
Lição 11
COMPROMISSADOS COM A 
EVANGELIZAÇÃO
22 DE MAIO DE 2022



Mc 16.14-20

14. Mais tarde Jesus apareceu aos Onze 
enquanto eles comiam; censurou-
lhes a incredulidade e a dureza de 
coração, porque não acreditaram 
nos que o tinham visto depois de 
ressurreto.

15. E disse-lhes: "Vão pelo mundo todo e 
preguem o evangelho a todas as 
pessoas.

16. Quem crer e for batizado será salvo, 
mas quem não crer será 
condenado.

17. Estes sinais acompanharão os que 
crerem: em meu nome expulsarão 

demônios; falarão novas línguas;
18. pegarão em serpentes; e, se 

beberem algum veneno mortal, não 
lhes fará mal nenhum; imporão as 
mãos sobre os doentes, e estes 
ficarão curados".

19. Depois de lhes ter falado, o Senhor 
Jesus foi elevado ao céu e assentou-
se à direita de Deus.

20. Então, os discípulos saíram e 
pregaram por toda parte; e o 
Senhor cooperava com eles, 
confirmando-lhes a palavra com os 
sinais que a acompanhavam.



O que é Evangelho?

Grego
“eu”
BEM

Grego
“Angelia”

MENSAGEM
NOTÍCIA

Evangelho
Boas Novas

Boas 
Notícias

É a mensagem de 
Cristo, proclamada 

pela Igreja, para 
salvação do 

pecador.
Por meio deste evangelho 

vocês são salvos, desde que 
se apeguem firmemente à 
palavra que lhes preguei; 
caso contrário, vocês têm 

crido em vão.
1 Coríntios 15:2



Jesus é o único Salvador
Por isso precisa ser proclamado

Todos pecaram

• “todos pecaram e 
estão destituídos da 
glória de Deus”
Rm 3:23

Jesus é o único salvador

• “Este Jesus é ‘a pedra 
que vocês, 
construtores, rejeitaram, 
e que se tornou a 
pedra angular’. Não há 
salvação em nenhum 
outro, pois, debaixo do 
céu não há nenhum 
outro nome dado aos 
homens pelo qual 
devamos ser salvos".
At 4.11,12

A pregação é necessária

• Esta é uma 
responsabilidade da 
igreja

• “Contudo, quando 
prego o evangelho, 
não posso me orgulhar, 
pois me é imposta a 
necessidade de pregar. 
Ai de mim se não 
pregar o evangelho!”
1 Co 9.16



Jesus morreu para salvar todos os 
seres humanos

! “E disseram à mulher: Agora cremos não somente por causa do que você 
disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador 
do mundo.” Jo 4.42

! “vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do 
mundo.” 1 Jo 4.14

! “Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas 
também pelos pecados de todo o mundo.”1 Jo 2.2

! “Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.” Tt 2.11
! “Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos 

os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade.” 1 Tm
2.3,4



Evangelização

!Evangelização é o ato de comunicar as boas novas de 
salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações.

!Jesus evangelizou: “Jesus foi por toda a Galileia, ensinando 
nas sinagogas deles, pregando as boas novas do Reino e 
curando todas as enfermidades e doenças entre o povo.”
Mt 4.23

!Jesus nos ordenou evangelizar: “E disse-lhes: Vão pelo mundo 
todo e preguem o evangelho a todas as pessoas.”
Mc 16.15



Evangelização

Testemunho e Prática no Poder do Espírito

•At 4.31-33: "Depois de orarem, tremeu o lugar em que 
estavam reunidos; todos ficaram cheios do Espírito Santo 
e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da 
multidão dos que creram, uma era a mente e um o 
coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa 
alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que 
tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a 
testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e 
grandiosa graça estava sobre todos eles."



Missões
! Evangelização de pessoas de cultura 

diferente.
!A mensagem de salvação em Cristo 

Jesus é universal.
!O trabalho missionário adapta a forma 

de comunicar à cultura.
!Exemplos:

!Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia (At 
13.16-32)

!Paulo em Atenas (At 17.22-31)



O campo é
o mundo:
aqui, ali, em
todo o lugar
O CAMPO É O MUNDO, 
E A BOA SEMENTE SÃO
OS FILHOS DO REINO.
MATEUS 13:38



Próxima lição:
29/05: A urgência do discipulado


