
IV. Evangelizar significa dar bom testemunho - Gálatas 5.1,13-18 
Em G�latas 5.1,13-18 Paulo orienta a Igreja a permanecer na liberdade 

que o Evangelho lhes proporcionou. Ele diz (1): “Para a liberdade foi que Cristo 
nos libertou. Permanecei, pois, firmes e n�o vos submetais, de novo, a jugo de 
escravid�o”.

O Evangelho nos liberta das armadilhas e pris�es religiosas. Contudo, 
liberdade n�o significa liberalismo ou libertinagem. N�o podemos usar da (13) 
“liberdade para dar ocasi�o � carne”. Antes precisamos ser “servos uns dos 
outros, pelo amor”.

Fomos evangelizados e salvos para viver o verdadeiro preceito da lei 
(14): “Amar�s o teu pr�ximo como a ti mesmo”.

Nosso amor na igreja precisa ser um bom testemunho para os que s�o de 
fora. Paulo diz que a situa��o da Igreja dos G�latas era t�o grave que eles se 
“mordiam uns aos outros” (15). Eles precisavam andar no Esp�rito (16) serem 
guiados pelo Esp�rito (18), pois evangelizar significa dar bom testemunho. As 
pessoas precisam enxergar a vida de Deus, o amor e a justi�a em nosso meio. 

Voc� tem sido um bom testemunho?

Conclusão:
George Peters (1907-1988) dizia: “O mundo est� muito mais preparado 

para receber o Evangelho do que os crist�os para propag�-lo”. John Wesley 
(1703-1791) por sua vez dizia: “Tua tarefa �nica na terra � esta: salvar almas”.

Nossa tarefa � evangelizar. As pessoas s�o salvas a medidas que s�o 
evangelizadas. Que a gra�a do Senhor nos auxilie nesta grande e maravilhosa 
tarefa. 

Oração 
Lembra-te, Senhor, da gra�a que nos concedeste e n�o dos nossos 
merecimentos, e, assim como nos chamaste ao teu servi�o, faze-nos dignos 
de nossa voca��o; por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo 
e com o Esp�rito Santo, um s� Deus, agora e sempre. Amém.

Dedicação:
C�ntico de encerramento.
Pedidos de Ora��o dos membros da c�lula.
Ora��o de Intercess�o ou agradecimento.
Ora��o pela convers�o de n�o crentes (caixa de ora��o para a Salva��o).

13� Domingo Comum
Evangelização: A grande Tarefa da Igreja

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Voc� tem 

evangelizado?
 Ministração do Roteiro

Jesus disse: “Ide por todo o mundo, 
pregai o evangelho a toda criatura” (Marcos 
16.15). Esta � a grande tarefa da igreja: Evangelizar. Sem evangeliza��o 
n�o h� salva��o. Paulo pergunta: “Como, pois, invocar�o aquele em quem 
n�o creram? e como crer�o naquele de quem n�o ouviram? e como 
ouvir�o, se n�o h� quem pregue”? (Romanos 10.14). Hoje aprenderemos 
um pouco mais o que significa Evangelizar.

I. Evangelizar significa exercer o amor de Deus - Lucas 9.51-62
O Evangelho de Lucas 9.51-62 relata a ida de Jesus a Jerusal�m. 
Jesus, pr�ximo da Semana Santa, deixa a Galil�ia e caminha em 

dire��o a Cidade Santa (51). 
Na estrada, enviou mensageiros para entraram numa aldeia de 

samaritanos para lhe preparar pousada. (52).
Como suas apar�ncias eram de quem estava indo a Jerusal�m, n�o 

o receberam (53).
Tiago e Jo�o, com muita f� e revolta, perguntam (54): “Senhor, 

queres que mandemos descer fogo do c�u para os consumir?”
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Jesus os repreende dizendo (55,56): “V�s n�o sabeis de que 
esp�rito sois. Pois o Filho do Homem n�o veio para destruir as almas dos 
homens, mas para salv�-las”.

Tiago e Jo�o achavam que n�o havia mais chance para aquele 
povo. Mas tarde Deus fez uma grande obra de cura e liberta��o com o 
minist�rio de Filipe e muitos samaritanos se converteram e passaram a ser 
disc�pulos do Senhor Jesus (Atos 8.5-8, 12, 14-17,25).

N�o podemos desistir da grande obra de evangeliza��o. N�s n�o 
sabemos quem aceitar� ou quem recusar� o Evangelho. Todos precisam 
ser amados e evangelizados.  

Lucas continua relatando que logo ap�s, indo para outra aldeia, 
Jesus encontrou com tr�s candidatos a disc�pulos: 

O primeiro deseja, mas Jesus sabia que ele tinha problemas com 
garantias materiais e humanas (57-58). O segundo � convidado, mas 
estava preso a fam�lia (59-60), e o terceiro diz desejar segui-lo, mas era 
apenas um discurso religioso, pois n�o desejava deixar sua casa (61-62).

Jesus sabe quem continuar� no caminho do discipulado. Por isso, 
nossa tarefa � evangelizar a todos. A nossa tarefa n�o � salvar. Quem salva 
� o Senhor. O ouvinte tem a op��o de aceitar ou rejeitar o convite de vida 
eterna. Nossa miss�o � amar e evangelizar. Evangelizar significa exercer o 
amor de Deus.

Como voc� tem evangelizado?

II. Evangelizar significa Obedecer a ordem do Senhor - I Reis 19.16-
21 

O autor de I Reis 19.15-21 fala dos momentos finais na vida do 
profeta Elias. No Monte Horebe, Deus lhe apareceu e deu informa��es 
sobre o final de seu minist�rio.

Deveria ungir Hazael rei sobre a S�ria, Je� rei sobre Israel e Eliseu 
como profeta em seu lugar (15-16). Os tr�s iriam executar o ju�zo de Deus 
(17).

Elias havia reclamado de que estava sozinho como profeta (10), 
mas Deus lhe diz (18): “Tamb�m conservei em Israel sete mil, todos os 
joelhos que n�o se dobraram a Baal, e toda boca que o n�o beijou”.

Muitas vezes achamos que as pessoas nunca ir�o se converter e que 
tudo est� perdido. Mas Deus tem os seus preservados. Haver� ainda uma 
grande colheita. N�o estamos sozinhos. Precisamos apenas obedecer.

O autor de I Reis diz que Deus havia escolhido Eliseu para ser 
disc�pulo e sucessor do profeta Elias. Por isso, quando este o viu lavrando 
a terra, lan�ou o manto sobre ele (19). Eliseu j� sabia o que tinha 
acontecido, e pediu ao profeta (20): “Deixa-me beijar a meu pai e a minha 
m�e e, ent�o, te seguirei”. Elias tamb�m sabia que ele iria voltar, pois 
Deus havia feito uma obra em seu cora��o (20): “Vai e volta; pois j� sabes 
o que fiz contigo”.

Com a autoriza��o de Elias, (21) Eliseu “tomou a junta de bois, e 
os imolou, e, com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao 
povo, e comeram. Ent�o, se disp�s, e seguiu a Elias, e o servia”.

A obra � de Deus e tudo j� est� preparado pelo Senhor. Precisamos 
apenas obedecer e evangelizar. Evangelizar significa Obedecer a ordem do 
Senhor.

Voc� tem obedecido? O que voc� pode fazer hoje ainda pela 
evangeliza��o?

III. Evangelizar significa levar a alegria de Deus aos corações - Salmo 
16.1-2,5,7-11

A Evangeliza��o causa um bem estar ao ser humano. Quando este 
encontra com Jesus Cristo sua vida se transforma. O salmo 16 fala desta 
alegria da salva��o. 

Com a gra�a da salva��o, o salmista revela sua confian�a em Deus. 
O Senhor lhe � ref�gio (1), o grande bem de sua alma (2), a por��o 

da sua heran�a, o seu c�lice e o arrimo da sua sorte (5). 
Ele reconhece que, com Deus, sua heran�a � muito linda (6). Pois o 

Senhor lhe ensina todo tempo (7). Ele tem seguran�a (8) e alegria 
permanente (9).

Sabe que possui a salva��o e a vida eterna (10,11): “Pois n�o 
deixar�s a minha alma na morte, nem permitir�s que o teu Santo veja 
corrup��o. Tu me far�s ver os caminhos da vida; na tua presen�a h� 
plenitude de alegria, na tua destra, del�cias perpetuamente”.

Precisamos cumprir a ordem do Senhor para o bem estar das 
pessoas. Evangelizar significa levar a alegria de Deus aos cora��es.

Voc� tem medo de evangelizar?


