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LIÇÃO 5 
Compreenda a Tarefa 

 
     Conta-se a seguinte história no meu país. Aconteceu no final de três 
meses de trabalho árduo nos campos. Tinha chovido o suficiente naquele 
ano, e a colheita era abundante. O chefe convocou um grande dia de festa. 
Homens e mulheres, meninos e meninas juntavam-se no lugar do grande 
mercado. Vinham de todas as direcções. 
     Muitos grupos de bailarinos exibiam-se. O povo andava de um lado para 
o outro. Toda a vila parecia ter ido parar ao mercado. Então, ao meio-dia, 
ouviu-se um grito ensurdecedor dentre a multidão. Uma pessoa gritava 
como se estivesse em perigo. Todas as atenções se voltaram para ela. 
     "O que aconteceu?" Perguntavam as pessoas umas às outras. Alguns 
pensaram que alguém tinha ficado louco. Mas, não, o homem explicou a 
razão do seu grito. Ele disse: “Quando olhei para esta multidão, pensei no 
dia vindouro, quando todos os que andam sobre a terra estarão debaixo 
dela. O sentimento de perda foi tão grande dentro de mim que não pude 
impedir o meu grito. Eu só queria gritar dentro de mim, mas perdi o 
controle. Saiu o grito!” 
     Esta história fez-me lembrar de uma outra, de um dia final de festa em 
Jerusalém. Pessoas de todas as nações estavam para deixar Jerusalém, sem 
realmente se terem encontrado com Deus. Cristo, sentindo uma grande 
perda, não podia evitar o grito: “... Se alguém tem sede, venha a mim, e 
beba” (João 7:37). 
     O grito de Jesus era o desejo de ajudar. A necessidade é muita em nosso 
redor. As pessoas estão a morrer sem Cristo. A perda é grande. Se não 
chegarmos a compreender isso não faremos o máximo para partilhar a 
nossa experiência. Que esta lição abra os seus olhos para a grande 
necessidade de evangelismo pessoal – compartilhar as boas novas. 
 
Nesta Lição Estudará... 
Precisam-se de Trabalhadores 
Precisa-se de Visão 
Precisa-se de Dedicação 
Precisa-se de Oração 
Precisa-se de Humildade 
Precisa-se de Entendimento 
     Compreenda a Tarefa 
     Conheça a Bíblia 
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Esta Lição Ajudará a... 
Explicar o que um trabalhador precisa para ser eficiente no evangelismo 
pessoal. 
Compreender a urgência e a importância de compartilhar as boas novas. 
 
PRECISAM-SE DE TRABALHADORES  
Objectivo 1: Dar as razões porque cada um de nós deve envolver-se como 
um obreiro no evangelismo pessoal. 
     Se olharmos à nossa volta, veremos milhões de pessoas sem Cristo. Se 
formos aos hospitais, veremos que milhares de pessoas estão a morrer sem 
Cristo. Vá à praia, aos estádios e verá muitos mais que nunca ouviram falar 
de Cristo e das Suas Boas Novas. 
     Quando Jesus falou aos Seus discípulos sobre a grandeza da tarefa, Ele 
comparou-a a um grande campo pronto para a ceifa. Mas disse que os 
ceifeiros eram poucos (Mateus 9:37). 
     Muitos cristãos não têm consciência desta grande necessidade. Muitos 
até dizem que não é da sua conta ganhar almas. Muitos são impedidos pelo 
medo ou porque não sabem como abordar uma pessoa para testemunhar. 
Entretanto, mais do que em qualquer época da história da Igreja, o Senhor 
da Seara precisa de obreiros. Ele está a chamar e a implorar cada dia: 
"Quem irá por Mim? Quem contará aos incrédulos do Meu sacrifício por 
eles? Quem será os Meus pés para andar, a Minha boca para falar?" 
     Os anjos gostariam muito de fazer essa obra, mas Deus não os escolheu 
para isso. O Seu desejo é usar homens. Se ao menos cada cristão se 
envolvesse nessa obra, tenho a certeza que muitas pessoas não morreriam 
em pecado, e que haveria um número muito maior de cristãos no mundo. 
     A ordem de Jesus não foi dada a uma só nação. Foi dada ao mundo todo. 
Era para todas as nações. Era para incluir os confins da terra. A tarefa que 
Jesus nos deixou certamente não é pequena. É maior do que podemos 
imaginar. Há necessidade de obreiros por toda a parte. 
     É verdade que ouvimos falar de muitas pessoas vindo a Cristo hoje. 
Milhões estão a louvar o Senhor em todo o mundo. Agradecemos-Lhe por 
essa obra maravilhosa. Mas a população do mundo está a crescer muito 
depressa. Isso significa que os campos do mundo continuam a crescer. 
Quando olhamos em redor e vemos o que ainda precisa ser feito, não 
podemos deixar de ter grande tristeza, porque muitos milhões ainda estão a 
viver em pecado. 
     Pode parecer-lhe que o seu trabalho na seara é como atirar pedras sobre 
uma montanha ou pôr baldes de água no mar. Mas quando cada um de nós 
se torna evangelista, plenamente consciente da sua responsabilidade para 
com os perdidos em nosso redor, começaremos a ver os resultados. 
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     Vamos orar, pedindo ao Senhor da seara que mande trabalhadores para 
juntar à Sua colheita. E quando orar, esteja também pronto a responder: 
“Senhor, aqui estou, envia-me a mim.” Se fizer isso, conhecerá a alegria de 
ser um cooperador com Cristo. 
     É verdade que certos ministérios são dados só a alguns na igreja (Leia 
Efésios 4:11). Mas evangelismo pessoal é para toda e qualquer pessoa que 
seja crente. Como alguém já disse: “O evangelismo pessoal é todo o 
trabalho de toda a igreja para todo o mundo.” Nascemos de novo. Não 
pertencemos mais a nós mesmos. Sirvamos pois totalmente ao nosso novo 
Senhor e Mestre.      
 

Para Fazer 
 
1. Quem é o Senhor da seara?_____________________________________ 
 
2. Quem são os trabalhadores (ceifeiros) na seara? ____________________ 
 
3. O que está a ser colhido? ______________________________________ 
 
4. Circule a letra em frente de cada razão verdadeira porque há falta de 
obreiros no evangelismo pessoal. 
a) Os cristãos não sabem o que fazer. 
b) Não há cristãos suficientes para fazer o trabalho. 
c) Muitos cristãos não fazem ideia de quantas pessoas estão a morrer sem  
    Cristo. 
d) Muitas vezes os cristãos têm medo de testemunhar. 
e) Deus escolheu só alguns trabalhadores em cada área. 
 
5. Qual é a resposta de Deus para a falta de trabalhadores na Sua seara? 
a) Ele quer que oremos para que os trabalhadores vão. 
b) Ele enviará anjos para fazerem o trabalho. 
c) Ele quer que o Espírito Santo faça o trabalho. 
 
6. Faça uma lista de três razões porque cada um de nós deve estar 
envolvido em evangelismo pessoal. 
  
a) __________________________________________________________ 
 
b) __________________________________________________________ 
 
c) __________________________________________________________ 
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PRECISA-SE DE VISÃO 
Objectivo 2: Explicar porque é preciso visão no evangelismo pessoal. 
     Estamos a viver dias penosos. Muitas pessoas estão a abandonar a sua fé 
em Deus. Outros estão a obedecer a espíritos mentirosos e a aceitar ensinos 
pagãos. O mundo todo parece estar a ir de mal a pior. Os valores morais 
estão a mudar. As instituições sociais estão-se a desmoronar. A rádio, a 
televisão e os jornais falam de assassinatos, guerras, fome. Por todo lado, 
gritos de socorro de almas desvalidas chegam aos nossos ouvidos. 
     Mas, a não ser que Deus nos dê uma visão, não seremos capazes de ver e 
ouvir esses gritos. Como uma testemunha pessoal, nós precisamos de ter 
uma visão clara ou, melhor, entender a condição dos não salvos. A visão 
dar-nos-á um desejo forte de ajudar esses necessitados. 
     Quando o apóstolo Paulo viu a visão do homem da Macedónia a clamar 
por ajuda, não perdeu tempo (Actos 16:9). Ele e os seus cooperadores 
partiram e, como resultado, aquela parte da Europa foi virada de cima para 
baixo. Desde aí, muitos milhões têm sido ganhos para Cristo. 
     Foi quando viu a condição geral do povo em Jerusalém que Jesus 
começou a chorar de compaixão. Ele sabia que, se eles tivessem 
compreendido o Seu amor, tê-Lo-iam aceitado, e Ele poderia tê-los 
acolhido como a galinha acolhe os seus pintainhos (Lucas 13:34). 
     A visão dá-nos coragem e força na nossa batalha diária contra o pecado. 
A visão ajudar-nos-á a manter os nossos olhos nas colheitas ao nosso lado, 
podendo vê-las como Deus as vê. A visão ajudar-nos-á a livrar pessoas da 
morte. 
     A não ser que tenhamos essa poderosa visão, as pessoas à nossa volta 
morrerão no seu pecado. Não há tempo a perder. Peçamos ao Senhor da 
seara que nos dê essa visão, para que possamos fazer a Sua vontade. 
 

Para Fazer 
 
7. Ter visão quer dizer ver 
a) tudo o que está errado no mundo hoje. 
b) homens e mulheres a morrer como Deus os vê. 
 
8. Precisamos de ter visão porque _________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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9. Verifique a sua visão. Seja muito honesto consigo mesmo enquanto põe 
um X no lugar que o descreve. 
 

A MINHA 
VISÃO 

A maior parte 
do tempo 

Sempre Nem sempre 

Sinto  a 
necessidade dos 
outros 

   

Importo-me com o 
que acontece com 
os outros 

   

Tenho coragem 
para testemunhar 
 

   

Quero falar de 
Jesus 
 

   

Quero ajudar 
outros a encontrar 
Cristo 

   

 
 
PRECISA-SE DE DEDICAÇÃO 
Objectivo 3: Explicar qual é o segredo da verdadeira dedicação. 
     O evangelismo pessoal, já dissemos, é uma forma de evangelismo para o 
qual todos os cristãos são comissionados. Mas, a não ser que sejamos 
totalmente dedicados a esse trabalho, a não ser que compreendamos que 
isso é parte das nossas vidas, não veremos resultados. Jesus era tão 
dedicado que até disse aos discípulos: “... A minha comida é fazer a vontade 
daquele que me enviou, e realizar a sua obra” (João 4:34). Jesus, o maior 
evangelista pessoal que já viveu, continuou a comer essa “comida” até ao 
dia em que exclamou: “Está consumado!” Ele tinha terminado o trabalho 
para o qual tinha sido enviado. 
     O apóstolo Paulo era dedicado ao evangelismo pessoal. Ele foi 
informado pelo Espírito que em Jerusalém encontraria muita tribulação. 
Depois os seus companheiros de trabalho, por razões humanas tentaram 
impedir que ele fosse a Jerusalém. Mas veja o que Paulo disse: 
 
“... Para que é todo este pranto? Magoam-me o coração, pois estou pronto, 
não só a ser preso em Jerusalém, como também a morrer por amor do 
Senhor Jesus” (Actos 21:13*). 
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     Paulo viu que a obra era mais importante do que a sua própria vida. Para 
ele não fazia diferença viver ou morrer. Ele fez aquilo para o que tinha sido 
enviado. 

Para Fazer 
 

Circule a palavra certa entre parênteses. 
 
10. O Apóstolo Paulo viu ( a obra / a comida ) como mais importante que a 
sua ( saúde / vida ). 
 
11. Nós podemos dizer que ( a obra / o obreiro ) é mais importante que  
( a obra / o obreiro ). 
 
12. O segredo da verdadeira dedicação ao fazermos o trabalho de Deus é 
a) que eu ponha o desejo de Deus na frente dos meus desejos. 
b) que eu faça o que me parece melhor. 
 
PRECISA-SE DE ORAÇÃO 
Objectivo 4: Descrever o que acontece quando os cristãos oram pela 
necessidade de obreiros. 
     Quando Jesus mostrou aos Seus discípulos o tamanho da seara, o que é 
que pensa que Ele fez depois? Poderíamos pensar que os mandou 
imediatamente para os campos. Mas, Ele não fez isso. Disse: “... rogai, pois, 
ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara” (Lucas 10:2). 
     Quando nós oramos ao Senhor da Seara, estamos a mostrar a nossa 
preocupação. A não ser que estejamos preocupados, a não ser que amemos 
esses que ainda não conhecem Cristo, a não ser que compreendamos que só 
por nós mesmos não poderemos suprir as suas necessidades, não iremos 
orar. 
     Um dia, numa certa montanha chamada Sinai, Deus disse a Moisés que 
Ele ia destruir completamente o povo de Israel por causa do seu pecado e 
da sua desobediência. Disse que ia começar tudo de novo, fazendo uma 
nova nação a começar por Moisés. Embora isso fosse trazer glória a 
Moisés, este não quis aceitar a oferta. Por causa do amor que tinha pelo seu 
povo, começou a orar e a pedir pelo povo, pela misericórdia e o perdão de 
Deus. Deus ouviu a sua oração e concedeu-lhe o que pedia (Êxodo 32:32). 
     Eu creio que Deus derramou o Seu Espírito sobre os 120 no dia de 
Pentecostes, porque viu o grande interesse que os crentes tinham pelos 
perdidos (Actos 2:1-4). Muitos mais discípulos viram Jesus subir para o 
Seu Pai no Céu. Todos eles ouviram quando Ele disse que deviam esperar 
em Jerusalém pela vinda do Espírito (Actos 1:1-5). Mas só 120 dos que lá 
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estavam juntos, esperaram em oração para receber a promessa. Estes foram 
os que o Senhor enviou para a Sua seara. 
 

Para Fazer 
 

13. Os cristãos que estão realmente solícitos com as almas perdidas... 
a) orarão.   
b) ficarão preocupados. 
 
14. Aqueles crentes que oraram no dia de Pentecostes eram 
a) os que Deus escolheu para mandar para Sua Seara. 
b) os que não eram realmente dedicados ao serviço de Deus. 
 
15. Quando oramos para que Deus envie trabalhadores devemos saber 
que... 
a) Ele pode não responder às nossas orações. 
b) Ele pode enviar-nos. 
 
PRECISA-SE DE HUMILDADE  
Objectivo 5: Definir humildade e dizer porque um obreiro cristão precisa 
dela. 
     Um dos maiores perigos do evangelismo pessoal é o obreiro olhar para o 
seu sucesso como alguma coisa que ele conseguiu por si mesmo. Nós 
fomos mandados por Deus. Estamos a usar o nome do nosso Senhor em 
todo o nosso trabalho e testemunho. Se o Senhor da Seara nos abençoa o 
trabalho e faz com que produza resultados, precisamos de tomar muito 
cuidado de não nos orgulharmos de nós mesmos. Em vez disso, devemos 
regozijar-nos no Senhor que nos enviou. Até mesmo o nosso Senhor Jesus 
Cristo, que poderia ter-Se gloriado, se quisesse, estava pronto para Se 
humilhar e dar toda a honra ao Seu Pai. 
     David ofereceu-se para lutar com Golias, (1 Samuel 17:34-37). Qual foi 
o seu propósito? Ouçam o que ele disse a Golias: 
 
“... Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo; porém, eu venho 
a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem 
tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-
ei, e te tirarei a cabeça... e toda a terra saberá que há Deus em Israel”                       
(1 Samuel 17: 45-46). 
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     David não disse que toda a terra ia saber que ele, David, era bravo e 
corajoso. O seu desejo era que o povo soubesse que não havia limites para 
Deus, mas que Ele salva em qualquer circunstância. 
     Como trabalhadores nos campos de ceifa, precisamos de ser humildes. 
Nunca devemos tomar para nós a glória do que foi feito. Devemos dar toda 
glória ao Senhor da Seara. Devemos deixar que Ele nos use para que outros 
vejam a Sua glória. Este é o verdadeiro espírito de obreiro no evangelismo 
pessoal. 
 

Para Fazer 
 
16. A palavra humildade significa o contrário de 
a) egoísmo 
b) orgulho 
 
17. Um obreiro cristão deve ser humilde e dar toda a glória a Deus porque 
a) sem Deus ele não fará nada. 
b) a parte do trabalhador é maior do que a de Deus. 
 
PRECISA-SE DE ENTENDIMENTO (COMPREENDENDO A 
TAREFA)  
Objectivo 6: Descrever duas coisas que um trabalhador no evangelismo 
pessoal precisa de saber para ser eficiente. 
Compreendendo a Tarefa 
     É realmente uma coisa triste ver um evangelista pessoal a fazer um 
trabalho que não é dele. Somos obreiros junto com Deus (1 Coríntios 3:9). 
Não estamos simplesmente a trabalhar para Deus. No evangelismo pessoal 
assim como em qualquer outro ministério da igreja, temos uma parte para 
fazer, e Deus também. Só quando as duas partes caem nos seus próprios 
lugares é que vemos um bom resultado. 
     Somos mandados para lançar a semente, para plantar, e até para regar. 
Isto quer dizer que testemunhamos as boas novas do que Cristo fez por nós, 
e que usamos todas as oportunidades que aparecem para compartilhá-las 
com outros. O resto fica com Deus, com o Seu Filho e com o Espírito 
Santo. 
     É bom ver pessoas salvas. É bom ver pessoas a voltar-se para Deus por 
causa do nosso testemunho. Mas, lembre-se que nós não podemos 
convencer as pessoas do pecado só por falar. É o Espírito de Deus que as 
convence enquanto nós falamos. Nós não podemos salvar as pessoas do seu 
pecado. Mas, Cristo, através de nós, pode. 
 



 44 

     Portanto, vendo resultados ou não, lembre-se de que a sua tarefa, o seu 
trabalho, é espalhar as boas novas, avisar as pessoas do perigo de morrer 
sem Cristo. Porque Aquele que nos enviou disse que a Sua palavra nunca 
deixará de alcançar o Seu propósito (Isaías 55:11). Portanto não vamos 
confundir-nos nem trocar as nossas responsabilidades com Deus. 
 
Conheça a Bíblia 
     Um obreiro do evangelismo pessoal não pode esperar ser eficiente sem 
ter pelo menos um conhecimento geral da Bíblia, a Palavra de Deus. 
Devemos conhecer as suas divisões maiores e menores. Devemos saber 
onde encontrar versículos chave que nos ajudarão a falar com as pessoas 
sobre Cristo. Devemos ser capazes de interpretar e aplicar os versículos. 
Todo o ganhador de almas, todo o cristão, deve ter um conhecimento básico 
da Bíblia para bem do seu próprio crescimento cristão e da sua experiência. 
     Como evangelistas pessoais, devemos sempre ter em mente que é a 
Palavra de Deus que dá fé. É a Palavra que traz convicção. Ela muda as 
vidas. Ela ensina-nos a santidade. Ela ajuda-nos para não cairmos em 
pecado. Quando conhecemos a Palavra, ela ajuda-nos a dizer a coisa certa 
na hora certa. 
 

Para Fazer 
 
18. Circule as letras relativas às afirmações verdadeiras. 
a) A sua tarefa para Deus é convencer as pessoas que elas são pecadoras. 
b) Como trabalhadores com Deus, nós temos a nossa parte e Ele tem a  
    d’Ele. 
c) Precisamos de ter um perfeito conhecimento da Bíblia para sermos  
    evangelistas pessoais. 
d) Se não vemos resultado no nosso evangelismo pessoal, isso quer dizer  
    que não estamos a fazer a nossa parte. 
e) O trabalho principal do cristão é espalhar as boas novas sobre Jesus  
    Cristo. 
f) Sabemos que a Palavra de Deus sempre alcançará o seu propósito de  
    trazer pessoas para Cristo. 
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19. Escreva com as suas próprias palavras uma frase que explique o que 
significa cada uma destas declarações. 
  
a) Conheça a Tarefa ____________________________________________ 
  
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
b) Conheça a Bíblia ____________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




