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JESUS, 
AMIGO DOS PECADORES 

ARREPENDIDOS 
 

INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho foi iniciado como uma preparação para aulas 
de evangelismo no segundo trimestre de 2012, quando fizemos 
uma boa movimentação para incentivarmos o evangelismo na 
congregação. 

Os Grupos Familiares ficaram animados para crescerem e 
muitas aulas foram dadas, e muitos eventos nos grupos foram 
promovidos com a intenção exclusiva de faze-los conhecidos na 
região de cada um deles e por consequência houvesse o 
crescimento da congregação também. 

O Senhor Deus me abençoou e me orientou para fazer este 
trabalho de aulas para a congregação, foi bem falado, comentado 
em sala e recebido pelos irmãos todos. Graças a Deus. 

Agora nós estamos no outono de 2021 em plena era da 
pandemia do Corona Vírus, o Covid19, e as suas variações. Muito 
tem sido o sofrimento das famílias pelo mundo todo pela perda 
de parentes queridos e até mesmo a morte de famílias inteiras 
tem acontecido. 

É o assunto que tem preenchido os noticiários de rádios, 
TVs e a internet com muita ênfase e destaque a todo momento. 
Até agora milhares de pessoas já morreram contaminadas pelo 
Corona Vírus e outras tantas tem morrido pelo desespero 
causado pela doença tiram suas próprias vidas. 

Estamos vivendo em dias muito tristes e convulsivos por 
quem não tem a esperança da vida eterna, que pela graça de Deus 
nós a temos porque um dia alguém praticou o evangelismo conosco 
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e soubemos que Jesus é Amigo dos Pecadores Arrependidos dos 
seus Pecados. 

Senti então que devia imprimir este trabalho, como disse o 
LUPmR� 'LRQtVLR�� µYHLR� GH� 'HXV� H� p� SDUD� 'HXV�µ� (OH� GLVVH� LVWR�
porque as aulas finais desta obra tiveram a participação dele, e 
para imprimir eu pedi permissão a ele para citar o nome dele, 
então esta foi a sua resposta! 

A minha única esperança é que este trabalho seja útil para 
o reino de Jesus Cristo, a Sua amada igreja, para que ela 
prospere, cresça em número, em santidade e em qualidade 
espiritual, porque nestes últimos dias eu tenho lembrado muito 
da pergunta que o nosso Senhor Jesus fez e que a resposta é 
dada pelo dia a dia GRV� 6HXV� GLVFtSXORV�� /F������� ´���&RQWXGR��
TXDQGR�R�)LOKR�GR�KRPHP�YLHU��HQFRQWUDUi�Ip�QD�WHUUD"µ 

Eu peço que este trabalho seja mais uma bênção dEle para 
que haja fé na terra sim, quando Ele vier. Pela graça, amor e 
misericórdia de Deus peço em nome de Jesus, que este seja mais 
um legado na migalha que eu tenho podido fazer para o igreja do 
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 

 

Amém. 
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I. OS EVANGELISTAS 
 

O evangelista é o irmão que reconhece a profundidade do 
amor de Cristo pelas almas das pessoas que ainda não fazem 
parte da igreja Dele e reconhece na sua própria vida o amor de 
Deus no contexto de Rm.5:6-8��´ama quando ainda se é pecador�µ. 

O evangelista reconhece de fato o que significa a 
misericórdia de Deus na sua vida. Ele sente que precisa anunciar 
a mesma Palavra de Deus que mudou a sua vida, quando ainda era 
´inimigo de Deusµ�às outras pessoas que iguais a ele precisam da 
salvação da sua alma, pois Ef.2:1-10 GL]��´porque somos imagem e 
semelhança Dele em Cristo Jesus para executarmos boas obras 
preparadas antecipadamente�µ 

O evangelista sente o dever de GL]HU�� ´Deus é rico em 
perdoarµ! como profetizou Is.55:6-7. Ele sabe que precisa 
anunciar o que é a Misericórdia de Deus:- Ele pode nos matar, por 
causa dos nossos pecados, mas decide ´nos amar tantoµ� Jo.3:16, 
e nos dá vida através de Jesus Cristo, Ef.2:5; Rm.5:8. Como Deus 
dá vida, o evangelista dá a vida pelos irmãos, 1Jo.3:16. 

O evangelista tem o coração de Cristo. Ele também quer 
´buscar e salvar o perdidoµ�� /F�������� Porque ele entende que 
buscar e salvar é o resumo do propósito eterno de Deus em 
Jesus com relação ao pecado da raça humana! Ele entende que 
precisa ser igual ao Mestre, Mt.10:25. A ele foi dada a missão de 
fazer reviver a alma morta em pecados. Ele ajuda a pessoa ter 
vida novamente! Ele ajuda no restabelecimento da vida ao 
pecador que se arrepende dos seus pecados. Ele faz com que a 
alma separada de Deus reencontre-se com Ele! 

Jesus nos faz ressuscitar para a nova vida como explicou à 
Marta em Jo.11:25-27; 43. 

Jesus usa o evangelista para ´tirar as amarrasµ, tirar as 
faixas, do morto que ouve o chamado de Jesus, Jo.11:43-44. 
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O evangelista tem certeza que tem em suas mãos, em seu 
FRUDomR� H� QD� VXD� ERFD� R� HYDQJHOKR� GH� -HVXV� &ULVWR�� TXH� ´é o 
poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê ���µ��
Rm.1:16; Lc.6:45. 

O evangelista coloca em sua mente, em seu coração o 
desejo de Deus: ´���que todos os homens sejam salvos e cheguem 
ao pleno conhecimento da verdade.µ��7P����� 

Tem consciência que é um instrumento de Deus com a Bíblia 
e o Espírito Santo para fazerem a salvação chegar até as almas 
dos perdidos. 

Ele sabe que em pecado, todos estão mortos, Rm.3:23; 5:12. 

Ele sabe que morte é a separação entre o Criador e a 
criatura, isto é a morte espiritual. Reconhece que todos que 
fazem parte da igreja de Cristo já estiveram na mesma situação 
de mortos espirituais, Tt.3:3-7. 

Ele sabe que a Graça, é a bondade de Deus que não 
merecíamos mas, Ele nos concedeu. É o favor que as pessoas não 
merecem, mas que Deus, por amor, concede até ao mais vil 
pecador, Jo.3:16-21; Ef.2:8. 

Os evangelistas na igreja (somos todos) entendem que são 
pessoas dotadas por Deus para equiparem a instituição divina 
mais cara do universo, como o apóstolo Paulo colocou para os 
efésios, Ef.4:11. 

Os apóstolos foram os primeiros evangelistas da igreja e 
tiveram um comissionamento especial, Mt.10:1. E para não haver 
confusão disse o nome de cada um deles, vs.2-4. Isto porque 
tinham que dar continuidade ao trabalho que o Senhor Jesus 
iniciara, At.1:1. 

Aqueles dons especiais que receberam não são mais 
necessários hoje em dia, At.1:1 ² 2:1-13. 



 

6 
 

Mas já haviam tido a promessa da presença do Senhor com 
eles desde Jo.14:15-18; 25-27; Jo.15:26-27; Jo.16:5-16. 

A palavra evangelista VLJQLILFD�� ´R� PHQVDJHLUR� GR�
HYDQJHOKRµ�� e� D� SHVVRD� TXH� OHYD� FRQVLJR� ´as boas novas da 
salvaçãoµ�� H� GHYH� ID]r-lo onde quer que esteja, Mc.16:15-16; é 
como ensina o apóstolo Paulo, 1Co.9:16-18; At.20:20. 

Os evangelistas divulgam o evangelho como o fez Filipe, 
At.8:4-��� HOH� HUD� UHFRQKHFLGR� SRU� HVWH� WtWXOR�� ´o evangelistaµ� H�
tinha a casa mais bonita de Cesareia, At.21:8-9. 

É necessário HQWHQGHU� TXH� ´HYDQJHOL]DUµ� p� XPD� PLVVmR�
composta de duas etapas: Mt.28:19-20 diz como deve ser o 
SURFHGLPHQWR� LQLFLDO�� ´fazer discípulos e ensina-los a perseverar 
em tudo sobre os ensinamentos de Jesus�µ 

O exemplo que vemos na Bíblia sobre as atividades 
evangelísticas no primeiro século, é que eles não paravam, 
At.21:7-16. 

2� TXH� GLVWLQJXH� RV� HYDQJHOLVWDV� GRV� ´pastores e mestresµ�
de Ef.4:11, é o desejo muito forte de levar as boas novas de 
Jesus Cristo a todas as pessoas que não conhecem 
verdadeiramente o que Deus tem planejado para a salvação das 
almas das pessoas! Mt.24:10-14; 10:22.  

O exemplo dos evangelistas na Bíblia é que eles não param, 
sempre estão onde se fazem necessários. 

Dificuldades são presentes, mas a presença do Espírito 
Santo que os envia é maior; 2Tm.4:9-22; Tt.3:12-13; 2Co.1:18-22; 
12:18; 3Jo.3-8. 

Mas os evangelistas não retrocedem, Hb.10:39. 

Os pastores mestres ensinam e cuidam dos que são 
convertidos, 1Pe.5:1-4; ficam atentos ao rebanho todo, At.20:28-
30. Fazem a segunda parte da grande comissão dada por Jesus. 
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O apóstolo Paulo ensinou presencialmente e com duas cartas 
ao Timóteo e uma ao Tito, como devem ser as ações e o 
procedimento deles para a propagação do evangelho e o cuidado 
com a sã doutrina. Tt.1:5-16; 1Tm.1:3-7. 

 
II. EVANGELISMO (EVANGELIZAÇÃO) 

 
É o ato de evangelizar, doutrinar através do evangelho de 

Jesus Cristo, o Filho de Deus. É o comissionamento que Ele 
deixou para todos os discípulos Dele, Mt.28:18-20. e para isto é 
necessário que conheçamos as boas novas do Filho de Deus. O 
poder de Deus está revelado nas palavras do Filho, a quem 
constituiu herdeiro de todas as coisas, Rm.1:16; Hb.1:1-2. 

Dentro desse contexto, de instruir e falar às pessoas sobre 
o evangelho verdadeiro, a Bíblia ensina também, que é preciso 
´���PDQHMDU� FRUUHWDPHQWH� D� 3DODYUD� GD� 9HUGDGH.µ� �7P�������
sempre houve e sempre haverá falsos mestres, Mt.7:15; 24:11; 
2Pe.2:1. 

O Filho de Deus ´O menino crescia e se fortalecia, 
enchendo-se de sabedoria; e a graça de Deus estava sobre Ele.µ�
Lc.2:40��'HSRLV�GRV�GR]H�DQRV�´Jesus ia crescendo em sabedoria, 
estatura e graça diante de Deus e dos homens�µ� /F���52. Ele 
WLQKD�´o costume de ler as Escrituras Sagradas.µ�/F������ E, o que 
podemos observar, é que a mesma sabedoria que Jesus adquiriu 
está à disposição de quem tem falta dela, Tg.1:5. 

Para a prática do evangelismo de bons resultados é 
fundamental ter o conhecimento do que Deus quer que seja 
falado, Tt.2:1. E para isto precisa WHU�´R�FRUDomR�SUHHQFKLGR�FRP�
DV� FRLVDV� GR� DOWR� RQGH� &ULVWR� YLYH� H� HVWi� j� GLUHLWD� GH� 'HXV�µ�
Cl.3:1-2. 

Evangelismo inicialmente é relacionamento. É derivado de 
amizades, boas maneiras, boas conversas que geram o ambiente 
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propício apara a exposição do evangelho de Jesus Cristo, onde 
quer que o cristão esteja. 

Geralmente entre os nossos familiares, quando sabem da 
nossa conversão, se somos oriundos do mundo ficam a nos 
observar e, se não mostramos nenhuma modificação de vida, se 
nenhuma transformação acontece, tudo que falarmos será 
criticado, não apenas contra nós, mas também contra a igreja e 
contra a Bíblia. O interessante neste episódio, é que ficam 
esperando por mudanças na vida do novo convertido! Sabem que 
GHYH�KDYHU�PXGDQoDV��0H�ID]�OHPEUDU�GH��7V������´a fé não é de 
todos�µ 

A nova criatura que está em 2Co.5:17 tem que ser real na 
nossa vida de cristão, divulgador do evangelho do Senhor Jesus 
Cristo. 

Para haver evangelismo eficiente por parte de todos os 
cristãos é necessário que sejam instruídos também em boas 
maneiras de procederem onde quer que estejam. Principalmente 
alguns convertidos do mundo. 

Lucas registra no evangelho que Jesus crescia em estatura 
e graça diante de Deus e das pessoas! Isto significa que Ele 
mantinha bons relacionamentos com as pessoas na sinagoga, 
Lc.4:15; e Lc.4:22, o que inclui os familiares. 

Vejo a carta de Tiago como uma dissertação do que ele 
ouvia e via em casa. Imagino que até profissionalmente, porque 
HUD�FRQKHFLGR�FRPR�´o carpinteiro filho da Maria,µ�0F����-4. Era 
a cultura deles, o filho mais velho seguir a profissão do pai 
quando este morria. 

A eficiência no evangelismo depende do evangelista ser bem 
orientados sobre as situações que terão pela frente, como as 
tiveram o Tito e o Timóteo, Tt.1:5; 10-11; 2:1�� �7P������ ´fazer 
calar certos falsos mestres!µ 
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No evangelismo eficiente é preciso lembrar sempre das 
palavras de -HVXV�� ´Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e 
quem vier a mim eu jamais rejeitarei.µ�-R�����; e 1Tm.2:4. 

Porque no evangelismo não pode haver distinção de pessoas, 
Tg.2:1-13; 1Tm.1:15-16. Deus aceitou o Paulo, quH�VH�FRQVLGHURX�´o 
pior pecadorµ�� IRL� ´perseguidor da igreja de Deus,µ 1Tm.1:13; 
At.22:4. Sem falar no Judas, que entre outras coisas era ladrão 
também, Jo.12:6. 

Vejam que depois, o apóstolo Paulo fala sobre o seu 
trabalho: foi quem ´mais trabalhouµ para a igreja, por causa ´da 
graça de Deusµ, 1Co.15:9-10. 

Aprendemos e cremos que o evangelismo praticado como a 
Bíblia diz, acontece pelo ´poder de Deusµ, Rm.1:16; e em Is.55:10-
11, diz o profeta, TXH� ´a Palavra de Deus quando é lançada, não 
volta para Ele vazia, ela produz frutos.µ 

O evangelismo para ser bem sucedido é preciso que os 
servos evangelistas confiem de todo coração na garantia que 
-HVXV� QRV� Gi� HP� 0W�������� TXH� ´está conosco até o fimµ�� H�
também confiar no que o profeta de Isaias diz em 55:12; Is.52:7; 
e não esquecer dos ensinamentos do apóstolo Paulo aos Romanos 
10:8; e aos Efésios 6:13-18. 

Quando nos colocamos diante de Deus e dizemos que Ele é o 
Senhor e que nós queremos servi-Lo: com certeza Ele vai nos 
usar! Como Ele usou o Ananias, At.9:10-16; usou o Barnabé e o 
apóstolo Paulo, At.13:1-2, o pior dos pecadores! Sempre lembro 
de At.23:9-11, é bom ler. 

É preciso que confiar no poder, no amor e na misericórdia 
de Deus para conosco! Comparem as passagens seguintes e vejam 
se parecem ou se relatam sobre a mesma pessoa: At.7:58; 60; 
9:1-2; e agora, 1Co.13:1-13. 

É a grande prova, entre outras, da transformação feita pelo 
evangelho de Jesus Cristo na vida das pessoas! 
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O evangelismo precisa ser praticado com humildade, é como 
está na carta de Tiago, Tg.3:13-18. Eu vejo este texto como um 
manual do evangelista, seguido das palavras do apóstolo Pedro, 
1Pe.2:11-17. 

É o comportamento que todo cristão deve ter, 
demonstrando que tem fé em Deus, Rm.1:17. E o evangelista 
precisa ter esta logomarca impressa nas suas atitudes, 
procedimento e muito mais nas palavras, Lc.6:45. 

 
III. A MISSÃO 

 
Nossa missão como discípulos e servos de Cristo, é trazer 

as pessoas pecadoras ao arrependimento dos seus pecados e 
sejam convertidas pelo poder da pregação do evangelho de Jesus 
Cristo. 

O comissionamento que recebemos do nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo é ir pregar o evangelho a toda criatura, 
para que convertam e façam parte do reino de Deus e sejam 
seguidoras fieis do Senhor Jesus, o Supremo Pastor, Mt.28:18-
20; 1Pe,5:4. 

A missão dada aos discípulos em Mt.10:5-15, foi para ser 
desenvolvida com confiança, humildade e graça por todos os que 
são chamados e enviados por Ele, At.13:1-2. 

Grande parte das pessoas acham muito mais fácil encontrar 
razão para criticar o missionário (profeta) do que esforçar para 
mudar de vida pela pregação da Palavra dada por Deus, 1Rs.18:17; 
21:20; 1Tm.1:7. 

Todo cristão é portador da Palavra que liberta, transforma 
e ilumina o caminho de quem ouve e aceta o evangelho de Jesus 
Cristo, Mc.16:15-16. Quem rejeita traz julgamento e condenação 
sobre si. 
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É fato que há pessoas, que nunca estão satisfeitas com 
nada e estão sempre cheias de razão, principalmente quando se 
trata de religião são sábias, Mt.11:16-19. 

As pessoas da época de Jesus tinham esse comportamento 
infantil. Para eles o João Batista era um louco, porque era servo 
fiel. Jesus era liberal demais, porque aceitava a todos. 

Mas a todos que recebem o evangelho do Filho de Deus, a 
estes é dado o direito de se tornarem filhos de Deus, Jo.1:12-13. 

Aquelas pessoas tiveram dificuldade para perceber que 
tanto o João quanto Jesus estavam fazendo a vontade de Deus. 
Eram uma geração de pessoas que, por mais que se fizesse, 
sempre estava faltando algumas coisa. 

Jesus ensina em Mt.7:3-5 que não é nossa missão corrigir 
ninguém, porque temos pecados que são como uma trave em 
nossos olhos. Mostra-nos a nossa fragilidade diante do pecado. 

A missão da igreja é fazer discípulos imergindo-os, para 
depois ensina-los a permanecerem fieis à prática da Palavra de 
Deus. No exercício deste ministério encontraremos todos os 
tipos de corações, como: os que querem Jesus só para analisar, 
fazer ideia do tipo de mestre que Ele é, Lc.7:39. 

Nós também, somos e seremos convidados para uma análise 
mais apurada sobre nosso trabalho, (Passamos por uma situação, 
o Gates e eu, no Apartamento de um homem de nome Ezequiel na 
rua da Bahia. Disse que a permanência dele entre nós seria após 
sermos testados, de surpresa, sobre um tema que ele nos daria no 
apartamento dele. Quando lá chegamos ele nos deu um vidro 
pequeno, contendo um líquido amarelo que era para ungirmos o 
apartamento e os móveis dele. Acho que ele não ficou satisfeito 
com o que aconteceu ali, porque nunca mais o vimos.) 

Já fomos testados mais de uma vez com questões que 
envolviam muito dinheiro. 
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Missionários (e presbíteros) são observados e testados 
para ver se caem em alguma situação de contradição sutil, como 
na parábola, a intenção também é observar falhas, comentar e 
não de aprender. 

Sempre somos e seremos observados em tudo, até a roupa 
que vestimos, por isto é que devemos nos vestir com decência. 

Recebemos e receberemos perguntas, as mais estranhas 
com relação às outras denominações, estabelecendo 
comparações, sobre os milagres e curas praticadas por elas e 
principalmente sobre dízimos. 

Mesmo entre a irmandade 2Tm.2:14; encontra-se 
obstáculos para a missão de pregar o evangelho, outro exemplo é 
Lc.19:7; a irmandade ali presente censurou o ato de Jesus. 

Pode ocorrer censura, perseguição acompanhadas de 
sofrimentos, mas estamos avisados deste fato, Mt.10:16; 22-25. 

A interpretação e a absorção da missão de Jesus Cristo por 
parte dos guias religiosos, desenvolveu inveja neles de tal 
maneira que até o Pilatos percebeu, Jo.11:47-48; Mt.27:18. 

Em Lucas 19:1-10, Jesus na casa do Zaqueu, provocou queixa 
geral na irmandade judaica; eles entenderam que era mais fácil 
louvar a Deus pelo milagre ocorrido com o cego Bartimeu do que 
pelo milagre maior, que foi a conversão de um ´grandeµ pecador 
Zaqueu, Lc.19:7-9. 

Encontraremos pessoas querendo que os outros paguem aqui 
pelos seus erros e que ainda sejam humilhados, Lc.7:39; e o caso 
de Jo.8:1-11 ilustram isto. 

Uma missão precisa se manter em situação de humildade, 
graça e misericórdia, sempre tendo os exemplos de Jesus, 
Jo.14:10; Jo.7:37-40. 

Humildade e obediência são coisas que aprendemos, como 
Jesus aprendeu, Hb.5:8; Lc.2:51-52; Fp.2:8. 
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Em todas as atitudes e situações, quer seja evangelizando, 
ou em outras atividades, temos de ser humildes e reconhecer que 
Deus é quem nos guarda, nos ilumina e nos guia, Fp.2:3; Jo.14:26; 
Jo.13:4-5. 

Precisamos confiar que Deus está conosco, até nas coisas 
mais terríveis em que nos encontramos, Mt.28:20; Jo.14:16; 
16:33. (Ap.14:13). 

Nos Provérbios aprendemos mais sobre os benefícios da 
humildade, Pv.15:33; 18:12; 22:4. 

 
IV. EVANGELISTAS DA ATUALIDADE: 

 
Devem ter o mesmo espírito missionário que a Bíblia mostra 

de querer pregar o evangelho a toda criatura. 

Devem se esforçar ao máximo para o bom cumprimento 
deste santo propósito. Não devem querer ser daqueles que se 
denominam ´SDVWRUHVµ� SURILVVLRQDLV�� 'DTXHOHV� TXH� Vy� TXHUHP�
pregar no púlpito de uma congregação e ganhar o seu salário ano 
após ano. 

Devem se esforçar para fazer como os primitivos fizeram, 
e a igreja chegou até nós, porque eles trabalharam muito 
pregando o evangelho em todas as nações. 

Eles começavam muitas congregações, assistiam a todas 
elas confirmando a Palavra de Deus e estabelecendo presbitério 
em todas elas, At.20:17-21; 14:21-28; 15:36-41. 

Os presbíteros e os mestres devem preparar os irmãos 
para serem evangelistas e enviá-los aos campos missionários. 
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V. EVANGELISTAS PODEM SER 
SUSTENTADOS? 

 
Muitas são os ensinamentos pela Bíblia que ensinam isto, 

tanto no Antigo quanto no Novo Testamentos. Começando pelo 
Antigo Testamento é clara a legislação sobre o dízimo, que era 
para o sustento dos descendentes da tribo de Levi, o terceiro 
filho do Jacó e Lia. Deus os escolheu e promoveu o sustento para 
eles vindo dos corações abertos e generosos dos seus irmãos, 
Dt.10:8-9; Dt.18:1-8; Nm.18:8-21. 

No Novo Testamento, o princípio de sustentar irmãos que 
trabalham servindo ao reino de Jesus Cristo, que inclui 
evangelistas, continua! Podemos ver isto conferindo a primeira 
missão designada por Jesus, Mt.10:5-10; e mais tarde o próprio 
Senhor Jesus lhes pergunta: Lc.22:35. 

Parece que na igreja de Corinto, na Grécia, alguém estava 
aborrecendo o apóstolo Paulo nesse sentido, então ele escreveu 
sobre o seu direito sagrado 1Co.9:3-15; 2Tm.2:6; Gl.6:6. 

Em algumas situações o apóstolo Paulo, com veemência, 
chegou a recusar qualquer ajuda, 1Co.9:12; 18; 1Ts.2:7; 2Co.12:14-
18; At.20:33-35.  

Não devemos esquecer que o apóstolo tinha uma profissão, 
que foi exercida exatamente na cidade de Corinto, At.18:1-2; 
juntamente com Áquila trabalharam fabricando tendas, então ele 
pôde falar para eles como falou nas cartas, e ainda mais que 
recebeu uma mensagem do Senhor, At.18:9-11. E imagino que 
falou pessoalmente também. 

Mas, como aprendi com o irmão missionário e evangelista 
&KDUOLH�+RIIPDQ��´RV�HYDQJHOLVWDV�GHYHP�HYDQJHOL]DU�FRP�RX�VHP�
sustento, pois é obrigação de todo cristão! 

Os evangelistas não devem ser avarentos, gananciosos, 
Lc.12:15, segundo Cl.3:5 é um tipo de idolatria. (ganância) Está 
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naquela lista de pecados que o Senhor Jesus elaborou em 
Mc.7:21-22. 

Na exortação final aos cristãos, o Autor de Hebreus diz em 
13:1-��� ´para se conservarem livres do amor ao dinheiro e 
contentem-se com o que vocês têm�µ 

A igreja deve providenciar sustento digno para os 
evangelistas que precisam de sustento, 1Co.9:9-10. 

Houve outras situações em que o apóstolo recebia o 
sustento dos irmãos e ficava alegre, como aconteceu com a igreja 
de Filipos. 

Tudo aconteceu bem diferente dos coríntios, os filipenses 
souberam retribuir com gratidão à dádiva espiritual que 
receberam do apóstolo, Fp.4:10-20; 2Co.11:6-10. 

Os evangelistas ao iniciarem aulas para conversão de uma 
pessoa, deve já ensinar a contribuir com liberalidade, para terem 
noção e aprenderem que o sustento de evangelistas e missões 
está à cargo da igreja mas não com exploração financeira. 

Fazer a pessoa entender que há milhões de pessoas e 
cidades sem conhecer o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo; e 
também preparando a pessoa para se qualificar para o 
presbitério da igreja. 

Por isto, é certo os evangelistas receberem o sustento 
desde que não seja também um peso para a congregação. 

A Bíblia ensina como os evangelistas devem ter um bom 
comportamento para obterem a confiança e o respeito da igreja; 
e também como a igreja deve respeitar os evangelistas, Tt.2:6-8; 
15; 1Tm.1:18; 3:14-15; 4:6-16; 2Tm.1:6-15; 1Co.16:10-18; Fp.2:29; 
3Jo.5-12.  

Presbíteros e evangelistas devem trabalhar executando 
suas funções em conjunto, com respeito mútuo, como jogadores 
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do mesmo time., lembrando sempre que o Patrão ou o Supremo 
Pastor é o Senhor Jesus. 

 

VI. CRER E CONFIAR 
 

É confiando com convicção, com entendimento da Verdade 
que somos chamados para dar continuidade à comissão que o 
Senhor Jesus nos deu, Mt.28:18-���� ´Foi-me dada toda 
autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam com que 
todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome 
do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer 
tudo o que eu ordenei a vocês. Eis que eu estarei com vocês todos 
os dias, até o fim do mundoµ� 

Nós precisamos dar continuidade ao trabalho que Jesus 
iniciou e ensinou, e o fez de tal maneira que chegou até nós! 

Vamos deixa-lo acabar? 

Não podemos deixar que isto aconteça. 

O entendimento principal que deve acompanhar o servo 
evangelista é o que a Bíblia diz sobre a necessidade do batismo 
para a pessoa que está sendo instruída na Palavra de Deus: que 
não há salvação sem o batismo, Mc.16:16. 

Infelizmente, observamos no dia a dia da igreja que muitas 
coisas são faladas e muito poucas são vivenciadas. 

Por isto chegamos a pensar e nos perguntamos a nós 
mesmos: será que acreditamos de fato no que falamos e 
ensinamos? 

Será que nossa fé recebida da palavra de Cristo é 
suficiente para continuarmos com a coisa mais importante para a 
continuidade do trabalho que Jesus deixou para nós fazermos, 
que é ensinar a necessidade de conversão, e que é necessário: 



 

17 
 

 
VII O BATISMO 

 
É importante que tenhamos fé na Palavra de Deus e que 

sejamos coerentes com o que nós professamos. Em At.22:16 
mostra que o ato do batismo foi imediato à conscientização da 
necessidade de lavar os pecados. 

É claro também, que é no ato do batismo a alma da pessoa 
entra para o caminho da salvação; para isto é necessário que a 
pessoa seja batizada para receber o perdão dos pecados. E como 
YLPRV��p�VHP�SHUGD�GH�WHPSR��´o que você está esperando?µ 

Eu entendo que todos nós que aqui estamos, fazemos parte 
da família de Deus é porque cremos nestas palavras e confiamos 
que elas são poderosas e verdadeiras. Amém. 

(P��7P�����YHPRV�TXH��´���'HXV�GHVHMD�TXH�WRGRV�RV�KRPHQV�
(DQTUZSR9) ² pessoas, sejam salvaV���µ��1yV� como servos de Deus 
hoje, temos que cumprir este desejo de Deus, como alguém um 
dia fez esse trabalho conosco, agora precisamos cumprir o 
comissionamento de Jesus para a igreja às outras pessoas. 

Estamos aqui na condição de salvos, enquanto obedecermos 
e perseverarmos na Palavra de Deus. 

Se somos cristãos precisamos ter o mesmo desejo de 
-HVXV�� /F�������� TXH� (OH� ´veio buscar e salvar o que estava 
perdidoµ� 

Como servos, precisamos ter o mesmo desejo do nosso 
Senhor, Mt.18:11, onde repete a missão do Filho do Homem. 

Como somos da comunidade cristã temos que preocupar com 
os perdidos em seus pecados e ir atrás destas almas!. E a 
parábola mostra que há alegria pela chegada de quem estava 
perdida, v.13. 
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VIII OS CONTATOS 

 
Todos nós os temos. Cada uma das pessoas que visitam 

nossa congregação não pode sair daqui sem um contato, sem uma 
conversa, sem uma apresentação com algum dos nossos 
evangelistas. 

Pode-se iniciar um diálogo com a pessoa visitante sobre 
como se sentiu aqui entre nós? 

Se alguma coisa em particular chamou a atenção dele (a). 

Se há a possibilidade de voltar novamente? 

Se a pessoa quer uma visita na sua casa, peça o endereço, 
mesmo que a pessoa já tenha escrito na ficha de presença. 

Anote o endereço novamente em seu papel particular, com 
sua caneta. Isto é uma maneira de demonstrarmos interesse por 
quem nos visita. 

Assim fazemos a pessoa visitante ser muito importante 
para nós, o que de fato tem de ser, porque ele é importante para 
Deus, Lc.15:5-6. 

O batismo no início da igreja era um fato sem complicações 
e sem discriminações. Assim sendo, nós não podemos torna-lo 
complicado, querendo que a pessoa conheça quase tudo da Bíblia 
para depois praticarmos a imersão dela. 

Com essa ideia, muitas vezes perde-se o contato ou o 
candidato ao batismo, e há até aqueles que nunca mais querem 
ouvir falar de ´crente.µ 

Isto acontece quando criticamos a fé atual da pessoa, 
principalmente se for uma pessoa da igreja católica e crentes 
fervoURVD�QDV�VXDV�HVWiWXDV�GH�´VDQWRVµ� 
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O apóstolo Paulo estava explicando sobre o seu batismo em 
At.22:16, falou GD�XUJrQFLD�GHVWH��´o que você está esperando?µ 

O eunuco e o Filipe naquela estrada, At.8:36-����´aqui tem 
água, que impede que eu seja batizado? Você pode, se crê de 
todo coraçãoµ� 

A urgência é vista também com a casa do Cornélio, 
At.10:48. 

Com aquela mulher comerciante, At.16:15. 

Com o carcereiro, que nem esperaram o dia clarear, 
At.16:27. 

O que é necessário é que haja fé na pessoa suficiente para 
ela se conscientizar dos seus pecados, ficar arrependida deles, 
então pode ser batizada, sem dificuldades ou temores. 

 
IX OS GRUPOS FAMILIARES 

 
Um dos trabalhos mais importante na igreja, são os Grupos 

Familiares. Eles são essenciais porque se constituem numa das 
maneiras mais efetivas de evangelizar.  

Dentre outras bênçãos nos Grupos Familiares está uma boa 
escola para o desenvolvimento de presbíteros na igreja, porque é 
um trabalho muito sério e exige que tenha irmãos dedicados para 
servirem o Grupo. 

O bom crescimento da igreja depende muito do bom 
funcionamento dos Grupos Familiares, quando bem cuidados e 
orientados crescem tanto em número quanto em espiritualidade. 

O número de Grupos deve ser sempre multiplicado, com 
novos irmãos guiando e orientando para começarem novos grupos. 
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Irmãos que podem guiar os Grupos são aqueles que são bem 
conduzidos e instruídos neste sentido. Não precisa ser velho 
convertido, mas também não deve ser um novo convertido. 

Deve ser o irmão que demonstre compromisso sério com 
Deus e amor aos irmãos. 

Deve receber do presbitério uma preparação para isto e já 
começar a trabalhar; para uma experiência inicial deve passar 
alguns meses auxiliando o guia de algum grupo já existente, de 
preferência aquele bem ativo. 

A igreja deve ser proativa no sentido de estar sempre 
incentivando a começar um novo grupo na casa de alguém da 
igreja ou de algum familiar de alguém da igreja que ainda não 
tenha sido batizado e que queira e permita a realização das 
reuniões. 

O parente da pessoa deve contactar outros dois ou três 
irmãos para apoiar e ajudar os trabalhos nas primeiras semanas; 
ir com a pessoa nos vizinhos daquela região e estabelecer 
contatos. 

Todos os envolvidos no Grupo devem orar diariamente pelos 
contatos. Deve haver comemorações festivas com várias 
motivações para convites de outros da vizinhança! Pode ser até 
aniversário do papagaio, do cachorro, do gato, etc. 

São bons motivos para que haja reuniões alegres e 
saudáveis e então a Palavra de Deus seja anunciada! 

O Grupo fica bom e bem desenvolvido com muitas 
atividades quando os guias deste são animados e trabalhadores e 
o vêm como uma pequena congregação. 

É muito bom que o Grupo promova ao menos uma festa por 
mês, ou bimestral, envolvendo todos os membros, animando-os a 
convidarem seus parentes, vizinhos e amigos mais próximos. 
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O Grupo sempre deve ser alegre, sem contar piadas, deve 
haver respeito e não uma formalidade severa. Deve ter muito 
amor. 

As mensagens não precisam ser pregações ou aulas 
intermináveis, mas com sabedoria dirigir um bate papo sobre as 
Escrituras Sagradas. 

Os membros devem compartilhar suas vidas e orar uns 
pelos outros e pelos visitantes. 

Deve haver um convívio harmonioso entre os membros, 
ajudando uns aos outros e os visitantes. 

Todos os membros devem ser incentivados a praticarem o 
evangelismo no seu Grupo; e podem reunir mais de uma vez por 
semana e ter várias atividades. 

Pode haver Grupos de mulheres; Grupo de jovens; Grupo de 
alunos em uma escola, ou faculdade; Grupo no intervalo do 
almoço; Grupo de interesses especiais. 

Para que o Grupo seja bom, desenvolva nele todas as 
funções necessárias para atender bem seus membros como: 
Evangelismo, Benevolência, Edificação. E para isto podem até 
fazer ofertas especiais e o guia responsável cuidar da 
contabilidade. 

O Grupo deve estar bem atento aos eventos da congregação 
para não entrarem em choque as datas. 

Que Deus seja louvado e engrandecido por todos os que de 
fato sentem o desejo de trabalhar e permanecer firmes na Sua 
presença, desde agora e para os séculos dos séculos,  

 
Amém. 
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 Estas 06 aulas seguintes são comprovadas que dão frutos para o 
Senhor Jesus Cristo. São fáceis de serem entendidas e explicadas para o 
futuro servo de Deus. 
 Estão em suas mãos para honra e glória do nome do nosso Senhor 
Jesus Cristo, Amém. 

 
PASSOS PARA A SALVAÇÃO 

 
O caminho de sucesso na evangelização bem como para quaisquer atos na vida de cada cristão é a 

ORAÇÃO. Orem a Deus pedindo ajuda, luz, para o trabalho que estará diante de todos. 
Jo.15:5 é a pura verdade, como também é verdade a promessa de Jesus na grande comissão: Ele diz que 

está conosco todos os dias até o fim. 
Tenham bom trabalho usando esta obra que me foi dado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. 

Amém. 
 

PASSOS PARA A SALVAÇÃO 
 

Lição Introdutória 
 
A. Objetivo desse estudo ± contém dois pontos principais: 
 

l. Mostrar para você que Deus o (a) ama e tem um plano para lhe conduzir ao céu, 
para você voltar para Ele, confira: Jo.3:16-17; Jo.15:13. 

2. Mostrar para você a boa nova�� D� µQRYLGDGH� GH� 'HXV¶�� R� HYDQJHOKR�� FRPR� R�
apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto, na Grécia: 
a) 1Co.15:1-4, morreu pelos nossos pecados; (v.3) 

9 foi sepultado, (mas não permaneceu morto) porque 
9 Ele ressuscitou. (v.4) 

b) Na Sua ressurreição, Ele VENCEU a morte, dando-nos a oportunidade de 
você, e todos nós, termos todos os pecados perdoados, Jo.16:33; Ef.4:32. 

 
B. Compromisso desse estudo: 

Ele requer que tenhamos compromisso mútuo, com dois desafios: 
 

1. Você é nosso convidado especial para conhecer o ambiente da igreja. Queremos 
que você participe das reuniões da igreja, para você ter uma visão de como ela é, 
e então poder tomar a sua decisão com mais consciência, Jo.8:31-32. 

2. Você deverá concluir este estudo bíblico que tem a duração de 06 aulas de 90 
minutos cada. Com exceção de imprevistos estaremos desobrigados do 
compromisso. 

 
C. Conclusão: 

No término deste estudo ou antes, você escolherá o que achar melhor. 
Você tem toda liberdade para: 
1. tomar a atitude de batizar naquele dia, 
2. pensar um pouco mais e marcar outro dia para batizar, 
3. tirar alguma dúvida que ainda houver com mais duas (02) aulas específicas, ou 
4. decidir que não quer mais falar nesse assunto. 
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PASSOS PARA A SALVAÇÃO 
 

Primeira Lição 
 

As Escrituras Sagradas ± A Bíblia 
 
A. Em assuntos de Deus, e religião, devemos deixar a Bíblia falar e dar a resposta 

definitiva, nestes assuntos Ela é a Única Autoridade. 
 

1. Neste estudo vamos aprender especificamente da Bíblia, porque: 
a) Quando queremos saber o significado de alguma palavra, nós vamos a um 

dicionário. 
b) Quando queremos saber algo sobre as leis do país, nós vamos à Constituição 

Federal, ao Diário Oficial, às Bibliotecas Públicas ou ainda aos Advogados. 
c) Quando queremos saber algo sobre a lei de Deus, nós devemos procurar A 

BÍBLIA!  
ELA É A ÚNICA AUTORIDADE NESTE ASSUNTO, confira em 
2Tm.3:16-17. 

 
Você confia na Bíblia? _________ Toda? _______. 

 
2. A Bíblia foi escrita por homens movidos pelo Espírito Santo, 2Pe.1:20-21. 

a) Ela é a Verdade, Jo.17:17. 
b) Ela nos liberta, Jo.8:31-32. 
c) Ela nos julgará, Jo.12:44-48. 
d) Ela é poderosa para salvar as nossas almas do inferno, Tg.1:21-22. 
e) Ela é inspirada por Deus, 2Tm.3:16-17. 

 
3. A Bíblia pode ser ainda comparada às seguintes figuras: 

a) A UM ESPELHO OU A UMA FOTOGRAFIA, que mostram como está o 
nosso corpo por fora. 

b) A UMA RADIOGRAFIA, que mostra como estão os nossos ossos. 
c) A UM ESPELHO ESPIRITUAL, que mostra o estado da nossa alma. 

 
B. A Bíblia é a maneira de Deus falar conosco hoje. Hb.1:1-2, agora Ele fala por 

PHLR�GH�6HX�)LOKR�-HVXV�&ULVWR��H�3HGUR�QRV�GL]�TXH�³fazemos bem em atende-
la´���3H�����-21. 

 
1. Antigamente D� OHL� GH�'HXV�� �2�9HOKR� 7HVWDPHQWR�� HUD� FKDPDGD� GH� ³/HL� H� RV�

3URIHWDV´��$W��������RX�DLQGD��³/HL�GH�0RLVHV´��$W������������� 
2. Agora a lei de DHXV�p�D�³OHL�GH�&ULVWR´��Gl.6:2; lei da liberdade, Tg.1:25, 2:12; 

lei do Espírito, Rm.8:2. 
3. Agora a lei de Deus é o Novo Testamento, a lei de Cristo, Jo.5:46-47; 6:68. 

 
C. Deus quer que todos tenhamos vida eterna: Jo.3:16-17. 

1. Tudo o que Deus criou foi para a felicidade do homem, Gn.1:27-31. 
2. Jesus veio trazer ³SOHQLWXGH�GH�YLGD´�-R��������(I������ 
3. Jesus quer lhe oferecer bênçãos superiores, 1Co.15:19; Mt.6:19; Jo.14:1-3; 

Ap.21:4. 
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PASSOS PARA A SALVAÇÃO 
SEGUNDA LIÇÃO 

 
O Pecado e as suas Consequências 

 
A. O ser humano foi criado para conviver bem com Deus, Ex.25:8; Mt.28:20; Ap.3:20. 

Jesus quer que sejamos felizes com Ele, Jo.14:1-3; Jo.17:24. 
Mas, a Bíblia lança uma acusação contra nós: 
Rm.3:23, qual é? ± Escreva: _____________________________________ 

 
O que é o pecado? 
1. A Bíblia nos ensina que o pecado é a desobediência às leis de Deus. 
2. É quando a pessoa deixa de obedecer os mandamentos de Deus, 1Jo.3:4. 

 
B. Existem duas maneiras de pecar: 1. ativamente;  2. passivamente. 

1. Pecado ativo: - quando a pessoa faz o que Deus diz para não fazer, por exemplo 
Gn.2:15-17; 3:1-6. 
a) Adão e Eva comeram do fruto que Deus ordenou que não comessem. 
b) Na Bíblia, Deus proíbe: adultério, idolatria, ódio, discórdia, inveja, 

assassinato, confira em Gl.5:19-21; Rm.1:29-32; 1Co.6:9-10. 
c) Quem praticar qualquer ato semelhante a estes peca ativamente  

2. Pecado passivo: - quando a pessoa não faz o que Deus diz para fazer, Tg.4:17. 
a) Deus manda:- pregar o evangelho, Mt.28:19-20; amar a Deus acima de 

tudo, Mc.12:28-31; obedecer às leis dos governos, Rm13:1-7; 1Tm.2:1-3; 
não faltar aos cultos, Hb.10:24-25. 

b) Quem não obedece a qualquer desses mandamentos peca passivamente. 
c) Também pecamos por: pensamentos, Mt.5:28 - palavras, Mt.12:34 e obras 

- Cl.3:8-9. 
 
C. As Consequências do Pecado ± São 4: 

1. Sofrimentos - Quando o homem pecou foi expulso da presença de Deus, 
Gn.3:23-24; ficou arrumando desculpas, Gn.3:6-13; e a partir daí começou o 
sofrimento do homem: dificuldade no trabalho, cansaço, dores, doenças, 
envelhecimento, dores na gravidez e no parto, Gn.3:17-19. Ficou escravo do 
pecado, Jo.8:34. 

2. Morte física - A alma separa do corpo, é o nosso destino, Gn.3:19; Ec.12:7; 
Hb.9:27. 

3. Morte espiritual - O pecado é pessoal. O ser humano morre espiritualmente 
quando o seu corpo está vivo, mas a alma está separada de Deus por causa do 
seu próprio pecado, Ez.18:20; Rm.6:23; Tg.1:15; Ef.2:1-5. 

4. Morte eterna - É a segunda morte. O corpo físico está morto e a alma está 
separada de Deus, Lc.16:19-31; Dn.12:2. 
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PASSOS PARA A SALVAÇÃO 
 

TERCEIRA LIÇÃO 
 

A Morte Eterna 
 
A. O pecado causa a morte eterna. Faz a separação entre Deus, O Criador, e o homem, a 

criatura, Ap.21:8; Gl.6:7-8. 
Adão desobedeceu a Deus e foi punido: foi expulso, Gn.3:23. 
1. Quantas vezes Adão pecou? 
2. Qual foi o pecado de Adão? 
3. O que Deus fez com ele? 
4. Você tem pecados? (Rm.3:23;1Jo.1:10) 

Quantas vezes você já pecou? (Não responda, pense) 
5. Adão, que esteve com Deus, conversou com Ele, pecou uma só vez e foi 

suficiente para ele ser condenado. 
6. Imagine você, que nunca viu Deus, nunca ouviu a voz de Deus e já pecou muitas 

vezes; o que você acha que vai lhe acontecer? Rm.1:18-20; 6:23; Mt.16:27. 
 
B. Deus promete o inferno para quem não O obedece, Ap.20:15; Ez.18:20; Mt.25:41. 

Lembre-se da lista de seus pecados: Gl.5:19; 1Co.6:9; Rm.1:26; Ef.4:25; 31; 
Cl.3:5; Ap.21:8. Também são pecados: 
1. Maus pensamentos, Mt.5:27-28, falta de domínio próprio, Jo.8:34. 
2. Você acha que está vivo (a) ou morto (a) espiritualmente? 

Resposta: - D�%tEOLD�GL]��³morto´�5P�������5P������ 
3. Você entende que está separado (a) de Deus e condenado (a) ao inferno? 
4. É isto que você quer para você e para a sua família? Veja Lc.16:19-31, (v.28) 

 
C. Você quer ir para o céu? - Jesus também quer: Jo.14:1-3; 17:24. 

O que você acha desta notícia? Escolha hoje o que você quer, Pv.11:19; Jo.15:5. 
 
D. Você pode escolher obedecer a Deus ou ficar como está; Sl.25:12-13. 

Será escolha entre vida ou morte; você é quem sabe... 
Decida pelo plano que Deus criou para perdoar os nossos pecados, Jo.3:36. 

 
E. Existem duas portas:  A ESTREITA - que leva para o céu; e  

A LARGA - que leva para o inferno, Mt.7:13-14. 
Decidimos nossa eternidade pelo que fazemos em nossos corpos 2Co.5:10. 
Devemos ajuntar tesouros no céu, Mt.6:19-21. 
Maria Lc.10:38-���³�HVFROKHX�D�ERD�SDUWH´. Escolha o melhor, é JESUS! Jo.14:6. 
O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Lc.9:25; 16:24. 

 
F. Deus não quer nos dar a morte que merecemos, mas a vida eterna com Ele, 

Lc.9:56; 2Pe.3:9. 
1. 1Pe.2:21-25, Jesus sofreu em nosso lugar; morreu por você! 
2. 2Co.7:9-10, você deve sentir tristeza e arrepender dos seus pecados! 
3. Rm.12:1-2, e viver uma vida transformada; praticar os ensinamentos da Bíblia. 
4. 1mR�VmR�DV�SHVVRDV�³ERDV´�TXH�RUDP��UH]DP��TXH�GmR�HVPRODV��QHP�DV�TXH�VmR�

religiosas, que vão para o céu, At.10:1-2; 30-32, 48. 
5. A Bíblia diz que somente vai para o céu aquele que faz a vontade de Deus, 

Mt.7:21-23; Tg.1:21-23. 
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PASSOS PARA A SALVAÇÃO 
QUARTA LIÇÃO 

 

JESUS, A SOLUÇÃO 
 

A. PRECISAMOS CRER EM JESUS. MAS, QUEM É JESUS? 
1. É a única salvação para a alma em pecados, Jo.14:6; 1Tm.2:3-6; Jo.8:12. 
2. É o único remédio para sarar a alma doente pelos pecados, Jo.14:6. 
3. É Senhor, At.2:36. 
4. Tem toda autoridade, Mt.28:18. 
5. Só Ele perdoa pecados, 1Jo.1:9. 
6. Ele é juiz, At.10:42-43. 
7. É O nosso Advogado, 1Jo.2:1. 
8. É O Salvador de quem Nele crê, Jo.3:16-17; At.4:12. 
9. É O único que venceu a morte, Lc.24:1-12. 
10. Só seremos amigos de Jesus se fizermos o que Ele manda, Jo.15:14. 
11. Devemos CRER EM JESUS, Jo.6:35-37. 
12. Crendo em Jesus teremos vida eterna, Jo.6:40. 
13. Devemos praticar o que Ele manda, Tg.1:22. 
14. Só há fé onde há a Sua Palavra, Rm.1:16; 3:22. 

 

B. ARREPENDIMENTO 
1. É um mandamento, At.3:19; 17:30. 
2. Para arrependermos dos nossos pecados, nós precisamos: 

a) Ser humildes e admitirmos que somos pecadores, Rm.3:23; 1Jo.1:10. 
b) Identificá-los (recorra àquela lista) Gl.5:19-21. 
c) Admitir que estamos condenados ao inferno, Rm.6:23; Ap.20:15. 
d) Decidir mudar suas atitudes, Lc.15:11-32;19:1-10. 
e) Pagar o custo, Mt.19:16-22. 
f) Estar disposto a sofrer as consequências das perdas por causa dessa 

mudança de atitude, Lc.9:23-25; 57-62. 
 

C. PESSOAS QUE MUDARAM DE ATITUDE ± ARREPENDERAM: 
1. Os mágicos pagaram, At.19:19. 
2. Paulo pagou, Fp.3:4-11. 
3. Zaqueu pagou, Lc.19:8. 
4. O filho pródigo pagou, Lc.15:17-20. 

a) O jovem rico não pagou, Mt.19:22. 
b) O que você terá de pagar? 
c) O que você acha que será mais difícil largar para servir a Jesus? 
d) Não imite o jovem rico, ele não quis pagar o custo de seguir a Jesus. 

5. Quem ama menos a Deus e mais a seus amigos, familiares Mt.10:36 e suas 
coisas materiais como: casa, carro, dinheiro, trabalho, lazer televisão, etc. este 
não serve para ser discípulo de Cristo, Lc.14:25-33. 

6. Perder algo aqui nesta vida por amor a Jesus é ganhar vida no céu, Mt.19:28-29. 
7. Tem que esforçar para mudar, Mt.11:12. 

 

D. CONFESSAR 
1. Jesus como Senhor, Mt.10:32-33; Rm.10:9-10. 
2. Que Ele é o Filho de Deus, At.8:36-38. 
3. Que Ele ressuscitou, 1Co.6:14; 15:4. 
4. Que Ele é o seu salvador pessoal, Lc.2:11; 1Tm.4:10.  
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PASSOS PARA A SALVAÇÃO 
QUINTA LIÇÃO 

 
O Batismo 

 

A. O que é o batismo? (EDSWL]Z� �mergulhar, imergir) 
Resposta: - o batismo (EDSWLVPD) Mt.3:7 é um mergulho, uma imersão em água. 
Você já ouviu sobre Jesus, creu Nele, arrependeu de seus pecados e O confessou 
como seu Senhor e Salvador, você deve ser batizado (a). 
1. O batismo é mandamento, At. 2:38; 4l; Mc.16:16. 
2. O batismo é para receber ³perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo´�

que é o nosso ajudador e incentivador, Jo.14:18, 26; Ef.1:13-14. 
3. O batismo é para que você seja uma nova criatura, 2Co.5:17; (Gl.6:15). 
4. É um novo nascimento para sua alma entrar no céu, Jo.3:3-7; 1Pe.3:20-21. 
5. É um sepultamento, em água, Rm.6:1-14; Cl.2:12-14. 
6. Não é para crianças, mas somente para quem tem pecados, At.2:38; é para quem 

crê, Mc.16:16, para quem arrepende, At.3:19; para quem confessa, Rm.10:9-10. 
Toda criança é sem pecados, Mt.18:1-4; 19:14. 

7. Você foi batizado (a)? R.: _____ Quando? R.: ________ 
8. O seu batismo foi por: imersão, aspersão, ou não sabe. 
9. O batismo bíblico é por imersão, Mt.3:13-16; Rm.6:3-4; At.8:35-39. 
10. Você acha que recebeu o perdão de todos os seus pecados? R.:_________ 
11. Em qual data ou em qual evento especial? R.:__________. 
12. A Bíblia diz que o perdão é no ato do batismo, At.2:38. 
13. Quem você acha que tem razão, você ou a Bíblia? R.: ______________. 
14. Você quer receber o perdão dos seus pecados?  (At.2:38) R.: ________. 
15. Você quer ser condenado(a) ao inferno? Mc.16:16 R.:________. 
16. Você quer ficar livre da condenação de Deus? Rm.8:1-2. R.:____________ 
17. Veja os exemplos de pessoas que foram batizadas:  

Jesus, Mt.3:16; quase 3.000 pessoas, At.2:41; quase 5.000 pessoas, At.4:4; o 
número foi multiplicado, At.6:7; um eunuco, At.8:36; Saulo, At.9:18; 
Cornélio, At.10:48; uma comerciante, At.16:15; um carcereiro, At.16:27. 

18. Há também o exemplo de pessoas que foram batizadas novamente, por terem 
recebido um batismo inadequado, At.19:1-6. 

19. Todos nós somos fracos e precisamos ser batizados para receber o Espírito 
Santo, é Ele quem nos ajuda nas nossas fraquezas, Ef.6:12; Ele nos conforta, 
At.9:31; nos transforma, 2Co.3:18; nos fortalece, Ef.3:14-21; Ele leva nossas 
orações a Deus, Rm.8:26-27. 

20. Agora, que você já sabe quais são os passos para ser salvo(a), tome a atitude 
FHUWD��³UHFHEH�R�EDWLVPR�H�ODYD�RV�WHXV�SHFDGRV´�At.22:16. 

 
 
 
 
B. Após o batismo: 

1. Passamos a ser membros DA IGREJA DE JESUS CRISTO. 
2. Somos acrescentados por Ele, At.2:41-47; Rm.16:16. 
3. Ficamos livres do pecado pela graça de Deus, Ef.2:1-10. 
4. Passamos a servir ³FRUSR�GH�&ULVWR´, a igreja, Ef.1:22-23; 4:11-16; Cl.1:18. 
5. Temos que andar no Espírito e não satisfazer os desejos da carne, Rm.8:1-2. 
6. Temos que crescer na fé e deixarmos de ser crianças espirituais, Hb.5:12-14. 
7. Temos que cuidar para não cairmos da fé, 1Co.10:11-12; 2Pe.2:20. 
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PASSOS PARA A SALVAÇÃO 
SEXTA LIÇÃO 

 

Perseverar em Obediência 
 

A. Para fazer discípulos, Mt.28:19-20; Jo.15:16. 
1. Vamos sofrer por Cristo, 1Pe.4:15-16; At.14:21-22. 
2. Temos que andar na luz, 1Jo.1:7. 
3. Não podemos deixar de congregar, Hb.10:23-25. 
4. Não podemos ser infiéis, Hb.10:36, 39. 
5. Orar uns pelos outros e pelo trabalho da igreja, At.12:5; Ef.6:18. 
6. Temos que perdoar e suportar para preservar a unidade, Ef.4:1-3, 32. 
7. Temos que perseverar até ao fim, Mt.10:22; 24:13. 

 

B. $�LJUHMD�p�XPD�IDPtOLD�HVSLULWXDO�IRUPDGD�SRU�VHUHV�KXPDQRV�³LPSHUIHLWRV´��SRUWDQWR�
é necessário: 
1. Perdoar, Ef.4:26, 32; 
2. Suportar e sofrer o dano, Ef.4:1-3; 1Co.6:5-7; Cl.3:13. 
3. Considerar os outros superiores a nós, Fp.2:3. 
4. Orar pelas dificuldades dos irmãos, Tg.5:13; Ef.6:18. 
5. Ser fiel até ao fim, Mt.10:22; Hb.4:14-16. 
6. Se vir alguma virtude em um irmão, seja este o seu falar e o seu pensar, Fp.4:8. 
7. Se abandonar a fé todas as promessas divinas de salvação se perderão, Jo.15:6. 
8. Precisa perseverar em Cristo, Mt.10:22; Jo.15:1-6; Ap.2:10-11. 

 

C. Urgência 
1. É necessária, porque já vimos vários exemplos de pessoas que entenderam e 

observaram a urgência do batismo: o eunuco, At.8:36-37; o Cornélio, At.10:48; 
o Paulo, At.9:18, e os outros que já estudamos, todos batizados no mesmo dia. 

2. Nos exemplos que vimos na Bíblia, aquelas pessoas batizaram: no mesmo dia. 
3. Então, qual é o dia que você deve ser batizado (a)? R.:___________ 
4. Ou, qual é o dia que quer ser batizado(a)? R.: __________. 
5. Faça como o apóstolo Paulo, levanta, seja batizado (a), lava os seus pecados! 

At.22:16. 
6. Não deixe para amanhã: Jesus pode voltar a qualquer momento 2Ts.1:7-9. 
7. Você pode adoecer e morrer de repente, Tg.4:13-17; Is.40:6-8. 
8. O mundo será destruído a qualquer momento, 2Pe.3:8-10. 
9. Satanás é nosso adversário, quer lhe enganar, 2Co.11:14; Lc.8:11-15. 

 

D. Se você não for batizado (a) certamente irá para o inferno, 2Ts.2:8-9; Ap.20:10-
15; Ap.21:8. 

Deus fica irado com quem não obedece ao evangelho, 2Ts.1:7-9. 
 

E. Conclusão 
1. Use a liberdade que Deus lhe dá e escolha o que é melhor 

para você, para a eternidade da sua alma! 
2. E então? Quando você vai batizar? 

 3. Quer pensar um pouco e marcar outro dia para dizer a sua decisão? 
 4. Ou ficou alguma dúvida e quer marcar as aulas específicas? 
 5. Você não quer batizar! 
 

FIM. 
12/07/97. 
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CONCLUSÃO 
 

Perseverança nos ensinos de Jesus, desejo de salvar do jugo do 
pecado, amar as pessoas para tirá-las do caminho da perdição, é o que o 
Senhor Jesus espera de todos nós, Jo.20:21; 17:18. 

As 06 (seis) lições que seguem abaixo, formam um trabalho elaborado 
por mim e o irmão Dionísio em 1997, e pela graça de Deus temos sido 
abençoados pela sua eficácia na conversão de muitas almas para Cristo. 

Seu efeito poderoso é vindo do poder do evangelho de Jesus Cristo 
para salvar as pessoas que atendem ao chamado do Senhor. 

Reconhecemos que o sucesso nunca foi nosso e sim da grandiosa 
Palavra de Deus, verdadeira, contida nestas aulas; são apropriadas para 
estimular o desejo das pessoas de se arrependerem de seus pecados e 
tenham uma conversão ao cristianismo puro que agrada a Deus. 

Desejo de todo o meu coração, que todos os irmãos possam fazer bom 
uso deste trabalho trazendo muitas almas ao reino de Cristo. 

A Ele toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos, 
amem. 
 
 

Que Deus nos conceda Espírito de amor  
e sabedoria para o trabalho nesse ministério. 

 
 

Que o Seu desejo, Pai, seja o nosso desejo para  
buscar e salvar o perdido. 

 
 

Amém. 
 
 


