 porque	 Ele	 “é	 vencedor	 do	
mundo”,	Jo.16:33.	

Observem	 Jesus:	 percebendo	 a	
proximidade	do	sofrimento	destinado	a	Ele,	
clamou	 ao	 Pai	 que	 O	 enviara,	 Jo.12:27;	
mas,	por	causa	do	compromisso	que	estava	

proposto	 e	 assumido	 com	 o	 Pai,	 mesmo	

entre	 lágrimas	 diante	 de	 Quem	 o	 podia	

livrar,	Lc.22:42:	Jesus	o	cumpriu!	
Ele	 foi	 até	 o	 fim,	 não	 desistiu,	 “Se	

humilhou	 até	 a	 morte,	 e	 morte	 de	 cruz”,	
Fp.2:5-8.	

Jesus	aqui	na	terra	aprendeu	obediência	
através	das	coisas	que	sofreu,	Hb.5:7-8.	
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(SEGUNDA	LIÇÃO)	
	

A	BÍBLIA	SAGRADA	
	
	
	
	
	
	

Eu	 gosto	 deste	 desenho	 porque	 ele	
me	passa	a	sensação	de	segurança,	me	dá	a	
tranquilidade	 necessária	 para	eu	 seguir	 na	
caminhada	proposta	a	mim.	

É	 necessário	 algumas	 explicações	
sobre	 a	 Bíblia,	 porque	 algumas	 pessoas	
entendem	que	Ela	é	um	livro	comum,	igual	
a	outro	qualquer.	

Mas	 nós	 sabemos	 que	 não	 é,	 pois	
quando	A	estudamos	ou	somente	A	lemos,	
sentimos	 de	 imediato	 que	 há	 Nela	 um	
poder	 emanado	 do	 seu	 conteúdo	 que	 nos	
atrai	para	aprendermos	com	Ela,	 sobre	Ela	
e	 sobre	 o	 Seu	 Inspirador,	 o	 Senhor	 Deus,	
2Tm.3:16;	 1Ts.2:13;	 Hb.4:12;	 Cl.1:15-20;	
Is.40:6-8;	55:10-11.	
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A	 Bíblia	 Sagrada	 é	 um	 milagre	 de	
Deus.	

Ela	 mostra	 e	 ensina	 como	 salvar	 a	
nossa	 alma	 do	 caminho	 da	 morte	 eterna,	
2Pe.1:3-11.	 O	 próprio	 Senhor	 Jesus	 falou	
sobre	 a	 Bíblia,	 a	 Sua	 Palavra,	 algumas	
passagens:	

1)	Ela	é	a	Verdade,	Jo.17:17;	
2)	Ela	nos	liberta,	Jo.8:31-32;	
3)	Ela	nos	julgará,	Jo.12:44-48.	
Por	 isto	 Ela	 é	 a	 revelação	 de	 como	

está	 a	 nossa	 alma	 enquanto	 pecadores,	
desobedientes	 e	 sem	 Jesus	 na	 vida,	
Rm.3:23;	3:9;	5:12.	

A	 Bíblia	 revela	 e	 esclarece,	 que	 o	
pecado	 é	 de	 responsabilidade	 pessoal,	
individual.	Cada	ser	humano	é	responsável	
pelo	 seu	 próprio	 pecado,	 e,	 ele	 é	 quem	
mata	 a	 alma	 das	 pessoas	 desobedientes.	
Isto	 foi	 colocado	 na	 Lei	 para	 Israel,	
Dt.24:16,	 e	 também	 foi	 profetizado	 por	
Ezequiel:	 “a	 alma	 que	 pecar	 é	 a	 que	

morrerá”,	Ez.18:4;	20.	
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QUEM	ESCREVEU	A	BÍBLIA?	
	

Ela	 foi	 escrita	 aproximadamente	 por	
40	homens,	 inspirados	pelo	Espírito	Santo.	
Eram	 pessoas	 de	 diversas	 profissões	 e	
habitantes	 de	 lugares	 bem	 diferentes	 uns	
dos	 outros,	 por	 um	
período	 aproximado	
de	 1550	 a	 1600	 anos,	
2Pe.1:20-21;	
2Tm.3:14-17.	

A	 Bíblia	 é	 dividida	 em	 duas	 partes	
principais	 chamadas:	 Testamentos,	 Pactos	
ou	 Acordos,	 dependendo	 da	 variação	 de	
traduções.	

O	Antigo	Testamento,	 foi	 escrito	em	
hebraico,	 e	 o	 Novo	 Acordo	 foi	 escrito	 em	
Grego,	 (Koiné	 –	 mais	 simples)	 alguns	
séculos	depois.	

Somente	 esses	 fatos	 provam	 que	
apenas	 Um	Autor	 pôde	 realizar	 esta	 obra,	
pois	 nenhum	 ser	 humano	 vive	 por	 tanto	
tempo	 aqui	 na	 terra,	
portanto,	 Este	 Autor	 é	
o	 Espírito	 Santo	 de	
Deus!	2Pe.1:20-21.	

	

	



56	
	

A	 PALAVRA	 BÍBLIA	 –	 É	 grega	 e	
significa	“livros”,	por	 isso	entendemos	que	
Ela	 é	 uma	 Biblioteca	 Sagrada,	 como	 uma	
estante	 cheia	 de	 Livros	 Sagrados,	 escritos	
por	 Deus	 através	 dos	 40	 homens,	
aproximadamente,	 levantados	 para	 esta	
finalidade.	

No	 princípio	 da	 nação	 israelita	 Deus	
falou	 para	 o	
Moisés	 escrever	
sobre	 os	 fatos	 da	
caminhada,	 sobre	
lei,	 “escreve	 como	

memorial”,	
Ex.17:14;	

Moisés	

escreveu	 tudo	

como	 o	 Senhor	

dissera,	 Ex.24:4;	
34:27;	Nm.33:2;	Dt.31:24.	

	
TESTEMUNHO	CIENTÍFICO	

	
Sobre	 o	 Novo	 Testamento:	 nos	

últimos	 dois	 séculos	 a	 Arqueologia	 tem	
testemunhado	 por	 meio	 de	 escavações	
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realizadas	por	professores	de	universidades	
famosas,	 teólogos,	 e	 homens	 influentes,	 o	
cadastramento	 e	 a	 catalogação	 de	 alguns	
milhares	 de	 manuscritos	 do	 Novo	
Testamento	em	grego,	datados	do	segundo	
século	d.C.	

Eles	 confirmam	 que	 o	 Novo	
Testamento,	 foi	 notavelmente	 bem	
preservado	desde	o	início	do	cristianismo.	

Chegaram	a	tais	conclusões	na	virada	
do	 século	 XX,	 entre	 1896	 a	 1906	 quando	
afirmaram	 que	 o	 conteúdo	 “dos	
evangelhos”	 não	 sofreu	 modificações,	
como	o	temos	hoje.	
	

FORMAÇÃO	DO	CÂNON	SAGRADO	
	

Cânon	–	é	o	nome	dado	à	questão	de	
quais	 livros	 formam	a	 coleção	 sagrada	das	
Escrituras	Sagradas.	

A	 palavra	 cânon	 significa	 “vara	 de	
medir”;	 “uma	 régua”;	 ou	 como	 ficou	
conhecida:	 “regra”	 ou	 “a	 ordem”	 para	 a	
coleção	dos	Livros	Sagrados.	

Em	 meados	 do	 século	 IV	 d.C.,	 foi	
estabelecida	 a	 autenticidade	 e	 autoridade	
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inspiradas	 em	 cada	 um	 dos	 Escritos	 do	
movimento	 chamado	 Apostólico,	 depois	
“Cristão”,	 fixou-se	 como	 a	 “Coleção	 dos	
Escritos	 Inspirados	 Pelo	 Espírito	 Santo”,	
como	 norma	 e	 regra	 de	 fé	 e	 vida	 para	 a	
igreja.	

Daí	a	expressão,	“Livros	Canônicos.”	
O	Cânon	foi	reconhecido	e	fixado	no	

concílio	 de	 Cartago	 no	 ano	 397,	 quando	
uma	 lista	 semelhante	 a	 de	 Atanásio,	 foi	
Concordemente	 aceita.	 (Bispo	 de	 Alexandria	 em	
295	 a	 373.	 Na	 39ª	 carta	 pascal,	 367,	 encontrou-se	 pela	
primeira	vez	o	Novo	Testamento	como	o	temos	hoje.)	

Naquele	 mesmo	 ano	 alguns	
escritores	 latinos	emitiram	 seus	pontos	de	
vista	 aceitando	 a	 decisão	 de	 Cartago,	
alguns	deles:	Prisciliano	da	Espanha;	Rufino	
de	 Aquiléia,	 na	 Gália;	 Agostinho	 no	 norte	
da	 África;	 Inocente,	 bispo	 de	 Roma	 e	
outros.	

Antes,	 houve	 o	 concílio	 de	 Hipona,	
em	393,	que	 formulou	uma	 lista	dos	 livros	
sagrados	 que	 foi	 confirmada	 pelo	 concílio	
de	 Cartago,	 em	 397,	 e	 mais	 tarde,	 foi	
reafirmada	 pelo	 concílio	 de	 Trento	 em	
1545-48.	
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É	 primordial,	 é	 importantíssimo	
saber	 que,	 nenhum	 desses	 concílios	
concedeu	 canonicidade	 ou	 sagração	 a	
quaisquer	 livros	 da	 Bíblia,	 apenas	
reconheceram	 a	 autenticidade	 literária	
deles	 e	 ratificaram	 a	 inspiração	 de	 Deus,	
sobre	eles	como	está	em	2Pe.1:20;	Jr.1:12,	
“...velo	 sobre	 a	 minha	 palavra...”	 Deus	
cuida	 da	 Palavra	 Dele,	 bem	 antes	 do	
concílio	de	Cartago.	

A	maioria	dos	livros	já	era	aceita	pela	
igreja	como	sagrados	antes	mesmo	do	final	
do	primeiro	século,	2Pe.3:15-16.	

No	“sínodo	de	Jamnia”	antes	do	ano	
100,	 já	 havia	 a	 lista	 dos	 livros	 do	 Antigo	
Testamento	 seguida	 pelo	 judaísmo,	
reconhecida	 desde	 os	 dias	 de	 Esdras,	
século	quinto	antes	de	Cristo.	Isto	está	nos	
escritos	 de	 Flávio	 Josefo,	 (95	 d.C.)	 e	 no	
pseudepígrafe	de	2Esdras,	(100	d.C.).	

Parece	 que	 neste	 encontro	 em	
Jamnia,	organizado	por	rabinos	judeus	para	
a	reafirmação	da	lista	de	Esdras	com	alguns	
questionamentos	 sobre	 os	 livros	 de	 Ester,	
Eclesiastes	 e	 Cantares.	 Este	 sínodo,	
segundo	alguns	estudiosos,	deu	certa	base	
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para	 a	 formação	 das	 listas	 seguintes	 do	
Antigo	Testamento	no	quarto	e	no	décimo	
sexto	séculos.	

Também,	 no	 ano	 de	 1947	 foram	
descobertos	os	Manuscritos	do	Mar	Morto,	
nas	 grutas	 de	 Qunran,	 que	 confirmam	 a	
autenticidade	 da	 maioria	 dos	 escritos	 do	
Velho	Testamento	colecionados	por	Esdras,	
“...o	escriba	versado...”	Ed.7:6,	na	época	da	
volta	do	cativeiro	babilônico.	
	
	
	
	
	
	

HOJE	A	TEMOS	ASSIM.	
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(TERCEIRA	LIÇÃO)	
	

O	PECADO	
	
	
	
	
	

Deus	 criou	 o	 ser	 humano	 para	
conviver	bem	com	Ele.	Isto	é	notável	desde	
que	tomamos	conhecimento	do	amor	e	do	
cuidado	desde	que	nos	criou,	e	nos	deu	“o	
sopro	da	vida”,	a	nossa	alma,	Gn.2:7.	

Deus	quer	ter	boa	convivência	com	o	
ser	 humano	 sim,	 porque	 somos	 a	 Sua	
criatura	 mais	 perfeita,	 formada	 à	 Sua	
“imagem	e	semelhança.”,	Gn.1:26.	Deu-nos	
a	capacidade	de	procriar	e	de	descobrirmos	
muitas	 coisas	 de	 tanta	 importância	 para	 a	
nossa	 vida,	 um	 pouco	 abaixo	 do	 que	 Ele	
fez.	Formou	o	Universo,	criou	a	terra	e	tudo	
o	que	existe,	Sl.24:1-2.	

Deu-nos	o	sopro	da	vida,	que	é	o	elo	
alegre	 de	 indizível	 prazer	 para	 nos	
relacionarmos	com	Ele.	Mas,	Satanás,	que	é	
o	 nosso	 adversário	 comum	 e	 enganador,	
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quer	nos	dar	a	morte,	camuflada	em	muitas	
coisas	 lindas,	 boas	 e	 agradáveis	 aqui	 da	
terra,	mas	 que	 causam	 a	 separação	 nossa	
do	nosso	Criador.	1Co.10:6-12;	6:12;	10:23.	

Por	 causa	 da	 atuação	 astuciosa	 do	
nosso	 inimigo,	 já	 pesa	 contra	 todas	 as	
pessoas	do	mundo	uma	grave	acusação	na	
Palavra	de	Deus:	“todos	pecaram”,	Rm.3:9;	
23;	5:12.	

É	por	 isto	que	nós	precisamos	 saber	
o	que	é	o	pecado?	O	que	é	esta	 coisa	 tão	
terrível	que	nos	separa	do	nosso	Criador?	

O	 que	 é	 isto,	 que	 tem	 poder	 para	
destruir	a	nossa	alma?	

A	 Bíblia	 responde	 e	 ensina	 que	 o	
pecado	é	a	desobediência	às	leis	de	Deus,	
1Jo.3:4.	

É	 quando	 a	 pessoa	 se	 afasta	 das	
normas	 oferecidas	 por	 Deus,	 e	 passa	 a	
atender	e	obedecer	ao	
que	 o	 inimigo	 oferece	
deixando	 assim	 de	
servir	 a	 Deus,	
2Tm.4:10;	14-15.	
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É	 quando	 a	 pessoa	 deixa	 de	 fazer	 o	
que	Deus	manda.	

Em	 cada	 afronta,	 por	 cada	
desobediência	 vai	 sendo	 erguido	 “um	
muro”	 de	 pecados	 que	 encobre	 a	 face	 de	
Deus,	Is.59:1-4.	

Assim,	o	pecado	é	 afronta	a	Deus,	 a	
Sua	 pessoa	 e	 a	 Sua	 obra,	 e	 há	 várias	
maneiras	 da	 pessoa	 pecar	 e	 provocar	 ira	
Dele,	Rm.1:18.	

Há	pessoas	que	pecam	somente	para	
provocar	a	ira	de	Deus,	1Rs.14:9;	Ed.5:12;	e	
como	 o	 pecado	 não	 parou	 de	 acontecer,	
ainda	há	muito	sofrimento	e	muita	tristeza	
pelo	 mundo	 todo,	 Rm.8:22,	 “a	 natureza	
geme	até	agora	como	em	dores	de	parto.”	

Abaixo	 tem	uma	 figura	que	 também	
ilustra	 a	 humanidade	 em	 situação	 de	
pecadora	e	separada	de	Deus.	

Há	nesta	figura	uma	lista	com	alguns	
pecados	 que	 a	 humanidade	 pratica	 e,	 de	
acordo	com	ela	e	outras	na	Bíblia,	existem	
duas	 maneiras	 principais	 das	 pessoas	
pecarem:	ativamente	e	passivamente.	

Pecado	 ativo	 –	 é	 quando	 fazemos	 o	
que	 Deus	 diz	 para	 não	 fazer,	 o	 exemplo	
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clássico	 é	 o	 pecado	 que	 Adão	 praticou,	
Gn.2:15-17;	Gn.3:1-6.		

Pecado	 passivo	 é	 quando	 não	
fazemos	 o	 que	 Deus	 diz	 para	 fazer,	 o	
exemplo	é:	
ü Mt.28:19-20,	pregar	a	Palavra	Dele.	
ü Mc.12:28-31,	 amar	 a	 Deus	 acima	 de	

tudo.	

	
ü Rm.13:1-7;	 1Tm.2:1-3,	 acatar	 as	 leis	 e	

aos	governos.	
ü Hb.10:24-25,	não	faltar	aos	cultos.	
Ainda	pecamos,	desagradamos	a	Deus	por:	

pensamentos,	Mt.5:28;	
palavras,	Mt.12:34-37	e	
obras,	Cl.3:8-9;	Tg.4:17.	

	



65	
	

Assim	 a	 Bíblia	 revela	 as	 várias	
maneiras	de	desobedecermos	a	Deus!	

A	 Bíblia	 esclarece	 ainda	 como	 as	
pessoas	 no	 seu	 livre	 arbítrio,	 isto	 é,	
voluntariamente,	 se	 separam	 de	 Deus	 por	
não	confiarem	nas	Suas	Palavras.	

Provocam	a	 ira	Dele,	Rm.1:18,	e	vão	
de	 encontro	 com	 a	 morte	 espiritual,	 a	
morte	 da	 alma,	 então	 recebem	 Dele	 o	
salário	 justo	 pelas	 desobediências,	
Rm.6:23.	

A	 figura	 abaixo	 ilustra	 a	 situação	 de	
cada	 pessoa	 diante	 de	 Deus	 quando	 é	
tentada	pelo	seu	mau	desejo,	Tg.1:13-15.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Rm.6:23 
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Todas	 as	 pessoas	 no	 mundo	 inteiro	
estão	avisadas,	Ez.18:4;	20;	Gl.3:22.	

Desde	At.2:5;	 8-11	 que	 os	 povos	 no	
mundo	 estão	 sabendo	 sobre	 o	 evangelho	
de	Jesus	Cristo.	

A	parábola	de	Lc.16:19-31,	revela,	dá	
exemplo	de	como	é	e	como	será	a	situação	
espiritual	 das	 pessoas	 que	 não	 obedecem	
ao	que	Deus	fala.	Não	se	deixam	convencer	
por	Jesus	que	ressuscitou	dos	mortos.	

Observamos	 então,	 quatro	 graves	
consequências	 do	 pecado	 na	 vida	 das	
pessoas	 desobedientes	 às	 Palavras	 de	
Deus:	

1ª	 Consequência	 do	 pecado:	 -	 O	
pecado	 forma	 uma	 barreira	 que	
separa	 Deus	 das	 pessoas,	 Is.59:1-2.	
Na	vida	futura,	após	a	morte	física,	se	
a	pessoa	não	resolveu	a	sua	situação	
com	 Cristo,	 agora,	 na	 vida	 atual,	
enquanto	há	tempo,	tudo	será	como	
está	na	parábola	que	o	Senhor	Jesus	
contou,	Lc.16:19.	
Neste	 ponto	 a	 situação	 da	 alma	 já	
está	 definida,	 não	 há	 mais	 nada	 a	
fazer.	
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2ª	Consequência	do	pecado	–	desde	
que	houve	a	 expulsão	do	paraíso	há	
choro	 e	 sofrimentos,	 Gn.3:23-24.	
Desde	 aquele	 tempo	 teve	 início	 a	
dificuldade	no	trabalho,	o	cansaço,	as	
dores,	as	doenças,	o	envelhecimento,	
os	 sofrimentos	 na	 gravidez	 e	 dores	
no	parto,	Gn.3:16-19.	
Os	 seres	 humanos	 passaram	 a	 ser	
escravos	 do	 pecado,	 Jo.8:34;	
Rm.6:16;	 2Pe.2:19.	 As	 criaturas	
passaram	 a	 morrer	 fisicamente!	
Ainda	 hoje,	 humanos	 encontram	
desculpas	 para	 as	 desobediências	
que	 praticam,	 Gn.3:6-13.	 Não	
gostamos	de	assumir	culpas!	
3ª.	 Consequência	 do	 pecado	 –	 é	 a	
morte	espiritual,	é	a	segunda	morte.	
As	pessoas	que	fazem	parte	da	igreja	
de	 Cristo	 estavam	 assim,	 Ef.2:1-3,	
antes	 de	 se	 entregarem	 a	 Jesus	
Cristo;	 éramos	 os	 filhos	 da	
desobediência,	 éramos	 os	
merecedores	da	ira	de	Deus,	Cl.3:5-6;	
Rm.1:18.	(Pv.8:36).	
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O	 corpo	 está	movendo,	 agindo,	mas	
a	alma	está	separada	de	Seu	Criador.	
O	 apóstolo	 Pedro	 diz	 em	 2Pe.2:10	
que	 antes	 de	
fazermos	 parte	
do	 povo	
exclusivo	 de	
Deus,	 nós	 nem	
éramos	 povo,	
mas,	 se	
obedecemos	a	Cristo,	somos	povo	de	
propriedade	 exclusiva	 de	 Deus:	 -	
somos	a	nação	santa,	povo	de	Deus!.	
A	 alma	 fica	 separada	 de	 Deus	 por	
causa	 do	 seu	 próprio	 pecado,	
Ez.18:20;	Tg.1:14-15.	
4ª.	 Consequência	 do	 pecado	 –	 é	 a	
morte	 eterna,	 se	 a	 pessoa	 não	
resolver	 agora,	 enquanto	 há	 tempo,	
sua	 situação	 com	 Jesus	 Cristo.	 Se	 a	
alma	em	pecados	não	der	atenção	ao	
que	 Jesus	 diz	 e	 não	 obedecer	 ao	
evangelho	 da	 salvação,	 2Ts.1:8-10,	
então,	ao	acontecer	a	morte	física	da	
pessoa,	será	tarde	demais!	
Infelizmente	não	terá	mais	solução!	

 
NO INFERNO 
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Não	 há	 como	 transpor	 o	 abismo	
entre	o	céu	e	o	inferno!	Lc.16:26.	
E	 assim	 fica	 consumada	 a	 morte	
eterna	 daquela	 alma,	 daquele	 sopro	
de	 vida,	 é	 o	 sofrimento	 sem	 fim!	
Ap.20:11-15;	 Ap.21:8;	 Mt.16:27;	
2Co.5:10;	Mt.25:41-46;	Jo.5:29.	

	
OUTRA	PERGUNTA	

	
Meu	amigo	e	minha	amiga,	diante	de	

tudo	 o	 que	 você	 viu,	 leu	 e	 entendeu,	 há	
outra	 pergunta:	 você	 concorda,	 que	 em	
pecado,	você	está	separado	(a)	de	Deus?	

Você	 aprendeu	 que	 separado	 (a)	 de	
Deus	você	está	morto	(a)?	

É	o	que	a	Bíblia	diz!	
Você	quer	continuar	assim?	
É	isto	que	você	quer	para	você	e	para	

a	sua	família?	
O	bom	para	esta	situação,	é	a	ótima	

notícia	que	a	Bíblia	tem:	
Jesus	 Cristo,	 veio	 aqui	 na	 terra	 para	

salvar	 todos	 os	 pecadores	 que	 ouvem,	
reconhecem	 e	 se	 arrependem	 dos	 seus	
pecados.	
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Ele	 veio	 buscar	 e	 salvar	 a	 todos	 os	
que	 se	 encontram	 nesta	 condição	 de	
separados	do	Seu	Criador!	

O	Senhor	 Jesus	Cristo	 “...veio	buscar	
e	salvar	o	perdido.”	Lc.19:10.	

Escolha	agora	o	que	você	quer	para	a	
sua	vida	atual	e	a	futura:	obedecer	a	Deus	e	
ir	para	a	eternidade	com	Ele,	ou	ficar	como	
você	 está,	 fazendo	 a	 vontade	 do	 inimigo	
comum:	Satanás?	

No	 quadro	 abaixo	 está	 descrita	 a	
missão	do	Filho	de	Deus	aqui	na	terra:	veio	
para	livrar	todas	as	almas	que	entenderem	
e	decidirem	ser	dEle,	Jo.6:37.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Vejam	na	Bíblia,	Jo.15:5;	Sl.25:12-14.	
Meu	 leitor	 e	 minha	 leitora,	

aproveitem	esta	oportunidade	e	aceitem	a	
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boa	 notícia	 de	 Jesus,	 escolham	 a	 vida	
eterna!	

É	você	quem	sabe	e	decide!	
Só	Ele	é	o	nosso	salvador	de	pecados,	

Mt.1:21;	Jo.3:16.	
Só	 Ele	 morreu	 naquela	 cruz,	

derramou	 o	 sangue	Dele	 para	 pagar	 pelos	
nossos	 pecados...	 pelos	 seus	 pecados!	
Rm.3:22-26.	

Confiram	 aquelas	 passagens	 que	
estão	 na	 figura	 acima	 e	 também	 em	
1Pe.2:21.	

	
DUAS	PORTAS	E	
DOIS	CAMINHOS	

	
A	 Bíblia	 diz	 em	Mt.7:13-14	 que	 eles	

existem.	 A	 Bíblia	 explica	 que	 uma	 das	
portas	 é	 estreita	 e	 ao	 passar	 por	 ela	 a	
pessoa	 encontra	 um	 caminho	 apertado,	
mas	que	leva	para	a	vida	eterna	no	céu.	

Diz	 que	 a	 outra	 porta	 é	 larga,	 as	
pessoas	que	passam	por	ela	encontram	um	
caminho	 espaçoso,	mas	 leva	 para	 a	morte	
eterna	no	inferno.	

Observem	a	ilustração	abaixo:	
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Encontramos	 mais	 detalhes	 sobre	
este	 ensinamento	 na	 passagem	 de	
Lc.13:22-24,	 quando	 alguém	 pergunta	 a	
Jesus	 sobre	 a	 quantidade	 de	 pessoas	 que	
são	salvas.	

A	 resposta	 do	 Senhor	 Jesus	 é:	
“esforcem-se	 para	 entrar	 pela	 porta	

estreita,	 porque	 eu	 lhes	 digo	 que	 muitos	

tentarão	entrar	e	não	conseguirão”.	
A	 resposta	 é	 bem	 clara,	 não	 deixa	

dúvidas	sobre	a	necessidade	de	“esforçar”!	
Jesus	diz	que	muita	gente	vai	tentar	entrar	
por	esta	porta,	mas	não	conseguirão!	

Nós	 sabemos	 que	 sim,	 muitos	 até	
acham	 o	 caminho	 e	 encontram	 a	 porta	
mas,	 desistem	 de	 passar	 por	 ela	 porque	

	



73	
	

não	estão	dispostos	a	pagar	pelo	custo,	não	
querem	 fazer	 o	 esforço	 necessário	 para	
andar	 no	 caminho	 que	 leva	 para	 a	 vida!	
Não	 estão	 dispostos	 a	 pagar	 o	 preço	 do	
deixar	o	mundanismo,	Lc.9:23-25.	

As	 pessoas	 que	 entendem	 e	 se	
dispõem	 seguir	 neste	 caminho	 da	 vida,	
esforçam	 e	 assumem	 compromisso,	 com	
desejo,	 dedicação	e	 obediência,	Mc.10:28-
30;	Lc.14:25-27.	

Mas,	 são	 poucas	 estas	 pessoas	 que	
se	 dispõem	 a	 obedecer	 Jesus	 Cristo.	 A	
figura	acima	ilustra	o	caminho	espaçoso	e	a	
porta	 larga,	 estão	 cheios,	 porque	 não	
requer	 esforço	 para	 obedecer	 a	 Jesus	
Cristo.	 O	 compromisso	 é	 a	 presença	 física	
algumas	vezes	pela	fidelidade	ao	dízimo.	

Por	 isso,	 o	 outro	 caminho	 está	
superlotado	 de	 gente.	 Está	 transbordando	
de	 pessoas	 que	 desejam	 a	 liberdade	
religiosa,	 “igrejas	 quentes,	movimentadas”	
com	 shows	 como	 se	 fossem	 louvores	 a	
Deus.	

Como	as	multidões	na	época	de	Jesus	
aqui	 na	 terra,	 queriam	 ver	 e	 ter	 curas	 e	
milagres,	 queriam	 ver	 o	 inusitado	
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acontecer,	mas	mudança	de	vida	era	muito	
difícil,	 e	 o	 é	 até	 nossos	 dias.	Mt.19:21-22;	
Jo.6:66;	12:42-47.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 A	 maioria	 das	 pessoas	 procuram	 o	
que	é	mais	fácil,	onde	precisam	fazer	algum	
esforço	 não	 são	 todas	 que	 se	 dispõem	 a	
isto,	Lc.13:24;	Hb.4:10-11.	
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(QUARTA	LIÇÃO)	
	

SALVAÇÃO	É	AGORA.	
	
	
	
	
	
	
	

A	 salvação	 é	 um	 presente	 que	 Deus	
nos	dá,	é	preciso	que	as	pessoas	entendam	
isto	também.	

A	 Bíblia	 diz	 que	 todos	 somos	
pecadores,	já	vimos	esta	passagem	que	nos	
acusa	 de	 desobediência	 a	 Deus,	 e	 quem	
desobedece	a	Ele	está	condenado	à	morte,	
porque	 não	 deu	 atenção	 ao	 que	 o	
Soberano	 Senhor	 do	 universo,	 Criador	 do	
céu	e	da	terra	diz,	isto	é	passivo	de	morte!	

Mas,	Seu	amor	por	nós	é	tão	grande	
que	 Ele	 decidiu	 nos	 dar	 este	 presente:	 “a	
salvação	da	nossa	alma!”	

Podemos	 decidir	 receber	 este	
presente	 eterno	 agora,	 enquanto	 estamos	
no	 período	 da	 graça	 de	 Jesus	 Cristo,	 é	 a	
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oportunidade	que	nós	temos	para	decidir	a	
eternidade	da	nossa	alma,	Ef.2:1-5.	

Depois	da	graça	vem	é	a	ira	de	Deus,	
Rm.1:18.	

A	 oportunidade	 para	 livrarmos	 a	
nossa	 alma	 do	 inferno	 é	 agora	 e	 aqui	 na	
terra,	ouvindo	e	obedecendo	ao	evangelho	
de	 Jesus	 Cristo,	 Rm.1:16,	 depois	 será	 o	
tempo	para	o	acerto	de	contas	pelo	que	já	
fizemos,	 como	está	em	2Co.5:10;	Gl.6:7-8;	
2Ts.1:8.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Outro	 ensinamento	 da	 Bíblia	 é	 que	
devemos	ajuntar	 tesouro	no	 céu,	Mt.6:19-
21;	SL.39:6.	

Isto	 acontece	 às	 pessoas	 que	
entendem	pela	Palavra	de	Deus	a	duração	
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das	 coisas	 aqui	 da	 terra	 e	 percebem	 a	
utilidade	delas	somente	para	o	período	em	
que	aqui	estivermos,	Ec.2:18;	2Pe.3:11-13.	

São	 temporárias,	 estragam	 e	
passíveis	de	serem	roubadas!	Lc.12:33-34.	

Acumular	 tesouros	 no	 céu	 começa	
quando	 entendemos	 que	 a	 Palavra	 de	
Cristo	 é	 a	 Verdadeira	 comida,	 Jo.6:33;	 56;	
63;	 e,	 quem	 obedece	 a	 Deus	 se	 preenche	
com	 as	 coisas	 do	 alto	 onde	 Cristo	 vive,	
Cl.3:2;	Ef.4:22-23.	

Ele	 não	 quer	 dar	 a	 morte	 que	 as	
pessoas	 pecadoras	merecem.	 E	 vimos	 que	
são	 todas!	 Ele	 quer	 nos	 dar	 a	 vida	 eterna	
no	céu,	Jo.6:40;	10:9-11;	2Pe.3:9;	1Tm.2:4.		

Para	este	propósito	é	que	Jesus	veio	
aqui	e	sofreu	em	nosso	lugar!	Ele	 já	pagou	
pelos	 pecados,	 meus	 e	 seus	 também,	
Is.53:4-5;	 1Pe.2:21-25.	 A	 dívida	 que	 cada	
um	de	nós	tem	com	Deus,	já	foi	perdoada,	
Cl.2:14.	

Jesus	é	o	Cordeiro	que	 tira	o	pecado	
do	mundo,	 Jo.1:29;	 36.	 Esta	 é	 a	 realidade	
deste	 presente	 que	 as	 pessoas	 podem	
recebem	 de	 Deus,	 quando	 entendem	 e	
reconhecem	que	estão	mortas	em	pecados,	
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são	 desobedientes	 a	 Deus	 e	 por	 isto	 são	
inimigas	 Dele,	 mas	 que	 agora	 têm	 esta	
oportunidade	 da	 reconciliação,	 do	
reatamento	com	Ele,	2Co.5:18-19;	1Co.5:7.	

A	pessoa	pode	receber	este	presente	
dado	 por	 Deus	 ao	 reconhecer	
seu	 estado	 e	 sentir	 tristeza	 e	
arrependimento	 por	 ter	
cometido	 tantos	 pecados,	 por	
ter	ofendido	ao	nosso	Senhor	e	
Criador	 que	 nos	 ama	 tanto,	 Jo.3:16-17;	
2Co.5:9-10;	At.17:31.	

	
VIDAS	TRANSFORMADAS	

	
É	 o	 que	 Deus	 espera	 de	 todos	 nós,	

Rm.12:1-2.	
A	 salvação	 é	 um	 dom	 de	 Deus	 para	

quem	 Nele	 crê	 e	 obedece	 à	 Sua	 Palavra,	
nós	 a	 recebemos,	 não	 porque	 somos	
bonzinhos	 ou	 fazemos	 “boas	 obras”,	 mas,	
porque	demonstrarmos	fé	e	
confiança	 em	 Jesus	 Cristo	
como	Senhor	e	Salvador!	

Todas	 as	 pessoas	 são	
livres	 para	 escolherem	 se	 	
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aceitam	ou	não	este	presente	de	Deus!		
Mas,	 é	 muito	 bom	 repetir	 que,	 não	

são	 as	 pessoas	 “boas”	 que	 rezam	 muito,	
que	 dão	 esmolas	 aos	 pobres,	 aquelas	 que	
são	 muito	
religiosas	
que	 vão	
para	 o	 céu,	
não	 são,	
Mt.7:21-23;	
Tg.1:21-25,	
mas	 sim	
aquelas	 pessoas	 que	 obedecem	 à	 Palavra	
de	Deus,	At.10:1-2;	30-32;	48.	
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(QUINTA	LIÇÃO)	
	

NOVO	NASCIMENTO	
	
	
	
	
	

Foi	 o	 que	 disse	 Jesus	 para	 o	
Nicodemos.	

Todas	 as	 pessoas	 que	 ouvem	 a	
mensagem	de	 Jesus	Cristo,	 se	arrependem	
dos	 pecados,	 podem	 receber	 o	 dom	
gratuito,	o	presente	da	salvação.	Mas	para	
isto,	como	foi	dito	ao	Nicodemos,	é	preciso	
um	novo	nascimento!	Ser	nova	criatura!	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

	



81	
	

Com	o	peso	dos	pecados	nas	costas	e	
desobedientes	a	Deus,	ninguém	entrará	no	
céu.	

A	pessoa	está	na	mesma	situação	do	
Adão,	 está	 separada	 de	 Deus,	 perdida!	
Somente	 um	 novo	 nascimento	 tornará	 as	
pessoas	 em	 novas	 criaturas,	 2Co.5:17,	
portanto,	 aptas	 para	 entrarem	 no	 céu	
novamente.	

As	 pessoas	 que	 se	 arrependeram	 e	
entristeceram	 pelos	 seus	 pecados,	 estas	
precisam	 ser	 transformadas	 em	 novas	
criaturas,	mas	para	isto	é	necessário	nascer	
de	novo!	

Este	 renascimento	 acontece	 quando	
as	 pessoas	 nascem	 da	 água	 e	 do	 Espírito,	
quando	 são	 batizadas,	 imersas	 em	 água	 e	
então	 se	 tornam	 em	 almas	 convertidas,	
cristãs	verdadeiras	e	membros	da	igreja	de	
Deus.	

Mas	somente	pela	conversão	sincera,	
arrependimento	 e	 tristeza	 por	 ter	 pecado	
tanto!	 Ter	 sido	 tão	 ingratos	 (as)	 para	 com	
Deus!		
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FÉ	É	PRECISO	
	
	
	
	

Para	 isto	 a	 pessoa	 precisa	 ter	 fé	 em	
Jesus	como	o	Senhor	e	Salvador,	entender	
a	 maneira	 pela	 qual	 a	 pessoa	 nasce	 de	
novo,	Jo.3:15-16,	como	foi	explicado	para	o	
Nicodemos,	“todo	aquele	que	nele	crer	não	
morrerá	e	sim,	terá	a	vida	eterna”.	

Foi	 como	 aconteceu	 com	 o	
carcereiro,	 quando	 o	 apóstolo	 Paulo	 e	 o	
Silas	 estavam	 presos,	 At.16:25,	 eles	
cantavam	e	os	outros	ouviam.	

Aconteceu	 ali	 uma	 situação	
sobrenatural,	 At.16:26-29	 e	 o	 carcereiro	
até	 pensou	 em	 si	 matar,	 mas,	 o	 apóstolo	
interferiu	 e	 ele	 perguntou	 ao	 Paulo	 o	 que	
era	 preciso	 fazer	 para	 ser	 salvo	At.16:31?	
Observem	que	o	verbo	está	no	plural:	“eles	
responderam:	creia	no	Senhor	Jesus	e	serão	

salvos,	você	e	os	da	sua	casa”.	
A	 Palavra	 foi	 pregada	 e	 naquela	

mesma	 noite,	 como	 consequência,	 eles	
receberam	 o	 batismo	 e	 a	 consequente	
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salvação	 de	 toda	 a	 família	 do	 carcereiro,	
At.16:32-33.	 (eu	 imagino	 a	 família	 do	
carcereiro	 fazendo	 a	 limpeza	 nos	
ferimentos	dos	servos	Paulo	e	Silas).	

O	 processo	 é:	 ouvir	 a	mensagem	de	
Cristo	 para	 crer	 Nele,	 Rm.10:17.	 A	 Bíblia	
mostra	 que	 há	 vários	 tipos	 de	 fé:	 fé	 sem	
obras,	 que	 é	 morta;	 fé	 dos	 demônios,	
Tg.2:19;	 fé	 viva,	 que	 leva	 a	 pessoa	 a	 se	
mover,	 como	 foi	 a	do	Abraão,	Hb.11:8-10;	
Tg.2:20-24.	

Ao	 ouvir	 a	 mensagem	 de	 Cristo	 a	
pessoa	tem	produzida	em	si	a	fé	salvadora,	
a	 fé	 que	 faz	 a	 pessoa	 se	 mover,	 a	 agir,	
Tg.2:14-17;	Jo.6:37.	
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OUVIR	PARA	CRER	
	

É	 o	 ponto	 fundamental	 para	 o	
arrependimento	 e	 o	 novo	 nascimento,	
Jo.6:40.	É	assim	que	a	pessoa	adquire	a	 fé	
que	 a	 motiva,	 encoraja	 e	 a	 leva	 ao	 novo	
nascimento,	ao	batismo,	quando	então	ela	
passa	a	ser	uma	nova	criatura	como	ilustra	
o	desenho	abaixo.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Repare	 na	 outra	 figura	 abaixo	 as	
atitudes	 pavorosas	 e	 pecaminosas	 que	 a	
nova	criatura	tem	que	deixar	para	trás	para	
estar	 obedecendo	 a	 vontade	 de	 Deus,	
Cl.3:5-10:	
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É	o	arrependimento	que	faz	a	pessoa	
abandonar	as	coisas	pecaminosas	e	desejar	
ser	 nova	 criatura.	 Observe	 também	 na	
figura	 acima	 as	 coisas	 boas	 que	 a	 fé	 em	
Jesus	 Cristo	 faz	 a	 pessoa	 praticar	 na	
continuidade	da	sua	vida.	

Quando	 o	 João	 Batista	 pregou	 o	
batismo	para	 arrependimento	de	pecados,	
houve	 uma	 motivação	 para	 nas	 pessoas	
que	o	ouviam,	Lc.3:7-14.	

Houve	 arrependimento	 na	 casa	 do	
Zaqueu	quando	Jesus	pregou	para	ele	e	sua	
família,	Lc.19:1-10.	

Arrependimento	 é	 mandamento	 e	
precisa	ser	obedecido,	At.2:38.	

A	 pessoa	 é	 nova	 criatura	 ao	 ser	
imersa	em	água,	At.2:37-41;	At.17:30.	
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Arrependimento	requer:	
1. Humildade	 e	 admissão	 de	 que	 é	

pecadora,	Rm.3:23;	1Jo.1:10.	
2. Admissão	 que	 em	 pecados	 está	

condenada	 eternamente	 ao	
inferno,	Rm.6:23;	Ap.20:15.	

3. Decisão	 pela	 mudança	 nas	 suas	
atitudes,	Lc.15:11-24;	Lc.19:1-10.	

4. Entender	 que	 somente	 Jesus	
Cristo	 é	 a	 solução	 para	 salvação	
dos	seus	pecados,	Jo.1:10-13.	

Confira	 na	 figura	 abaixo	 o	 que	 a	
Bíblia	diz	sobre	Jesus	ser	o	Único	Salvador	e	
redentor	das	nossas	almas,	At.4:12:	
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Há	 outras	 passagens	 na	 Bíblia	 que	
ensinam	 sobre	 toda	 a	 autoridade	de	 Jesus	
no	céu	e	na	terra,	Mt.28:18;	11:27;	Jo.3:35;	
10:18;	13:3;	17:2;	Lc.10:22;	Fp.2:9;	e:	
	
	
	
	
	
	
	
	

ü É	 somente	 Ele	 quem	 perdoa	
pecados,	1Jo.1:9;	

ü Ele	é	o	nosso	Advogado,	1Jo.2:1;	
ü Ele	será	o	Juiz,	At.10:42;	Hb.12:23;	
ü Ele	 é	 o	 Único	 que	 venceu	 a	 morte,	

Lc.24:1-6;	
Somos	 amigos	 de	 Jesus	 quando	

obedecemos	a	Ele,	Jo.15:13-14.	
Por	 isto	 é	 que	 você	 precisa	 decidir,	

tomar	 atitude	 agora	 para	 receber	 o	
batismo	e	ser	uma	nova	criatura,	como	está	
na	Bíblia,	2Co.5:17;	Gl.6:15.	
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Mas	 não	 esqueça	do	 alerta	 de	 Jesus	
em	 Lc.14:25-27,	 que	 a	 pessoa	 precisa	
calcular	o	custo	das	coisas	que	ficarão	para	
trás.	A	figura	abaixo	ilustra	o	compromisso	
sacrificial	de	Jesus	Cristo,	Lc.9:23-25.	

É	 preciso	 estar	 disposto	 a	 sofrer	 as	
consequências	do	que	perderá,	das	coisas		
que	ficarão	para	trás	por	causa	da	mudança	
de	atitude,	Lc.9:57-62.	

A	 Bíblia	 tem	 exemplos	 de	 pessoas	
que	pagaram	este	 custo,	 pagaram	o	preço	
do	 arrependimento	 dos	 seus	 pecados	 e	
entenderam	o	preço	que	Jesus	pagou:	

ü 1º	Os	mágicos,	em	At.19:19;	
ü 2º	O	apóstolo	Paulo,	Fp.3:4-11;	
ü 3º	O	Zaqueu,	Lc.19:8.	
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Há	também	o	exemplo	de	quem	não	
quis	 pagar	 o	 preço	 da	 conversão:	 o	 jovem	
rico	não	pagou,	Mt.19:22.	

Analise	 sua	 vida	 e	 veja	 o	 que	 você	
deverá	 deixar	 para	 trás,	 aquilo	 que	 o	
impede	de	caminhar	para	o	céu	seguindo	o	
Senhor	Jesus!	

Muitas	 são	as	pessoas	que	 têm	seus	
pecados	 de	 estimação,	 não	 querem	deixá-
los	para	seguir	a	Jesus	e	irem	para	o	céu.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Não	 acreditam	 que	 como	 estão	 irão	
para	o	 inferno,	 que	Deus	é	bom	e	não	 vai	
fazer	isto	com	elas!	

Saibam	 que	 Deus	 é	 justo,	 Ele	 tem	 a	
proposta	Dele	para	a	sua	salvação,	está	na	
Bíblia	como	deve	ser	a	atitude	das	pessoas!	

	

NADA	CONTRA	O	
CACHORRO,	

APENAS	EXEMPLO	
DE	ESTIMAÇÃO.	
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Você	 é	 dos	 tais	 que	 acreditam	 que	
Deus	é	bonzinho?	Quem	entende	assim	vai	
para	o	inferno!	

Analise	o	que	é	mais	difícil	para	você	
deixar	 por	 causa	 de	 Cristo	 e	 decida	 por	
rejeitar	 estas	 coisas,	 com	 certeza	 elas	 não	
levarão	 você	 para	 junto	 de	 Deus	
novamente!	 Ele	 está	 no	 céu,	 lugar	 santo,	
esperando	 por	 nós	 santificados,	 1Pe.1:16;	
2Co.7:1.	

Não	 imite	o	 jovem	que	preferiu	ficar	
com	 suas	 riquezas:	 Mt.10:32-38;	 11:12;	
Lc.16:16;	Mc.10:28-30.	

Você	sofrerá	as	consequências!	
Meu	 amigo,	 minha	 amiga,	 você	 já	

ouviu	 a	 Palavra	 de	 Deus,	 você	 já	 creu	 no	
que	 ouviu;	 já	 sentiu	 o	 peso	 dos	 seus	
pecados	 e	 se	 arrepende	 deles,	 de	 todos	
eles!	

Já	 ficou	 triste	 porque	 entendeu	 que	
com	os	 pecados	 ainda	 em	 você,	 você	 está	
separado	de	Deus:	a	Bíblia	fala	em	mais	um	
detalhe	 que	 é	 preciso	 para	 concretizar	 o	
seu	novo	nascimento	como	está	na	Palavra	
de	Deus:	-	Confessar!		
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ü 1º.	Confessar	que	 Jesus	é	o	Filho	de	
Deus,	At.8:36-38;	Rm.10:9-10.	

ü 2º.	Confessar	que	Jesus	é	o	Senhor	e	
o	Salvador,	Mt.1:21;	Lc.2:11.	

ü 3º.	 Confessar	 que	 Jesus	 ressuscitou	
dos	mortos,	1Co.6:14;	15:4.		
Após	 esta	 sua	 confissão	 você	 estará	

pronto	 (a)	 para	 dar	 o	 primeiro	 passo	
definitivo	 para	 a	 sua	 volta	 ao	 céu,	 onde	
Jesus	espera	por	nós,	,	Jo.17:20;	24.	

A	 concretização	 está	 no	 ato	 do	
batismo	como	a	Bíblia	ensina.	

A	 figura	 abaixo	 ilustra	 o	 batismo	
bíblico,	 que	 você	 precisa	 receber	 para	
iniciar	sua	volta	ao	céu,	Mc.16:19;	Cl.3:1:	
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Em	 At.22:16	 deparamos	 com	 o	
apóstolo	Paulo	narrando	sua	conversão	e	a	
mudança	 de	 vida	 que	 ele	 teve	 após	 o	
batismo.	

No	 cristianismo	o	batismo	é	a	 figura	
que	tipifica	a	morte	da	pessoa	em	pecados	
e	a	ressurreição,	o	renascimento	da	pessoa	
sem	 pecados.	 Tornou-se	 em	 uma	 nova	
criatura	 em	 condição	 de	 santidade,	
1Pe.1:16	 e	 pode	 ser	 salva	 do	 inferno,	
Jo.3:3-7;	1Pe.3:19-21.	

É	 o	 sepultamento	 da	 pessoa	
pecadora	em	água	e	o	nascimento	da	nova	
pessoa	 perdoada,	 pronta	 para	 perseverar	
em	Cristo	Jesus,	ser	fiel	a	Ele	até	o	fim,	para	
então	 receber	 a	 coroa	da	 vida,	Rm.6:1-14;	
Cl.2:12-14;	Tg.1:12.	

É	 subindo	 o	 primeiro	 degrau	 da	
escada	 da	 vida	 que	 a	 pessoa	 vai	 de	
encontro	 ao	 livramento	 da	 sua	 alma	 do	
fogo	 do	 inferno,	 e	 terá	 a	 vida	 eterna,	 não	
está	 mais	 em	 estado	 de	 condenação,	
Mc.16:16;	Jo.6:40.	

Figura	abaixo	a	escada	da	vida.	
O	 batismo	 é	 o	 primeiro	 degrau	 da	

escada	da	vida	no	céu.	
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SUBINDO	A	ESCADA	DA	VIDA:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ANTES	 –	 Perdido	 –	 morto	 em	 pecados	 –	
separado	 de	 Deus	 –	 desobediente	 –	 sem	
esperança.	
	
DEPOIS	DO	 BATISMO	 –	 nascido	 de	 novo	 –	
nova	criatura	–	novo	filho	–	novo	Espírito	–	
nova	 família	 –	 novo	 nome	 –	 nova	 vida	 –	
nova	esperança.	
	
	
SUA	CONVERSÃO	FOI	ASSIM?	
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(SEXTA	LIÇÃO)	
	

MEMBROS	DA	IGREJA	DE	DEUS	
	
	
	
	
	
	

Aprendemos	na	Bíblia	que	o	batismo	
é	 imersão	 em	 água	 após	 ter	 ouvido	 a	
Palavra	 de	 Cristo,	 creu	 no	 que	 ouviu,	
arrependeu	 dos	 seus	 pecados,	 confessou	
que	 Jesus	é	O	Filho	de	Deus,	é	o	Senhor	e	
Salvador	e,	então,	foi	imersa	em	água	para	
perdão	 dos	 pecados	 e	 receber	 o	 dom	 do	
Espírito	Santo,	At.2:38.	

Se	a	pessoa	não	for	batizada	como	a	
Bíblia	 diz	 ela	 continua	 perdida,	 morta	 em	
seus	 pecados,	 separada	 de	 Deus	 e	 sem	
esperança	na	vida.	

O	batismo	é	para	a	pessoa	receber	o	
perdão	 dos	 seus	 pecados	 e	 o	 dom	 do	
Espírito	 Santo,	 que	 é	 o	 nosso	 Ajudador,	
Consolador,	Jo.14:15-18;	26;	Ef.1:13-14.		
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No	ato	do	batismo	a	pessoa	também	
passa	ser	membro	da	igreja	de	Cristo,	que	é	
o	 Seu	Corpo	aqui	na	 terra,	 é	 acrescentada	
por	Ele	à	Sua	igreja,	At.2:41-47;	Rm.16:16.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

A	figura	acima	diz	quantas	bênçãos	a	
nova	 criatura	 começa	 a	 usufruir	 quando	
passa	 a	 fazer	 parte	 do	 povo	 de	 Deus,	 a	
família	de	Cristo,	Mc.3:31-34;	1Pe.2:9-10.	

Passa	a	ter	o	verdadeiro	tesouro	que	
não	 se	 desfaz,	 não	 enferruja	 e	 nem	 é	
roubado,	Mt.6:19-21.	
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(Mt.24:9-14; Ef.5:15-17; 6:13) 
	

O	DIA	A	DIA	COM	CRISTO	
	

O	 Senhor	 Jesus	 Cristo	 diz	 para	 os	
Seus	 discípulos	 em	 Mt.10:22,	 que	 eles	
seriam	 odiados	 por	 causa	 do	 nome	 Dele	
mas,	quem	ficar	firme	até	o	fim	será	salvo.	

Jesus	 antecipou	 para	 os	 discípulos,	
que	passaremos	por	tristezas	e	sofrimentos	
por	 anunciarmos	 a	 Palavra	 de	 Deus,	 mas	
não	é	para	desanimar	ninguém,	a	coroa	da	
vida	está	garantida	para	quem	permanecer	
firme,	 sem	 vacilar	 na	 decisão	 que	 tomou,	
Ef.4:11-16;	Cl.1:18;	Jo.16:33;	Tg.1:2.	

Antecipando	 os	 fatos	 do	 tempo	 do	
fim,	Jesus	diz	aos	Seus	discípulos	Mt.24:10-
14,	 onde	 Ele	 continua	 dando	 a	 esperança	
viva	 de	 perseverança	 até	 o	 fim,	 para	
sermos	salvos.	
	

O	DISCÍPULO	FIEL	
	

Deve	 andar	 no	 Espírito	 e	 não	
satisfazer	mais	aos	desejos	carnais,	Rm.8:1-
2.	 É	 necessário	 continuar	 crescendo	na	 fé,	



97	
	

deixar	 de	 ser	 bebê	 espiritual,	 Hb.5:12-14,	
ter	 muito	 cuidado	 para	 não	 cair	 da	 fé,	
1Co.10:11-13;	 2Pe.2:20-22,	 e,	 jamais	
esquecer	 que	 a	 salvação	 precisa	 ser	
trabalhada,	 desenvolvida,	 Fp.2:12-16,	 e	
igualmente	a	santidade	precisa	ser	cuidada,	
2Co.7:1.	

Ainda	 há	 duas	 observações	
pertinentes	ao	encerrarmos	este	trabalho:	

Primeira:	
Adequar,	 trabalhar	 e	 esforçar	 para	

moldar	 a	 sua	 personalidade	 ao	 modelo	
santo	 dado	 por	 Jesus	 Cristo	 em	 Seus	
ensinamentos	e	em	práticas,	Jo.5:36;	6:28-
29;	7:17;	8:34-35;	e	a		

Segunda:	
Admitir	 uma	 nova	 norma	 de	 vida	

2Co.5:17,	para	manter	o	compromisso	feito	
com	 o	 Senhor	 Jesus	 e	 nunca	 é	 demais	
esforçar	 para	 alcançar	 o	 pleno	
conhecimento	 da	 verdade	 e	 do	 Filho	 de	
Deus,	 1Tm.2:4;	 Ef.4:13;	 Cl.1:9;	 2Pe.1:3;	
3:18.	

Ficar	 firme	 no	 propósito	 de	 não	 ser	
sempre	 uma	 criança	 na	 fé,	 e,	 de	 maneira	
nenhuma	 ter	 o	 modelo	 do	 mundo	 como	
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padrão	para	a	sua	vida,	Rm.12:1-2;	Ef.4:14;	
Hb.5:11-13.	
	

Que	 todos	 nós	 sejamos	 sempre	
diferenciados	e	reconhecidos	como	cristãos	
por	causa	da	vida	que	recebemos	do	nosso	
Senhor	 e	 Mestre	 Jesus	 Cristo,	 e	 a	
praticamos,	Jo.10:10;	Mt.10:24-25.	

A	 nossa	 finalidade	 também	 é	 nos	
esforçarmos	 para	 buscar	 a	 perfeição	 que	
Deus	 espera	 que	 tenhamos	 pela	 nossa	
fidelidade	a	Ele	e	à	sua	Palavra,	Mt.5:48.	
	

Deus	seja	louvado!	
	

Amém.	
	

02/2018.	
	
	
	
	

	


