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EBD – Escola Bíblica Dominical 

Professor: Pr. Vanderson 

TEXTO BASE:  MT 28.18-20 

PALAVRAS CHAVE: Grande comissão, Evangelização, Igreja. 

OBJETIVO: Entender o porquê que devemos evangelizar e como fazê-lo. 

 

 

Para entender a passagem 

INTRODUÇÃO:______________________________________________________________________________ 

Na lição passada, vimos que o quão é importante entendermos a evangelização, 

visto que através dela glorificamos a Deus, amamos a Deus a ao próximo e 

obedecemos ao Senhor. Estes três pontos norteiam o ponto basilar no verdadeiro 

sentido da evangelização. Aprendemos também que a evangelização não é: 

aplicação em métodos; perspectivas numéricas, apologias, envolvimento político 

ou ações sociais.   

 

Contudo, a evangelização consiste em anunciar Cristo, este morto e ressuscitado. 

O único plenamente Deus e plenamente homem que é capaz de nos salvar e limpar 

nossos pecados. A mensagem da evangelização deve ser sempre as boas novas 

de salvação em Cristo Jesus para que ela gere no pecador penitente 

arrependimento e fé.  

 

A lição de hoje consiste em responder as seguintes perguntas: Quem deve 

evangelizar? Existe alguma ordem deixada por Cristo para tal ação? Se existe, 

como devemos exercê-la?  

 

I.  QUEM DEVE EVANGELIZAR?______________________________________________ 

É interessante observar a instrução de Jesus na apresentação do evangelho. 

Quando ele pronunciou sua “comissão”, é notável que o verbo “ir” embora esteja 

na forma imperativa em nossa versão de língua portuguesa, está na forma de 

gerúndio no original grego, dando a noção de movimento constante. “Indo”, ou 

“enquanto vai”. Assim, a ordem é a de pregar enquanto vamos. 

TEMA: A IGREJA CENTRADA NA PALAVRA 

LIÇÃO: COMO E QUEM DEVE EVANGELIZAR. 
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No entanto, alguns acreditam que este ato deva ser restringido apenas a pastores 

e missionários, lei do engano. É bem verdade que todos nós devemos evangelizar, 

contar as boas novas a respeito de Jesus. Devemos fazer isso com honestidade, 

urgência e alegria, vivendo de um modo que confirme nossa mensagem – fazendo 

tudo isso para a glória de Deus. Assim como está escrito: “Tendo o vosso viver 

honesto entre os gentios; para que, naquilo em que falam mal de vós, como de 

malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós 

observem” (1 Pedro 2:12). 

É Dever de todo cristão - Todos os que foram alcançados pelo evangelho e todos 

devem, também, anunciá-lo. O cristão deve evangelizar porque foi comissionado 

para isso em Mt 28:19. Deus entendeu que a salvação deveria ser oferecida de 

homem para homem. Portanto, a evangelização é um ato de obediência a Deus. 

 

Podemos observar que todos quantos são recebidos na família de Cristo são feitos 

embaixadores do reino de Deus. C.H Spurgeon observou isso muito bem, ao ponto 

de dizer que: “Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor”.  

 

O Apóstolo Paulo, dirigindo-se à igreja de Corinto em (2 Co 5.20), chama-os de 

embaixadores de Cristo, para anunciarem a reconciliação que Deus providenciou 

em Cristo. Um dos significados do termo “embaixador” é: “portador de uma 

mensagem”, é também sinônimo de “arauto”, ou portador de notícias. Na grande 

comissão, todos os seguidores de Jesus são encarregados de fazer discípulos. Ele 

não excluiu ninguém da ordem de anunciar o evangelho.   

 

A igreja primitiva atuou ativamente na proclamação do evangelho a todas as 

nações. Em (Atos 8), logo após a morte de Estevão, a dispersão dos cristãos deu 

ocasião a que pregassem o evangelho na medida em que iam fugindo para 

outras cidades e se estabelecendo nelas. Já em (At 11.20), vemos que era o povo 

quem pregava o evangelho do Senhor Jesus e como sua vida refletia a mensagem 

que anunciavam (v.26). 

 

Portanto, é preciso ficar claro para o cristão que uma vida exemplar e conduta 

irrepreensível, embora honre a Cristo, não são suficientes para que as pessoas 

conheçam o evangelho, pois assim como a criação da testemunho do criador, de 

sua grandeza, poder, beleza e sabedoria, mas não é suficiente para levar alguém 

a conhecer e ter comunhão com Deus, assim também a vida piedosa não substitui 

a proclamação clara do evangelho, pois a fé vem pelo ouvir, pelo ouvir da 

palavra de Cristo (Rm 10.13-17). 

 

II. Como evangelizar? 

 

A mensagem de boas novas nunca deve ser alterada, o sentido e o conteúdo do 

evangelho devem ser mantidos para a salvação do descrente. O anúncio das 

boas novas devem conter as verdades a respeito do pecado do homem e da 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1pe/2/12+
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santidade de Deus; do seu amor pelos perdidos enviando o seu filho; da morte e 

ressurreição de Cristo em favor da nossa justificação e do seu sacrifício expiatório. 

Manter essas verdades na evangelização é tudo o que homem precisa para ser 

salvo em Cristo Jesus. 

 

No entanto, quando essas verdades são ofuscadas podem causar grandes 

problemas aos ouvintes, gerando pessoas com o entendimento raso sobre o 

evangelho e até mesmo podendo ocorrer “falsa conversão”. Entretanto, 

pensando nisso, destacamos quatro pontos que acreditamos serem importantes 

neste momento. 

 

A) Diga às pessoas com honestidade a real condição que se encontram. 

 

Temos de ser precisos no que dizemos, não escondendo qualquer parte 

importante da mensagem, por medo de que essas partes sejam muito 

embaraçosas ou difíceis de serem explicadas. Muitas pessoas não gostam de ter 

qualquer coisa negativa em uma apresentação de boas novas. Falar sobre o 

pecado, culpa arrependimento, sacrifício é considerado bastante negativo para 

nossa época de autoestima. Entretanto, o que é comumente entendido entre os 

cristãos é resumir o evangelismo no “amor de Cristo” é simplesmente falar que 

Jesus te ama ou que Jesus “quer ser seu amigo”. Porém, de acordo com a Bíblia, 

tornar as pessoas conscientes de seu estado de perdição e pecaminosidade faz 

parte do compartilhar as boas novas de Jesus Cristo. As pessoas sem Cristo em 

rebelião contra Deus, estão mortas em seus delitos e pecados. 

 

B) Diga às pessoas, com urgência, que, se elas se arrependerem, serão salvas. 

 

Temos de deixar claro a urgência da mensagem e dizer aos nossos ouvintes que 

não devem esperar até que uma “oportunidade melhor lhes apareça”. Quando 

falamos do evangelho, não há qualquer vantagem em esperar a melhor 

oportunidade. De acordo com o Novo Testamento, Jesus é o único caminho para 

Deus ( Jo 14.6; At 4.12; Rm 10). Você pode sugerir outro meio pelo qual pecadores 

podem ser salvos? Não há outro meio, além de Cristo. Esta mensagem tem que ser 

dita com urgência. 

 

C) Diga às pessoas, que mesmo salvas em Cristo existirá dificuldades.  

 

Hebreus 11 conta a história daqueles que sofreram por causa da fé e, apesar disso, 

permaneceram firmes. Já em Hebreus 12, lemos que o próprio Jesus suportou a 

cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. O que ganhamos em vir a 

Cristo? Ganhamos perdão, significado, propósito, liberdade, comunhão, certeza 

e esperança. Ser honesto a respeito das dificuldades, quando transmitimos o 

evangelho, não significa que temos de mascarar as bênçãos. É claro que também 
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não significa que temos de fingir que a vida cristã é difícil apenas para que as 

pessoas pensem que estamos sendo honestos e confiantes 

 

D) Compartilhe a Palavra e não apenas palavras. 

 

Não é somente na pregação pública que a bíblia deve ser usada. Aprenda a 

bíblia para você mesmo e compartilhe-a com os outros. Fazendo isso, você mostra 

aos que o ouvem que a sua mensagem não se constitui de seus próprios 

pensamentos e de suas próprias ideias. Em (At 1.8), vemos Filipe compartilhando a 

mensagem com um oficial etíope. Filipe começou com o Antigo testamento e o 

usou para falar ao etíope a respeito de Jesus. Quando usamos a bíblia para 

compartilhar o evangelho, ajudamos as pessoas a compreender que não estamos 

falando sobre nossas próprias ideias, mas sobre as palavras do próprios Deus. 

 

III. Aplicação 

 

1. A responsabilidade de evangelizar foi entregue a todos os cristãos, tendo o 

grande privilégio em participar desta grade obra. 

2. A evangelização para o descrente deve ser feita, sempre apresentando sua 

real condição e apontando para a solução do seu problema eterno, que é 

Cristo. 

3. Nunca, jamais o evangelismo deve ser o que nós pensamos ou acreditamos 

ser verdade. Sempre deve ser feito o usa da Bíblia para que as pessoas vejam 

e ouçam as verdades que ela diz a respeito de Cristo e da salvação que ele 

nos dá. 

4. Na apresentação do evangelho, é fundamental que estejam presentes alguns 

elementos como a titularidade da mensagem – ela não é nossa somos apenas 

porta-vozes.  

 

IV. Conclusão 

 

Compreendemos que precisamos ver uma renovada alegria e compromisso com 

o grande privilégio de compartilharmos as boas novas de Cristo com o mundo 

perdido que nos cerca. Se somos cristãos hoje é porque alguém foi fiel a grande 

comissão. Oremos para que, por causa da nossa fidelidade agora, outros possam 

ser reconciliados com Deus, em Cristo Jesus. 


