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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 



 47 

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? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




