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PRIMEIRO, VAMOS CONVERSAR 
 
O Seu guia de Estudo 
 
     Antes de iniciarmos este estudo, vamos proceder a algumas explicações. 
O curso em si próprio é o instrutor. Fornece uma informação e logo em 
seguida faz uma pergunta a respeito do que foi lido. Leva o aluno a estudar 
a lição, passo a passo. 
     O curso contém os exercícios a serem feitos (Para Fazer). Procure a 
resposta (ou respostas) ou a conclusão da frase da forma mais correcta e 
circule a letra da sua escolha ou faça conforme o tipo de pergunta e as 
instruções dadas. Há algumas questões em que o aluno é solicitado a fazer 
outro tipo de exercício além de responder às perguntas. Faça-os também 
pois ajudam a fixar bem a lição estudada. Qualquer pergunta que não dê 
espaço suficiente para escrever a sua resposta pode ser completada numa 
folha à parte. Quando há uma referência bíblica não citada no texto, deve 
encontrá-la e ler também. No fim de cada lição, deve rever os objectivos 
para ver se é capaz de cumprir o que ali lhe é sugerido. 
     Já que o curso é o próprio instrutor, também informa se as respostas 
dadas estão certas ou erradas. Confira as suas respostas com as da secção 
Verifique as Suas Respostas (página 69). Não veja as respostas enquanto 
não responder às perguntas. Depois de terminar confira as suas respostas 
com as da lição. Se está a estudar no material de outra pessoa ou se 
pretende passá-lo para outra pessoa, escreva as respostas em folhas 
separadas. 
     As perguntas aparecem no meio das lições e não apenas no final. O facto 
das perguntas aparecerem na própria lição e de responder imediato: 
 
� Evita que a mente divague. 
� Faz uma avaliação da sua compreensão sobre o que acabou de ler. 
� Fixa na memória os pontos principais de cada lição. 
 
     Este curso é sobre si e a sua vida espiritual. Pode vir a ser uma grande 
bênção para a sua vida, pois já o tem sido para milhares de outras pessoas 
que o estudaram. Mas só tirará proveito espiritual do que ler aqui se o 
aplicar. Portanto, tudo o que aprender deve ser posto em prática 
imediatamente. 
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O Exame 
 
     Poderá encontrar os Exames nas folhas à parte incluídas com o livro de 
estudo. Quando acabar de estudar as Lições 1-4, responda às perguntas do 
Exame das Lições 1-4. Quando acabar de estudar as Lições 5-8, responda 
às perguntas do Exame das Lições 5-8. 
     Siga as instruções dadas no seu Exame. Elas indicam qual o modo 
correcto de responder a cada questão. Devolva ambos os Exames ao seu 
monitor do ICI, logo que os haja completado. 
. 
Sobre o Autor 
 
     Jean-Baptiste Sawadogo é um professor da Escola Bíblica das 
Assembleias de Deus de Nagabagré, no Alto Volta, o seu país de 
nascimento. Ele tem servido como pastor das Assembleias de Deus, e como 
professor em seminários na África Ocidental. Também tem um ministério 
muito activo na rádio. É formado pela Faculdade Protestante das 
Assembleias de Deus do Alto Volta, e estudou no Instituto de Treinamento 
Bíblico na Inglaterra. Presentemente está a fazer estudos de graduação na 
Universidade de Ouagadougou no Alto Volta. 
 
Uma Palavra do Autor do Seu Guia de Estudos 
 
     Agora que já aceitou Jesus no seu coração e que Ele se tornou o seu 
Salvador, vivo e pessoal, têm vindo ao seu espírito muitas perguntas. Como 
será a vida cristã? Que devo fazer como Crente? 
     Bom, não está sozinho. Muitas pessoas, antes de si, já fizeram as 
mesmas perguntas. Uma delas perguntou a Jesus, no mesmo dia que O 
encontrou, “...que me falta ainda?” Disse-lhe Jesus: “...vem, e segue-me” 
(Mateus 19:20-21). 
     Jesus é o nosso exemplo em levar as boas novas para toda a gente em 
toda a parte. Ele quer que compartilhemos as Suas boas novas onde 
estivermos. Não importa quem é, foi escolhido por Deus para contar aos 
outros a sua experiência com Jesus Cristo e o Seu poder salvador. Isto é 
evangelismo pessoal. 
     Este curso vai ajudá-lo a entender a verdadeira natureza do evangelismo 
pessoal. Vai habilitá-lo a compartilhar Cristo com as pessoas em seu redor, 
da maneira mais convincente, poderosa e positiva. 
     Ajudá-lo-á a compartilhar a sua experiência com pessoas de nível 
diferente do seu. Um método moderno de auto-aprendizagem vai ajudá-lo a 
aprender facilmente os princípios e a pô-los em prática imediatamente. 
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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. 
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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.  
 
____________________________________________________________ 
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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? 
 
____________________________________________________________ 
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LIÇÃO 4 
Compartilhe A Sua Experiência 

 
     Em 1968, quando era um jovem professor cristão, o Senhor levou-me 
até a um homem muito velho. Eu compartilhei com ele a minha experiência 
de ter ouvido de Cristo e de como Ele se tinha tornado o meu Salvador 
pessoal. 
     Uma semana mais tarde, o velhote mandou buscar-me. Quando ia 
chegar a casa dele lembrei-me da casa de Cornélio na Bíblia. Toda a sua 
família estava lá reunida. Ele e toda a sua casa estavam preparados para a 
minha visita. Naquela noite uma família africana de 16 membros, entregou 
a sua vida a Cristo. O seu número aumentou desde então, e hoje eles 
reúnem-se para glorificar a Deus como uma congregação da igreja! 
     Sabe por que é que encontrei Cristo? Foi porque um dia alguém 
partilhou comigo a sua experiência. Sabe porque ainda sou um cristão? 
Porque experimentei Jesus pessoalmente na minha vida. Temos falado da 
necessidade de sermos dedicados. Agora veremos como podemos ser 
dedicados, compartilhando com outros o que Cristo fez por nós. Como 
podemos guardar uma notícia tão boa só para nós? Devemos compartilhá-la 
com outros! 
 
Nesta Lição Estudará... 
Compartilhando o Tempo Todo 
Compartilhando sem Ter Vergonha 
Compartilhando Para Transformar Pessoas 
Compartilhando Quando nos Custa Alguma Coisa 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Entender a importância de estar sempre pronto a partilhar o seu testemunho 
cristão. 
Estar dedicado a uma vida de testemunho pessoal a qualquer custo. 
 
COMPARTILHANDO O TEMPO TODO  
Objectivo 1: Dar as razões porque devemos estar sempre prontos a 
compartilhar o nosso testemunho. 
     Não há nada que traga maior resultado no evangelismo pessoal do que 
partilharmos a nossa própria experiência. É o ponto central de todo o 
trabalho. 
     Pode ter conhecido Cristo e o Seu poder salvador na sua vida. Pode ter 
recebido o poder do Seu Espírito. Cristo pode ter feito grandes e 
maravilhosas coisas em seu favor. Mas a não ser que conte aos outros, 
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como poderão eles saber? A não ser que conte ao povo, como ele ouvirá? E 
a não ser que ouça, como poderá crer e ser salvo? 
     Agora, vamos supor que Jesus não tinha compartilhado connosco as 
boas novas de Deus. Como poderíamos ter sabido que Deus nos amava? 
     Suponhamos que a mulher samaritana tinha guardado a sua experiência 
para si mesma. Como poderia o povo da sua cidade ter ouvido sobre Jesus? 
     Jesus falava ao povo onde quer que fosse. Falava com as pessoas        
nas suas casas. Recebia qualquer um onde estivesse hospedado. Quando 
lemos os quatro Evangelhos vemo-lo a falar ao povo nas praias, nas        
ruas e nas estradas. Uma vez Ele disse aos seus discípulos: “... Vamos às 
aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue; porque para isso vim” 
(Marcos 1:38). Ele enviou os Seus discípulos até aos confins da terra. 
     No ano passado a minha esposa e eu tivemos a grande alegria de levar 8 
pessoas a Jesus, compartilhando com elas o que o Senhor tinha feito nas 
nossas vidas. Como poderíamos ficar caladas quando temos notícias tão 
boas? 
     Precisamos de compartilhar as boas novas de Cristo em qualquer 
circunstância. O apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo disse: 
 
“Conjuro-te, pois, diante de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, que há-de julgar 
vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes, 
a tempo e fora de tempo...” (2 Timóteo 4:1-2). 
 
     Cristo usou todas as oportunidades que apareceram no Seu caminho   
para pregar e partilhar as boas novas. Até na cruz onde morreu, aproveitou         
o tempo para falar com os criminosos que estavam a morrer ao Seu       
lado. Ele disse: “... Em verdade te digo que estarás comigo no paraíso...” 
(Lucas 23:43). 
     O apóstolo Paulo não deixaria passar nenhuma oportunidade de partilhar 
as boas novas do seu Senhor. 
     Mesmo com correntes nas mãos e nos pés, ainda proclamava as boas 
novas. Ele estava acorrentado diante do rei Agripa e falou-lhe de Cristo 
(Acto 26:29). Gritou da cela para falar das boas novas ao carcereiro que 
estava para se matar (Actos 16:27-28). 
     Creio que há oportunidades que só aparecem uma vez no nosso 
caminho. Podemos nunca mais voltar a tê-las. Se Paulo tivesse sido lento ao 
gritar para o pobre carcereiro, este teria morrido no seu pecado. Devemos 
estar prontos, a todo o momento, para compartilhar as boas novas sobre 
Jesus. 
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Para Fazer 
 
1. Se eu perder a oportunidade de falar de Cristo a um amigo 
a) posso não ter outra oportunidade de falar com ele. 
b) provavelmente outra pessoa falar-lhe-á. 
c) Deus castigar-me-á. 
d) o meu amigo pode nunca mais encontrar o Senhor. 
 
2. Qual era o método de Jesus compartilhar com as pessoas? 
a) Ele só compartilhava se elas viessem a Ele. 
b) Ele ia até elas e criava oportunidades para compartilhar. 
 
3. Onde é o melhor lugar para compartilharmos com outros a  mensagem de 
Cristo? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
COMPARTILHANDO SEM SENTIR VERGONHA  
Objectivo 2: Explicar porque não devemos sentir vergonha de 
compartilhar o nosso testemunho. 
     Muitas pessoas parecem ter vergonha de compartilhar sobre Jesus nas 
suas vidas diárias. É verdade que quando compartilhamos a nossa fé com as 
pessoas à nossa volta podemos ser mal entendidos. Algumas podem até rir 
de nós. Mas quando pensamos em como Jesus estava pronto para sofrer 
tantas coisas más sem ficar envergonhado, não podemos fazer nada mais 
que seguir os Seus passos. Ele é o nosso maravilhoso exemplo. 
     Pensemos um momento em Jesus na cruz. O povo passava por perto 
zombando d’Ele. O mesmo povo que Ele tinha alimentado, curado das suas 
doenças, ensinado, agora estava ali cobrindo-O de vergonha. Ele estava 
pronto para morrer uma morte vergonhosa por que era a única maneira pela 
qual aquele mesmo povo podia ser salvo. Nós não devemos ter vergonha de 
testemunhar a nossa experiência, porque é a única maneira que Deus 
escolheu para atrair homens e mulheres a Ele. 
     O apóstolo Paulo não se envergonhava da cruz. Foi espancado, 
acorrentado e posto na prisão. Lá, à meia-noite, não sentiu vergonha de 
testemunhar as suas boas novas aos outros presos (Actos 16:25). 
     Quando estava em Roma, prisioneiro e esquecido pelos seus amigos, 
ainda assim, não teve vergonha. 



 31 

     Em África, eu vi pessoas a falar de Cristo em mercados e indo de vila 
em vila espalhando as boas novas do seu Salvador e Senhor. Jesus não teve 
vergonha de vir até mim, não sentiu vergonha de me chamar o Seu amigo, 
não teve vergonha de defender a minha causa perante Deus. Posso eu ter 
vergonha de falar de tal Pessoa? 

 
Para Fazer 

 
4. Roberto queria falar com o seu novo amigo, João, sobre Jesus e o Seu 
amor. Mas estava com medo que João se risse dele. De quais duas coisas 
Roberto devia lembrar-se? 
 
a) __________________________________________________________ 
 
b) __________________________________________________________ 
 
5. Decore este versículo das Escrituras e lembre-se sempre dele cada vez 
que se sentir envergonhado para testemunhar. 
“Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus 
para salvação de todo aquele que crê...” (Romanos 1:16). 
 
COMPARTILHANDO PARA TRANSFORMAR PESSOAS  
Objectivo 3: Enumerar maneiras de como as vidas das pessoas podem ser 
transformadas por lhes testemunharmos de Cristo. 
     Um ditado africano diz: “Se quer que um cão largue um osso, dê-lhe um 
pedaço de carne”. 
     Isso é bem verdade no que se refere ao caso de testemunharmos Cristo a 
pessoas que queremos que abandonem os ídolos e o pecado. Não podemos 
oferecer-lhes mais uma religião. Elas já estão fartas disso. Não tente 
oferecer-lhes a sua cultura. Elas não querem outra cultura. Não tente dar-
lhes um novo sistema ou uma nova filosofia. Elas já viram tudo isso falhar. 
Compartilhe só Jesus Cristo com elas como fez Felipe com os samaritanos. 
Pois Jesus é a Água da Vida para os sedentos. É o Pão da Vida para os 
famintos. É a Cura para os doentes. A Luz para os que estão sentados nas 
trevas. Ele é o Pai para os órfãos, o princípio e o fim para aqueles que 
confiam n’Ele. Ele é tudo o que o homem precisa! 
     O apóstolo Paulo era um homem de educação superior. Estava para ser 
um líder na sua comunidade. Estava muito envolvido em defender a 
religião dos seus pais. Ninguém poderia imaginar que ele a abandonaria. 
Entretanto isso aconteceu. Quando se encontrou com Jesus pessoalmente, 
imediatamente deixou o seu “osso”. Eis o que ele disse: 
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“...Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu; 
Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, 
hebreu de hebreus; segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da 
igreja; segundo a justiça à na lei, irrepreensível. Mas, o que para mim era 
ganho, reputei-o perda por Cristo” (Filipenses 3:4-7). 
 
     Paulo era capaz de considerar todas as coisas como sem valor por ter 
conhecido Cristo. Quem poderia, por acaso, entender esse milagre? Levou 
muito tempo para os outros apóstolos e discípulos compreenderem a grande 
mudança que se operava na vida de Paulo. Tinha tido uma experiência 
pessoal com Cristo que o tinha mudado. Estava alegre por abandonar o osso 
que tinha, pela carne. 
     Zaqueu era um homem rico, um chefe. Mas também era conhecido 
como ladrão. Ninguém poderia imaginar que um dia deixasse de roubar. 
Mas, quando ele encontrou Jesus, teve uma experiência pessoal e foi 
completamente transformado (Lucas 19:1-10). 
     Moisés foi criado num palácio. Ensinaram-lhe toda a sabedoria. Era 
poderoso em palavras e acções. Poderia ter sido um dos maiores faraós 
jamais existentes. Tinha tudo o que queria. Que mais poderia desejar? Mas 
lemos no Velho Testamento que quando viu pessoalmente, pela fé, a glória 
de Cristo, milhares de anos antes d’Ele ter vindo à terra, estava pronto a 
mudar. Há um poder transformador numa experiência pessoal que dá um 
novo significado à nossa vida. Por que haveria Moisés de deixar a sua vida 
de riqueza, a sua popularidade, o seu trono por uma vida dura e solitária no 
deserto? 
     Há pouco tempo, li o maravilhoso testemunho de um jovem que tinha 
abandonado um trabalho muito bem pago por ter-se encontrado com Cristo. 
Viu que aquele trabalho não agradava a Deus. Uma vez que a sua vida tinha 
sido transformada, quando encontrou Cristo, trocou o osso pela carne. 
     A Bíblia diz que: “Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é: 
as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fiz novo” (2 Coríntios 5:17). 
     Isso é mesmo verdade. Um encontro pessoal com Cristo trará para a 
pessoa mudanças no exterior e no interior. 
     O pastor da minha cidade morreu quando eu estava na Escola Bíblica. 
Tinha sido um homem poderosamente usado por Deus. Uma coisa 
maravilhosa aconteceu no dia do seu enterro. Muitas pessoas vieram, 
crentes e não crentes. Elas nunca falariam umas com as outras nem dariam 
as mãos. Assim naquele dia, pela primeira vez em mais de 20 anos, deram 
as mãos sobre o túmulo daquele homem de Deus. Foi maravilhoso, para 
mim, ver isso. Fez-me lembrar de uma mudança muito maior que aconteceu 
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entre Deus e o homem, depois de Cristo ter morrido na cruz. Quer 
morramos quer vivamos, o nosso testemunho pode transformar vidas. 
 

Para Fazer 
 
6. Qual o melhor modo de levar uma pessoa a abandonar as suas crenças 
erradas e a aceitar Cristo? 
a) Explicando-lhe que as suas crenças não são boas. 
b) Dizendo-lhe que está a viver em pecado. 
c) Mostrando-lhe todas as coisas maravilhosas que Cristo fará por ela. 
 
7. Seleccionar três coisas da lista em baixo que Cristo provê, e que 
nenhuma outra religião provê totalmente. 
a) Alegria verdadeira 
b) Sucesso 
c) Significado para a vida 
d) Melhor educação 
e) Sabedoria 
f) Vida Eterna 
 
8. Quando dizemos que Cristo é o Pão da Vida para os que têm fome, o que 
queremos dizer? 
a) Que Ele nunca nos deixará passar fome. 
b) Que Ele satisfaz a fome ou o desejo profundo dentro de nós de  
    conhecer Deus. 
c) Se não tivermos comida, Ele proverá através de um milagre. 
 
9. Mencione pelo menos três maneiras em que a sua vida foi transformada 
por ter conhecido Cristo. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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COMPARTILHANDO QUANDO NOS CUSTA ALGUMA COISA  
Objectivo 4: Dar exemplos de pessoas que compartilharam as boas novas 
mesmo quando isso lhes custou caro. 
     Às vezes custa caro partilhar a nossa experiência. Ouvi contar como os 
primeiros cristãos no meu país sofreram. Alguns deles ainda estão vivos e 
fiéis a Cristo. Muitos foram amaldiçoados e banidos das suas famílias. Isso 
é muito duro para um africano. Porque a maldição e a banição são 
consideradas como morte. Ninguém da sua família ou vila poderá 
cumprimentá-lo ou receber alguma coisa da sua parte. Outros que estavam 
para se casar, viram as suas noivas ser-lhes negadas e ser entregues a outros 
homens em casamento. Para muitos foi necessário jejum para irem à igreja 
ao domingo. Ninguém lhes dava comida, se fossem à igreja. 
     Eu poderia continuar a citar maneiras de como o povo do meu país 
sofreu, para ser cristão. Agradeço a Deus por eles terem sido fiéis a Cristo 
mesmo que isso lhes tivesse custado muitas tribulações. Por causa deles, eu 
também conheci Cristo na minha vida. 
     Vamos considerar o caso de três jovens hebreus no Velho Testamento 
(Daniel 3:8-25). Esses três homens eram de Deus. Decidiram servir Deus 
não se importando com o que lhes acontecesse. Por causa do seu 
testemunho diante do rei, foram lançados numa fornalha de fogo ardente. 
Tinham escolhido morrer e não negar a sua fé em Deus. Porque deram o 
exemplo, nós também somos desafiados a mostrar a nossa fé e inspirados a 
compartilhar a nossa vida cristã. 
     Compartilhar custou a Deus o Seu Filho. Para mostrar aos homens o 
Seu grande amor, Deus teve de enviar o Seu Único Filho. Porque o homem 
pecou, não havia outro modo de Deus ter relacionamento com o homem. 
Ele deve ter sofrido muito quando viu como os homens trataram o Seu 
Filho. Mas por causa do Seu Amor por nós, estava disposto a fazer o 
sacrifício. 
     Compartilhar custou a Jesus a Sua vida. Jesus sofreu muitas 
dificuldades. O profeta Isaías estava certo quando chamou a Jesus de 
Homem de Dores (Isaías 53:3). Em todo o Seu ministério Ele esteve 
cercado de homens que O queriam matar. Mas não havia outro modo de 
salvar o homem do pecado, Ele tomou sobre Si o nosso pecado. Sabia o que 
custaria experimentar a morte, ser separado de Deus. Mas porque nos 
amou, pagou voluntariamente o preço da nossa salvação. 
     Não disse Jesus aos Seus discípulos?: “... Se alguém quiser vir após mim, 
renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz...” (Mateus 16:24). 
     Há um preço a pagar, se quer realmente compartilhar com os outros a 
sua experiência cristã. Poderá perder amigos. Os seus pais poderão não o 
entender. Poderá parecer estranho para os outros. Não deixe que a 
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tribulação, seja qual for, o impeça de compartilhar a sua fé. Lembre-se de 
que Cristo estava disposto a fazer tudo por si. Isso ajudá-lo-á a compartilhar 
com os outros, não importa o preço. 

 
Para Fazer 

 
10. Acha que Deus sofreu quando Jesus foi crucificado? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
11. Porque é que Deus estava disposto a sofrer e porque é que Jesus estava 
disposto a sofrer? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
12. Conhece alguém que sofreu para poder ser um cristão? _____________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Como foi o sofrimento dessa pessoa? ______________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
13. Como podem esses exemplos ajudá-lo a compartilhar as boas novas 
sobre Jesus? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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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 
 
 



 37 

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*). 



 41 

     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). 
 



 43 

     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. 
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     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 ____________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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LIÇÃO 6 
Vença as Barreiras 

 
     O apóstolo Paulo estava na prisão. Já não podia pregar as boas novas de 
Cristo. Já não podia sair para ministrar às necessidades das pessoas. Já não 
podia ir até as pessoas. Ele, cujo desejo era falar do seu Salvador, estava 
acorrentado a um tronco. Mas mesmo assim ele podia dizer, “... A Palavra 
de Deus não está presa” (2 Timóteo 2:9). 
     Há muitas barreiras ou impedimentos que podemos encontrar na nossa 
experiência de tentar compartilhar as boas novas de Cristo. Essas barreiras 
podem ser diferentes de um país para outro, de uma cultura para outra. Não 
podemos ignorar estes problemas se queremos ganhar homens e mulheres 
para Cristo. 
     Agora que já vi a maravilhosa operação de Cristo na minha vida, 
acredito firmemente que não há barreira suficientemente forte para impedir 
a proclamação do evangelho. A Palavra de Deus deve chegar a todo o 
mundo em toda a parte. As obras novas de Cristo não conhecem barreiras, 
fronteiras ou nacionalidade. 
     Há um provérbio que diz: “Prevenir é melhor que remediar”. Creio que 
se conhecermos melhor quais são as barreiras, mais aptos estaremos para 
vencê-las. Vimos na nossa última lição algumas das necessidades que 
temos para compartilhar as boas novas. Agora vamos aprender como 
vencer certas barreiras que precisamos de vencer para compartilhar o 
evangelho. Lembre-se de que com Deus o impossível se torna possível. 
 
Nesta Lição Estudará... 
Como Identificar Barreiras 
Barreiras Religiosas 
Barreiras de Linguagem 
Barreiras Sociais 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Identificar as barreiras contra o evangelismo pessoal e como vencê-las. 
 
IDENTIFICANDO AS BARREIRAS  
Objectivo 1: Explicar como Deus olha para a identidade do homem. 
     Em muitos países do mundo de hoje, há um grande desejo no coração 
dos homens de descobrir a sua verdadeira identidade. Um americano não 
gosta de ser chamado de francês. Um cidadão britânico não quererá ser 
chamado de alemão. Um africano não vai querer ser chamado de nenhum 
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destes nomes. Em toda a parte os homens são orgulhosos das suas próprias 
identidades, do que são. Isto é normal. 
     Como obreiros cristãos, deveríamos ver as pessoas como Deus as vê. O 
Amor de Deus cobre todas as diferenças. Ele amou muito todo o mundo! 
Isto significa todas as nações, todas as raças, seja lá qual for a língua ou a 
cor. Quando o Espírito Santo veio para dar poder aos discípulos para 
testemunhar de Cristo, Jerusalém estava cheia de gente de todas as partes 
da terra. Todos ouviram os discípulos glorificarem Deus nas suas próprias 
línguas (Actos 2:1-12). 
     Israel como nação tinha uma posição única no mundo. A Bíblia diz que 
nos tempos bíblicos Israel ocupava o centro do mundo conhecido. Era a 
encruzilhada para as comunicações. Navios de todas as nações navegavam 
pelos mares em redor daquela pequena nação. Deus certamente tinha todas 
as nações em mente quando enviou Jesus para lá. Isso punha o evangelho 
ao alcance de toda a Terra. Todas as nações são iguais aos olhos de Deus. 
     No céu haverá gente de todas as nações, a cantar e a louvar a Deus em 
todas as línguas. O apóstolo João teve uma visão disso (Apocalipse 7:9). 
     O mesmo Jesus que salvou um africano como eu, é O que salva alguém 
como você, seja qual for a sua nacionalidade. Somos diferentes uns dos 
outros. Comemos comidas de tipos diferentes. Somos diferentes no nosso 
modo de vestir. Mas Jesus faz-nos um. O Espírito une-nos. 
          Em muitos países é costume as pessoas adoptarem um nome cristão 
quando se tornam cristãos. Mas convenhamos que o facto de adoptar um 
nome cristão não faz a vida da pessoa ficar diferente. Cristo não o mandou 
mudar os nomes das pessoas, nem o seu modo de fazer as coisas. Ele 
mandou-o compartilhar com elas a sua vida cristã e a sua fé, para que as 
suas vidas sejam mudadas. 
     O mesmo Espírito que levou Filipe ao africano no deserto (Actos 8:26-
27) levou Paulo à Europa (Actos 16:6-9). O mesmo Espírito que desceu 
sobre os discípulos no dia de Pentecostes (Actos 2:4) foi O que desceu na 
casa de Cornélio (Actos 10:45). Se nós ficarmos conscientes de que Deus 
trata todos os homens de igual modo, estaremos em condições de ver todos 
os homens como Deus vê. Estaremos habilitados a vencer as barreiras de 
raça e cor. Assim Deus poderá usar-nos não só no nosso próprio país, mas 
também entre outros povos que podem ser diferentes de nós. 
 

Para Fazer 
 

1. Deus quer mudar a sua ( identidade / vida ). 
 
2. Aos olhos de Deus, todos os homens são ( iguais / diferentes ). 
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3. Quando falamos da nossa identidade, queremos dizer  
    ( como nos comportamos / como somos ). 
 
4. Como cristãos, precisamos livrar-nos da(s) ( unidade / barreiras ). 
 
BARREIRAS RELIGIOSAS  
Objectivo 2: Dizer como um obreiro cristão pode vencer melhor as 
barreiras religiosas. 
     Há muitas religiões no mundo. Em alguns dos países em 
desenvolvimento cada tribo ou área tem uma ou mais religiões. Esta é 
certamente, uma das maiores barreiras que encontramos ao tentarmos 
ganhar pessoas para Cristo. 
     Muitas vezes as pessoas têm-me dito: “Não posso abandonar a religião 
dos meus pais, preciso de ser leal às tradições dos meus pais. O 
cristianismo é estranho aos meus ancestrais, é a religião do homem branco. 
Não posso acreditar nele.” O que pode fazer ao enfrentar uma barreira 
como esta? 
     Deixe a pessoa que disse isso, ver a mudança que aconteceu na sua vida. 
Diga-lhe que Deus a ama. Não discuta, assim não vai chegar a nada. 
Lembre-se do que o apóstolo Paulo disse. Ele também era como essas 
pessoas. Tinha a religião dos seus pais, era fiel e estava realmente 
comprometido com as tradições de família. Ele prendia homens, mulheres e 
crianças que estivessem a falar de Cristo Jesus e lançava-os na prisão. Para 
ele o cristianismo era algo novo, totalmente contra a sua cultura e a religião 
dos seus pais (Actos 8:1-3). No entanto este mesmo homem encontrou 
Cristo, e estava pronto a esquecer tudo em que acreditava antes. 
     Em Actos 8:9 lemos sobre um homem chamado Simão que surpreendeu 
todos com os seus poderes mágicos. Eu tenho visto gente como ele que 
parece ter grande poder nas suas práticas religiosas. São vistos como gente 
importante. Nenhuma celebração, nem plantação, nem colheita, nenhum 
casamento ou funeral é feito sem o seu conselho. No entanto, tenho visto 
algumas dessas pessoas aceitar Cristo como seu Salvador. As suas vidas são 
totalmente transformadas. Queimam os seus ídolos e nunca mais praticam a 
magia. Ninguém os força a fazer isso. Fazem-no por terem encontrado 
Cristo. Não há barreiras que o poder das boas novas não possa quebrar. Não 
fique desanimado no seu trabalho de testemunhar. Não tenha medo de 
partilhar o que Cristo fez por si. O nosso Senhor é o mesmo para sempre. 
Ele diz “... É-me dado todo o poder no céu e na terra.” (Mateus 28:18) e nem 
mesmo a morte ou o inferno podem impedir que as boas novas se espalhem. 
O Império Romano tentou, mas, falhou. Não há barreira religiosa que o 
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poder do evangelho não possa virar de cima para baixo! Nós não podemos 
fazer isso sozinhos, mas o Espírito Santo, operando dentro de nós, fá-lo-á! 
 

Para Fazer 
 
5. A melhor maneira de vencer a barreira religiosa quando falamos com 
alguém é 
a) tentar convencer a pessoa de que a sua religião está errada. 
b) dizer-lhe que  já experimentou a religião dela e não deu certo. 
c) mostrar pela sua vida que tem algo melhor para lhe oferecer. 
 
6. Não precisamos de ter medo de compartilhar as boas novas com outras 
pessoas porque 
a) o poder do evangelho é maior que qualquer outro poder. 
b) elas são basicamente boas pessoas. 
 
7. Você ou qualquer outra pessoa que conhece, veio a Cristo vindo de  uma 
outra religião? 
 
Se a sua resposta é sim, porque resolveu mudar? _____________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
BARREIRAS DE LINGUAGEM  
Objectivo 3: Citar duas barreiras de linguagem e meios para vencê-las. 
     Conhece o seu próprio povo como mais ninguém. Conhece a sua língua. 
Esta é a razão porque é mais fácil seguir o padrão cristão do evangelismo 
pessoal testemunhando na sua própria pátria. 
     Mas eu creio que quando Cristo nos salva e nos manda testemunhar do 
Seu amor, também pode ajudar-nos a aprender outras línguas para 
podermos compartilhar com outros o que Cristo fez por nós. 
     Muitos missionários foram apelidados “africanos” pela maneira como 
falavam a nossa língua. Muitos obreiros cristãos no meu país foram capazes 
de aprender outras línguas, a fim de alcançar gente de outras tribos para 
Cristo. Se o Senhor lhe der a oportunidade de aprender a estudar outra 
língua, faça-o. Isso dar-lhe-á mais oportunidades de proclamar o poder 
salvador de Cristo, as boas novas. 
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     O apóstolo Paulo não precisava de intérprete porque sabia tanto hebraico 
como grego e possivelmente outras línguas também. Se Deus o leva a 
partilhar as boas novas com aqueles que falam outras línguas, não há razão 
para deixar que essa barreira o impeça de fazê-lo. 
     Há uma outra barreira que enfrentamos com dois terços da população do 
mundo. O analfabetismo – pessoas que não sabem ler nem escrever na 
própria língua. 
     É verdade que as Nações Unidas gastam grandes somas de dinheiro com 
programas educacionais. É também verdade que muitos países estão a 
enfatizar a educação em massa como necessária para o seu 
desenvolvimento económico. A Bíblia já foi traduzida em mais de 1.000 
línguas. Mas 2/3 da população do mundo não pode lê-la. Só no meu país 
95% da população não sabe ler nem escrever. 
     Como podemos vencer tal barreira? Não podemos distribuir Bíblias ou 
literatura cristã para os que não sabem ler. Será que isso vai impedir-nos de 
tentar ganhá-los para Cristo? Longe de nós tal pensamento! 
     O nosso Senhor venceu essa barreira. Quando falava com os fariseus Ele 
referia-se à Palavra de Deus escrita: “... Não tendes lido...?” (Mateus 19:4). 
Mas quando falava com gente comum falava das coisas das suas vidas 
diárias. Fazia isso para levá-los a entender o amor de Deus. Por exemplo, 
Ele disse que Deus se importava tanto connosco que até os cabelos das 
nossas cabeças são contados (Mateus 10:30). Descrevendo o reino de Deus, 
Ele contou-lhes histórias sobre um homem a semear, sobre uma festa de 
casamento e sobre uma moeda perdida. Era tão prático que qualquer pessoa 
comum O ouvia alegremente (Marcos 12:37). 
     As pessoas que não podem ler podem ser ensinadas a decorar os 
versículos das Escrituras. Quando elas têm a Palavra no coração, ela 
impedi-las-á de cair em pecado (Salmo 119:11). 

 
Para Fazer 

 
8. Duas barreiras de linguagem são: 
 
a) __________________________________________________________ 
 
b) __________________________________________________________ 
 
9. Como é que Jesus venceu a barreira do analfabetismo? 
a) Ele ensinou o povo a ler as Escrituras. 
b) Ele usou histórias das suas vidas diárias para ensinar-lhes verdades  
    espirituais. 
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10. Se Deus o mandar para um povo cuja língua não sabe, qual é a melhor 
coisa a fazer? 
a) Tentar aprender a sua língua. 
b) Encontrar alguém que possa entendê-lo e que depois passará a  
    mensagem aos outros. 
 
BARREIRAS SOCIAIS  
Objectivo 4: Explicar o que o evangelista pessoal deve fazer quando 
encontra oposição social. 
     A maneira pela qual certos grupos são organizados é uma barreira para o 
evangelismo pessoal. Por exemplo, na maioria dos países africanos, a 
sabedoria está associada à idade. É crença comum que quanto mais velho, 
mais sábio. Por isso não é considerado correcto uma pessoa mais jovem 
falar em assuntos como fé, com uma pessoa mais velha. Uma pessoa jovem 
precisa de coragem e atrevimento para falar numa situação dessas.  
     Não estamos sozinhos ao enfrentar tais barreiras. Até Jesus teve que 
enfrentá-las. Com a idade de doze anos, Ele falou com os doutores da lei, e 
estes ficaram assombrados. 
     Para eles era algo fora do comum ver tanta sabedoria num jovem rapaz 
(Lucas 2:47). Mais tarde, no Seu ministério, aqueles que estavam a querer 
impedi-Lo de espalhar as boas novas de Deus, falaram sobre a Sua humilde 
descendência social. Até mesmo os Seus amigos estavam a começar a 
perguntar se Ele sabia o que estava a fazer (Marcos 3:21). 
     Quando o cego que Jesus curou tentou dizer aos líderes religiosos judeus 
que Jesus devia ter vindo de Deus, eles não aceitaram. Nem achavam que 
ele era digno de falar com eles sobre Deus. Eles eram presbíteros e portanto 
mais sábios do que ele (João 9:28-29, 34). 
     Timóteo foi um jovem pastor que o apóstolo Paulo fez encarregado da 
igreja de Éfeso. Ele também enfrentou a barreira social da juventude. Foi 
por isso que Paulo escreveu para encorajá-lo. Paulo desafiou-o diante do 
Senhor e dos Seus santos anjos a aceitar a sua responsabilidade                             
(1 Timóteo 4:11-12). 
     Também pode encontrar oposição social. Pode ser levado a testemunhar 
a homens de posição mais alta na sociedade, ou a pessoas de mais educação 
ou mais ricas. Elas podem olhar para si como sendo indigno de falar-lhes 
do amor de Deus. Mas nunca pare de compartilhar as boas novas. Lembre-
se de que Aquele que o enviou está sempre consigo. Dar-lhe-á sabedoria. 
Cristo venceu. Timóteo venceu. Você também vencerá! 
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Para Fazer 
 

11. Circule a letra relativa a cada declaração verdadeira. 
a) Se eu seguir o exemplo de Jesus, não terei medo de testemunhar a  
    pessoas de posição superior na vida. 
b) Só devo falar de Cristo a pessoas mais jovens que eu. 
c) Sabedoria e destemor são necessários ao testemunharmos as boas novas  
    a pessoas diferentes de nós. 
d) Devo estar pronto a todo o tempo para testemunhar de Cristo a qualquer  
    um. 
e) Se nos sentimos indignos de falar a alguém sobre Cristo, devemos ficar  
    calados. 
 
12. Qual a verdade mais importante que aprendeu nesta lição? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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LIÇÃO 7 
Examine Os Seus Meios de Contacto 

     O meu povo tem um provérbio que diz: “Com um cajado pode-se tomar 
conta de 100 ovelhas; mas com 100 pessoas, são precisos 100 cajados.” 
     As pessoas são todas diferentes. Mesmo dentro da mesma nação, duma 
tribo ou duma família, não se podem tratar todos da mesma maneira. O que 
funciona no meu país, pode não funcionar no seu. O que deu resultado no 
seu, pode não dar no meu. Muitas vezes precisamos de usar diferentes 
meios de contacto com uma pessoa. Quando falamos de contacto no 
evangelismo pessoal, queremos dizer os passos que seguimos para alcançar 
uma pessoa para Cristo. 
     Poderá perguntar: “Como posso saber que certos métodos podem ser 
usados com certas pessoas?” Para dizer a verdade eu não sei. Precisa de 
tentar até achar o meio de contacto certo. Esteja pronto a mudar o seu 
método, quando for necessário, e deixe o Espírito Santo guiá-lo. 
     Acabámos de estudar como podemos vencer algumas barreiras culturais 
importantes. Fique com isso em mente enquanto estuda como contactar 
pessoas. 
 
Nesta Lição Estudará... 
Como Ser Natural 
Como Não Condenar 
Como Mostrar Respeito 
Como Ter Consideração 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Entender como o meio de contacto certo o ajudará a ganhar pessoas para 
Cristo. 
Praticar, usando meios positivos de contacto, o testemunho das boas novas 
aos outros. 
 
SEJA NATURAL  
Objectivo 1: Citar um exemplo de um contacto positivo e natural ao 
compartilhar as boas novas. 
     Se temos que ganhar almas, precisamos de entender quais os meios de 
contacto que melhor nos ajudarão a compartilhar as boas novas. Primeiro, 
devemos deixar as nossas palavras e acções serem exemplos vivos. Depois, 
devemos ser naturais, procurando meios de compartilhar com as pessoas de 
um ponto de vista que elas entendam. 
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     O meio de contacto de Jesus com a mulher samaritana foi o de            
um viajante que precisava de ajuda. Até mesmo aquela mulher pecadora 
podia ser uma grande ajuda para Jesus. Ele não Se considerou santo demais 
para ser ajudado por ela. Pelo contrário, Ele disse: “... Dá-me de beber.” 
(João 4:7). No meu país este tipo de contacto é chamado de contacto de 
estrangeiro ou viajante. 
     Somente por ter usado esse meio de contacto tão natural é que Jesus 
pôde ir ao encontro das necessidades mais profundas daquela mulher. Ele 
pode dar-lhe a Água da Vida. Vemos no Velho Testamento que o criado de 
Abraão usou esse mesmo meio de contacto quando disse a Rebeca: “Ora 
deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro” (Génesis 24:17). 
     Ainda não estive em muitos países. Mas onde estive sempre notei que as 
pessoas gostam de ajudar os que têm alguma necessidade. Se der a alguém 
a oportunidade de lhe prestar um pequeno favor, esse alguém estará pronto 
a ouvi-lo quando compartilhar as boas novas. 
     O apóstolo Paulo usava o contacto natural. Ele foi a Atenas, ali, ele 
ficou muito triste de ver a cidade tão cheia de ídolos. No entanto, quando 
falou ao povo, usou de sabedoria. Foi capaz de falar ao povo de modo que 
este entendesse. Ele disse: 
 
“... Gente de Atenas, vejo que são muito religiosos, pois ao passar pela 
cidade reparei em muitos altares, um deles até com a inscrição – ‘Ao Deus 
desconhecido’. Afinal, têm andado a adorá-lo sem saber quem ele é, e por 
isso quero falar-vos agora acerca desse mesmo Deus” (Actos 17:22-23*). 
 
     Por este método simples de falar sobre algo comum às suas vidas, Paulo 
pôde conseguir a atenção deles. Embora fossem adoradores de ídolos, Paulo 
pôde transmitir-lhes as boas novas, usando a sua adoração aos ídolos. 
Como resultado, alguns juntaram-se a ele e creram (Actos 17:34). 
     Agora suponhamos que o apóstolo tivesse dito: “Vocês são pecadores; 
vão todos para o inferno. Um adorador de ídolos nunca verá a Deus.” Creio 
que se ele tivesse feito isso, a resposta teria sido muito diferente. 
Provavelmente ninguém teria crido naquele dia. 
     Pense em como alguém falou de Cristo consigo. Foi um meio de 
contacto natural? Nós não podemos conquistar as pessoas com uma 
maneira negativa de aproximação. Precisamos de identificar-nos com elas 
sendo naturais e positivos. 
     Um dia, muitos anos atrás, levei um tio meu que é pastor e cego, até 
uma certa aldeia. Até hoje, posso lembrar-me da maneira pela qual ele 
entrou em contacto com o povo de lá. Aquele povo fazia sacrifício de 
animais na esperança de agradar aos seus deuses. O meu tio disse-lhes que 
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o sacrifício de animais não era uma coisa nova. Disse-lhes que Deus ficava 
satisfeito com sacrifícios, e que nos tempos antigos Ele tinha mandado o 
Seu povo fazer isso regularmente. 
     Naquela altura, já tinha toda a aldeia reunida em seu redor bebendo as 
suas palavras. Nunca tinham ouvido nada semelhante antes. Estavam 
acostumados aos meios negativos de contacto. Então o meu tio continuou a 
explicar que quando chegou o tempo certo, Deus mandou o Seu Filho, 
Jesus, como um sacrifício. Contou como Jesus morreu na cruz para salvar 
toda a Humanidade. E que desde aquele tempo até agora, Deus nunca mais 
quis sacrifício de animais. Jesus já tomou conta dessa parte e agora basta 
nós chegarmos a Ele, falarmos-Lhe e Ele ouvir-nos-á. 
     O meu tio cego usou um meio de contacto positivo, usando um assunto 
interessante para toda a comunidade, e através dele, atraiu muitos para 
Cristo. Muitas daquelas pessoas estão hoje, por sua vez, a espalhar as boas 
novas de Cristo. 

 
Para Fazer 

 
1. Qual o melhor meio de ajudar alguém que está a viver uma vida de 
pecado? 
a) Dizendo-lhe que vai para o inferno se não mudar. 
b) Ajudando-o no que estiver a fazer pois assim poderemos ajudá-lo mais. 
c) Mostrando-lhe como a nossa vida de pecado foi mudada pelo amor de  
    Cristo. 
 
2. Escreva 1 no espaço em branco, se o contacto for positivo, e 2 se for 
negativo. 
 
_____ a)  Sendo crítico  _____ d)  Recebendo ajuda 
 
_____ b)  Sendo natural  _____ e)  Julgando 
 
_____ c)  Ajudando  _____ f)  Mostrando amor 
 
NÃO CONDENE 
Objectivo 2: Citar dois exemplos da Bíblia da atitude de Deus para com o 
homem pecador. 
     Deus não nos condenou. Quando Adão e Eva caíram em pecado, Deus 
poderia tê-los destruído imediatamente. Mas não fez isso. Aproximou-se 
deles com um apelo na voz, chamando: “... Onde estás?” (Génesis 3:9). 
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     No tempo do rei David, o mundo todo estava mergulhado em pecado. O 
povo de todas as nações adorava ídolos. Alguns chegavam a sacrificar os 
seus próprios filhos aos deuses, lançando-os no fogo (Levítico 18:21). Até 
o povo de Israel tinha abandonado o seu Deus. Estavam como as outras 
nações. Para falar a verdade, o Rei David escreveu isso deles: 
 
“... Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há 
ninguém que faça o bem... Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram 
imundos: não há quem faça o bem, não há sequer um” (Salmo 14:1, 3). 
 
     Poderia pensar que quando Deus olhasse para o mundo e visse o seu 
pecado, Ele nos condenaria e deixaria a Sua ira cair sobre nós. Mas, não, 
ouça o que Ele diz: 
 
“Venham então ter comigo e conversemos! – diz o Senhor. Por mais 
profundas que sejam as manchas do vosso pecado, eu poderei tirá-las, e 
tornar-vos tão limpos como a neve ao cair. Ainda que essas manchas sejam 
vermelhas como o carmesim, poderei tornar-vos brancos como a mais 
branca lã!” (Isaías 1:18*). 
 
     Deus está a apelar ao homem. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. 
Quando olha do céu, não vê só pecadores. Vê o povo sentado nas trevas, 
sem saber para onde ir. Vê o homem prejudicado pelo pecado. Já não pode 
dizer que tudo está bem. A despeito disso nós lemos que Ele amou o mundo 
de tal maneira que deu o Seu Único Filho. Não quer condenar o mundo, 
mas quer salvá-lo (João 3:16-17). 
     Jesus não nos condenou. Não fazia parte da Sua missão. Quando falou 
com a mulher samaritana, Ele sabia que ela estava a viver em pecado. Sabia 
que de acordo com a lei ela devia ser apedrejada até morrer. Mas, teve 
compaixão e ofereceu-lhe a água da vida eterna. Ele sabia que essa água da 
vida a atrairia para Deus e para longe do seu pecado (João 4:10). 
     Lemos na Bíblia sobre uma outra mulher acusada de adultério. Havia 
mais de duas testemunhas contra ela. Ninguém, nem o seu marido, nem o 
choro dos seus filhos poderiam impedir que fosse apedrejada até a morte. 
Mas Jesus estava lá. Ele disse: “... Aquele que, de entre vós, está sem 
pecado, seja o primeiro que atire contra ela” (João 8:7). Ninguém foi 
encontrado sem pecado para poder atirar a primeira pedra. Só Jesus poderia 
tê-lo feito. Mas disse: 
 
“Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu, também, te condeno; vai-
te, e não peques mais” (João 8:10-11). 
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     Tente imaginar essa mulher a voltar para casa, regozijando-se por ter 
sido posta em liberdade! Jesus não foi enviado para condenar, mas para dar 
vida a todo aquele que crer n’Ele. 
     Vamos seguir o exemplo do nosso Senhor. A nossa tarefa é levar a 
mensagem de esperança àqueles que já estão condenados pelos seus 
pecados. Devemos aproximar-nos deles com o Seu amor, vendo-os através 
dos Seus olhos. 

Para Fazer 
 
3. Qual foi a atitude de Jesus para com as duas mulheres pecadoras? 
a) Ele puniu-as. 
b) Ele perdoou-as. 
 
4. Qual foi a atitude de Deus para com os israelitas, quando eles pecaram? 
a) Ele quis puni-los? 
b) Ele quis lavá-los até ficarem brancos como a lã. 
 
5. Qual foi a resposta de Deus à situação pecaminosa do homem? 
 
____________________________________________________________ 
 
6. Por que Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados? 
a) Porque odiava muito os pecadores. 
b) Porque nos amava muito. 
 
7. Qual deve ser a nossa atitude para com os homens pecadores? 
 
____________________________________________________________ 
 
MOSTRE RESPEITO 
Objectivo 3: Citar um exemplo de como uma atitude respeitosa pode trazer 
resultados ao evangelismo pessoal. 
     Já falamos sobre a importância de conhecer os meios de contacto que 
devemos usar com aqueles que são de idade e posição social diferentes da 
nossa. Vemos muitos exemplos disso na Bíblia. 
     Veja como uma pequena jovem israelita entrou em contacto com a sua 
senhora. Ela disse: “... Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que 
está em Samaria: ele o restauraria da sua lepra” (2 Reis 5:3). Há uma grande 
sabedoria neste meio de contacto. Sendo jovem, e sendo escrava, vivendo 
num país estranho, a jovem somente poderia sugerir o que ela pensava ser 
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uma ajuda. Quando assim fez, o resultado foi positivo, e o seu senhor, 
Naamã foi ter com o profeta. 
     Quando o profeta disse a Naamã que fosse e se lavasse no Rio Jordão, 
ele poderia ter tomado a decisão errada. Por causa da sua elevada posição 
social não queria ir lavar-se nas águas sujas daquele rio. Ia voltar para casa 
sem ter feito o que o profeta tinha mandado. Mas, os seus servos 
aproximaram-se dele e disseram: “Meu pai, se o profeta alguma te dissera 
alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele: 
Lava-te, e ficarás purificado” (2 Reis 5:13). 
     Este modo cuidadoso e positivo de contacto usado com o seu senhor, fez 
com que ele ficasse disposto a humilhar-se e a descer até às águas do Rio 
Jordão. Como resultado, foi completamente curado da lepra! 
     No meu país, muitas aldeias abriram-se para o Evangelho porque o meio 
de contacto usado foi positivo. Outras até hoje estão fechadas por causa de 
um meio de contacto errado, embora os obreiros cristãos tenham tido as 
melhores intenções. 
     Um dia, alguém foi ao rei David, que estava sentado no seu trono, e 
disse-lhe: “Vamos à casa do Senhor!” O Rei respondeu com alegria: 
“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor!” (Salmo 122:1). 
Este também foi um meio positivo de entrar em contacto com um rei de 
Israel, sendo a pessoa um simples súbdito. 
     Haverá vezes em que o meio de contacto terá que ser directo e duro. 
Mas temos que ter a certeza, quando for assim, que estamos a ser guiados 
pelo Espírito Santo. 
 

Para Fazer 
 
8. Poderia dar um exemplo de como a sua atitude respeitosa o ajudou a 
testemunhar a alguém? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
9. A história da jovem israelita ensina-nos que podemos mostrar respeito 
a) mostrando interesse. 
b) não dizendo o que pensamos. 
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10. O que é que pensa que teria acontecido a Naamã, se os seus servos 
tivessem tido medo de dizer-lhe a verdade? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
MOSTRE INTERESSE 
Objectivo 4: Explicar por que devemos mostrar interesse pelas pessoas. 
     No evangelismo pessoal, mais do que em qualquer outro, devemos ter 
interesse pelas pessoas e as suas necessidades.  
     Como aqueles que foram enviados por Cristo, devemos aprender a andar 
por onde Ele andou, e a deixar que os nossos corações sejam tocados pelas 
necessidades em nosso redor. 
     As necessidades humanas podem variar de lugar para lugar, mas 
basicamente são as mesmas. Jesus foi convidado para uma cerimónia de 
casamento. Ele foi, e porque estava lá, teve oportunidade de suprir uma 
necessidade. Suponhamos que tivesse recusado o convite. O que teria 
acontecido? Primeiro, a alegria do casamento ter-se-ia tornado em tristeza. 
Segundo, teria perdido a oportunidade de fazer um milagre. Os Seus 
discípulos não teriam crido n’Ele tão cedo, e nós não teríamos ouvido do 
Seu amoroso cuidado e interesse (João 2:11). 
     Quando a mulher de Sidom clamou a Jesus em favor da sua filha que 
estava possessa de demónios, Ele atendeu a sua necessidade. Embora o 
ministério de Jesus fosse circunscrito a Israel, não ficou indiferente àquele 
clamor. Em verdade, Jesus chorou com os que choravam e alegrou-se com 
os que se alegravam. Essa mesma missão foi-nos dada a nós. 
     Em 1974, durante uma das nossas campanhas evangelísticas, eu e outro 
obreiro íamos de casa em casa para compartilhar as boas novas de Cristo e 
convidar as pessoas para a nossa reunião à noite. 
     Numa das casas encontrámos uma mulher, cujo filho acabara de morrer. 
Muitas pessoas estavam lá para confortá-la. Falámos com a mulher e o 
marido. Compartilhámos com eles a experiência de Eva, quando ela perdeu 
o filho e de como Deus a confortou dando-lhe outro (Génesis 4:25). 
Falámos sobre David, o Rei que também conheceu a tristeza, e como Deus 
o confortou. 
     O coração desses pais abriu-se. Pudemos ver isso. Ambos pediram 
oração. Pedimos a Deus que os confortasse assim como tinha confortado a 
Eva e a outros. 
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     Um ano mais tarde, essa mesma mulher deu à luz uma linda menina. Ela 
tinha experimentado o conforto de Deus de maneira muito pessoal. A única 
coisa de que esses pais se arrependiam, era de não terem conhecido Cristo 
antes. 
     Porque mostrámos interesse pelas suas necessidades, Deus pôde fazer 
coisas maravilhosas nas suas vidas. Através do seu testemunho, muitas 
outras pessoas daquela aldeia vieram a aceitar Cristo. 
 

Para Fazer 
 
11. Uma outra palavra para interesse é ( cuidado / crença ). 
 
12. Quando mostramos interesse por alguém, ele sabe que nós  
    ( precisamos dele / o amamos). 
 
13. No começo deste estudo nós mostrámos um versículo das Escrituras 
que nos dizia o quanto Deus nos amou. Lembra-se?  Escreva-o e decore-o. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
14. Agora é o momento de começar a praticar o que está a aprender. Numa 
lição anterior escreveu o nome de alguém com quem gostaria de 
compartilhar as boas novas. Esteve a orar por ele, agora comece a 
compartilhar a sua experiência cristã com ele. Escreva aqui o seu nome, e a 
data do seu primeiro testemunho. Depois acrescente outros nomes de 
pessoas e as datas conforme for compartilhando com elas. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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LIÇÃO 8 
Espere Recompensas 

 
     Conhece uma rua ou um prédio ao qual deram o nome de um homem, 
para homenageá-lo? Olhe à sua volta e verá ruas, prédios, aviões, 
aeroportos, navios, cidades, vilas, rios e outras coisas que usam o nome de 
uma pessoa. Isto é feito para recompensá-las, para lhes prestar tributo. Elas 
foram recompensadas por terem feito alguma coisa para ajudar o seu povo 
ou a sua comunidade. 
     Talvez já tenha ouvido falar do prémio Nobel, que é atribuído todos os 
anos a pessoas que tenham feito algo para ajudar toda a Humanidade. 
Recentemente no meu país um embaixador de um outro país foi altamente 
honrado pela entrega da chave de ouro da nossa capital. Todas essas são 
recompensas grandes e inestimáveis. Nenhum salário pode ser comparado a 
tais honras. Entretanto, um dia, todas essas recompensas passarão. 
     Mas, e as recompensas que vêm de Deus? Se o homem sabe como 
prestar tributo um ao outro, não saberá Deus muito mais recompensar 
aqueles que O amam? Claro que sim! Somente o pensamento de que Cristo 
nos honrará perante o Seu Pai, deveria conservar-nos fiéis até ao fim. 
“Portanto, nós também, visto que estamos rodeados por uma tão grande 
multidão de testemunhas, vidas que são exemplos da fé, deixemos tudo 
aquilo que nos embaraça, e o pecado que nos envolve tão de perto, e 
corramos com perseverança a carreira que nos está proposta” (Hebreus 
12:1*). Podemos esperar recompensa! 
      
Nesta Lição Estudará... 
Recompensas do Presente 
     A Presença do Senhor 
     Satisfação 
Recompensas do Futuro 
     Recompensas conhecidas 
     Recompensas desconhecidas 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Ficar a saber que Deus tem preparadas recompensas maravilhosas para 
aqueles que compartilharem as boas novas sobre Jesus. 
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RECOMPENSAS DO PRESENTE 
Objectivo 1: Dar exemplos de recompensas que podemos esperar quando 
fazemos evangelismo pessoal. 
     O evangelista pessoal não trabalha por recompensa. A recompensa não é 
o seu objectivo. Trabalha porque Deus o amou e porque Cristo o salvou. 
Alcança pessoas em obediência ao mandamento de Cristo. Também 
trabalha, porque compartilhar faz parte da sua natureza, da nova natureza 
que ele tem em Cristo. Trabalha porque ama as pessoas e quer vê-las tendo 
a mesma esperança, o mesmo significado na vida que ele encontrou em 
Cristo Jesus. 
     Embora a recompensa não seja o objectivo do obreiro cristão, agradou a 
Deus dar-lhe muitas recompensas ou galardões. Para mim não há nenhum 
trabalho mais compensador que o evangelismo pessoal. A recompensa é 
tanto presente como futura, temporal e eterna, material e espiritual. 
 
A Presença do Senhor 
     Uma das maiores recompensas no evangelismo pessoal é a certeza da 
presença constante do Senhor connosco. Depois da Sua morte e 
ressurreição, Jesus enviou os Seus discípulos por todo o mundo para 
compartilhar as boas novas com todos os homens. Era uma tarefa realmente 
grande. Havia muitas dificuldades. Os discípulos, por certo, imaginavam 
como eles, homens comuns, cheios de medo, poderiam cobrir todo o mundo 
com as boas novas de Cristo. 
     Mas, antes mesmo que eles pudessem expressar o seu medo, Cristo 
assegurou-lhes a Sua constante presença. “Ide... eis que eu estou convosco, 
todos os dias, até à consumação dos séculos” (Mateus 28:19-20). 
     Jesus tem todo o poder no céu e na terra. O Seu poder não tem limites, 
nem conhece barreiras. A morte e o túmulo não conseguiram prendê-Lo. 
Ele não precisa de nenhum passaporte, pois não há país onde não possa 
entrar. Ter uma pessoa assim, sempre connosco na nossa vida diária e a 
servir-nos, é certamente, a maior recompensa que se pode ter. Essa 
recompensa ajuda-nos a ter confiança no nosso Senhor e Salvador. 
     Deus sempre possibilita aos obreiros fiéis fazerem a Sua vontade. Ele 
enviou Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão do Egipto. 
Moisés sabia que o trabalho era pesado. Começou a ter dúvidas e 
interrogações. Como poderia carregar aquela nação sozinho? Era 
impossível! Depois de reconhecer a sua fraqueza, Moisés foi a Deus. Deus 
prometeu-lhe que a Sua constante presença estaria com eles por todo o 
caminho através do deserto até que alcançassem a Terra Prometida. Em 
resposta a Deus, Moisés disse: “... Se a tua presença não for connosco, não 
nos faças subir daqui” (Êxodo 33:15). 
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     Para Moisés, a única maneira dele poder fazer o serviço era assegurar a 
presença contínua de Deus com ele. A nossa única maneira de podermos 
compartilhar a nossa vida e experiência cristãs com sucesso, é tendo a 
presença de Deus constante – como o Senhor da Seara – connosco dia e 
noite. 
     O apóstolo Paulo foi posto na prisão. Passou por muita tribulação por 
proclamar as boas novas de Cristo. Todos os seus amigos e até os seus 
companheiros de trabalho, o abandonaram. Quando compareceu perante o 
juiz para apresentar o seu caso, ninguém ficou do seu lado. Entretanto, 
escrevendo a Timóteo ainda podia dizer: “Mas o Senhor assistiu-me e 
fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todas os 
gentios a ouvissem: e fiquei livre da boca do leão” (2 Timóteo 4:17). 
     Quer ter esta confiança plena na sua vida diária de serviço para Cristo, 
mesmo em tempos de solidão e tribulação? A recompensa é em verdade 
muito grande, mas há uma condição. Primeiro precisa de ir. Pois a 
promessa é: “Ide... eis que eu estou convosco, todos os dias, até à 
consumação dos séculos” (Mateus 28:19-20). 
 

Para Fazer 
 
1. Qual a maravilhosa promessa que Jesus fez aos Seus discípulos, quando 
os enviou a compartilhar as boas novas? 
  
____________________________________________________________ 
 
2. Como poderemos receber a mesma promessa? _____________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
3. Quem ficou com o apóstolo Paulo quando ele foi posto na prisão?  
 
____________________________________________________________ 
 
4. Como pôde Moisés guiar os israelitas através do deserto até à Terra 
Prometida? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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5. Qual deveria ser o nosso objectivo ao compartilhar as boas novas de 
Cristo? 
a) Recompensas. 
b) Trazer pessoas a Cristo. 
 
Satisfação 
     Se há uma recompensa que um obreiro gostaria de ter, essa seria 
certamente a alegria de um trabalho bem feito. Isto é melhor do que um 
bom salário. Jesus deu-nos um bom exemplo disso na história dos três 
trabalhadores. A todos eles foi dado um trabalho para fazer, de acordo com 
a sua habilidade (Mateus 25:14-30). Mas só dois deles tiveram a alegria de 
ouvir “Muito bem, servo bom e fiel.” O terceiro chegou a tremer de medo, 
porque não tinha feito o que se esperava dele. Não recebeu a recompensa. 
     Fui professor durante quatro anos no meu país. Um ano foi-me dada a 
classe de principiantes. Havia perto de 70 crianças naquela classe. Todas 
tinham vindo das aldeias, e nenhuma delas sabia uma só palavra de francês. 
Eu tive que começar do nada! 
     No fim do ano podiam entender francês e falar umas com as outras nessa 
língua. Até sabiam ler e escrever em francês. Era maravilhoso! Para mim, 
não havia maior recompensa do que sentir lá dentro de mim mesmo, a 
alegria de um trabalho bem feito. 
     Isto também acontece com o evangelismo pessoal. Quando vemos um 
novo convertido a viver a vida cristã, cantando hinos, falando a grupos de 
jovens, ou fazendo o trabalho pessoal de compartilhar a sua experiência 
cristã com mais alguém, isto é uma recompensa que não pode ser medida 
em termos de riquezas terrenas. Saber que fomos usados para resgatar uma 
alma da perdição eterna, e saber que os anjos no céu estão a regozijar-se, 
são recompensas maravilhosas. O próprio Jesus, falando com Pedro disse: 
 
“E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, 
ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes 
tanto, e herdará a vida eterna” (Mateus 19:29). 
 
     Muitos dos primeiros cristãos africanos passaram por muitas tribulações. 
Muitos foram separados das famílias e amigos. Sofreram muito. Mas o 
Senhor é fiel. Foram postos numa outra família, a família de Deus. Foram 
abençoados com toda a sorte de ricas bênçãos. Em todo o lugar do mundo 
onde for como cristão, encontra irmãos e irmãs em Cristo. Pode não falar a 
língua deles. A cor da sua pele pode ser diferente. Mas poderá sentir o amor 
de irmão que une a todos. Se perder um amigo no mundo por ter aceitado 
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Cristo, ou por ter compartilhado a sua experiência cristã, será 
recompensado com muitos amigos na grande família de Deus. 
     Abraão deixou o seu lar, os amigos, a família, e os seus campos para 
obedecer a Deus. Como recompensa foi-lhe dada uma linda terra. Foi pai de 
muitas nações. Na verdade, foi abençoado com toda a sorte de riquezas 
terrenas e celestiais. Um dos seus servos, falando a Labão sobre ele, disse: 
 
“E o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, 
e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e 
jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho ao meu senhor, 
depois da sua velhice; a ele deu-lhe tudo quanto tem” (Génesis 24:35-36). 
 
     Se obedecermos às ordens de Cristo indo a toda parte e proclamando as 
boas novas, se deixarmos que Ele nos use, seremos como aqueles que 
levam a semente a chorar. Voltaremos a cantar de alegria, quando 
trouxermos a colheita (Salmo 126:6). 
     Os 70 discípulos que Jesus enviou, voltaram regozijando-se pelo que 
tinham podido fazer em nome do Senhor. Verdadeiramente, não há maior 
satisfação do que ser usado por Deus para trazer outras pessoas a Ele. 
 

Para Fazer 
 
6. O que aconteceu a Abraão quando deixou a sua casa para seguir Deus? 
 
____________________________________________________________ 
 
7. Que recompensa um evangelista pessoal pode esperar quando sai 
levando a semente? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
8. Indique as recompensas que já recebeu desde que aceitou Cristo como 
seu Salvador. 
a) Novos irmãos e irmãs em Cristo. 
b) A alegria de ver alguém vindo a Cristo pelo meu testemunho. 
c) Satisfação em servir Jesus. 
d) Muitos novos amigos que amam Cristo. 
e) A presença de Deus sempre comigo. 
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RECOMPENSAS FUTURAS 
Objectivo 2: Explicar que tipos de recompensa nós poderemos esperar no 
futuro, se compartilharmos a nossa experiência cristã. 
Recompensas Conhecidas 
     Além das recompensas presentes que podemos gozar agora, muitas 
recompensas eternas e futuras são-nos prometidas por seguirmos a ordem 
de Cristo de partilharmos as boas novas. 
     A primeira das duas recompensas futuras são aquelas claramente 
reveladas na Palavra de Deus. Estas são as recompensas conhecidas. 
Vamos considerar algumas delas. 
     1. “... e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, 
sempre e eternamente”  (Daniel 12:3). Os cientistas dizem que as estrelas 
ficam muito longe da terra, e que levaria meses para uma nave espacial, 
viajando à velocidade da luz, poder alcançar as que estão mais perto. No 
entanto, daqui da terra nós vemo-las a brilhar! Não é maravilhoso saber, 
que um dia, nós brilharemos como estrelas para sempre no reino de Deus, 
se levarmos muitas pessoas a Cristo. 
     2. Reinaremos com Cristo! Cristo salvou-nos para que tivéssemos vida 
eterna. Só isso já nos devia fazer saltar de alegria. Não há dádiva nem 
recompensa maior que esta. Mas Ele prometeu-nos também o Seu trono. 
Sim, reinaremos, ou governaremos, com Cristo. Viveremos com Ele para 
sempre. Tornou isto muito claro antes de voltar para o Pai. 
     3. O senhor também prometeu muitas coroas para aqueles que O amam. 
Vamos pô-las numa lista: 
 a. A coroa da justiça (2 Timóteo 4:8). 
 b. A coroa incorruptível (1 Coríntios 9:25). 
 c. A coroa da vida (Tiago 1:12). 
 d. A coroa da glória (1 Pedro 5:4). 
     Todas essas recompensas serão nossas, se fizermos o trabalho que o 
Senhor nos deu para fazer. Devemos fazê-lo com zelo e fidelidade até ao 
fim. Lembre-se que não está a desperdiçar o seu tempo, como alguns 
poderão dizer. Não está a desperdiçar tempo. Tenha os seus olhos fixos nas 
coisas celestiais. Pois este mundo e todas as suas riquezas desaparecerão, 
mas o nosso trabalho para o Senhor permanecerá para sempre. 
 

Para Fazer 
 

9. O que devemos fazer, se queremos brilhar como estrelas? 
 
____________________________________________________________ 
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10. O que significa dizermos que reinaremos com Cristo? 
a) Teremos parte no Seu Reino Celestial. 
b) Muitas pessoas se curvarão e nos adorarão. 
 
11. O trabalho mais importante que podemos fazer, é o que fazemos para 
Cristo o Senhor, porque esse trabalho. 
a) logo terminará. 
b) durará para sempre. 
 
12. Leia 2 Timóteo 4:8, 1 Coríntios 9:25, Tiago 1:12, e 1 Pedro 5:4. Qual é 
o assunto de todos esses versículos? 
      
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Recompensas Desconhecidas 
     Na Sua revelação a João, Jesus disse: “Eis que cedo venho, e o            
meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra” 
(Apocalipse 22:12). 
 
     Falando aos Seus discípulos, Ele disse: 
 
“Bem-aventurados sereis, quando os homens vos aborrecerem e quando vos 
separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mau, por causa 
do Filho do homem. Folgai nesse dia, exultai; porque, eis que é grande           
o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas” 
(Lucas 6:22-23). 
 
O apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios fê-los lembrar das grandes 
promessas de Deus, dadas muito tempo antes. 
 
“... As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao 
coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam” (1 
Coríntios 2:9). 
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     Não conhecemos todas as recompensas que Deus tem planeado para nós. 
Uma das alegrias do céu será ver o que Ele tem preparado para nós. Mas, 
uma alegria muito maior será ver no céu homens e mulheres, meninos e 
meninas com quem compartilhamos as boas novas de Jesus Cristo! Que dia 
será aquele! 

Para Fazer 
 

13. Sabemos que vale a pena servir Jesus mesmo quando isso nos traz 
tribulação porque: 
a) Deus castigará aqueles que nos perseguirem. 
b) Seremos recompensados se sofrermos pela Sua causa. 
 
14. Qual será a maior recompensa que receberemos ao chegarmos ao céu? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
     Parabéns! Agora terminou o curso. Que o Senhor o abençoe ao 
compartilhar as Suas boas novas com aqueles que Ele lhe mandar. 
Enquanto estiver a compartilhar certamente gostará de relembrar algumas 
lições que ensinam os passos que deverá seguir no evangelismo pessoal. 
Quando estiver desanimado, leia outra vez o final desta lição. E, nunca se 
esqueça que Jesus Cristo está sempre consigo! Ele vai ajudá-lo! 
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Verifique As Suas Respostas 
 

Lição 1 
 
  1 c) compartilhando com Adão a Sua própria natureza. 
  2 a) dando-nos o Seu Filho Jesus. 
  3 Porque Ele nos amou muito 
  4 a) Ele foi enviado por Deus. 
     b) Ele preocupou-se com as pessoas. 
     e) O Seu propósito era fazer a vontade de Deus. 
     f) Estava pronto para o sacrifício. 
  5 Porque Ele nos ama. 
  6 b) Queriam compartilhar Cristo com os outros. 
  7 Por causa do seu amor por Cristo e pelos outros. 
  8 Deve pôr um X em cada linha de cada coluna. 
 
Lição 2 
 
  1 a) Passando tempo com Ele. 
     c) Vendo como Ele opera na vida das pessoas. 
     d) Ouvindo-O. 
     e) Falando com Ele. 
  2 Poder, amor. 
  3 Toda a vida. 
  4 Poder, testemunhas. 
  5 Problemas, ajuda. 
  6 a) Não 
     b) Não 
     c) Sim 
  7 Levaram outros a Cristo 
  8 A Palavra de Deus 
  9 O Seu Nome 
10 a) Será fácil o diabo impedi-lo de obedecer a Deus. 
11 Se não pôde pôr um X debaixo do Sim para cada parte da armadura,  
     peça a Deus para ajudá-lo, agora, a vestir toda a Sua armadura. 
 
Lição 3 
 
  1 b) Fazer o que Cristo mandar. 
  2 a) completa obediência. 
  3 Sucesso, vitória. 
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  4 Eu poderia ter dito: eu trago pessoas a Deus. Posso ajudar pessoas a  
     serem amigas. Posso ajudar a fazer as pazes. Posso lutar contra o  
     pecado com o meu exemplo. Posso mostrar como a vida é maravilhosa  
     para um cristão. 
  5 b) Um cristão ajuda as pessoas a encontrarem Deus. 
     c) A nossa natureza deve ser como Jesus. 
     e) A minha vida deve fazer as pessoas quererem conhecer Jesus. 
     f) Uma vida sem Cristo é como uma comida sem sal. 
  6 b) Avisar os incrédulos da sua condição. 
  7 À minha própria família. 
  8 Aos meus amigos e vizinhos. 
  9 Aos países vizinhos e todo o mundo. 
10 Muito triste, porque ele morreu sem a possibilidade de conhecer Cristo  
     e eu não fiz tudo o que podia. 
11 Triste porque ele não quis receber o aviso, mas contente por ter feito o  
     que eu podia para o ganhar para Cristo.              
12 Porque Deus nos escolheu para fazer este trabalho. Porque queremos  
     que Cristo volte depressa. 
13 Espero que tenha respondido Sim porque Deus quer usá-lo. 
 
Lição 4 
 
  1 a) posso não ter outra oportunidade de falar com ele. 
     d) o meu amigo pode nunca mais encontrar o Senhor. 
  2 b) Ele ia até elas e criava oportunidades para compartilhar. 
  3 Não há um lugar melhor. Podemos compartilhá-Lo em qualquer lugar! 
  4 a) Jesus não teve vergonha de morrer pelos nossos pecados. 
     b) Não nos devemos permitir ter vergonha de falar de Jesus, porque  
         esta é a única maneira que  Deus escolheu para o povo ficar a  
         conhecê-Lo. 
  5 Agora que já aprendeu esse versículo, peça a Deus para nunca o deixar  
     ter vergonha do evangelho de Cristo.         
  6 c) Mostrando-lhe todas as coisas maravilhosas que Cristo fará por ela. 
  7 a) Alegria verdadeira. 
     c) Significado para a vida. 
     f) Vida Eterna. 
  8 b) Que Ele satisfaz a fome ou o desejo profundo dentro de nós de  
         conhecer Deus. 
  9 A sua resposta. Não está feliz por Ele ter mudado a sua vida? 
10 Sim, creio que Deus sofreu tanto quanto um pai sofre ao ver sofrer um  
     filho seu. 
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11 Porque Eles nos amaram tanto, quiseram tornar possível a nossa  
     salvação do pecado. 
12 A sua própria resposta. 
13 Quando descobrimos que outros estão dispostos a sofrer por Cristo, isso  
     encoraja-nos a servi-Lo a qualquer custo. 
 
Lição 5 
 
  1 Deus 
  2 Crentes em Cristo 
  3 As almas de homens e mulheres 
  4 a) Os cristãos não sabem o que fazer. 
     c) Muitos cristãos não fazem idéia de quantas pessoas estão a  morrer  
         sem Cristo. 
     d) Muitas vezes os cristãos têm medo de testemunhar. 
  5 a) Ele quer que oremos para que os trabalhadores vão. 
  6 (Em qualquer ordem) 
     a) O povo está a morrer sem Cristo 
     b) A população está a crescer. 
     c) Deus escolheu usar-nos como Seus obreiros. 
  7 b) homens e mulheres a morrrer como Deus os vê. 
  8 Esta é a única maneira de vermos a grande necessidade daqueles que  
     estão sem Cristo. 
  9 Pense nas pessoas que conhece, e que estão perdidas e a morrer. Peça a  
     Deus agora para lhe dar mais visão para ir até elas, levando as boas  
     novas. 
10 A obra, vida. 
11 A obra, o obreiro. 
12 a) que eu ponha o desejo de Deus à frente dos meus desejos. 
13 a) orarão. 
14 a) os que Deus escolheu para mandar para a Sua Seara. 
15 b) Ele pode enviar-nos. 
16 b) orgulho 
17 a) sem Deus ele não fará nada. 
18 b) Como trabalhadores com Deus, nós temos a nossa parte e Ele tem a  
         d’Ele. 
     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 Eu diria algo assim: 
     a) Devemos partilhar as boas novas sobre Cristo e deixar que Cristo  
         faça o resto. 
     b) Precisamos de um conhecimento geral sobre a Bíblia e saber os seus  
         versículos chave para sermos eficientes como testemunhas. 
 
Lição 6 
 
  1 Vida. 
  2 Iguais. 
  3 Como somos. 
  4 Barreiras. 
  5 c) mostrar pela sua vida que tem algo melhor para lhe oferecer. 
  6 a) o poder do evangelho é maior que qualquer outro poder. 
  7 A sua resposta. Estou muito contente porque Jesus deu um novo  
     significado à minha vida! 
  8 a) Querer compartilhar as boas novas com alguém, mas sem saber falar  
         a sua língua. 
     b) Querer testemunhar a alguém que não sabe ler a Bíblia (analfabeto). 
  9 b) Ele usou histórias das suas vidas diárias, para ensinar-lhes verdades  
         espirituais. 
10 a) Tentar aprender a sua língua. 
11 a) Se eu seguir o exemplo de Jesus, não terei medo de testemunhar a  
         pessoas de posição  superior na vida. 
     c) Sabedoria e destemor são necessários ao testemunharmos as boas  
         novas a pessoas diferentes de nós. 
     d) Devo estar pronto a todo o tempo para testemunhar de Cristo a  
         qualquer um. 
12 A sua resposta. Eu diria que aprendi que a Palavra de Deus não pode ser  
     acorrentada, e que não há poder que possa impedir as boas novas de  
     serem espalhadas por todo o mundo em toda a parte. 
 
Lição 7 
 
  1 c) Mostrando-lhe como a nossa vida de pecado foi mudada pelo amor  
          de Cristo. 
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  2 a) 2. Negativo 
     b) 1. Positivo 
     c) 1. Positivo 
     d) 1. Positivo 
     e) 2. Negativo 
     f) 1. Positivo 
  3 b) Ele perdoou-as. 
  4 b) Ele quis lavá-los até ficarem brancos como a lã. 
  5 Ele deu o Seu Filho, Jesus, como sacrifício pelos nossos pecados. 
  6 b) Porque nos amava muito. 
  7 Devemos seguir o exemplo de Jesus e amá-los, não condená-los. 
  8 A sua resposta. Espero que seja sempre respeitoso. Lembre-se que pode  
     ser muito verdadeiro com as pessoas ao falar das suas necessidades  
     espirituais, se falar com amor. 
  9 a) mostrando interesse. 
10 Provavelmente não teria sido curado. 
11 Cuidado. 
12 O amamos. 
13 O versículo é João 3:16. Procure-o na sua Bíblia e decore-o. 
14 Lembre-se que deve plantar a semente e regá-la. Deus fará o resto. 
 
Lição 8 
 
  1 Ele prometeu estar sempre com eles. 
  2 Sendo fiéis em compartilhar com outros o que Cristo fez por nós. 
  3 O Senhor. 
  4 Deus estava com eles. 
  5 b) Trazer pessoas a Cristo. 
  6 Ele recebeu mais do que tinha antes. 
  7 Ele pode esperar voltar regozijando-se. 
  8 Circulei cada uma destas recompensas. Espero que você também. 
  9 Devemos ensinar muitas pessoas a fazer o que é certo. 
10 a) Teremos parte no Seu Reino Celestial. 
11 b) durará para sempre. 
12 As coroas que receberemos por ter amado e servido Jesus. 
13 b) Seremos recompensados se sofrermos pela Sua causa. 
14 A alegria de vermos lá aquelas pessoas que aceitaram Jesus porque  
     compartilhámos com elas as Suas boas novas. 




