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LIÇÃO 3 
Envolva-se 

 
     Um provérbio africano diz: “Uma mão só nunca construirá uma casa”. 
     Um provérbio francês diz: “A união faz a força”. 
     Um provérbio inglês diz: “Duas cabeças são melhores que uma”. 
     A Bíblia diz: “... Com quantos mais fios for entrançada uma corda, tanto 
mais sólida será” (Eclesiastes 4:12*). 
     Estes provérbios são verdadeiros. Para se construir uma casa precisamos 
de muitas mãos. Um pedreiro não pode fazer todo o trabalho sozinho. 
     Cristo disse: “... edificarei a minha igreja...” (Mateus 16:18). Mas Ele 
chamou-nos para trabalhar com Ele nessa grande tarefa. Cada um de nós 
tem uma parte. 
     Na lição 2 vimos a necessidade de estarmos preparados. Agora vai ver 
que precisa de estar pessoalmente envolvido, pois Cristo na Sua grande 
obra tem uma parte que só você poderá fazer! Que o Senhor o abençoe 
enquanto estuda! 
 
Nesta Lição Estudará... 
Seja Obediente 
Seja Como o Sal 
Seja Responsável 
Seja Dedicado 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Mostrar as maneiras que o ajudarão a envolver-se no evangelismo pessoal. 
Compreender como a obediência e a responsabilidade são necessárias no 
evangelismo pessoal. 
 
SEJA OBEDIENTE 
Objectivo 1: Explicar a importância da obediência no testemunho pessoal. 
     Certamente lembra-se de que falámos de uma festa de casamento em 
que Jesus transformou a água em vinho. Eu creio que as palavras que Maria 
disse aos servos, deveriam ser o lema de cada cristão. “... Façam tudo o que 
ele vos disser” (João 2:5*). 
     A não ser que haja obediência, não poderá haver envolvimento pessoal 
ou sucesso no evangelismo pessoal. É verdade que fomos enviados para 
todo o mundo. Esta é a ordem de Cristo para si e para mim. Como 
responderá? 
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     Por que é que Filipe deixou o grande avivamento em Samaria para ir 
para o deserto solitário? Porque o Senhor o mandou! Porque Deus falou, ele 
obedeceu (Actos 8:26). 
     Por que é que Abraão deixou a sua terra, os seus amigos e os seus pastos 
para ir para um lugar desconhecido? Ele fê-lo porque Deus o mandou 
(Génesis 12:1). Por que é que pegou no seu único filho a quem amava tanto 
e o ofereceu para os propósitos de Deus? Pode não ter entendido a razão 
naquela hora, mas porque Deus ordenou, ele obedeceu (Génesis 22:9-10). 
     Através dos tempos, muitas pessoas têm sofrido por obedecer a Cristo. 
Alguns têm escolhido morrer a negá-Lo. Total Obediência a Deus era a sua 
regra. 
     A Bíblia compara-nos a soldados (2 Timóteo 2:3). Cristo é o nosso 
Capitão. Como soldados de Cristo devemos obediência absoluta ao nosso 
Mestre. Se um soldado não obedecer ao seu líder, a batalha estará perdida. 
A obediência é a chave da vitória. 
 

Para Fazer 
 

1. Qual deveria ser a regra de todo o cristão que faz evangelismo pessoal? 
a) Fazer o que parecer mais razoável. 
b) Fazer o que Cristo mandar. 
c) Fazer o que pode alcançar mais pessoas. 
 
2. Um cristão é como um soldado quando ele pratica 
a) completa obediência. 
b) obedece ao que ele entende. 
c) meios que evitam o sofrimento. 
 
3. O que podemos esperar quando somos obedientes? _________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
SEJA COMO O SAL 
Objectivo 2: Mostrar como em muitas maneiras a natureza do cristão é 
como a do sal. 
     Antes de podermos fazer alguma coisa para Cristo precisamos de ser o 
que Ele quer que sejamos. Devemos ser testemunhas. O nosso testemunho 
não é tanto fazer, mas ser. Ser testemunha não é somente o nosso trabalho, 
mas deve ser a nossa própria natureza! É por isso que Jesus disse aos Seus 
discípulos: “Vós sois o sal da terra...” (Mateus 5:13). 
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     Por que é que Jesus nos compara com o sal? Bom, como sabe, o sal é 
usado para muitos propósitos. Gostaria de contar-lhes como o sal é usado 
no meu país. 
     O sal une as pessoas. No meu país, o Alto Volta, na África, o sal é 
usado para unir duas pessoas, duas famílias ou duas tribos. Antes de um 
jovem noivo se casar, ele dá um presente simbólico de sal aos pais da 
noiva. Assim é selada a sua união. Da mesma maneira, Jesus nos fez sal, 
para que pudéssemos unir as pessoas com Deus. 
     O sal cria amizade. O sal foi um dos primeiros presentes que os 
exploradores brancos usaram para ganhar a amizade dos chefes africanos. 
O pecado fez todos inimigos de Deus. Nós somos sal para trazer todos de 
volta para Deus. 
     O sal faz a paz. O meu avô tinha um touro de chifres afiados. Ninguém 
podia chegar-se perto dele. Mas o meu avô tinha um segredo. Quando ele 
queria chegar perto do touro ele levava uma pedra de sal na sua mão. 
Quando o touro via o sal, vinha até ao meu avô como um cordeirinho. 
     Jesus enviou-nos ao mundo para sermos fazedores de paz. Pacificadores. 
Se deixarmos as pessoas verem que nos preocupamos com as suas 
necessidades, poderemos compartilhar com elas a paz de Deus. 
     O sal preserva. Em todo o mundo, especialmente nos países em 
desenvolvimento, o sal é usado para preservar a carne. Se Deus não tivesse 
posto o sal no mar, os homens não poderiam viver na terra. Haveria 
poluição demais na água. A nossa presença, como o sal de Deus, preservará 
os homens e as mulheres do pecado, enquanto falamos de Jesus Cristo com 
eles. 
     O sal dá sabor. Quando Cristo nos compara ao sal, é uma maneira 
diferente de dizer que o mundo é como uma comida sem gosto. Isso é 
muito verdade, pois sem Cristo, sem Deus, a vida é sempre sem esperança. 
Não há verdadeira alegria na vida daqueles que não conhecem Cristo. Ao 
sermos sal na vida das pessoas que nos cercam, podemos ajudá-las a 
encontrar um novo significado na vida. 
     O sal em si mesmo não é alimento. O sal não é a parte principal de uma 
refeição, no entanto todos percebem a sua presença. Se a sua vida for como 
a vida de Cristo, a sua presença fará os outros perceberem que há um 
Cristo. A sua simples presença pode ser uma mensagem mais importante do 
que tudo o que pode dizer. 
     De onde vem o sal? Geralmente é tirado do solo. Temos minas de sal na 
África. Pode alguma coisa boa sair da terra? Pode. Deus criou-nos do pó da 
terra. Nós somos frutos da terra. Cristo também nos criou. Ele decidiu que 
nós, que éramos os Seus inimigos, e andávamos longe d’Ele, fôssemos 
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feitos sal. Pode alguma coisa boa sair de um túmulo? Pode. Cristo saiu de 
um túmulo! Que poder maravilhoso! 
     O sal é encontrado em toda a parte. Não há país, lar, ou família onde 
não se possa achar sal. Assim também o sal de Cristo alcança todo o 
mundo. 
     Cristo quer fazê-lo sal na Sua família e no lugar onde trabalha, para que, 
através da sua vida, as pessoas possam ver a obra maravilhosa de Cristo e 
glorificar Deus. 

Para Fazer 
 

4. Escreva quatro maneiras pelas quais pode ser como o sal onde vive. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
5. Circule a letra da frase que mostra uma lição que pode aprender com o 
sal. 
a) Um cristão faz inimigos. 
b) Um cristão ajuda as pessoas a encontrarem Deus. 
c) A nossa natureza deve ser como Jesus. 
d) As nossas palavras são mais importantes do que o que somos. 
e) A minha vida deve fazer as pessoas quererem conhecer Jesus. 
f) Uma vida sem Cristo é como uma comida sem sal. 
 
SEJA RESPONSÁVEL 
Objectivo 3: Definir a responsabilidade do cristão de ajudar as outras 
pessoas a conhecer Cristo. 
     Suponhamos que acabou de assistir a um acidente de automóvel em que 
as pessoas ficaram feridas e estão a gemer e a pedir socorro. O que faria? 
Poderia levá-las ao hospital mais próximo ou chamar uma ambulância. Mas 
em vez disso, simplesmente vai-se embora. O que aconteceria? 
     Embora não conhecesse as pessoas e nem tivesse causado o acidente, 
estaria a desrespeitar a lei, e poderia até ser preso por ter deixado de prestar 
socorro.   
     Leia o que Deus diz na Sua Palavra: 
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“A ti, pois, ó filho do homem, te constitui por atalaia sobre a casa de Israel; 
tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lha anunciarás da minha parte. Se 
eu disser ao ímpio: Ó ímpio, certamente morrerás; e tu não falares, para 
desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas 
o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Mas, quando tu tiveres falado 
para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não 
converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a 
tua alma” (Ezequiel 33:7-9). 
 
     Fico muito triste em ver que muitos cristãos não se dão conta da sua 
responsabilidade, ou dever, para com as outras pessoas. Nós temos uma 
responsabilidade definida. Não podemos de modo nenhum negligenciá-la. 
Pense naqueles em seu redor: na sua família, no seu trabalho, nos lugares 
públicos. Quantos estão a enfrentar lutas sem Cristo. Vai sentar-se e deixá-
los morrer? Não, mil vezes não! Por que não dizer como Isaías: “... Eis-me 
aqui, envia-me a mim” (Isaías 6:8). 
     Um dia, Jesus curou e depois libertou um homem que estava preso pelo 
diabo. Esse homem estava nu e vivia entre os túmulos de um cemitério. 
Depois da cura Jesus disse-lhe: “Torna para tua casa, e conta quão grandes 
coisas te fez Deus...” (Lucas 8:39). Eu posso imaginar esse homem indo de 
casa em casa, contando as boas novas do maravilhoso poder de Jesus! A 
nossa própria família, os nossos próprios amigos, a nossa própria cidade, 
nunca ouvirá falar das maravilhosas coisas de Cristo a não ser que nós 
falemos. 
     O apóstolo Paulo sentiu essa responsabilidade. Embora tivesse sido 
escolhido por Deus para levar a mensagem aos gentios, que não eram da 
sua própria raça, primeiro levou a mensagem ao seu povo, depois foi para 
os gentios, sem se esquecer de ninguém. Em Actos 1:8, creio que Jesus está 
a dizer-nos que devemos ser testemunhas primeiro em Jerusalém (na nossa 
casa), depois na Judeia (no nosso país), depois em Samaria (nos países 
vizinhos), e finalmente até nos confins da terra (o resto do mundo). Cristo 
quer falar ao Seu povo. Quer salvá-lo. Quer escrever os seus nomes no Seu 
Livro da Vida. Mas Ele não irá falar. Cristo quer trabalhar em si e através 
de si. 
     Quando Paulo falou aos líderes da igreja de Éfeso, disse estas palavras: 
 
“Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, 
por vós, e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu 
bispos, para apascentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu 
próprio sangue” (Actos 20:27-28). 
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Para Fazer 
 
6. Como vigia escolhido por Deus, qual é o seu dever mais importante? 
a) Estudar a Bíblia. 
b) Avisar os incrédulos da sua condição. 
c) Salvar pessoas. 
 
7. Primeiro eu devo falar ________________________________________ 
 
__________________________________________________ sobre Deus. 
 
8. Segundo eu devo falar ________________________________________ 
 
__________________________________________________ sobre Deus. 
 
9. Depois devo falar __________________________________________ e  
 
__________________________________________________ sobre Deus. 
 
10. Suponhamos que Deus lhe deu a oportunidade de falar com alguém 
sobre Cristo, e não o fez. A pessoa morreu sem ter ouvido. Como se 
sentiria? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
11. Suponhamos que tivesse falado de Cristo a uma pessoa e ela não tivesse 
querido ouvir. Mais tarde teria morrido. Como se sentiria? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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SEJA DEDICADO  
Objectivo 4: Dar as razões pelas quais devemos querer ser dedicados ao 
compartilhar as boas novas. 
     Embora a tarefa seja grande, agradou a Deus usar instrumentos 
humanos, testemunhas humanas, para espalhar as boas novas a todos os que 
haviam de crer. Só o facto de sabermos que Deus quer usar-nos já deveria 
ser suficiente para sermos dedicados no nosso testemunho de Jesus. 
     Deus não está com falta de trabalhadores. Se Ele quisesse, poderia 
mandar os anjos falarem de Cristo. Eles teriam feito isso da noite para o 
dia. É verdade que enviou os anjos para anunciarem aos pastores as boas 
novas do nascimento de Jesus. É verdade que foram os anjos que 
anunciaram a nova da ressurreição na manhã de Páscoa. Ainda pode 
mandar anjos ministrarem ao Seu povo, mas, não os escolheu para 
testemunharem sobre a cruz. Antes, escolheu-nos a nós – simples e fracos 
seres humanos – para anunciarmos as boas novas em toda a parte! 
     Não é maravilhoso saber que o Deus Todo-poderoso, escolheu depender 
de nós para trazer pessoas a Cristo? Ele não quer que o incrédulo morra no 
seu pecado. Somente isto já é boa nova digna de ser contada! Mas Ele 
precisa de mais pés, mais mãos, mais bocas, mais pessoas para compartilhar 
esta palavra da vida com aqueles que ainda não O encontraram. 
     Os cristãos muitas vezes dizem que estão à espera da volta de Cristo. 
Muitos hinos e coros têm sido escritos sobre a segunda vinda. Há muitos 
livros sobre este assunto. Muitas vezes temos até orado como o apóstolo 
João: “...vem, Senhor Jesus!” (Apocalipse 22:20). 
     Muitas vezes esquecemo-nos da condição que Ele estabeleceu para nós. 
Jesus disse: “E este evangelho do reino será pregado por todo o mundo, em 
testemunho a todas as gentes, e então virá o fim” (Mateus 24:14). 
     Quer que Ele venha depressa? Quer estar para sempre com Ele? Então, 
sem perda de tempo, seja dedicado em espalhar as boas novas. Tome uma 
decisão pessoal de ser dedicado! 
     Quando o apóstolo Paulo falou aos Romanos sobre isso, disse: “Rogo-
vos... que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável 
a Deus...” (Romanos 12:1). A palavra dedicado significa a mesma coisa que 
entregue. Quer dizer que se entregou completamente a alguma coisa. 
Entregue-se completamente à tarefa de espalhar as boas novas sobre Jesus 
Cristo! 
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Para Fazer 
 
12. Escreva duas razões porque devemos ser dedicados ao compartilhar as 
boas novas sobre Jesus.  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
13. Quer dedicar-se completamente à tarefa de espalhar as boas novas sobre 
Jesus? Porque não ora sobre isso agora mesmo? 
 
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




