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EBD – Escola Bíblica Dominical 

Professor: Pr. Vanderson 

TEXTO BASE:  Mt 13.1-23 

PALAVRAS CHAVE: Deus, Evangelização, Igreja. 

OBJETIVO: Apresentar o real sentido da evangelização cristã. 

 

Para entender a passagem 

INTRODUÇÃO:______________________________________________________________________________ 

Estudamos até aqui a relação entre a criação de Deus com o propósito final de 

toda Sua obra, isto é: a Sua glória.  Além disso, observamos que no Éden foi 

quebrado, em Adão, o pacto que Deus estabeleceu, ocasionando assim uma 

ruptura de relacionamento entre a criação e o criador. Vimos também que a 

evangelização nasce no coração de Deus e não se apresenta somente nas páginas 

do Novo Testamento, mas em toda a Escritura, significando que a verdade da obra 

de evangelização compreende também o Antigo Testamento - sendo Israel, a 

prova cabal disso, onde os povos iam até Israel para aprender suas leis e serem 

abençoados pelo o Rei de Israel. 

 

No entanto, a igreja, após a ascensão de Cristo aos céus, tem se aplicado ao ato 

de anunciação das boas novas e com o passar dos séculos tem repensando, à luz 

da autoridade de Cristo, as perspectivas de entendimento bem como as 

motivações na obra de evangelização. 

 

Contudo, nos perguntamos: O que é evangelização? É dentro desta proposta que 

prosseguiremos em nossos estudos. 

 

I. O QUE É EVANGELIZAÇÃO?_________________________________________________ 

 

O apóstolo Paulo chama o evangelho de “poder de Deus para a salvação” (Rm 

1.16). Esta expressão, “poder de Deus”, transmite a ideia de um poder tal, como 

aquele que Deus usou para criar do nada os céus e a terra. O evangelho é a 

mensagem mais poderosa e importante da história. É a boa notícia de salvação e 

perdão. É a mensagem que conta como Deus resolveu, por um amor que excede 

TEMA: A IGREJA CENTRADA NA PALAVRA 
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nosso entendimento (Ef 3.18), salvar pecadores, formar para si um povo, reconciliar 

consigo mesmo o homem que fez guerra contra ele na queda (Ef 2.11-22; 2 Co 

5.18). E esta ação divina é evidenciada na obra de Cristo, onde ele veio como 

profeta – fazer a purificação dos pecados e ser ele mesmo o sacrifício -  como 

sacerdote – e reivindicar seu lugar de governo no universo e em nossas vidas – 

como rei (9Hb 1.1-4) 

 

O que é a evangelização então? Segundo Mark Dever a evangelização seria:  

“A anunciação da verdade do evangelho. Com clareza e fidelidade” e em outras 

palavras, a evangelização é apenas o contar a alguém as boas novas; isso não 

inclui a garantia de que a outra pessoa responderá corretamente ao evangelho. 

Embora, quiséssemos que as pessoas venham a responder corretamente ao 

evangelho, nós não pudemos fazê-lo.  

 

Vejamos três importantes pontos que nos ajudam numa melhor compreensão 

sobre evangelização: 

 

A) A evangelização glorifica a Deus. 

 

O pregador John Piper, em seu livro Deus é o Evangelho, procura mostrar que um 

dos fundamentos da anunciação do evangelho a todos os homens é a glória de 

Deus. O maior bem do evangelho é o fato de que, por meio dele, temos acesso a 

Deus – poderemos ter comunhão com ele e glorifica-lo para sempre. A 

evangelização é assim, um ato de amor de a Deus. Desejamos que todos os seus 

eleitos tenham o conhecimento a fim de que o glorifiquem. 

 

B) A evangelização é um ato de amor ao próximo 

 

É oferecer para o próximo a mensagem que pode mudar a sua vida e determinar 

sua eternidade. É um alerta solene quanto aos perigos de passar por essa vida sem 

colocar-se debaixo do julgo de Cristo. Também é o desejo de ver as pessoas 

reconciliadas com Deus e aumentar as fileiras de adoradores – que gozarão da 

felicidade eterna junto do povo de Deus e do próprio Deus trino. Paulo faz alusão 

ao sentinela em (Atos 20.25), situações em que ele protesta estar “limpo do sangue 

de todos”. Paulo esta falando do Atalaia descrito em (Ezequiel 3.16-27, 33.7-9). 

 

C) A evangelização é um ato de obediência amorosa 

 

Jesus instruiu seus apóstolos, como vemos em (Mt 10.5-15) a que “pregassem que 

está próximo o reino dos céus”. Jesus Cristo em seu ministério terreno, seguiu em 

pregação, percorrendo as cidades e nas sinagogas e mesmo em campo aberto, 

à beira mar, e onde houvesse um ajuntamento de pessoas “pregava o evangelho 

do reino” (Mt 9.35). 
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II. O que a evangelização não é! 

 

A) Impor as crenças cristãs 

 

Algumas pessoas acham que a evangelização é uma imposição. Porém, quando 

entendemos o que a Bíblia apresenta como evangelização, compreendemos que 

esta não é uma questão de impor suas crenças. Em primeiro lugar, temos que 

entender que as coisas que cremos são fatos. Não são apenas crenças ou 

opiniões; são fatos. Em segundo lugar, estes fatos não são nossos no sentido de que 

pertencem somente a nós, à nossa própria perspectiva ou à nossa experiência; ou 

no sentido de que formulamos por nós mesmos. Quando evangelizamos, 

pregamos os fatos do evangelho. A evangelização cristã, por sua própria natureza, 

não envolve coerção; envolve somente amor e proclamação. Temos de 

apresentar o evangelho com espontaneidade a todos. Não podemos manipular 

ninguém a aceitá-lo verdadeiramente. A evangelização bíblica autentica jamais 

é uma imposição.  

 

B) Testemunho pessoal 

 

O testemunho pessoal evangélico é muito comum nessa era pós-moderna, fala-se 

de muitas bênçãos e livramentos; mudanças de hábitos ou de estilo de vida. No 

entanto, o testemunho fiel de um cristão para um incrédulo esta baseado no que 

Jesus Cristo fez na cruz por ele! Testificando sua morte e ressurreição e de como 

tudo isso se aplicaria na vida do incrédulo. Somente quando um seguidor de Cristo 

entende isso, descobrirá que o testemunho não é necessariamente 

evangelização. Acreditamos que ele tem o seu lugar, mas em nenhum momento 

pode ser considerado evangelização em si mesmo. Tomamos o exemplo de Paulo: 

“nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os 

judeus e loucura para os gentios” (1 Coríntios 1:23) 

 

C) Ação social ou envolvimento político 

 

Quando nossos olhos se voltam de Deus para os homens, não é surpreendente 

que, em nossas preocupações, os males sociais tomem o lugar do pecado. Hoje, 

os problemas horizontais - problemas com as pessoas – obscurecem 

frequentemente o problema fundamental que é o relacionamento entre nós e 

Deus. As ações em favor das virtudes públicas, dos programas de misericórdia não 

atinge em si mesmo o real valor da evangelização. Além disso, a evangelização 

não é proclamar o plano político de Deus para as nações. Não é recrutar pessoas 

para igreja (números). As sociedades são desafiadas e “mudam” quando, por 

meio do evangelho, o Senhor toma homens e mulheres e os une a igreja, para 

revelar seu amor e misericórdia no corpo de Cristo.  

https://www.bibliaon.com/versiculo/1_corintios_1_23/
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D) Evangelização não é apologética  

 

O termo “apologética” se refere ao processo de responder questões e objeções 

que as pessoas fazem a respeito das doutrinas do cristianismo. Assim como no caso 

do testemunho pessoal, o ato de responder e defender questões referentes a fé 

cristã pode ser parte de nossa conversa com os outros a respeito de Cristo e pode 

ser incluído na evangelização. Porém, não é o mesmo que evangelização. 

Defender o nascimento virginal de Cristo ou a historicidade da ressurreição é muito 

importante, mas não é evangelização. Entretanto, a evangelização é o ato de 

contar aos outros a respeito das boas novas de Cristo Jesus e do caminho da 

salvação por meio dele. 

 

D) Resultados da evangelização 

 

Este talvez seja o mais sutil de todos os entendimentos errôneos acerca da 

evangelização. Se pensarmos que a evangelização é o seu próprio fruto ou ela 

mesmo é o seu próprio fim, é muito provável que acabará pensando não somente 

que a evangelização é apenas ver outros convertidos, mas também que está em 

seu próprio poder o ato de converter os outros. Entretanto, as Escrituras mostram 

que a evangelização não pode ser definida em termos de resultados ou métodos, 

mas somente em termos de fidelidade à mensagem pregada. Na parábola do 

semeador em (Mt 13.1-23) isso fica mais claro. O semeador saiu e semeou a mesma 

semente em diferentes tipos de solos. Esta parábola não diz nada a respeito dos 

métodos do semeador. No entanto, a mensagem desta parábola é que algumas 

pessoas respondem favoravelmente ao evangelho e outras não. 

 

III. Aplicação 

 

1. A evangelização está pautada na perfeita aplicação das sagradas escrituras 

aos que ainda não creem. 

2. Nunca devemos pensar que qualquer outro método é mais eficaz do que a 

genuína anunciação das boas novas de Cristo Jesus. 

3. Devemos ter em mente que o evangelho é o “portador” de toda verdade, e 

nós somos apenas os veículos desta verdade, a qual, não podemos altera-la. 

 

IV. Conclusão 

 

Quando entendemos o que é a evangelização dentro do plano de Deus e de 

que não se trata de converter as pessoas, e sim falar-lhes sobre a maravilhosa 

verdade a respeito de Deus e das boas novas sobre Jesus Cristo, então, a 

obediência a essa ordem deixa de ser motivada pelo senso de culpa, e passa a 

ser movida pela alegria e privilégio. Que sejamos fieis na missão de anunciar o 

evangelho, na certeza de que Deus despertará a fé dos que sãos seus. 


