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LIÇÃO 1 
Siga o Plano 

 
     Se quer construir uma casa, qual é o primeiro passo que precisa dar? 
Antes de começar a trabalhar, precisa de ter um plano. Precisa de decidir 
quantos quartos são necessários, onde vai pôr as portas e as janelas. Precisa 
de um plano ou planta para ajudá-lo à medida que vai construir. Então 
ficará satisfeito com o resultado. 
     No Velho Testamento lemos que Deus disse ao Seu povo como construir 
o lugar para O adorar.  Ele deu-lhes uma planta. Na verdade, Ele disse-lhes 
sete vezes para que tivessem a certeza de seguir o Seu plano exactamente. 
Quando eles obedeceram, o edifício ficou pronto com sucesso e Deus ficou 
satisfeito. 
     Se queremos ganhar pessoas para Jesus Cristo, também precisamos de 
um plano. Deus deu-nos esse plano na Sua Palavra. Vemos esse plano na 
vida e no ministério de Jesus e também através do exemplo dos primeiros 
cristãos. Ao mesmo tempo que aprende sobre o plano de Deus, ficará em 
condições de aplicá-lo no seu próprio ministério de compartilhar as boas 
novas sobre Jesus Cristo. 
     Isto é Evangelismo Pessoal. 
 
Nesta Lição Estudará... 
O Plano de Deus 
A Vida de Cristo 
O Exemplo dos Primeiros Cristãos 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Entender a verdadeira natureza do plano de Deus para o evangelismo 
pessoal. 
Aplicar na sua vida diária o exemplo de Cristo e dos primeiros cristãos. 
 
O PLANO DE DEUS 
Objectivo 1: Explicar qual é o plano de Deus para o evangelismo pessoal. 
     Já imaginou porque Deus decidiu criar o universo: céu e terra, estrelas e 
mares, montanhas e vales, e naturalmente, o homem? Bom, muitas pessoas 
fazem esta pergunta, mas a resposta é simples. Deus tem um propósito, um 
plano, para tudo. Nada foi criado sem um propósito. 
     Desde o começo, mesmo antes da criação do homem, o propósito de 
Deus era partilhar tudo o que  tinha com o homem. E este é o verdadeiro 
plano do evangelismo pessoal – partilhar o que temos! 
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     “E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem...” (Génesis 1:26). 
Deus partilhou com o homem o Seu ser pessoal, a Sua própria natureza. 
Isto era a boa nova, Ele ia partilhar a Si Mesmo com o homem. Depois de 
partilhar com o homem a Sua própria natureza, Deus então deu ao homem 
tudo o que havia criado. Mais tarde, no lindo Jardim do Éden, Ele desceu e 
andou de mãos dadas com aquele homem, Adão. Exactamente como um pai 
falaria com o filho, eles falaram um com o outro. Havia perfeito 
entendimento entre eles. Oh! Como gostaria de ser um bom pintor! Mas 
mesmo que fosse, falharia completamente por não poder mostrar-lhes como 
era maravilhoso. 
     Uma surpreendente realidade é o facto deste amor de partilha de Deus 
não ter parado somente em Adão. Quando o homem pecou, Deus 
entristeceu-Se, mas a Sua atitude não mudou. Ele desceu outra vez e 
partilhou com o homem a boa nova da vinda do Salvador. Em Génesis 3:15 
vemos o primeiro anúncio desta boa nova. Deus está a falar com a serpente, 
Satanás, e diz: “...Este te ferirá a cabeça...” Aqui Ele estava a falar do Filho, 
Jesus Cristo. Estava a dizer: “A Serpente, Satanás, esmagou Adão quando o 
levou a pecar. Mas Eu enviarei o Meu Filho, Jesus Cristo, para esmagar 
Satanás.” 
   Sim, Deus estava a compartilhar o Seu amor sem limites. Em João 3:16 
lemos: “Porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o Seu Filho 
Unigénito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida 
eterna.” Este versículo tão conhecido é o coração do plano do próprio Deus 
para o evangelismo pessoal. O Seu amor é um amor pessoal, um amor que 
se dá, que se compartilha com todas as pessoas, você incluído. 

 
Para Fazer 

 
1. Deus mostrou o Seu plano de evangelismo pessoal 
a) andando com Adão 
b) colocando Adão num lindo jardim 
c) compartilhando com Adão a Sua própria natureza 
 
2. Quando Adão pecou Deus continuou a compartilhar a Si mesmo com os 
homens 
a) dando-nos o Seu Filho Jesus 
b) punindo a serpente 
c) ficando triste 
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3. Por que Deus quis compartilhar a Si mesmo e ao Seu Filho com todos os 
homens e mulheres? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
A VIDA DE CRISTO  
Objectivo 2: Catalogar as maneiras pelas quais Jesus nos mostrou os 
planos de Deus para o evangelismo pessoal. 
     O homem pecou. Doenças, tristezas, guerras e até a morte vieram como 
resultado. Embora Deus não pudesse mais andar com o homem como fazia 
antes, ainda tinha um plano para continuar a Sua obra, para compartilhar 
com os homens. Esse plano era enviar-nos Jesus. 
     Falando sobre o seu próprio trabalho e missão, Jesus disse: 
 
“O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os 
pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade 
aos cativos, e dar vista aos cegos; a pôr em liberdade os oprimidos; a 
anunciar o ano aceitável do Senhor” (Lucas 4:18-19). 
 
     Recentemente, no meu país, o Alto Volta, na África Ocidental, eu estava 
a assistir a uma assembleia de mais ou menos 600 cristãos. Eles estavam a 
cantar estas palavras: 
 

“Se não fosse pelo Teu poder de curar e salvar, Senhor, 
as montanhas seriam a minha casa 

e o inferno a minha herança!” 
 

     Jesus ensinou-nos o plano de evangelismo pessoal através do Seu 
próprio exemplo. Ele não fez distinção de pessoas. Recebeu pessoas muito 
bem educadas como Nicodemos e alguns gregos que eram mestres. Foi 
hospedar-se e comer com pecadores. Leprosos vieram a Ele, e curou-os a 
todos. Até endemoninhados vieram a Ele e libertou-os. Quando precisava 
de descanso, em vez disso, fazia tempo para estar com as crianças. 
Soldados e viúvas encontraram ajuda n’Ele. Quem poderia alguma vez 
acusá-Lo de ser indiferente para com o povo que precisava da Sua ajuda? 
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     Jesus tinha um objectivo: fazer a obra e a vontade de quem O tinha 
enviado. O apóstolo Pedro, falando da vida e do ministério de Jesus, disse: 
“... o qual andou fazendo o bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, 
porque Deus era com ele” (Actos 10:38). Deus estava a trabalhar em Cristo, 
perdoando pecados, trazendo as pessoas de volta a Si. 
     Cristo estava pronto a fazer qualquer sacrifício para realizar a obra do 
Pai. Primeiro deixou o Seu lar no céu, o Seu trono, a Sua glória para vir até 
nós. Nasceu numa manjedoura porque aqueles a quem veio ajudar não O 
receberam. Mas, o seu maior sacrifício foi quando, pela Sua própria 
vontade, deu a Sua Vida na cruz. Foi somente ali que Jesus gritou: “... Está 
consumado!” (João 19:30). Foi um grito de satisfação. O Seu trabalho estava 
feito. O modelo para o evangelismo pessoal – partilhando as boas novas – 
ficava claro para sempre. 
     Sim, Cristo experimentou a morte para que nós pudéssemos viver. 
Pagou a nossa dívida para com Deus. Cristo, o Senhor dos senhores e Rei 
dos reis, andou nesta terra como um servo, não tendo lugar onde descansar 
a cabeça. Ele fez isso porque nos amou. Haverá alguma boa nova melhor 
do que esta? Certamente que não! 
 

Para Fazer 
 
4. Aqui estão algumas declarações sobre Jesus. Circule a letra que corres-
ponde às declarações verdadeiras. 
a) Ele foi enviado por Deus. 
b) Ele preocupou-se com as pessoas. 
c) Não ajudou todos os que vieram a Ele. 
d) O Seu poder era limitado. 
e) O Seu propósito era fazer a vontade de Deus. 
f) Estava pronto para o sacrifício. 
 
5. Porque Jesus estava disposto a dar-Se por nós? ____________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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EXEMPLO DOS PRIMEIROS CRISTÃOS  
Objectivo 3: Explicar porque os cristãos primitivos podem ser o nosso 
exemplo ao compartilharmos as boas novas sobre Cristo. 
     Cristo veio, como vimos, para nos falar de Deus e do Seu amor por nós. 
Homens perversos crucificaram-No numa cruz. Mas Ele não ficou preso no 
túmulo. Voltou a viver, levantou-Se do túmulo, e agora está sentado ao lado 
direito do Pai no céu. Mas dou graças a Deus porque o Seu plano de 
partilhar as boas novas com os homens não terminou em Jesus. Cristo 
transmitiu-o aos Seus apóstolos e aos Seus discípulos. Ele disse-lhes: “... Ide 
por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura” (Marcos 16:15). Esta 
ordem não é só para um grupo de pessoas seleccionadas como os apóstolos, 
os evangelistas, os diáconos, os pastores ou os professores. Esta ordem é 
para todos nós. 
     Mas como é que Jesus enviou os Seus discípulos? Bom, na Sua oração 
intercessora ao Pai, Cristo disse: “Assim como tu me enviaste ao mundo, 
também eu os enviei ao mundo” (João 17:18). E como foi que Deus enviou 
Jesus? Ele enviou-O com poder e autoridade. Ele enviou-O a todo o mundo. 
Ele enviou-O, não para condenar o mundo, não para julgar, mas para 
libertar. Esta é a missão que Jesus nos confiou. É como se Ele tivesse dito: 
“Pai, assim como Tu me enviaste, Eu também os envio. Guarda-os como 
Me guardaste. Ouve-os como Me ouviste. Fica com eles como ficaste 
comigo.” Não é maravilhoso pensarmos que somos mensageiros de Deus?! 
     Agora vamos permitir que os nossos olhos observem Pedro, enquanto 
ele fala sobre este mesmo Jesus, no Dia de Pentecostes. Esta história está 
registada em Actos 2:14-39. Tente imaginá-lo em pé, diante da multidão, 
compartilhando Cristo com os outros. Ouça-o enquanto fala diante dos 
juízes. Pode ouvi-lo dizer: “Como posso deixar de contar o que vi e ouvi?” 
     Agora siga-o até à casa do oficial romano, Cornélio, um homem que 
estava à procura de Deus.  Vê-lo-á a contar novamente o seu testemunho 
sobre Cristo a outras pessoas (Actos 10:34-43). 
     O livro de Actos dá-nos muitas informações sobre o apóstolo Paulo e as 
suas viagens. Siga Paulo nas suas viagens e ouça o que ele diz. Vai ver que 
ele não vai falar de ninguém a não ser de Cristo, e Este crucificado. Ganhar 
homens para Cristo e compartilhar a sua experiência cristã com os outros 
era o ardente desejo sempre presente no coração do apóstolo Paulo. 
     Paulo estava disposto a sofrer para poder partilhar as boas novas. Ele foi 
lançado na prisão, espancado, acorrentado, teve fome, solidão, foi 
esquecido pelos seus companheiros de trabalho. Nada disso o fez parar de 
compartilhar as boas novas com outros. Se não podia falar, escrevia a sua 
mensagem, ou pedia a outra pessoa que a escrevesse em seu nome. Fez 
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tudo isto até ao dia em que pôde dizer: “Porque eu já estou sendo oferecido 
por aspersão de sacrifício... acabei a carreira...” (2 Timóteo 4:6-7). 
     Antigamente em África, quando um caçador matava um elefante, corria 
para casa para anunciar a boa nova a toda a comunidade. Quando os 
americanos pisaram a lua pela primeira vez, esta boa nova foi espalhada 
pela rádio, televisão, jornais – por todos os meios em toda a parte. Está na 
natureza do homem o querer compartilhar as suas boas notícias com os 
outros. Não deveríamos nós, que temos notícias bem maiores, compartilhá-
las em nosso redor? 
     Quando Jesus Se revelou à mulher samaritana, ela também, como este 
caçador africano, correu de volta para a sua gente. Compartilhou com todos 
o que Cristo tinha feito na sua vida (João 4:5-29). 

 
Para Fazer 

 
6. O que tem em comum o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e a mulher 
samaritana? 
a) Eram pessoas cultas. 
b) Queriam compartilhar Cristo com os outros. 
c) Queriam que o povo os respeitasse. 
 
7. Por que tinham os primeiros cristãos tanto desejo de partilhar as boas 
novas sobre Cristo com as outras pessoas? 

 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 
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8. Aqui há um gráfico para mostrar como e porque é que Jesus foi enviado 
à terra por Deus.  Debaixo do título Os discípulos foram enviados, ponha 
um X no espaço em branco, se eles foram enviados por Jesus da mesma 
maneira. Depois, ponha um X nos espaços em branco que mostram como e 
por que é que nós fomos enviados. 
 
Jesus foi  Os discípulos foram Nós somos  
enviado            enviados    enviados 
 
Com uma missão        
 
Com poder        
 
Para sofrer        
 
Para todos        
 
Para libertar o povo       
 
Para partilhar as         
boas novas      
 
Para ser um exemplo       
do amor de Deus   
 
     Através das suas vidas e testemunhos os primeiros cristãos foram 
capazes de compartilhar as boas novas sobre Jesus em toda a Jerusalém, 
Judeia, Samaria e todo o Império Romano. Os crentes estavam em toda a 
parte. Pregavam e compartilhavam a sua experiência cristã com todas as 
pessoas. Na verdade foram os não crentes que os viam, a falar, a viver e a 
agir como Cristo, que lhes deram o nome de cristãos. Este nome quer dizer 
“como Cristo” ou “seguidores de Cristo”. 
     Os primeiros cristãos tinham tanto amor por Cristo, e estavam tão gratos 
por tudo o que Ele tinha feito em favor deles, que não podiam deixar de 
falar dessas boas novas. Eles queriam compartilhar com os outros. Nós 
também, queremos compartilhar com os outros o que Cristo fez por nós, 
pelas mesmas razões: porque nós O amamos, e queremos dar este amor aos 
outros. 
 
 
 




