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LIÇÃO 7 
O Que Faz a Igreja pelo Mundo 

 
     Na última lição, vimos que os crentes têm responsabilidades para com os outros crentes, já que 
todo o crente faz parte da família de Deus. Os Cristãos têm um contacto especial com os irmãos e 
irmãs em Cristo. 
     Mas a Igreja têm também deveres para com os não cristãos. Um crente não deve nunca estar tão 
preocupado com os outros que se esqueça dos que não pertencem à Igreja. Nesta lição, veremos quais 
os deveres do crente para com os incrédulos e descrentes. 
     Tal como outras lições anteriores, deve aplicar o que aprender nesta. Deus não se agrada por 
apenas sabermos o que fazer e não fazermos o que devemos. Tal como Tiago disse: “Aquele, pois, que 
sabe fazer o bem, e o não faz, comete pecado” (Tiago 4:17). Vamos aplicar esta lição, fazendo as coisas 
que ela ensina. 
 
Nesta Lição Estudará... 
Os Crentes Opõem-se ao Mal 
Os Crentes Anunciam o Evangelho 
Os Crentes Enviam Obreiros 
Os crentes Sustentam Obreiros 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Indicar três coisas que o Cristão deve fazer para ganhar os incrédulos. 
Definir a palavra evangelizar. 
Descobrir a sua responsabilidade no alcançar os perdidos. 
 
O CRENTES OPÕEM-SE AO MAL 
Objectivo 1: Dizer como o crente se pode opor ao mal. 
     Já algumas vezes esteve a dever dinheiro a alguém? Há certas dívidas que o dinheiro não pode 
pagar Ora, temos uma responsabilidade que o dinheiro não pode cobrar. Todo o crente tem uma tal 
dívida. Que obrigação é essa? Paulo explica-a: “Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas 
vezes propus ir ter convosco... para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais 
gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes”     
(Romanos 1:13-14). 
      O povo de Deus deve ser conhecido pelas suas acções piedosas. O povo de Deus deve fazer boas 
obras. Jesus disse: “Vós sois o sal da terra...” (Mateus 5:13). Mas o sal é inútil se não desempenhar a 
sua função. Jesus também disse: “Vós sois a luz do mundo...” (Mateus 5:14). 
     Mas uma luz não deve esconder-se – deve brilhar. Uma luz brilha sobre todos numa sala. “Assim 
resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso 
Pai que está nos céus” (Mateus 5:16). 
     Quando alguém se converte a Cristo, começa um nova vida. Deixa de fazer o mal que dantes fazia. 
Deseja, ao contrário, fazer o que é agradável a Deus. Tal como o sal muda o sabor da comida e a luz 
transforma as trevas, a vida piedosa de Cristo influi na vida dos que o rodeiam. Ele ao fazer o bem 
está a influenciar o próximo. Deste modo, é uma força contra o mal. 
     Certa vez li a história de um jovem chamado Nicky. Nicky odiava as pessoas. Aprendera a lutar e a 
matar. Os seus amigos e ele formaram uma quadrilha que roubava e destruía. Nicky começou a drogar 
-se e era ainda um adolescente, já a sua vida era muito ímpia e corrupta. Mas um dia, alguém lhe falou 
do amor de Deus. Um crente disse-lhe que em Cristo Jesus podia ter uma nova vida. E Nicky aceitou 
Jesus. Abandonou a quadrilha, deixou de lutar e matar. Mas Nicky fez mais do que isso! Começou a 
ajudar outros jovens que tinham problemas semelhantes. Falou-lhes de Jesus Cristo. Ajudou-os a 
abandonarem a droga e a deixarem de odiar as pessoas. 
     Pela graça de Deus, o mal foi derrotado na vida de Nicky. Mas mais do que isso, Nicky usou a sua 
influência para fazer parar o mal. A sua vida era uma luz brilhando nas trevas de uma comunidade 
pecaminosa. 
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     Os Cristãos também podem impedir o mal por meio das suas orações. O sobrinho de Abraão, Lot, 
não ama Deus como o seu tio que, naturalmente, estava muito preocupado com o sobrinho. Tentou 
encorajar Lot a servir a Deus mas Lot quis viver numa cidade reconhecida pelo seu pecado. Abraão 
orou pelo sobrinho e por causa das suas orações, Deus salvou Lot de ser destruído com a cidade 
ímpia. Leia a oração de Abraão em Génesis 18:22-33. 
 

Para Fazer 
 
1 Escreva a palavra certa no espaço em branco. 
 
 a) Os crentes lutam contra o mal fazendo        
 
 b) Jesus comparou os Cristãos ao      e à     
 
 c) O que aconteceu a Nicky mostra que um cristão pode lutar contra o     
     no local onde vive. 
 d) A vida de Abraão mostra que os que amam Deus devem      
     pelos que não amam Deus. 
 
OS CRENTES ANUNCIAM O EVANGELHO 
Objectivo 2: Definir a palavra evangelizar. 
     Paulo escreveu à igreja de Filipos relativamente aos deveres dos Cristãos: “Para que sejais 
irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, 
entre a qual resplandeceis como astros no mundo; retendo a palavra da vida” (Filipenses 2: 15-16). 
     Paulo diz não ser suficiente levar apenas uma vida piedosa. Devemos também “oferecer-lhes a 
mensagem da vida”. O Evangelho deve ser contado em palavras e em actos. 
     Jesus disse: “Portanto, ide, ensinai a todas as nações...” (Mateus 28:19). Esta palavra é conhecida 
como a Grande Comissão. Marcos regista palavras semelhantes. “... Ide por todo o mundo, pregai o 
evangelho a toda a criatura” (Marcos 16:15). Aqui, a palavra pregar não significa um discurso formal 
perante um grupo. Significa muito simplesmente contar ou anunciar. Nem todos os crentes podem 
pregar mas todos podem anunciar o Evangelho. Por vezes, utiliza-se a palavra evangelizar que 
significa “anunciar as boas novas”. Todo o crente deve obedecer à ordem de Cristo de anunciar o 
Evangelho e fazer discípulos. 
     Como vimos na última lição, Deus quer que o seu corpo, a Igreja, cresça. “... vai crescendo em 
aumento de Deus” (Colossenses 2:19). A primitiva igreja era uma igreja que crescia. Num único dia, 
agregaram-se três mil pessoas à Igreja (Actos 2:41). Para o corpo de Cristo, é natural o crescimento. 
“e todos os dias acrescentava o Senhor à Igreja aqueles que se haviam de salvar (Actos 2:47)." Uma 
igreja que não cresce não é saudável. 
 

Para Fazer 
 
2 Circule a melhor das duas respostas dadas entre parênteses. 
 
 a) Em Mateus 28:19, o verbo pregar significa ( dar um sermão / anunciar o Evangelho ). 
 b) A palavra evangelizar significa ( anunciar as boas novas / pregar ). 
 c) Uma igreja que não cresce por não ganhar almas para Cristo é uma igreja                        
     ( saudável / doente ). 
 
3 O que está a fazer para cumprir a grande comissão? Quando é que foram ganhos novos 
 crentes ao seu grupo? Faça uma lista daqueles a quem devia falar de Jesus. Ore por cada um 
 deles. Fale-lhes. 
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4 Reveja esta lição e indique dois deveres da Igreja. 
 
 a)            
  
 b)             
 
OS CRENTES ENVIAM OBREIROS 
Objectivo 3: Explicar qual a razão de a Igreja dever enviar obreiros. 
     A Igreja deve anunciar as Boas Novas. Em Mateus 28:19 e Marcos 16:15, descobrimos a palavra 
ir. Por vezes, não é necessário ir longe. Mas outras vezes, os Cristãos necessitam de ir a uma zona 
diferente. O Evangelho deve ser anunciado em zonas onde não há crentes. Jesus mandou que: "E em 
seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações...”            
(Lucas 24:47). (A palavra nações significa aqui tribos ou grupos de pessoas). A Igreja tem uma enorme 
tarefa. mas Deus prometeu-nos o Espírito Santo. “Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há-de 
vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas... (Actos 1:8)." 
     A primitiva igreja obedeceu enviando obreiros. Na igreja de Antioquia, havia alguns profetas e 
doutores... Quando serviam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santos ordenou-lhes: “Apartai-me Barnabé 
e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os 
despediram” (Actos 13:2-3). 
     Esta passagem é um modelo a seguir. Indicarei alguns dos princípios aqui patentes. 
 
 1. Os homens enviados eram fiéis num ministério da sua igreja local. 
 2. A decisão foi tomada após muita oração. 
 3. Os homens sentiram a chamada de Deus e a Igreja enviou-os. 
 
     Os obreiros foram enviados por Deus e pela Igreja. Quando regressaram, apresentaram um 
relatório à igreja. “E quando chegaram, e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera 
por eles...” (Actos 14:27). 
 

Para Fazer 
 
5 Indique a resposta correcta às seguintes questões: 
 
 a) Quando Jesus disse “ide e anunciai as boas novas”, queria dizer: 
     1. ide à vizinhança que mora perto. 
     2. ide a uma grande distância para espalhar o Evangelho no estrangeiro. 
     3. ide aos que ainda não ouviram o Evangelho, estejam perto ou longe. 
 
 b) O envio de obreiros é algo que é feito 
     1. pelo que parte. 
     2. pela Igreja e seus responsáveis. 
     3. pela Igreja e pelo Senhor. 
 
OS CRENTES SUSTENTAM OBREIROS 
Objectivo 4: Indicar o tipo de sustento que deve ser dado aos que a Igreja envia. 
     A Igreja deve sustentar os obreiros que envia. Seria muito triste se fossem enviados e depois 
esquecidos. A Igreja deve também orar por eles. Paulo escreveu à igreja de Roma: “E rogo-vos, 
irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo... que combateis comigo nas vossas orações, por mim, a Deus” 
(Romanos 15:30). À igreja de Colossos, disse: “Orando, também, juntamente, por nós, para que Deus 
nos abra a porta da palavra” (Colossenses 4:3). Os obreiros enviados ainda continuam a fazer parte da 
assembleia. Devemos orar por eles. 
    Paulo também agradeceu às igrejas por lhe enviarem dinheiro. (Leia Romanos 15:24;         
Filipenses 2:25 e 4:15). Por vezes, os obreiros necessitam de dinheiro para fazer a obra que Deus lhes 
ordenou que fizessem. 
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Para Fazer 
 
6  Quando a igreja primitiva enviou obreiros, 
 a) ajudou-os com ofertas. 
 b) continuou a orar por eles. 
 c) criticou os resultados do seu ministério. 
 
7 a) Diga o nome de um obreiro enviado pela sua igreja.       
 
 b) Tem-no sustentado com as suas orações e dinheiro?       
  
8 Sabe de alguma tribo ou região que desconhece o Evangelho de Cristo? Diga qual. 
 
             
 
     Jesus disse: “Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos; rogai, pois, ao Senhor da 
seara, que envie obreiros para a sua seara” (Lucas 10:2). 
 
9 Reveja toda a lição e indique o mínimo de três deveres dos Cristãos para com os incrédulos. 
 
 a)             
 
             
 
 b)             
 
            
  
 c)             
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




