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LIÇÃO 2 
Esteja Preparado 

 
     Lembra-se do dia em que começou a aprender a ler? Foi muito difícil, 
não foi? No princípio não sabemos nada sobre leitura. Depois ensinaram-
lhe a ler as primeiras letras do alfabeto. Em seguida já podia ler uma 
palavra e depois uma frase. Passo a passo aprendeu a ler, até que hoje isso é 
uma coisa natural. 
     Talvez também se lembre de quando começou a aprender o seu trabalho. 
Não aprendeu tudo num dia. Aprendeu um pouco de cada vez, e começou a 
pôr em prática o que estava a aprender até que pôde fazer o seu trabalho 
bem feito. 
     O mesmo acontece ao seu testemunho cristão. Há muito para aprender 
enquanto vamos dar o nosso testemunho de Cristo aos outros. Na lição 1 
aprendemos o plano de Deus para compartilhar as boas novas com homens 
e mulheres. Agora vamos ver que tipo de preparação precisamos para 
ganhar almas para Cristo. 
 
Nesta Lição Estudará... 
Aprendendo a Conhecer Cristo 
Enchei-vos do Espírito Santo 
     Precisa de Poder 
     Precisa de Ser Guiado 
Use as Suas Melhores Armas 
     A Espada do Espírito 
     O Nome de Jesus 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Entender o que é basicamente indispensável para o preparar para o 
evangelismo pessoal. 
 
APRENDENDO A CONHECER CRISTO 
Objectivo 1: Explicar como pode conhecer Cristo melhor. 
     Nós fomos salvos para um propósito. Fomos chamados para sermos 
testemunhas, para compartilharmos o que o Senhor tem feito nas nossas 
vidas. Mas antes de podermos testemunhar de Cristo, primeiro precisamos 
de O conhecer pessoalmente. Pois como podemos falar de alguém que não 
conhecemos? Por acaso, algum júri o chamaria para testemunhar de alguma 
coisa sobre a qual não sabe nada? 
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     É verdade que Jesus enviou os Seus discípulos a todo o mundo para 
espalhar as boas novas. Mas, Ele mandou que eles esperassem até que 
estivessem completamente prontos. E, esta preparação leva tempo.   
     Pode não levar muito tempo para se decorar certos versículos da Bíblia 
ou para estudar certos métodos de como abordar as pessoas. Observar como 
outros trouxeram pessoas a Cristo, pode não demorar muito. Mas, aprender 
a conhecer Cristo, a conhecer o poder da Sua ressurreição, a profundidade 
do Seu amor, leva uma vida inteira de aprendizagem com o próprio Senhor 
Jesus. Nós sempre desejamos conhecê-Lo melhor quando estamos a 
trabalhar para Ele. 
     O apóstolo Paulo escreveu sobre isso à igreja de Corinto. Ele disse que 
tinha decidido não conhecer ninguém nem nada a não ser Jesus Cristo, e 
Este, crucificado (1 Coríntios 2:2). 
     Os discípulos também tiveram o seu tempo de aprendizagem. E este 
tempo a aprender, foi a chave do segredo do seu sucesso em espalhar as 
boas novas sobre Cristo, o seu Senhor. Não tenho a menor dúvida de que no 
dia em que Cristo chamou os Seus discípulos, eles creram n’Ele. Leva só 
um momento para crer em Jesus e para O aceitar. Mas assim como uma 
criança não pode crescer e andar num dia, os discípulos também levaram 
tempo para conhecer Jesus. Levaram toda a sua vida! 
     Nós lemos na Bíblia que Jesus transformou a água em vinho numa festa 
de casamento. Quando os Seus discípulos viram isso creram n’Ele. Quando 
Ele falou ao vento e ao mar tempestuoso, o vento parou e o mar aquietou-
se. E, os seus discípulos maravilhados perguntaram uns aos outros: “Mas 
quem é este...?” (Marcos 4:41). Naquele dia, também, eles vieram a 
conhecê-Lo melhor, viram mais do Seu poder. O conhecimento deste poder 
ilimitado do Senhor deu-lhes paz. 
     Mais tarde, as Escrituras contam que no fim do Seu ministério terrestre, 
muitos dos Seus discípulos O deixaram. Mas não os doze que tinham 
chegado a conhecer o Senhor tão bem. Pedro, falando em nome deles disse-
Lhe: “... Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna”         
(João 6:68). Somente este conhecimento os conservou juntos do seu Senhor. 
     Tomé, um dos discípulos, ficou totalmente chocado com a morte de 
Jesus, em quem ele havia crido. Da noite para o dia transformou-se num 
duvidoso confuso. Recusou aceitar o facto de Cristo ter sido levantado da 
morte. Mas quando Cristo Se apresentou a Tomé, este caiu diante d’Ele 
dizendo: “... Senhor meu, e Deus meu” (João 20:28). O conhecimento 
pessoal que ele tinha de Cristo trouxe-o para mais perto do seu Mestre. 
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     Pedro viu todo o esplendor de Jesus no Monte da Transfiguração    
(Lucas 9:29). Deus tinha-lhe revelado a verdadeira natureza do Seu Filho, 
Jesus. Três vezes Jesus deu-lhe a incumbência de ajudar outros crentes. Ele 
falou com poder e autoridade sobre o nome de Jesus. Entretanto não 
conhecia a extensão e a grandeza do amor de Deus. Não sabia que o amor 
de Deus era para toda gente, não importa qual raça ou cor. Deus teve 
dificuldade em fazer com que Pedro fosse até à casa de Cornélio. Foi só 
depois disso que Pedro ficou a saber que Deus trata todos com igualdade 
(Actos 10:34). 
     Assim pode ver-se que foi através de uma experiência contínua de estar 
com Jesus, ouvindo-O, falando com Ele, que os discípulos realmente 
chegaram a conhecê-Lo da mesma maneira antes de O poder compartilhar 
com os outros. 

Para Fazer 
 

1. Como podemos conhecer melhor Cristo? 
a) Passando tempo com Ele. 
b) Fazendo trabalho de memorização. 
c) Vendo como Ele opera na vida das pessoas. 
d) Ouvindo-O. 
e) Falando com Ele. 
f) Estudando meios de falar com as pessoas. 
 
2. Escreva duas coisas que os discípulos aprenderam quando passaram a 
conhecer melhor Jesus. 
 
Eles aprenderam sobre __________________________________________ 
 
e ___________________________________________________________ 
 
3. Quanto tempo leva para alguém conhecer realmente a Cristo?  
 
____________________________________________________________ 
 
ENCHEI-VOS DO ESPÍRITO  
Objectivo 2: Descrever como o Espírito Santo pode ajudá-lo no 
evangelismo pessoal. 
Precisa de Poder 
     Para poder ver resultados no evangelismo pessoal, no trabalho para 
Cristo, precisamos de poder. Antes de Jesus poder começar o Seu 
ministério, foi-lhe dado o poder do Espírito Santo (Lucas 4:18). Cristo 
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sabia que os Seus discípulos iam encontrar dificuldades e que precisariam 
de ajuda. Antes de os deixar para voltar para o Pai, disse-lhes: “Mas 
recebereis a virtude do Espírito Santo, que há-de vir sobre vós; e ser-me-eis 
testemunhas...” (Actos 1:8). 
     O Espírito Santo foi enviado para nos dar coragem e poder. Ele ajuda-
nos no nosso testemunho pessoal diário por Cristo. 
     Em 1965, quando eu era estudante universitário, houve um grande 
avivamento no meu país. Nos fins-de-semana nós saiamos para 
testemunhar. Vimos muitas igrejas crescerem e muitas outras começarem. 
Foi o poder do Espírito Santo que causou tudo isso. 
     Mas poderá perguntar-me: “Como é que eu posso ser cheio do Espírito 
Santo?” Precisa somente de abrir o seu coração perante o Senhor, contar-
Lhe as suas fraquezas e o desejo que tem de compartilhar as Suas boas 
novas com outros. Ele enchê-lo-á com o Seu Espírito Santo e poder, e 
conhecerá a alegria de estar bem preparado para essa tarefa. A promessa é 
para TODOS os que crêem em Jesus Cristo (Actos 2:1-4, 39). 
 

Para Fazer 
 
Nestes exercícios, circule a resposta certa entre as duas dadas entre 
parênteses. 
 
4. O resultado normal de termos recebido o Espírito Santo é que recebemos 
( poder / boas novas ) e nos tornamos ( apóstolos / testemunhas ). 
 
5. Cristo disse aos discípulos para esperarem até que fossem cheios do 
Espírito. Ele fez isto porque sabia que eles teriam  
( coisas para aprender / problemas ) e iam precisar de ( livros / ajuda ). 
 
Precisa de Ser Guiado 
     A ordem de Jesus é para ir  por todo o mundo. O Seu campo de trabalho 
é muito grande. Para evitar perda de tempo, precisa da liderança do 
Espírito. Jesus assegurou aos Seus discípulos que quando o Espírito Santo 
viesse Ele os guiaria a toda a verdade (João 16:13). 
     Em todo o mundo as pessoas querem ser guiadas. Umas voltam-se para 
os seus ancestrais mortos para serem guiadas. Outras estão à procura de 
direcção nas estrelas, no sol ou na lua. Mas, quando nós procuramos lugar 
para O servir, a nossa orientação vem de Deus. Não importa para onde Ele 
nos leva, sabemos que é o lugar certo porque Ele é o Caminho. Assim como 
um avião pode ser dirigido no escuro e através das nuvens em segurança até 
que aterre, Ele também nos guiará à pessoa certa no tempo certo. 
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     Filipe foi levado pelo Espírito a um homem no deserto que estava 
faminto e procurando as coisas de Deus (Actos 8:29). O apóstolo Paulo foi 
levado pelo Espírito ao lugar certo para poder ouvir o pedido de socorro do 
homem da Macedónia e ajudá-lo (Actos 16:9). 
     Em 1921, Deus, pelo Seu Espírito Santo, levou os primeiros 
missionários para a África Ocidental, para a Serra Leoa. De lá partiram para 
a Guiné francesa, atravessaram o Mali até ao coração da África Ocidental, 
ao meu país, o Alto Volta. 
     Se o Espírito Santo não tivesse guiado esses missionários, poderiam ter 
parado em algum desses países que tiveram que atravessar. Mas porque eles 
seguiram a liderança do Espírito, muitos no Alto Volta aceitaram o Senhor 
Jesus. Foi através desses novos cristãos que as boas novas de Jesus foram 
espalhadas a quase todos os países vizinhos. 
     Peça ao Espírito Santo para o guiar às pessoas que ouvirão o seu 
testemunho das boas novas de Cristo. Estou feliz por Deus ter guiado 
homens ao meu país muito antes de eu nascer para que pudesse conhecer 
Cristo Jesus. 
 

Para Fazer 
 

6. Responda às perguntas com Sim ou Não. 
  
a) Um familiar morto pode ajudar-nos a saber o que fazer na vida?  
 
  Sim  Não 
  
b) Devemos estudar as estrelas para procurar a direcção quando temos que  
    tomar alguma decisão? 
 
  Sim  Não 
 
c) O Espírito Santo sempre nos guia quando nós Lhe pedimos?  
 
  Sim  Não 
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7. Falámos de três ocasiões diferentes em que pessoas deixaram o Espírito 
Santo guiá-las. Qual foi o resultado em cada uma das vezes?  
 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 
 
USE AS MELHORES ARMAS 
Objectivo 3: Explicar quais as armas que precisamos para podermos 
resistir ao Diabo e partilhar as boas novas de Jesus. 
A Espada do Espírito 
     O meu povo tem um provérbio que diz: “Mãos vazias não matam 
cobras.” Jesus não nos mandou ao mundo com as mãos vazias. Ele deu-nos 
armas ou instrumentos de trabalho para podermos trabalhar. A tarefa é 
grande e não a podemos fazer com a nossa própria força. 
     Há alguém que está a tentar impedir-nos de testemunharmos as boas 
novas de Cristo. É o Diabo. Primeiro impediu Adão, o primeiro homem, 
para que não fizesse a vontade de Deus. Impediu o povo de Israel para que 
não obedecesse a Deus. Até tentou impedir Cristo de partilhar o amor de 
Deus com os homens. Jesus lutou contra ele e foi vitorioso. O que foi que 
Jesus usou para lutar com o Diabo? Usou a Palavra de Deus, que é chamada 
a Espada do Espírito. Se nós usarmos a Espada do Espírito, teremos vitória 
contra Satanás. 
 
“Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada 
alguma de dois gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das 
juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do 
coração” (Hebreus 4:12). 
 
     O próprio Jesus usou a Espada quando foi tentado no deserto (Mateus 
4:4). Estevão usou a mesma Espada e fez os seus acusadores ficarem com 
raiva e confusos (Actos 7:54). Paulo escreveu aos Efésios instruindo-os 
para que vestissem toda a armadura de Deus. A batalha contra Satanás é 
grande. Não estamos a lutar contra pessoas humanas, mas contra forças 
espirituais malignas. Paulo deu-nos como ilustração um soldado vestindo a 
armadura que o protegeria contra o inimigo.  
     Em Efésios 6:14-17 dá-nos a lista das partes da armadura. Aqui está: 
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A Armadura de Deus 
 
Verdade  � � � � Cinto 
Justiça  � � � � Couraça 
Prontidão para partilhar as boas novas � Sandálias ou sapatos 
Fé � � � � � Escudo 
Salvação � � � � Capacete 
Palavra de Deus � � � � Espada do Espírito 
 
     Quando aceita Jesus como seu Salvador, recebe o Capacete da Salvação. 
A sua Fé é o Escudo. Enquanto fala a Verdade está a vestir o Cinto. A sua 
nova vida é limpa e pura. É a sua Couraça da Justiça. Os seus Sapatos são 
o seu desejo de compartilhar as boas novas sobre Cristo. A Bíblia é a sua 
Espada do Espírito. Quando veste toda a armadura, ganha a batalha! 
 
O Nome de Jesus 
     Não se esqueça que lhe foi dado o privilégio de compartilhar as boas 
novas sobre Jesus Cristo. Não é em seu próprio nome que fala, mas em 
Nome de Jesus. Um embaixador não fala em seu nome mas em nome do 
seu país. 
     É o Nome de Jesus que salva. Fora do Seu Nome não há salvação. Se 
formos a Deus através desse Nome, Ele ouvir-nos-á e responderá às nossas 
orações. Cristo não nos deu prata nem ouro, mas deu-nos algo que o 
dinheiro não pode comprar. Deu-nos o Seu Maravilhoso Nome! Não é de 
admirar que milhares de cristãos no mundo inteiro cantem sobre o nome de 
Jesus. "Há algo de maravilhoso nesse Nome!" 
 
“... E o seu nome será: Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da 
eternidade, Príncipe da paz” (Isaías 9:6). 
 

Para Fazer 
 

8. Que arma Jesus usou para impedir que o Diabo parasse o Seu trabalho? 
 
____________________________________________________________ 
 
9. Qual a arma especial que Jesus nos deixou? _______________________ 
 
____________________________________________________________ 
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10. Suponhamos que não veste a armadura de Deus. O que lhe acontecerá? 
a) Será fácil o Diabo impedi-lo de obedecer a Deus. 
b) O Diabo não pode impedi-lo de obedecer a Deus. 
 
11. Ponha um X nos espaços em branco para mostrar as partes da armadura 
que já vestiu. 
 
  Sim  Não 
 
Cinto      
 
Couraça      
 
Sapatos      
 
Escudo      
 
Capacete     
 
Espada      
 
     Se gostou da lição 2, antes de prosseguir com os seus estudos, eu queria 
que pensasse em alguém que gostaria de ajudar a encontrar Jesus Cristo. 
Ore para que Deus o ajude a compartilhar com essa pessoa, a sua 
experiência pessoal de como aceitou Cristo como seu Salvador.  
 
Escreva o nome dela aqui e ore por ela.  
 
____________________________________________________________ 
 
      
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 




