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LIÇÃO 10 
Os Resultados do Ministério 

 
Imaginemos que estamos a andar nas ruas de ouro de que nos fala Apocalipse 21-22. Encontramos 

muitas pessoas felizes e alegres. Aqui, vejo o homem que ganhou os meus pais para o Senhor. Ali, 
vejo o meu professor da Escola Dominical que foi o primeiro a falar-me do caminho da salvação. Oh! 
E ali está a primeira pessoa que levei ao Senhor! Que visão maravilhosa! 

Enquanto caminho, vejo homens e mulheres de todas as épocas da história da Igreja: os apóstolos 
que escreveram o Novo Testamento que orientou a minha vida – os primeiros cristãos que enfrentaram 
a morte como mártires em defesa do evangelho de Jesus Cristo – grandes missionários que deram a 
vida por pessoas de uma cultura diferente – santos humildes que anonimamente trabalharam para o 
Senhor nas suas comunidades. Agora, apercebo-me de que todos desempenharam um papel na minha 
salvação. A história do evangelho passou de pessoa para pessoa através dos séculos até me tocar, 
salvando-me do pecado! 

Nesta lição, iremos analisar alguns efeitos do ministério. O maior resultado é que estaremos unidos 
àqueles que nos levaram a Cristo e àqueles a quem levamos ao Senhor, e todos juntos iremos adorar o 
nosso Deus, cantando com os exércitos angélicos: “Digno é o Cordeiro que foi imolado!” (Ver 
Apocalipse 5). 

 

Sumário da lição 

RESULTADOS NA IGREJA 
RESULTADOS NO MUNDO 
 
Objectivos da lição – Quando terminar esta lição deverá ser capaz de: 
1. Descrever os resultados do ministério da Igreja na própria Igreja e no mundo. 
2. Reconhecer a sua responsabilidade de se envolver no ministério da Igreja e a sua relação com a  
    Vinda de Cristo. 
3. Apreciar os efeitos do ministério da Igreja na sua vida e no mundo. 
 
Actividades de aprendizagem 
1. Estudar a lição segundo as instruções dadas na Lição 1. Ler as passagens citadas e responder aos  
    exercícios. 
2. Fazer o auto teste e verificar as suas respostas. 
3. Rever o material da Unidade 3 e responder às perguntas no Exame. 
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RESULTADOS NA IGREJA 
 

É natural querermos ver a recompensa dos nossos esforços. O crente e a Igreja anseiam ouvir o seu 
Mestre dizer: “... Bem está, bom e fiel servo ...” (Mateus 25:23). O próprio Universo físico deseja ser 
liberto da decadência em que caiu por causa do pecado do homem (Romanos 8:20-21). Mas a Igreja 
não trabalha em vão. Esperam-na resultados maravilhosos por causa do seu ministério. Vejamos 
alguns desses efeitos tanto a nível individual como a nível geral. 

 
Crescimento 
Objectivo 1. Descrever de que modo o ministério provoca crescimento. 
 

Uma Igreja profundamente envolvida e preocupada em servir é uma Igreja que cresce. Já vimos 
que parte do ministério da Igreja é ministrar a si mesma resultando daí a sua edificação. Estamos a 
falar de crescimento espiritual que se obtém através de um envolvimento, de um compromisso. 

É orando que se aprende a orar. É testemunhando que se aprende a testemunhar. Os crentes 
crescem espiritualmente quando a Igreja fornece aos membros do corpo a oportunidade de se 
envolverem num trabalho. O envolvimento gera confiança. Por exemplo, se a igreja tem um curso de 
treinamento para testemunhar e o formador diz: “Esta tarde, vamos à rua colocar em prática o que 
aprendemos hoje”, os alunos devem ficar entusiasmados. Ao experimentarem a alegria de testemunhar 
e verem pessoas indo a Cristo, a sua confiança cresce e testemunharão ainda mais. 

Quando um crente se envolve no ministério, Cristo ocupa o centro do seu coração, já que é Cristo 
quem dá significado e objectivo à sua vida. O crente cresce na compreensão de Cristo na medida em 
que Este se lhe torna mais real. Adquire um sentido de responsabilidade e de auto dignidade. Aceita 
também o propósito que Deus tem para a sua vida. Compreende que servir e ministrar são coisas vitais 
para a sua plenitude em Cristo. 

Quando a Igreja se envolve activamente na tarefa de testemunhar ao mundo, fica completamente 
dependente do trabalho do Espírito Santo, Que é quem dá poder e toda a ajuda necessária para uma 
saudável actividade espiritual. Uma Igreja que ministra é dinâmica e cheia de vitalidade. Ao sentir a 
necessidade de sabedoria espiritual e ao orar e desejar o poder do Espírito Santo, experimenta a 
presença e a força de Deus. Há no corpo um calor de comunhão espiritual. Isso leva a um posterior 
envolvimento no ministério de Deus ao mundo. 

Uma Igreja envolvida em servir experimenta também crescimento numérico. O livro de Actos dá-
nos exemplo do que acabamos de afirmar: 
 
“De sorte que foram baptizados os que, de bom grado, receberam a sua palavra; e naquele dia 
agregaram-se quase três mil almas” (Actos 2:41). 
 
“Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase cinco 
mil” (Actos 4:4). 
 
“E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais”         
(Actos 5:14). 
 

A história prossegue ao longo do livro de Actos. Ao ouvirem a mensagem, cada vez mais pessoas 
se juntavam à Igreja. A Igreja ainda hoje está a crescer e, no entanto, há muitas pessoas que não 
conhecem Cristo. O ministério da Igreja só estará terminado quando todas elas tiverem ouvido o 
evangelho. Uma Igreja espiritualmente saudável é uma Igreja que cresce! 
 
1 Escolha a melhor resposta: Uma Igreja cresce espiritual e numericamente quando 
 a) tem um lindo edifício e um pastor culto. 
 b) enfatiza a comunhão entre os crentes. 
 c) está activamente envolvida em ministrar a Deus, a si mesma e ao mundo. 
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2 Indique três formas de o envolvimento no ministério provocar crescimento. 
 
             
 
             
 
Realização 
Objectivo 2. Comparar a realização comum com a realização espiritual. 
 

Um envolvimento activo no ministério provoca verdadeira satisfação. O próprio Jesus gozou 
satisfação ao saber que viera para servir e não para ser servido. Contentou-se em fazer a vontade do 
Pai. Ao ministrar ou servir, o crente está em harmonia consigo mesmo, com o seu próximo e com 
Deus. Isso provoca um sentimento de realização. 

Os homens que contribuem para o progresso do mundo fazem-no por causa de uma dedicação, de 
um sentimento de compromisso. O poeta crê que nada é tão importante como a sua poesia. O escultor 
e o pintor entregam-se à sua arte – exaltam-na. É isso que os faz aproximar-se da pedra e da tela com 
determinação tal que as tornam vivas. Encontram realização na sua contribuição. Mas esse é um tipo 
comum de realização que desaparece. Uma grande escultura pode ser admirada por muitas pessoas du-
rante séculos mas ela não dura para sempre. 

A realização que um crente experimenta por meio do seu ministério a Deus tem valor eterno. É 
apreciado à luz da eternidade. Uma alma ganha para Cristo durará para sempre. As mais profundas 
necessidades e mais elevados ideais do homem só podem ser satisfeitos de um modo espiritual.           
2 Coríntios 4:18 diz: “Não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que se não vêem; porque as 
que se vêem são temporais, e as que se não vêem são eternas”. A realização espiritual é um resultado 
eterno do nosso ministério. O apóstolo Paulo expressou esse sentimento de realização no final do seu 
ministério. Em 2 Timóteo 4:7-8, lemos as suas palavras: 
 
“Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está 
guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também, a todos 
os que amarem a sua vinda”. 
 
3 De que modo um cristão alcança a sua maior realização? 
 a) Trabalhando arduamente na Igreja de modo que os outros o louvem. 
 b) Levando alguém a Cristo. 
 c) Contribuindo para o mundo com algo de valor. 
 
4 Compare a realização comum com a espiritual. Diga qual é a melhor e porquê. 

 
             
 
             
 
Regozijo 
Objectivo 3. Analisar os textos bíblicos que se referem à alegria de ganhar almas. 
 
     Há grande alegria em servir Jesus. Já vimos que um dos frutos do Espírito é a alegria. Os cristãos 
têm muitas razões para se regozijarem, isto é, de expressarem a sua alegria. Acima de tudo, eles 
próprios foram redimidos! A sua vida foi transformada e agora estão livres do fardo do pecado! 

Os cristãos experimentam também alegria quando vêem o fruto do seu trabalho no Senhor. Já levou 
alguém ao Senhor? Lembra-se da gloriosa e alegre experiência que isso significou para si? A Bíblia 
diz que até os anjos no céu se alegram quando um pecador se arrepende (Lucas 15:10). 

Jesus comparou o acto de ganhar almas a uma ceifa. Analisemos algumas passagens relativas à 
ceifa e aos seus resultados. 
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5 Leia João 4:35-38 e responda às seguintes perguntas: 
 
 a)  O que significa “o semeador”? 
 
             
 
 b)  O que significa “o que colhe”? 
 
             
 
 c)  O que significa o versículo 36? 
 
             
 
 d)  O que significam os versículos 37 e 38? 
 
             
 

Algumas vezes, o nosso ministério parece não estar directamente envolvido com o trabalho de 
ganhar almas. Podemos não ver os resultados dos nossos esforços. Mas quando nos ocupamos a servir 
o Senhor onde quer que Ele nos coloque, podemos alegrar-nos com os outros que estão a tentar ganhar 
o mundo para Cristo. O missionário que vai para uma terra distante com a mensagem, pode ganhar aí 
muitas almas para Cristo. Mas os cristãos que arranjaram os fundos para enviá-lo e todos os que oram 
por ele também se alegram e têm uma parte do galardão! 

O Salmo 126:5-6 é por vezes designado como “a lei da ceifa”. Se semearmos a semente, iremos ter 
uma ceifa e iremos ter alegria! 
 
“Os que semeiam em lágrimas segarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e 
chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos”. 
 
6 Leia 1 Coríntios 3:5-9. Qual a explicação dada por esse texto para nos alegrarmos quando 
 vemos alguém a aceitar Cristo através dos esforços de muitos? 
 
             
 
             
 

RESULTADOS NO MUNDO 
 

Em Romanos 16:26, lemos que o evangelho – as boas novas de Jesus Cristo – “mas que se 
manifestou agora, e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, 
a todas as nações, para obediência da fé”. 

O evangelho de Cristo é o cumprimento da esperança do homem de um mundo melhor. Desde a 
antiguidade, o homem anseia por uma era de justiça. Deus criou um povo para ser exemplo para o 
mundo. Mas o Seu povo eleito, os israelitas, não conseguiram viver segundo os Seus padrões. E a 
humanidade continuou a sonhar com uma nova era, um mundo de paz. 

Os profetas anunciaram uma nova ordem das coisas. Leia essas profecias nas seguintes passagens: 
Isaías 52:7; Isaías 2:2-3; Isaías 11:2-5; Salmo 72:12-14; Isaías 66:12-14, 23; Isaías 62:12. “... a terra se 
encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar” (Isaías 11:9). 

Jesus veio anunciar o reino de Deus. Foi o ungido de Deus que introduziu uma nova ordem e 
inaugurou uma nova era (Lucas 4:18-21). Proporcionou a redenção a toda a humanidade. Pela Sua 
morte, abriu o caminho que restaura o homem ao seu estado original. O homem, ao aceitar a morte de 
Cristo, recupera a antiga comunhão que desfrutava com Deus o Criador. A Igreja tem o grande 
privilégio de cumprir o ministério de Cristo, que oferece esperança às pessoas deste mundo. Quais os 
resultados do ministério da Igreja no mundo? De que modo a pregação do Evangelho tem afectado o 
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nosso mundo? Nesta secção, iremos analisar os mais importantes resultados do nosso ministério no 
mundo. 

 
Vidas Transformadas 
Objectivo 4. Apontar exemplos bíblicos e de experiências pessoais de vidas transformadas pelo 
evangelho de Cristo. 
 

Quando o Senhorio de Jesus Cristo e a responsabilidade da Igreja se encontram, há uma 
transformação no mundo incrédulo. Há uma reacção, uma resposta quando o evangelho é pregado. O 
trabalho evangelístico gera novos discípulos para o Reino. 

Quem pode explicar o milagre da salvação e como ela transforma vidas? Em João capítulo 9, lemos 
a história de um cego a quem Jesus curou instantaneamente. Ele era cego de nascença. Os fariseus, que 
tentavam livrar-se de Jesus, interrogaram o homem sobre a sua cura e sobre Jesus. Ele respondeu:      
“... uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo” (João 9:25). O homem não sabia como 
acontecera – só sabia que acontecera! 

Actos 9 mostra uma outra transformação miraculosa. Um homem chamado Saulo ia a caminho de 
Damasco para matar os cristãos. De repente, veio do céu uma luz brilhante como um relâmpago e 
Saulo caiu por terra. Nesse momento, teve um encontro com Jesus Cristo, e a sua vida foi 
transformada. Tomou-se o apóstolo Paulo, o maior missionário da igreja primitiva! 
 
7 Leia 2 Coríntios 5:l7-l8. 
 
 a)  O que acontece assim que alguém aceita Cristo? 
 
             
 
 b)  O que ocorre após essa mudança (versículo l8)? 
 
             
 

As Escrituras apresentam muitos outros exemplos de pessoas que foram instantaneamente 
transformadas quando se encontraram com Jesus: Mateus (Mateus 9:9); quatro pescadores         
(Mateus 4:18-22); um endemoninhado (Lucas 8:26-39); Zaqueu (Lucas 19:1-10); e outros. 

Talvez conheça alguém que foi instantaneamente liberto do alcoolismo, das drogas ou de algum 
pecado no momento em que encontrou Cristo. Quer esteja preso ao pecado dessa maneira ou não, 
torna-se uma nova criação no momento em que aceita Cristo. Quando o Seu amor nos encheu o 
coração, transformou os nossos desejos, as nossas atitudes, o nosso comportamento. 

 
8 Escolha um dos quatro evangelhos e procure exemplos de vidas que foram transformadas 
 quando se encontraram com Jesus. 
 
             
 
             
 
             
 
9 É capaz de escrever também alguns exemplos que conheça de vidas transformadas 
 através do seu ministério ou da sua igreja? 
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Aumento de Obreiros 
Objectivo 5. Verificar que a realização do ministério da Igreja provoca o aumento de obreiros. 
 

O ministério da igreja gera vidas transformadas. Essas vidas tornam-se testemunhos vivos do poder 
do evangelho e influenciam outros que necessitam ser transformados. 

Foi assim que a igreja primitiva cresceu. Os doze apóstolos juntaram-se a 108 outros discípulos 
(seguidores de Cristo) que aguardaram em Jerusalém o poder do Espírito Santo (Actos 1:15). Depois 
de serem baptizados no Espírito, eles fizeram novos discípulos que, por sua vez, fizeram ainda mais 
discípulos. É na Igreja que os futuros pastores, missionários e outros obreiros cristãos se convertem e 
se preparam para a geração seguinte do ministério evangelístico.  

Quando a Igreja é fiel em obedecer à missão que Deus lhe entregou, homens e mulheres são 
persuadidos a tornarem-se discípulos fiéis de Cristo e ocupam o seu lugar como membros responsáveis 
da Sua Igreja. 

 
10 Qual destas afirmações melhor descreve de que modo a realização do ministério da Igreja 
 resulta num aumento de obreiros? 
 a) Assim como apenas uma ovelha pode gerar outra ovelha, somente discípulos podem   
     originar novos discípulos. Se os membros do corpo de Cristo pregarem o evangelho,     
     aqueles que se converterem tornam-se obreiros da Igreja e levam o evangelho ao mundo. 
 b) À medida que a Igreja se torna mais activa em ministrar às necessidades do mundo, torna-se 
     mais poderosa e pode assim exercer uma maior influência em obter o auxílio de pessoas 
     importantes do mundo. 
 
Benefícios Para a Sociedade 
Objectivo 6. Indicar cinco modos do ministério da Igreja ser um benefícioo para a sociedade. 
 

Pode imaginar como o mundo seria diferente se Cristo não tivesse vindo ou se a Igreja não tivesse 
cumprido a sua missão de pregar o evangelho ao mundo? Como seria hoje o seu país? Em muitos 
lugares, foram fundadas escolas e ensinaram-se pessoas a ler e a escrever para poder aprender a Bíblia. 
Muitas línguas foram traduzidas por missionários de modo a dar a Bíblia escrita a essas pessoas. O 
inventor da imprensa foi motivado pelo desejo de imprimir muitos exemplares da Bíblia de modo que 
muitos a pudessem ler. Muitos dos maiores quadros, livros e composições musicais inspiraram-se na 
mensagem do evangelho. 

Jesus disse que somos luz num mundo de trevas (Mateus 5:14-16). O evangelho produz liberdade, 
esperança e alegria. Inspira homens e mulheres a serem melhores vizinhos, a serem honestos nos 
negócios, a serem fiéis no trabalho, a serem cidadãos leais. Leva os pais a ensinarem os filhos a 
amarem o bem e a evitarem o mal. Quem pode calcular o valor de um médico ou de um enfermeiro 
cristão que ministra tanto às necessidades físicas como às espirituais numa comunidade? Ou o valor de 
um professor que ama o Senhor e, pelo seu exemplo, ensina aos seus alunos o verdadeiro significado 
do amor? Onde quer que existam cristãos proclamando o evangelho, a sua mensagem faz o mal recuar. 

Num país africano, onde as tribos tinham medo umas das outras, as aldeias estavam escondidas na 
floresta, longe das estradas até serem alcançadas pelo evangelho. Ao converterem-se a Cristo, os seus 
habitantes perderam o medo e aldeias inteiras transferiram-se para junto das estradas onde podiam 
comunicar o evangelho a outras tribos. Nessa região, estabeleceram-se grandes igrejas – e todo o 
modo de vida deles foi transformado! 

 
11 Indique uma influência do evangelho em cada uma das seguintes áreas da sociedade: 
  
 a)  Educação:           
 
 b)  Contribuição artística:          
 
 c)  Língua:            
  
 d)  Comportamento:           
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 e)  Outras áreas:           

 
12 Há, naturalmente, muitos outros benefícios que a sociedade deve à pregação do evangelho às 
 quais não nos estamos a referir por falta de espaço. Pode indicar alguns benefícios 
 experimentados na sua região? 
 
             
 
             
 
A Vinda Iminente de Cristo 
 
Objectivo 7. Explicar a relação entre o ministério da Igreja e a vinda de Cristo. 
 

Sabia que a Igreja tem um papel activo em determinar quando é que Cristo virá reunir a Sua Igreja 
e levá-la para Si? Jesus revelou esta verdade em Mateus 24:14: 
 
“E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então 
virá o fim”. 
 
13 Leia 2 Pedro 3:3-4 e 9:15. 
 
 a)  Que razões a Escritura apresenta para o atraso da vinda de Cristo? 
 
             
 
 b)  Qual a nossa responsabilidade em apressar a Sua vinda (versículos 11-12)? 
 
             
 

Vemos aqui, claramente, que Deus se interessa pelos resultados de nosso ministério. Ele não quer 
apenas que ninguém se perca. Ele deseja que todos os homens, mulheres e crianças tenham a 
oportunidade de ouvir falar de Cristo. Eis os resultados que não Lhe interessam: 
 
Pescar sem apanhar peixe (Lucas 54:11) 
Uma mesa de banquete vazia (Lucas 14:15-23) 
Semear sem colher (Mateus 13:3-9) 
Uma figueira sem figos (Lucas 13:6-9) 
Ovelhas perdidas sem pastor (Mateus 18:11-14) 
Uma moeda perdida que não se encontra (Lucas 15:8-10) 
Searas maduras não ceifadas (Mateus 9:36-38) 
 

Temos a responsabilidade de levar a mensagem do evangelho a todo o mundo. É através desta 
mensagem que o mundo conhecerá a perfeição. A graça de Deus manifestou-se em e por meio de 
Cristo mas foi o próprio Cristo que prometeu coisas maiores para o futuro. A nova comunidade que 
Ele formou, a Igreja, deve dedicar-se plena e totalmente à proclamação dessa grande e maravilhosa 
época. 

Esse é o ministério da Igreja: um corpo de crentes, uma nova comunidade possuidora de uma 
mensagem a ser proclamada de tal maneira que Jesus Cristo possa ser apresentado ao mundo em toda 
a Sua plenitude, como o Senhor e o Salvador da criação e como o Rei que voltará! 
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14 Qual a relação entre o ministério da Igreja e a vinda de Cristo? 
 
             
 
             
 

Esta é a lição final do Curso A Igreja Cristã em Acção. Espero que ela o tenha inspirado a 
envolver-se mais activamente no ministério da Igreja. A minha oração é que o fruto do Espírito seja 
muito evidente na sua vida e no seu ministério. 

Depois de fazer o auto teste, reveja todas as lições da Unidade 3 e depois responda às perguntas da 
Secção 3 do Relatório do Aluno. 
     Concluo com as palavras finais de João em Apocalipse 22:20-21: 
 
“Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo venho. Ámen. Ora vem, Senhor Jesus! A graça 
do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós! Ámen”. 
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Auto teste 
 
VERDADEIRO-FALSO. Nos espaços ao lado, escreva um V se a afirmação for VERDADEIRA ou 
um F se for FALSA. 
 
  1. Podemos medir o crescimento espiritual de uma pessoa pelo seu envolvimento no   
      ministério da Igreja. 
 
  2. Uma igreja activa vive na dependência do trabalho do Espírito Santo. 
 
  3. O crescimento numérico de uma igreja não é indicador da sua força espiritual. 
 
  4. A realização significa desfrutar real satisfação por algo que valha a pena. 
 
  5. Todos os obreiros da seara – os que plantam, os que regam e os que colhem –   
      compartilharão do mesmo galardão. 
 
  6. O povo escolhido de Deus, os israelitas, foi um bom exemplo para o mundo. 
 
  7. Geralmente, a vida de uma pessoa muda lentamente quando ela se toma cristã. 
 
  8. Fora da Igreja, o mundo não tem sido influenciado pela mensagem do evangelho. 
 

  9. O evangelho de Cristo é a realização da esperança humana de um mundo melhor. 
 
  10. Cristo só virá quando o evangelho tiver sido pregado a todo o mundo. 
 
ESCOLHA MÚLTIPLA. Seleccione a melhor resposta ou conclusão de cada uma das seguintes 
questões. 
 
11. A nossa plenitude pessoal em Cristo depende 
a) das nossas capacidades. 
b) da nossa auto-imagem. 
c) dos nossos alvos. 
d) do nosso ministério. 
 
12. Segundo o livro de Actos, o resultado da pregação da mensagem do evangelho foi sempre 
a) a perseguição aos cristãos. 
b) que alguns creram e foram acrescentados à Igreja. 
c) as pessoas ficavam confusas e atemorizadas com um ensinamento estranho. 
d) todos os que ouviram a mensagem creram nela. 
 
13. De que modo a realização experimentada por uma pessoa que obteve resultados no seu ministério 
      cristão é maior do que a realização obtida no mundo? 
a) Ela provém de uma entrega e de uma dedicação. 
b) Traz-lhe honra dos homens. 
c) Tem um valor eterno. 
d) Depende do que se vê nessa pessoa. 
 
14. A “lei da seara” é que 
a) os que semeiam boa semente colherão com alegria os seus frutos. 
b) nunca haverá obreiros suficientes. 
c) grande parte da semente não germina. 
d) quem semeia, geralmente não colhe. 
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15. Tornar-se um obreiro da Igreja e falar de Cristo aos outros é 
a) o resultado natural de todos os que foram transformados pelo evangelho. 
b) a responsabilidade de cristãos especiais escolhidos por Deus. 
c) possível apenas quando já se é cristão há algum tempo. 
 
16. A vinda de Cristo ainda não se deu porque Deus 
a) espera que o mundo fique melhor. 
b) quer que todos os homens, mulheres e crianças tenham a oportunidade de aceitar Cristo como  
    Salvador. 
c) quer surpreender-nos quando não estivermos a fazer o melhor para Ele. 
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Respostas às perguntas de estudo 

 
8 A sua resposta. Na lição apresentámos alguns exemplos. 
 
1 c) está activamente envolvida em ministrar a Deus, a si mesma e ao mundo. 
 
9 A sua resposta. 
 
2 (Qualquer uma destas). O crescimento espiritual ocorre quando Cristo ocupa o centro da nossa 
 vida; ao envolvermo-nos, ganhamos confiança e queremos fazer mais; o nosso envolvimento 
 leva-nos a confiar mais no Espírito Santo; ocorre o crescimento em número. 

 
10 a) Assim como apenas uma ovelha pode gerar outra ovelha, somente discípulos podem fazer 
     novos discípulos. Se os membros do corpo de Cristo pregarem o evangelho, aqueles que se 
     convertem tornam-se obreiros da Igreja e levam o evangelho ao mundo. 

 
3 b) Levando alguém a Cristo. 
 
11 A sua resposta. Qualquer das formas indicadas nesta secção. Por exemplo: 
 a) Escolas fundadas por missionários. . 
 b) Grandes quadros, livros e músicas inspiradas pelo evangelho. 
 c) Muitas línguas reduzidas a escrito para registar a mensagem do evangelho. 
 d) Quando cristãs, as pessoas praticam o amor, a honestidade, a fidelidade, a lealdade, a defesa 
     do bem contra o mal. 
 e) Invenções como a imprensa, a mudança no modo de viver. 
 
4 A realização comum é a satisfação que provém de qualquer trabalho bem feito. A realização 
 espiritual provém do facto de sabermos ter feito a vontade de Deus através do nosso 
 ministério. Esta realização é mais completa porque é eterna. Surge quando as almas são 
 introduzidas no Reino de Deus. 

 
12 A sua resposta. 
 
5 a) O semeador é quem primeiro leva o evangelho ao pecador. 
 b) O ceifeiro é quem leva o pecador a Cristo. 
 c) Ambos se alegram quando o pecador vem a Cristo. 
 d) Damos a mensagem a alguém que mais tarde vem a Cristo por meio do ministério de outra 
     pessoa. Levamos também a Cristo pessoas que ouviram de outrem a mensagem. Todos nos 
     alegramos quando alguém é ganho para Cristo. 
 
13 a) Quer dar a todos a oportunidade de virem a Cristo e se arrependerem dos seus pecados. 
 b) Levar vidas santas e fazer o nosso melhor para que a Sua vinda se apresse, falando d’Ele a 
     todo o mundo. 
 
6 Porque ninguém se pode auto-gloriar quando alguém vem a Cristo foi apenas a graça de Deus 
 que tornou possível a salvação. Somos simplesmente companheiros de Deus quando Lhe 
 levamos os perdidos e alegramo-nos com o que Deus faz. 

 
14 A Igreja deve ser fiel e trabalhar arduamente para realizar a Grande Comissão porque só após 
 o seu cumprimento é que Cristo voltará. 
 
7 a) Torna-se uma nova pessoa - a sua vida velha passou e adquire uma vida nova em Cristo. 
  b) A pessoa transformada leva aos outros a mensagem transformadora de Cristo. 
 


