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INTRODUÇÃO 
 

Prezados estudantes da Palavra de Deus, temos em mãos neste trimestre um tema de 

extrema relevância na vida dos cristãos e de todas as pessoas.  

A evangelização, ou seja, o propagar as Boas Novas é, não somente uma ordem divina (At. 

10.42), mas, também, um privilégio e motivo de alegria que deve fazer parte da vida de 

todo cristão verdadeiro. 

Poder transmitir o conhecimento do Único Deus Verdadeiro e seu amor revelados em 

Cristo, certamente precisa ocupar um lugar de destaque na vida cristã e, por isso, constitui 

um grande desafio à Igreja de Cristo. Somos instados a pregar em tempo e fora de tempo 

(II Tm 4.2). 

O poder transformador da Palavra de Deus se manifesta nas pessoas que a ouve e para que 

as pessoas sejam alcançadas é necessário que haja quem pregue (Rm. 10.14). Assim, cabe 

àquele que é regenerado pela palavra de Deus transmitir as Boas Novas de todas as formas 

que estiver ao seu alcance, não somente quando receber formalmente uma oportunidade, 

mas nas praças, filas, feiras, encontros familiares e etc. Sempre que for possível devemos 

falar do amor de Deus. 

O autor, o irmão Antonio Dutra, apresenta vários aspectos preciosos sobre o tema nos 

levando ao aprendizado e à reflexão. 

Que façamos uso do conteúdo disponibilizado para que, como servos aperfeiçoados, 

possamos com propriedade anunciar a poderosa mensagem das Boas Novas de Deus e do 

seu Filho, Jesus Cristo. 

Valdomiro Filho 

 

Palavra do autor:  

Objetivo da Lição: “despertar ou motivar a igreja para ingressar no campo da 

evangelização. Levar a igreja a vislumbrar as almas sedentas da palavra de Deus.  

Levar a igreja ao entendimento mais profundo a respeito do Eterno como Único Deus 

Verdadeiro; de Jesus como filho de Deus; e, do Espírito Santo como a ação poderosa de 

Deus na criação do universo e em nossas vidas cotidianamente.” 

Agradecimentos: 

Gratidão à minha esposa Cristiane Lopes da Silva, pelo apoio e colaboração e aos 

irmãos Valdomiro Filho, pela revisão textual, e Ricardo Nicotra, pela diagramação. 
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LIÇÃO 1 - O SIGNIFICADO DE EVANGELIZAÇÃO 
JOIA DA REVELAÇÃO:  

“Como são bonitos, andando sobre as montanhas, os pés dos que trazem boas 

notícias, anunciando paz e salvação e dizendo a Jerusalém, "O seu Deus reina! " 

(Isaías 52:7) 

Evangelização é o ato ou efeito de evangelizar. Anunciar algo novo, boas novas. Quem 

evangeliza é chamado de “evangelista.” O termo “evangelho”, provém do vocábulo grego 

“euaggélion,” significa literalmente “boa-nova”. A palavra é formada por dois vocábulos 

gregos: “eu,” bom, e “aggélion,” anúncio ou mensagem.  

1. Em sua epístola aos romanos, como Paulo descreve o Evangelho? Romanos 1: 16,17 

 

2. Onde e que tipo de Evangelho Jesus pregava? Mateus 9:35 

 

Paulo afirma que o evangelho é o Poder de Deus para a Salvação; que a justiça de Deus se 

revela no Evangelho e que essa Justiça do princípio ao fim é pela fé. Amem!? Jesus pregava 

o evangelho do Reino em todas as cidades e aldeias e curava todas as enfermidades e 

moléstias do povo.  

Jesus ao transmitir, em sua plenitude, o evangelho de Deus, por um lado proclamava a 

redenção da alma, por outro, anunciava a cura do corpo. A palavra, “evangelho,” nos lábios 

de Jesus passa a ter um significado novo com profundidade e dinamismo.  

A recompensa não contempla apenas aqueles que anunciam as boas novas, mas, graciosa e 

generosamente, é estendida aos que nada merecem. “Pela graça sois salvos” (Efésios 2:8) 

Creia! 

3. Seguindo o exemplo do Mestre onde os discípulos deveriam evangelizar? Marcos 16:15. 

 

4. O evangelho foi pregado em todo o mundo? Colossenses 1:23. 
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Assim como o Mestre fez, percorrendo todas as cidades e aldeias (Mat. 9:35), seus 

discípulos deveriam percorrer o mundo inteiro proclamando as “boas novas” de salvação. 

Primeiro em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins do mundo. (Atos 

1:8)  

Paulo exorta os crentes de Colossos a permanecerem alicerçados e firmes na fé mantendo 

a esperança do evangelho que receberam e que foi anunciado em todo o mundo. Oh 

gloria!  

5. Segundo a justiça de Deus que se revela no evangelho (Rom. 1:17), onde está a palavra 

da fé que estamos pregando? Romanos 10:8. 

 

6. Como Paulo descreve a importância da boca e do coração no processo da salvação? 

Rom.10: 9,10. 

 

O evangelho é o poder e a justiça de Deus revelados na vida e ministério do Messias, é o 

cumprimento das promessas de salvação feitas pelo Eterno para todo aquele que crer. Na 

qualidade de filhos de Deus, discípulos de jesus, Igreja (corpo) de Cristo, tenhamos como 

meta permanecer alicerçados e firmes na fé, mantendo a esperança do Evangelho que 

ouvimos e continuar evangelizando, anunciando as “boas-novas” de salvação a um mundo 

que vive em trevas sem esperança e sem Deus. 
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LIÇÃO 2 - O PRIMEIRO EVANGELISTA DA HISTÓRIA DO 

MUNDO 
JOIA DA REVELAÇÃO: 

 “Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, 

anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas 

em ti”. Gálatas 3:8 

Abraão fora o primeiro gentil a quem Deus pregara o evangelho, sua pátria era Babilônica, 

Ur dos Caldeus. Seu pai e seus familiares adoravam ídolos. Quando Deus chama Abraão 

(Gênesis 12) sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, estava convidando-o a 

abandonar a idolatria, andar na Sua presença e ser perfeito. E a promessa da bênção o 

acompanhou: “em ti serão benditas todas as nações.” Cristo é o descendente de Abraão, 

através do qual, as promessas de bênçãos foram cumpridas, alcançando assim, todas as 

nações da terra. (Gálatas 3:16).  

1. Quando o pecado entrou no Éden como Deus anunciou as Boas Novas de redenção para 

o seu povo e a sentença de destruição para Satanás? Genesis 3:15. 

 

2.Desde quando existia o plano da redenção? 1 Pedro 1:19, 20 e Apocalipse 13:8. 

 

No Éden, Deus anuncia as boas novas de redenção aos primeiros pecadores que não 

tinham esperança nenhuma quanto ao seu destino. Ali Deus pregou que o salvador seria 

descendente de mulher, sem a participação do homem para ser gerado, (Mat.1:23 e 25). 

Que nasceria com natureza humana para resolver o problema do pecado (João 1:14). Deus 

pregou sobre o sofrimento de Cristo. “O calcanhar ferido” é uma referência aos 

sofrimentos e morte de jesus. Deus conclui Sua pregação com a vitória final – referência a 

ressurreição de Cristo “o descendente,” o Seu Filho amado, esmagando a cabeça da 

serpente (Satanás) e dando esperança de vida eterna a todos os que aceitarem as boas 

novas de salvação. 

A morte do Cordeiro, na presciência de Deus, antes da fundação do mundo, garante a 

nossa eleição em Cristo desde a eternidade, ou seja, no plano, na mente e na onisciência 

de Deus antes da fundação do mundo. 
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3. Qual a diferença entre a justiça do homem e a justiça de Deus para cobrir a nudez do 

pecado?  

a) A justiça do homem (Gênesis 3:7,8 e Isaias 64:6) 

b) A justiça de Deus (Gênesis 3:21) 

 

A justiça do homem é assim: “eu quero, eu posso, eu faço” sempre apresentando suas 

próprias obras para justificar e esconder seus erros diante de Deus. Tal justiça é comparada 

a trapos de imundícias e folhas de figueira que ao sofrer o impacto do sol, secam, se 

deterioram e são levadas pelo vento deixando a nudez do pecado permanecer visível. 

Quanto mais o homem tenta se justificar, os ventos de suas iniquidades o empurram para 

longe de Deus. 

A Justiça de Deus: As túnicas de pele de animal (durabilidade em contraste com folhas de 

figueira) representam as vestimentas brancas da justiça de Cristo colocadas sobre os 

pecadores arrependidos. Uma justiça imputada, dada de graça. O homem não pode fazer 

nada de si mesmo para merecê-la. Apenas crer. (Romanos 4:2-5). 

4. Somente o nome de quem será reconhecido ou confessado diante do Pai? Apocalipse 

3:5 

 

5. Quem somente terá o direito de desfrutar da árvore da vida e de entrar na cidade pelas 

portas? Apocalipse 22:14 

 

A Bíblia toda de Gênesis ao Apocalipse, apresenta Deus fazendo uma proclamação 

evangelística fundamentada no Seu amor e na Sua justiça. Essa proclamação inicia-se na 

criação, vai até a erradicação do pecado, ou seja, a consumação de todas as coisas e 

prossegue com a inauguração do Novo Céu e da Nova Terra nos quais habita a justiça. 

Prazerosamente Deus comunica o evangelho eterno, quer seja pessoalmente, ou por meio 

de terceiros, os quais Ele escolhe e habilita para a obra. Assim as Boas Novas de salvação 

tiveram início com Deus e continuarão sendo pregadas em todo o mundo até à glorificação 

final. 



9 

LIÇÃO 3 - O CRESCIMENTO DA IGREJA – FRUTO DA 

EVANGELIZAÇÃO 
JOIA DA REVELAÇÃO: 

“Não fostes vós que me escolhestes a mim; pelo contrário, eu vos escolhi a vós 

outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim 

de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda.” João 15:16 

A palavra escolhi vem do grego Eklegomai, que significa escolhido para fora; selecionado. 

Semelhantemente a palavra Eklesia (igreja), também significa “Chamados para fora,” (João 

10: 3,4) então nesse versículo Jesus está nos dizendo: Não foram vocês que me 

escolheram, mas eu os selecionei, os chamei, para ir para fora! Nosso chamado não é ficar 

entre quatro paredes, mas, sim, sair para evangelizar. A ordem do Mestre é: “IDE.”  

1. Que promessa maravilhosa Jesus fez aos Seus discípulos? Lucas 24:49. 

 

2. Ao receberem o poder do Espírito Santo onde os discípulos deveriam iniciar a 

evangelização? Atos 1:8. 

 

O cumprimento das promessas descritas na Lei de Moises (TORAH) nos Salmos e nos 

Profetas a respeito da vida e ministério do Messias (Lucas 24:44), assegurava aos discípulos 

o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo na festa de Pentecostes. 

Eles se reuniam constantemente no pátio do templo bendizendo e louvando a Deus e 

permaneciam unanimes em oração até chegar o dia esperado do cumprimento da 

promessa. (Lucas 24:44 e 53; Atos 1:14 e 2:1) 

3. Como se cumpriu a promessa do derramamento do Espírito Santo? Atos 2:1-11. 

 

4. Quantas almas se converteram na evangelização do Pentecostes? Atos 2:4. 
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Finalmente a promessa se cumpriu. A alegria foi total. Ali no dia de Pentecostes naquela 

grande festa, os participantes de diversas nacionalidades com seus diversos idiomas 

(línguas estranhas não, línguas estrangeiras sim) só poderiam conhecer as grandezas de 

Deus, as Boas Novas de salvação e levar para sua terra natal, mediante um milagre – o 

derramamento do Espírito Santo. Foram quase 3 mil almas convertidas. Cada um entendia 

na sua própria língua materna de acordo com a ação do Espírito Santo, do poder de Deus, 

capacitando os discípulos para que falassem e os estrangeiros ouvissem e entendem a 

respeito das grandezas de Deus.  

5. Em que a igreja perseverava e qual foi o resultado? Atos 2:42, 46 e 47. 

 

6. Qual era a doutrina dos Apóstolos que dava tantos frutos salvando almas? Atos 2:36-38 

e 4:4,12 e 33. 

 

Jesus escolhe e chama para fora. É necessário sair para fora do sistema religioso rico em 

liturgias e formalidades que aprisiona dentro de quatro paredes. A principal tarefa da Igreja 

é a evangelização. A igreja se faz conhecida como igreja do Senhor e como Noiva do 

Cordeiro pelo amor que manifesta, pelo evangelho que proclama e pela doutrina que 

ensina. Na agenda da igreja a evangelização deve ter prioridade máxima. O Senhor quando 

escolhe e chama, Ele capacita e envia. Portanto, na qualidade de Igreja do Senhor, saiamos 

para fora, para a evangelização, para proclamar as Boas Novas de salvação na certeza de 

que os frutos serão colhidos abundantemente. O mesmo Espírito que foi prometido e 

derramado sobre os apóstolos também nos será concedido. 

 “Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a 

tantos quantos Deus nosso Senhor chamar.” Atos 2:39. AMÉM? 
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LIÇÃO 4 – O EVANGELISTA GANHA ALMAS 
JOIA DA REVELAÇÃO:  

“O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio.” Provérbios 11:30 

Uma das características do verdadeiro evangelista é produzir fruto que seja árvore de vida 

sob a perspectiva de ganhar almas para Cristo. A palavra “evangelista” é constituída por 

dois vocábulos gregos: “eu” - bom e “ággelos” – anjo ou mensageiro. “euággelos” significa 

anjo ou mensageiro do bem. Aquele que sempre está disposto a transmitir as boas novas 

de salvação contidas na Palavra de Deus. Jesus nos chama para sermos anjos do bem, 

evangelistas, anunciadores das boas novas.  

1. Qual o segredo do evangelista para produzir muito fruto? João 15:4,5. 

 

2. De que água o evangelista deve beber e qual o efeito dessa água na sua vida? João 4:14. 

 

O verdadeiro evangelista, anjo do bem, mensageiro das boas novas, reconhece que de si 

mesmo nada pode fazer para produzir frutos. Para que possa ir e dar muito fruto é 

necessário está ligado à videira, permanecer em Cristo e acima de tudo beber da fonte 

inesgotável da água da vida que somente Ele pode dar. Só assim produzirá muito fruto e 

tornar-se-á uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. 

3. A quem primeiro André evangelizou e levou a Cristo? João 1:41. 

 

4. Após beber da água da vida a mulher samaritana evangelizou sua cidade, que 

mensagem ela pregou e qual foi o resultado? João 4:24 e 29, 40-42. 

 

Todo aquele que tem um encontro com Jesus, sai para testemunhar da graça salvadora, 

torna-se um canal de comunicação entre Deus e o homem, anuncia os feitos maravilhosos 

de um Deus misericordioso que através de Cristo o alcançou. Evangeliza seus familiares, 
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seus amigos, seu bairro, sua cidade e por onde andar estará sempre falando de jesus. O 

resultado será fantástico. Aquele que sai a semear com lágrimas a semente do evangelho 

colherá com alegria os feixes de almas para os pés de Jesus. Lembremo-nos: “... o que 

ganha almas é sábio” e “formosos são os pés dos que anunciam as boas novas.”  

5. Como as Escrituras enfatizam a urgência da evangelização? Apocalipse 14:6,7; 2 Timoteo 

4:2 e Colossenses 4:5,6. 

 

6. A que tempo se refere a urgência da salvação? Isaías 49:8; 2 Coríntios 6:2; Hebreus 3:13. 

 

Deus nos chama e nos capacita para sermos anjos ou mensageiros do bem, proclamadores 

das boas novas. Reconhecendo a nossa necessidade de estarmos ligados a Videira 

Verdadeira e de permanecermos unidos a Cristo nos tornaremos sábios no semear a 

palavra com a devida urgência e colher com alegria as almas como tesouros para o Eterno 

Reino de Deus. 

O voo do anjo pelo meio do céu anunciando o evangelho eterno, remir o tempo ou pregar 

em tempo e fora de tempo demonstra a necessidade de urgência para se evangelizar. Não 

devemos perder tempo, ou seja, oportunidades. Devemos ser criativos. Criar 

oportunidades de evangelização dentro do tempo que Deus nos concede. O dia da salvação 

que se chama “HOJE” teve seu início com Deus oferecendo a graça salvadora a todos os 

povos. Jesus é a graça salvadora enviada por Deus. Quando clamamos Deus nos ouve, nos 

acolhe nos ajuda e nos guarda. Este é o tempo favorável, é o dia da nossa salvação que se 

chama “HOJE.” Esse “HOJE” representa todos os dias dentro do tempo e continuará por 

toda a eternidade para aqueles que andarem na presença de Deus! O hoje com Deus nunca 

acabará, jamais terá fim.  
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LIÇÃO 5 – EVANGELIZANDO A RESPEITO DO REINO  
JOIA DA REVELAÇÃO: 

 “Pregando o reino de Deus, e, com toda a intrepidez, sem impedimento algum, 

ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo.” At 28: 31 

A evangelização a respeito do Reino percorre por todas as escrituras (Antigo e Novo 

Testamentos). No Antigo Testamento o Evangelho do Reino de Deus é anunciado através 

de figuras, símbolos e sombras de uma realidade que estava prestes a vir. No Novo 

Testamento o plano da redenção que estava na mente de Deus começa a se concretizar de 

forma literal a partir do momento em que o Messias é gerado no ventre de Maria. Figuras, 

símbolos e sombras da realidade são suplantados com a chegada do Messias. O próprio 

Jesus disse: “A lei e os Profetas profetizaram até João. A partir de então, começam a ser 

pregadas as Boas Novas do Reino de Deus, ...” (Lucas 16:16); “Não cuideis que vim destruir 

a lei ou os profetas: não vim ab-rogar, mas cumprir” (Mateus 5:17). Ele cumpriu 

cabalmente todos os requisitos da Lei para a justificação de todo o que crê. (Romanos 10:4) 

1. Que mensagem impactante João Batista pregou preparando o caminho para a chegada 

do Messias? E qual foi o efeito? Mateus 3:2, 5, 6, 11. 

 

2.  Com que mensagem o Messias iniciou seu ministério e qual foi o resultado? Mateus 

4:17, 23-25. 

 

João anunciava: “’... o Reino de Deus está próximo.’ Então ia ter com ele Jerusalém, e toda 

a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão; E eram por ele batizados no rio Jordão, 

confessando os seus pecados.”  

O Messias: “’... O Reino de Deus é chegado.’ E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas 

suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e 

moléstias entre o povo. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de 

Jerusalém, da Judéia, e de além do Jordão.”  

Ambas as mensagens tinham o mesmo propósito: conduzir o povo ao arrependimento e à 

conscientização do cumprimento da promessa referente a vinda do Messias.  

“Arrependimento” (em grego μετάνοια, metanoia) significa conversão (tanto espiritual, 

bem como intelectual). A mensagem de arrependimento exortava o povo à mudança de 
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mente; mudança de atitudes, temperamentos, caráter, trabalho etc. A conversão é uma 

decisão que muda completamente a direção de nossa vida, é sair do reino das trevas para o 

reino da luz!  

3. Segundo Jesus quem somente poderá entrar no reino de Deus? João 3:3 e 5 

 

4. O que significa nascer da água e do espírito? Tito 3:5-7 e Hebreus 10:22 

 

Jesus explica a Nicodemos que ninguém poderá entrar no reino dos céus se não nascer de 

novo. É necessário passar pelo processo de arrependimento e conversão, é necessário se 

tornar uma nova criatura. É necessário ser batizado em Cristo e de Cristo ser revestido 

(Gálatas 3:27). No sentido mais profundo Jesus é a água que nos lava, nos regenera e nos 

renova pelo poder do Espírito do Pai. Tudo é feito de graça. Quaisquer obras de justiça que 

os homens fizerem para merecer a salvação é insuficiente, pois, se disso dependesse a 

salvação, anularia o sacrifício de Cristo.  

5. Que mensagem Filipe pregou resultando na conversão de Simão, o feiticeiro e todos os 

que estavam sendo enganados por ele? Atos 8:9-13 

 

6. Que virtudes devem existir e crescer dentro da igreja como confirmação do chamado 

dos eleitos para a entrada no Reino eterno? 1 Pedro 1: 5-11 

 

 

A Igreja Adoradora do Deus Único nos dias finais da história do mundo, à semelhança da 

igreja primitiva, deve pregar com intrepidez o evangelho do Reino e ensinar a respeito do 

Senhor Jesus Cristo, o único nome dado entre os homes pelo qual devamos ser salvos. 

Ensinar que a salvação mesmo sendo ofertada gratuitamente pela misericórdia de Deus, o 
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homem precisa usar o livre arbítrio para aceitar o que de graça lhe foi outorgado. Ensinar 

que o pré-requisito para entrar no Reino é passar pelo processo do novo nascimento, 

nascer da água e do espírito e continuar andando na presença de Deus até à glorificação 

final.  

A igreja dos últimos dias viverá pela fé buscando crescer nas virtudes do conhecimento, da 

temperança, da paciência e da piedade e acima de tudo na manifestação prática do amor 

fraternal. É primordial manter no coração a esperança viva e eficaz de que em breve 

receberá da boca do próprio Senhor as boas-vindas de entrada na posse de um Reino 

eterno que está preparado desde a fundação do mundo para todos quantos amarem a Sua 

vinda! 
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LIÇÃO 6 - EVANGELIZANDO SOBRE A RELIGIÃO 

VERDADEIRA 
JOIA DA REVELAÇÃO: 

“Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que 

é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há 

alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai.” Filipenses 4:8 

A palavra hebraica traduzida para o português como “religião” é HÅAVODÅH, “avodháh”, 

que, entre outras coisas, significa trabalho e adoração. O termo grego θρησκείᾳ, 

“thrēskeia”, não deixa brecha para a existência de uma religião meramente formal, limitada 

apenas a liturgias, mas, sim, de uma religião que se amplia no serviço contínuo de adoração 

a Yahweh, o Deus Todo-Poderoso, amando-O de todo o seu coração, toda a sua alma e 

todo o seu entendimento e no serviço de piedade ou amor ao próximo. É bem interessante 

como a palavra “culto” em inglês é traduzida pelo vocábulo “service.”  

1. Qual é a religião aceita por Deus? Tiago 1:26, 27; 2:14-17 e 1 Timóteo 5:3 

 

2. Essa prática fazia parte da religião de Israel? Êxodo 22:22, 23; Deuteronômio 24:17  

 

A religião verdadeira pura e imaculada diante de Deus, tem sua origem no Eterno. Ela se 

distingue das falsas religiões pelo serviço e adoração prestados ao Único Deus Verdadeiro e 

pela prática da Lei do amor. Quando Deus tirou o povo do Egito e o nomeou como Seu 

povo peculiar e propriedade Sua, deu-lhes uma lei repleta de ensinamentos, dentre os 

quais está inserido princípios religiosos que tem como objetivo religar o homem ao Criador 

e motivá-lo ao exercício da fé através da prática das boas obras para com o próximo, 

principalmente, para com as viúvas, órfãos e estrangeiros. Amar, servir e cuidar do próximo 

com amor!  

3. Na lei estabelecida pelo Eterno, quem é o Juiz e defensor da viúva, do órfão e do 

estrangeiro? Malaquias 3:5 
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4. No capítulo 23 do livro de Mateus, Jesus pronunciou oito “AIS” condenando os líderes 

religiosos (escribas e fariseus) por estarem praticando o oposto da religião verdadeira. 

Qual é o motivo do “AI” mais severo? Mateus 23: 14 

 

No cântico de Davi a respeito do triunfo de Deus sobre o mal, ele afirma que: “Pai para os 

órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação”. (Salmos 68:5) O Eterno 

Yahweh, o Deus Todo-Poderoso, Deus de amor e de justiça, julgará todos os casos e punirá 

severamente todos os que, por desobediência à lei, tratam de maneira injusta, a viúva, o 

órfão e o estrangeiro. Nesse julgamento Deus inclui os feiticeiros, os adúlteros, os que 

juram falsamente e os que defraudam o diarista em seu salário. Ele será uma testemunha 

veloz contra todos!  

5. Qual é a lei de Cristo? João 13:34,35 

 

6. Como podemos cumprir a lei de Cristo? Gálatas 6:2; 5:13,14; 1 João 3:17,18 

 

A religião pura, imaculada e aceita por Deus, é a que segue sua jornada amando ao Eterno 

e ao próximo. Se distingue por adotar a prática monoteísta de adoração ao Único e 

Soberano Deus Verdadeiro e por cumprir a lei do amor, estabelecida, ensinada e vivida pelo 

Messias quando esteve aqui na terra. A referida lei, denominada como a “lei de Cristo” é 

cumprida pelos cristãos quando eles amam, servem e levam as cargas uns dos outros. Este 

é o maior exemplo que o “Mestre do Amor” deixou para os Seus seguidores. 

Disse Jesus:  

“Se me amais, guardai os meus mandamentos.” João 14:15. 

“Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; do mesmo modo 

que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. O meu 

mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.” João 15:10, 

12. 

“Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.” João 

13:35. 
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O apóstolo João afirma que só podemos provar que conhecemos o Senhor Jesus se 

“guardarmos os seus mandamentos.” E aquele que diz que o conhece, mas, não “guarda os 

seus mandamentos” é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a 

sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado; nisto conhecemos 

que estamos nele. 1 João 2:3-5. 
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LIÇÃO 7 – EVANGELIZAÇÃO SOBRE A ADORAÇÃO 

MONOTEÍSTA 
JOIA DA REVELAÇÃO: 

“Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que 

estava escrito: AO DEUS DESCONHECIDO. Esse, pois, que vós honrais, não o 

conhecendo, é o que eu vos anuncio.” Atos 17:23. 

A religião é uma necessidade universal. Em todas as partes do mundo os homens se 

dedicam às práticas religiosas. Podemos classificar as religiões em apenas duas: 

“monoteísmo e politeísmo.” Os demais organismos religiosos existentes são ramificações 

das referidas religiões. 

O monoteísmo (do grego: μόνος, transl. mónos, "único", e θεός, transl. théos, "deus") é a 

crença na existência de um único deus. O politeísmo πολυθεϊσμός “polytheïsmós,” é a 

crença religiosa que admite mais de um ou vários deuses.  

1. Que chamado Deus fez a Abrão iniciando ali o processo da fé monoteísta e que 

promessas fez aos hebreus durante sua trajetória do deserto à Canaã dando-lhes 

mandamentos referente a adoração e práticas religiosas? Gênesis 12:1-3; Êxodo 23:23-

25; 20:1-3 (KJA) 

 

2.  O que Jesus ensinou sobre a doutrina da adoração? Lucas 4:8; João 4:23,24; João 17:3 

 

É essencial considerar que a verdadeira fé monoteísta não se destaca simplesmente na 

crença da existência de um único deus, mas, sim, na crença da existência de um Único Deus 

que é Eterno, Soberano e Supremo Criador e Mantenedor de todo o universo. Na crença da 

existência d’Aquele que disse: “Assim diz Yahweh, o teu redentor, aquele que te formou 

desde o ventre materno: ‘Eu, Yahweh, é que tudo fiz e sozinho estendi os céus e firmei a 

terra; Não existe outro Deus além de Yahweh. ...” (Isaias 44:24-26)  

Ele é único. Ele sozinho fez todas as coisas pelo poder da Sua Palavra. Ele falou e tudo se 

fez, ordenou e tudo passou a existir. (Salmos 33:9) Sua glória Ele não dá a outro deus. 

Aqueles que O adoram em espírito e em verdade serão abençoados ricamente. Segundo 

Suas promessas, não lhes faltará nem o pão, nem a água e a doença será repreendia, não 

permanecerá no meio deles e o Seu anjo vai na frente durante toda a jornada até chegar à 
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terra prometida.  

Jesus era monoteísta. Viveu e ensinou esta fé apresentando e representando o Pai como 

Único Deus Verdadeiro. 

3. Que método Paulo utilizou para evangelizar os religiosos de Atenas? Atos 17:22,23 

 

4. Como Paulo diferenciou o monoteísmo do politeísmo ao evangelizar a referida cidade? 

Atos 17:24, 25, 29 

 

Os Atenienses eram muitíssimo religiosos. Existia templos em todas as partes, objetos de 

adoração em todas as praças e esquinas. A cidade vivia mergulhada na idolatria, usando de 

hipérbole, poderíamos dizer que lá era mais fácil encontrar um deus do que um homem. Os 

templos eram repletos de deuses, cada deus tinha um nome. Faltou ideia para nomear 

deuses, não tem problema, há um templo consagrado ao DEUS DESCONHECIDO. Paulo 

utiliza de forma brilhante o método de lhes apresentar o Único Deus Verdadeiro. Os leva 

do deus DESCONHECIDO ao DEUS CONHECIDO por Paulo. Ali o evangelista diferencia bem o 

monoteísmo do politeísmo. Mostra a diferença entre o Deus Criador e o deus criado e 

esculpido pela arte da idealização humana. 

5. Que tipo de evangelho, a quem e qual o conteúdo é pregado pelo primeiro anjo de 

Apocalipse 14: 6,7? 

 

6. Por duas vezes João prostrou-se para adorar o anjo, que advertência este lhe fez? 

Apocalipse 19:10; 22:8,9 

 

A adoração ao Único Deus Criador e Mantenedor de todo o universo é exigida desde o 

princípio do mundo. Após a entrada do pecado os homens passaram a ser religiosos 

idólatras, começaram a criar seus próprios deuses de ouro, prata, bronze ferro, madeira 
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etc. Substituíram o monoteísmo pelo politeísmo.  

A adoração monoteísta foi restaurada com o chamado de Abraão e prosseguiu com Isaque 

e Jacó. Se menciona muito na Bíblia “o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de 

Jacó.” Mais tarde quando Deus liberta os hebreus da escravidão egípcia deu a seguinte 

ordem: ”Não terás outros deuses diante de Mim.” Apesar da ordem do Eterno, a tendência 

do povo escolhido era sempre de imitar as outras nações: fabricar deuses e lhes prestar 

culto.  

O Messias, Filho do Deus Único, no cumprimento do seu ministério terrestre revelou e 

exaltou o NOME do ETERNO. Viveu e ensinou os princípios da fé e adoração monoteísta.  

Os Apóstolos em suas jornadas missionárias evangelizavam sobre Jesus, o único Nome 

dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos, e ao mesmo tempo apresentavam o 

Eterno como o Único Deus digno de toda a honra, toda a glória e todo o poder.  

Nas três mensagens angélicas de apocalipse 14, o primeiro anjo voa pelo meio do céu 

pregando o evangelho eterno ao mundo inteiro com o seguinte conteúdo: “Temei a Deus e 

rendei-lhe glória; e Adorai Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas!”  

O anjo não aceitava adoração para si, reconhecia o princípio da adoração monoteísta e 

exortava: “Adora, pois, a Deus e mantém o testemunho de Jesus”. “Nossa missão como 

igreja é seguir o exemplo de Cristo: ‘viver e ensinar os princípios da fé e adoração 

monoteísta’ àqueles que vivem, na idolatria, mergulhados nas águas turvas dos rios 

politeístas”.  

“Àquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar sem máculas e com 

grande júbilo, perante a sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, 

poder e autoridade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, 

agora e para todo o sempre! Amém.” Judas 1:24, 25. 
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LIÇÃO 8 - EVANGELIZANDO AS CRIANÇAS   
JOIA DA REVELAÇÃO:  

“Assim também não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes 

pequeninos se perca”. Mateus 18:14  

Jesus veio salvar a todos inclusive os pequeninos. Nossas crianças precisam e devem ser 

evangelizadas, elas são a geração vindoura. No reino do Pai celestial há lugar para elas. O 

deleite de Deus é alcançar homes e mulheres, jovens e crianças. As crianças são aptas para 

o Reino de Deus. Elas sabem crer (Mateus 18:6); evangelizar a respeito do poder de Deus 

(2Rs 5.2,3); Servir a Deus (1Sm 2.11,18,26); e perseverar (2Tm 3:14,15). Portanto, 

implantemos em nossas crianças o caráter do Pai celestial através dos ensinamentos das 

Sagradas Escrituras. 

1. Segundo a Lei de Deus o que e como os pais devem ensinar aos seus filhos? 

Deuteronômio 6:5-7  

 

2. No poema da família de Asafe, como é enfatizado o ensino aos filhos, geração vindoura? 

Salmos 78:1-4 

 

A responsabilidade de ensinar às crianças a respeito do amor infinito do Pai celestial e 

como amá-Lo primeiramente recai sobre os pais. Qual é a maneira de ensinar? “com zelo, 

carinho e perseverança.” Onde ensinar? “sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao 

te deitares e ao te levantares.” Isto significa que devemos aproveitar todas as 

oportunidades para conversarmos com nossos filhos a respeito das gloriosas realizações do 

Eterno, do Seu poder, das Suas maravilhas e dos Seus feitos. Nada lhes deve ser ocultado!  

3. Qual foi a reação de Jesus ao ver seus discípulos impedindo que as crianças se 

aproximassem d’Ele? Marcos 10:13-16  

 

4. Que advertência Jesus faz aos discípulos com relação às crianças? Mateus 18:6, 10, 11  
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Jesus advertiu os discípulos reprovando-os por repreenderem as pessoas que traziam as 

crianças a Ele. As crianças não devem ser menosprezadas. Disse Jesus: “Deixai vir a mim os 

pequeninos. Não os impeçais... Entretanto, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos 

que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se 

afogar nas profundezas do mar.” Naquele dia os pais levavam as crianças a Jesus, crianças 

de colo e crianças que sabiam andar. Então, Jesus abraça as crianças, as abençoa e ainda as 

coloca como exemplo de pureza e humildade para todo aquele que deseja entrar no reino 

dos céus.  

5. Que exortação Paulo dá aos filhos para que tenham vida prolongada sobre a terra? 

Efésios 6:1-3 

 

6. Desde quando Timóteo conhecia as Escrituras e quem o ensinou? 2 Timóteo 3:14,15; 

1:5 

 

A igreja deve sim se preparar para evangelizar o mundo, todavia, as crianças não podem 

ficar de fora. Elas são prioridades no reino dos céus. São exemplos de fé não fingida, sabem 

crer, servir e evangelizar.  

Os pais devem dialogar mais com seus filhos e nada lhes ocultar a respeito das grandezas 

de Deus. Quando internalizam os ensinamentos do Eterno desde sua infância, à medida 

que vão crescendo, vão fazendo a diferença na sociedade. Se temos no presente crianças 

tementes a Deus, teremos uma geração vindoura também temente a Deus.  

Quando Jesus abençoa as crianças, tal benção reflete como luz reluzente na sociedade por 

vir.  Quando Paulo exorta: “filhos obedecei a vossos pais no Senhor,” é porque os pais 

ensinaram os caminhos do Senhor aos seus filhos.  

Portanto, amada igreja e pais, invistamos na evangelização das crianças. O “Ide” de Jesus 

para a pregação do evangelho a toda a criatura também se refere às crianças. Quanto mais 

cedo elas forem evangelizadas, maior probabilidade terá de estarem revestidas com as 

armaduras de Deus para enfrentar os perigos físicos, morais e espirituais que as circundam. 

A obra de evangelização aos pequeninos requer urgência! 
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LIÇÃO 9 – EVANGELIZANDO AS FAMÍLIAS  
JOIA DA REVALAÇÃO: 

Ora, o SENHOR disse a Abrão: “Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu 

pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei 

e engrandecerei o teu nome; e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te 

abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas 

as famílias da terra.” Gênesis 12:1-3   

Ao evangelizar primeiramente a família de Abraão (família gentia), Deus promete a bênção 

da salvação a todas as famílias da terra. Os gentios receberiam a bênção da salvação e a 

justificação pela fé no descendente prometido que procederia de Abraão. Abraão o amigo 

de Deus, crente e pai da fé, é uma referência de evangelização e bênção para todas as 

famílias da terra e para todos aqueles que creem. Gálatas 3:8, 9, 16; Tiago 2:23. 

Um dos grandes métodos eficientes para o crescimento da igreja é a evangelização das 

famílias. Dentre tantas famílias evangelizadas enfatizaremos apenas duas registradas no 

livro de atos: a família do Carcereiro e a família de Cornélio e vejamos como Deus operou 

através da evangelização e quais foram os resultados.  

1. Que pergunta fez o carcereiro a Paulo e Silas e que resposta recebeu? Atos 16:30, 31 

 

2. Ao evangelizarem a família do carcereiro, quantos se converteram e como festejaram? 

Atos 16:32-34 

 

A grande pergunta referente à salvação feita frequentemente por todas as pessoas é a 

seguinte: “O que devo fazer para ser salvo?”  

No Pentecostes, ao ouvirem a mensagem perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: 

“...O que devemos fazer?” Atos 2:37  

O Carcereiro perguntou: “...O que é necessário fazer para me salvar?” 

A resposta requer renúncia, ou seja, arrependimento e conversão, mediante a crença e fé, 

no Senhor e salvador Jesus Cristo. Paulo e Silas pregam o evangelho para o Carcereiro e 

todos os que habitavam em sua casa. Todos se converteram, foram batizados e com grande 

júbilo festejaram com uma mesa farta. A promessa de Deus se cumpriu alcançando o 
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Carcereiro e toda a sua família. “Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa (família).” 

Amem?    

3. Quem era Cornélio, qual era a sua religião e que visão recebeu da parte de Deus? Atos 

10:1-6  

 

4. Que trabalho missionário fez Cornélio enquanto aguardava a chegada de Pedro e os 

irmãos que o acompanharam? Atos 10:24 

 

Cornélio de Cesaréia era um centurião, um oficial do exército romano que liderava uma 

companhia de aproximadamente cem soldados. Sua religião era ser Piedoso e temer a Deus 

junto com toda a sua família, ajudar aos necessitados e orar continuamente a Deus. Era um 

gentio, considerado impuro e imundo pelos judeus. Uma coisa lhe faltava: conhecer a 

Jesus, o único nome pelo qual se obtém o perdão dos pecados e a salvação. Recebeu uma 

visão para mandar chamar a Pedro que estava na cidade de Jope lhe anunciar as “Boas-

Novas” de salvação. Quando Pedro chega com os irmãos, Cornélio estava esperando-o com 

toda a sua família reunida, seus parentes e seus amigos mais íntimos - fruto de um grande 

trabalho missionário.  

A conversão de Cornélio foi muito significativa no contexto do livro de Atos. Além de tornar 

evidente a descida do Espírito Santo sobre os cristãos gentios é mencionada duas vezes. A 

primeira no capítulo 10, onde relata a ocasião da conversão, e a segunda no capítulo 11, 

onde o próprio apóstolo Pedro, ao ser acusado de entrar na casa dos gentios e comer com 

eles, se defende explicando o caráter miraculoso de sua ida até Cesaréia e como Deus 

operou ali a salvação.   

5. Após pregar sobre o cumprimento profético na vida de Jesus, como Pedro concluiu sua 

mensagem? Atos 10:43 

 

6. Que impacto causou a mensagem de Pedro e em que resultou? Atos 10:44-48 
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Após a família de Abraão haver sido evangelizada pelo próprio Deus, a bênção da salvação 

foi estendida a todas as famílias da terra. Deus não falha em suas promessas o plano da 

redenção se concretizou de forma real através da vida e ministério do Messias. O Espírito 

do Pai estava sobre ele ungindo-o para: “anunciar as ‘Boas-Novas de salvação’ aos pobres, 

curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos, restaurar a vista dos 

cegos, libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor.” (Lucas 4:18,19).  

A mensagem do evangelho atraia multidões, as famílias se convertiam, jubilavam de alegria 

e faziam festas pela conversão. A igreja crescia e o Espírito Santo era derramado sobre os 

crentes para que a obra da evangelização pudesse continuar alcançando as famílias. Glórias 

ao Eterno pelo evangelho ter chegado a nós e haver alcançado nossas famílias. O que nos 

faz compor a grande família de Deus não são laços sanguíneos, mas, sim, a fé no Único 

Deus Verdadeiro. É essa fé que une, num mesmo corpo, isto é, em Jesus Cristo, todos 

aqueles que são receptíveis à Sua palavra.  

Paulo descreve a igreja (corpo de Cristo) como um organismo espiritual sem fazer distinção 

de raça, cor, sexo ou etnia.  

“Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus; porque todos quantos 

fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem 

grego; não há servo nem livre; não há macho nem fêmea; porque todos vós sois um 

em Cristo Jesus.” (Gl 3.26-28) 

Para a glória de Deus, como igreja, vamos investir na evangelização das famílias, 

começando pela nossa. Muitas vezes nos preocupamos em evangelizar os de fora, quando 

na verdade, a nossa família necessita ser evangelizada. 
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LIÇÃO 10 – EVANGELIZANDO SOBRE O ÚNICO DEUS 

VERDADEIRO 
JOIA DA REVALAÇÃO: 

“Vós sois as minhas testemunhas!, diz Yahweh, e meu servo a quem escolhi, para 

que o saibais, e creiais em minha pessoa, e entendais que Eu Sou Deus e que antes 

de mim nenhum deus se formou, tampouco haverá algum depois de mim.” Isaias 

3:10 (KJA) 

O Eterno ao se revelar como único Deus afirmando que antes dele nenhum Deus se formou 

e depois dele nenhum outro haverá, desmorona quaisquer teses doutrinarias defensoras 

da existência de um Deus composto por três pessoas distintas (Pai, Filho e Espírito Santo), 

sendo, cada uma delas, onipotente, onisciente e onipresente e cada uma sendo Deus, no 

entanto, não sendo três deuses, mas, apenas um só Deus.  

Nos séculos posteriores aos apóstolos, com o desvio doutrinário, surgiram definições e 

credos que tentaram dar respaldo a crença trinitária. Os credos elaborados em Nicéia (325 

d.c), Constantinopla (381 d.c) e o de Atanásio (a forma final do é do séc. XVIII), este último 

apesar do nome se sabe, hoje, que não foi por ele, mas trata-se de um compilado 

posterior. Todos tentaram dar respaldo ao ensino do Deus “três em um”, mas falharam por 

não poderem expressar isso de forma verdadeiramente bíblica. Sendo eles, por natureza, 

contrário às escrituras no que se refere à identidade de Deus. 

1. De acordo com as palavras de Jesus em sua oração sacerdotal, que tipo de 

conhecimento a respeito de quem é o Pai devemos obter? João 17:1-3 

 

2. Somente através de quem é possível conhecer e estar unido ao Único Deus verdadeiro? 

1 João 5:20 (NTLH 2000); (TNM 2015). As duas traduções são interessantes. 

 

É necessário conhecermos o Pai como Único Deus Verdadeiro e prosseguirmos nesse 

conhecimento. A nossa vida eterna depende desse conhecimento. Jesus, o Filho de Deus, 

veio nos dá entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida só estará 

unida com o Deus Verdadeiro, se estiver unida com Seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o único 

caminho, o único meio pelo chegamos ao Verdadeiro e obtemos vida eterna.   
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3. Segundo Paulo, devemos reconhecer a existência e soberania de quantos deuses e 

senhores? 1 Coríntios 8:5,6 

 

4. O que Deus era para Jesus além de Pai? João 20:17; Apocalipse 3:12  

 

No entendimento de Paulo, existem muitos deuses e muitos senhores criados pela 

imaginação dos homens, más, só há um Único Deus, incriado, o qual é o Criador e 

Mantenedor de todo o Universo, e um Único Senhor, Jesus Cristo que proveio do Pai. O 

próprio Deus afirma: “Assim diz Yahweh, o teu redentor, aquele que te formou desde o 

ventre materno: ‘Eu, Yahweh, é que tudo fiz e sozinho estendi os céus e firmei a terra; 

(Isaias 44:24) 

O salmista diz: “Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo 

espírito da sua boca. Pois ele falou, e tudo se fez; ele mandou, e logo tudo apareceu” 

(Salmos 33:6, 9).  

Jesus reconhece que o Pai é o Único Deus Verdadeiro. Ele se refere a Deus chamando-O de 

meu Pai e vosso Pai; meu Deus e vosso Deus (João 20:17). Em Apocalipse 3:12, ele faz 

quatro promessas maravilhosas aos vencedores e nesse texto menciona Deus quatro vezes 

chamando-O de “meu Deus.” Na bíblia não há margem para a existência de outro Deus, em 

sentido pleno, além do Eterno!  

5. Como Jesus glorificou o Pai? João 17:4 

 

6. Como devemos glorificar a Deus?  João 15:8; 1 Coríntios 6:19,20 

 

A igreja necessita dia a dia conhecer e prosseguir crescendo no conhecimento a respeito da 

existência do Único Deus Verdadeiro e compartilhar através da evangelização tal 

conhecimento com os diversos grupos religiosos, monoteístas, e, ou, politeístas, que 
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adoram deuses produzidos pela ideologia da imaginação dos homens, e, também, com 

aqueles que ainda não conhecem a Deus.  

É primordial seguir o exemplo do Mestre, viver glorificando o Pai. Para muitos religiosos, 

glorificar a Deus significa abrir a boca e se desfazer em gritos e mais gritos, dar pulos e cair 

pelo chão dentro das igrejas, pronunciando as palavras “glórias a Deus” e “aleluia.”  

Para Jesus, glorificar a Deus tem um significado diferente. É agir, é se empenhar na obra 

até concluí-la. “Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer.” 

(João 17:4) 

Para Jesus, glorificar a Deus está relacionado com a produção de muito fruto: “Nisto é 

glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos.” (João 15:8) 

Estai em mim, e eu em vós; como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não 

estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, 

vós as varas; quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto; porque sem mim 

nada podeis fazer. (João 15:4, 5) 

Paulo enfatiza a importância de glorificarmos a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, 

pois, não pertencemos a nós mesmos, mas, sim, a Deus. 

O segredo para glorificarmos a Deus no corpo e no espírito é só um: “estarmos ligados à 

Videira.” 

Continuemos a nossa jornada espiritual firmes na fé, na esperança e no amor, “ligados à 

Videira” adorando e glorificando o Único Deus Verdadeiro.  

“Toda a glória seja àquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los, 

com grande alegria e sem defeito, à sua presença gloriosa. Toda a glória seja àquele 

que é o único Deus, nosso Salvador por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, 

majestade, poder e autoridade lhe pertencem desde antes de todos os tempos, 

agora e para sempre!” Amém. (Judas 24, 25) 
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LIÇÃO 11 – EVANGELIZANDO SOBRE JESUS 
JOIA DA REVALAÇÃO: 

“Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de 

Deus? Ele respondeu, e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe 

disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo.” João 9:35-37 

O mundo de forma geral, incluindo os evangélicos, necessita ser evangelizado a respeito da 

pessoa do Senhor Jesus. Muitos não o conhecem, outros o conhecem apenas em parte, 

necessitando aprimorar mais o seu conhecimento. Alguns na sua esfera de conhecimento, 

afirmam que Jesus é o Deus pleno, ou seja, o próprio Deus; outros dizem que ele é o Deus 

filho, a segunda pessoa da “Santíssima Trindade” e que, assim, é igual ao Pai em todos os 

aspectos sendo onisciente, onipotente e onipresente. Chegam até a afirmar que o Pai, o 

Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas coiguais, coeternas e coexistentes por si 

memos. 

O Jesus que conhecemos e queremos abordar é o descrito nas escrituras, como filho de 

Deus, plenamente homem mortal, gerado em carne pelo Espírito do Altíssimo. Estava no 

seio do Pai desde o princípio, mas, que na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, o 

Pai, trouxe-o à existência ao nosso mundo e o ofertou como propiciação pelos nossos 

pecados para nos redimir. 

1. Como Mateus e Lucas descrevem a origem de Jesus? Mateus 1:18-23; Lucas 1:30-35 e 2: 

2:10,11 

 

2.  Comparando a expressão: “hoje vos nasceu o salvador” (Lucas 2:11) com a “plenitude 

dos tempos” (Gálatas 4:4, 5 e Efésios 1:7-10) chega-se a que conclusão?  

 

Jesus teve sua origem em Deus, o Pai, a única fonte originadora da vida. Ao ser gerado em 

Maria pelo poder do Eterno, nasceu de mulher, debaixo da lei para redimir os que estavam 

debaixo da lei; para que pudéssemos receber a adoção de filhos.  Analisando os textos de 

Lucas, Gálatas e Efésios, mencionados na segunda pergunta, percebe-se que na mente de 

Deus estava elaborado o plano da redenção. Esse plano ficou oculto até chegar o momento 

certo no relógio de Deus para que fosse executado.  Então Cristo entra no cenário da 

história humana no momento certo, predeterminado pelo Pai. É chegada então, a 

“plenitude dos tempos”, “hoje vos nasceu o salvador.” O propósito de Deus foi cumprido 
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em Cristo. Não é mais promessas nem profecias, mas, sim, o cumprimento do plano que 

estava elaborado na mente de Deus e que vinha sendo anunciado pelos profetas no 

decorrer dos séculos. A “plenitude dos tempos” está em plena conexão com o plano da 

redenção. 

3. Segundo a Bíblia Jesus é o Deus Filho ou o Filho de Deus? Lucas 1:35; 1 João 4:15; 1 João 

3:23 Apocalipse 2:18 

 

4. Jesus era 100% homem, ou metade homem e metade Deus? 1 João 4:2,3; Isaías 

52:13,14; Romanos 5:15; 1 Timóteo 2:5 

 

Ao ser gerado no útero de Maria, pelo poder de Deus, não foi gerado ali um Deus filho, 

mas, sim, o Filho de Deus. Embora seja chamado de “Emanuel” que significa Deus está 

conosco, isto não quer dizer que Jesus era ou seja Deus, mas, que, por intermédio dele, 

Deus está conosco, agindo em nosso favor e nele reconciliando consigo mesmo o mundo.  

Segundo a Bíblia Jesus era 100% humano, não era metade Deus e metade homem, não 

tinha duas naturezas como defendem os trinitaristas. Se fosse Deus, como poderia “crescer 

em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens?” (Lucas 2:52). Se Deus disse: 

“antes de mim nenhum Deus se formou e depois de mim nenhum outro existirá” (Isaias 

43:10), Ele mesmo geraria outro Deus contradizendo assim, a Sua própria palavra? 

A Bíblia se refere a Jesus como Filho de Deus, gerado como homem, em carne e todo 

aquele que não confessar isto o Espírito do Pai não está nele. Como homem viveu entre 

nós sentindo frio, calor, sede, fome, sono, tentação, mas sem pecar. Foi obediente ao Pai 

até a morte, sofreu, derramou sangue e morreu como homem mortal, pois, a imortalidade 

é um atributo que somente Deus o Pai possui e Deus não morre.  Foi ressuscitado por Deus 

ao terceiro dia, e continuou sendo homem, o único mediador entre Deus e os homens, 

Cristo Jesus homem.  

5. Com que eram ungidos os sacerdotes, profetas e reis (messias) do antigo testamento e 

quem os ungia?  Êxodo 40:9, 13-15; 1 Reis 19:16; 1 Samuel 10:1; 16:12, 13 
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6. Com que Jesus foi ungido e quem o ungiu? Lucas 4:18, 19; Atos 10:38; 

 

Nas Escrituras Sagradas, o Messias é descrito como o Filho de Deus. No Antigo Testamento 

vemos inúmeras promessas e profecias anunciando o nascimento do Messias como o 

salvador do mundo. No Novo Testamento, descreve-se como o Messias foi gerado em 

cumprimento das promessas e profecias para executar de forma literal o plano da 

redenção que estava oculto na mente do Pai. Os “Messias” (sacerdotes, profetas e reis) do 

Antigo Testamento geralmente eram ungidos por algum profeta com óleo sagrado para 

realizarem os propósitos de Deus. No Novo Testamento, o “Messias” (Jesus Cristo) gerado 

pelo Espírito do Altíssimo para realizar de forma perfeita o plano da redenção, foi ungido 

com o Espírito Santo pelo próprio Deus. Enquanto os Messias do Antigo Testamento eram 

falhos na execução da obra para a qual foram designados, pelo fato de serem pecadores, o 

Messias do Novo Testamento, gerado pelo Pai, sem defeito e sem mácula, cumpriu de 

forma perfeita a missão que lhe fora designada. “Certamente estávamos necessitados de 

um sacerdote como este: santo, inculpável, puro, apartado dos pecadores, exaltado acima 

dos céus.” Hebreus 7:26 (King James 1999) 
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LIÇÃO 12- EVANGELIZANDO SOBRE O ESPÍRITO SANTO  
JOIA DA REVELAÇÃO: 

“Vós, contudo, não estais debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de 

fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de 

Cristo, não pertence a Cristo.” Romanos 8:9 

É importante evangelizar sobre o Espírito Santo, no entanto, é necessário conhecê-lo 

primeiro. Como você vai falar de algo que não conhece?  O apóstolo João disse que estava 

bem familiarizado com aquele a respeito de quem sempre estava falando. Ele o conhecia, 

seus olhos o comtemplaram, suas mãos o apalparam, seus ouvidos estavam sempre 

abertos aos seus ensinamentos. Ele desfrutava comunhão constante com o Pai e com o 

Filho. (1 João 1:1-3)  

Disse Jesus: “... nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos; e não aceitais o 

nosso testemunho.” (João 3:11).  Portanto, para falar a respeito de algo ou alguém é 

necessário ter conhecimento e estar bem familiarizado.  

Ao falarmos a respeito do Espírito Santo, que tipo de conhecimento temos? O Espírito 

habita em nós? Já foi derramado em nossos corações? Qual é o conceito da palavra Espírito 

Santo na Bíblia? Geralmente, o mundo religioso, por não compreender os termos da 

linguagem figurativa referente à palavra espírito o conceitua como uma pessoa, sendo esta, 

a terceira pessoa da Trindade e que possui os mesmos atributos do Eterno em todos os 

aspectos.  

A palavra Espírito Santo, Ruach HaKodesh (em hebraico: הקודש -transl. ruah ha - רוח 

qodesh), "Espírito Santo de YHWH", na integra, significa: vento, espírito, alento, hálito 

divino, sopro de vida.  

Em grego, Espírito Santo, pneúma hágion, ou τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, tó pneúma tó hágioň, 

com o significado de “respirar” “soprar.”  

Como Deus é santo, para cada significado da palavra espírito, acrescenta-se a palavra 

santo. Exemplo: vento santo; alento santo; sopro santo; espírito santo etc. 

1.  Qual é o significado de “Espírito de Deus” em Genesis 1:2, significa uma pessoa? 

Compare com Gênesis 8:1?  
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2. A Bíblia ensina que “espírito” significa sopro?  Êxodo 15:10; Gênesis 2:7; Jó 33:4; João 

20:22. 

 

O primeiro verso da Bíblia que faz menção à palavra “espírito”, encontra-se em (Gênesis 

1:2). A Bíblia de Jerusalém traduz esta palavra como sopro “... e um ‘sopro’ de Deus agitava 

a superfície das águas.” Esta expressão “sopro”, que outras versões traduzem como “vento 

impetuoso ou fortíssimo vento” é uma linguagem figurada que descreve a ação de Deus, ou 

seja, Deus em movimento. (Portuguese Interconfessional Translation - Tradução 

Interconfessional - Copyright © 1993, 2009 Sociedade Bíblica de Portugal. - Nota de 

Rodapé: RCS Notes - Gen 1:2) 

O Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento (DITAT), confere à palavra 

espírito, 2131a   רּוח (ruah), o significado de vento, sopro, mente. Nas escrituras judaicas o 

termo Espírito Santo não tem o significado de, nem é apresentado como uma pessoa. Tal 

termo é apresentado como um poder divino, condizendo com o seu significado, capaz de 

transformar o ser humano e o mundo.  

3. Segundo Paulo, Espírito do Senhor, significa mente do Senhor? Isaías 40:13; Romanos 

11:34; 1 Coríntios 2:16  

 

4. Quando Paulo escreveu aos crentes de Corinto dizendo: “Apesar de eu estar ausente 

fisicamente, estou presente em espírito, e já julguei quem praticou tamanha insolência, 

como se estivesse presente” 1 Coríntios 5:3. Espírito significa mente ou pessoa?    

 

Yahweh, o único Deus soberano, é pleno em sabedoria. Quem seria capaz de guiar ou 

aconselhar Seu espírito, ou seja, Sua mente? Isaias pergunta: “Quem guiou o Espírito do 

Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou?” (Isaias 40:13). Paulo ao escrever suas 

epístolas aos Romanos e aos Coríntios, também faz a mesma pergunta, trocando o termo 

“espírito” por “mente.” “Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu 

conselheiro?” (Romanos 11:34). “Porque, quem conheceu a mente do Senhor, para que 

possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo.” (1 Coríntios 2:16). O estar ausente no 

corpo, mas, presente em espírito, (1 Coríntios 5:3), significa dizer que, a distância não 

impedia seu “espírito”, ou seja sua “mente” de está ocupada, pensando, agindo em favor 

do bem-estar físico e espiritual dos destinatários de suas cartas.    



35 

5.  Segundo as palavras de Jesus registradas por Lucas, promessa do Pai, poder e Espírito 

Santo, são sinônimos? Lucas 24:49; Atos 1:8; Atos 2:3-4   

 

6. Os termos “o Pai celestial dará o Espírito Santo” (Lucas 11:13) e “derramarei do meu 

Espírito sobre toda a carne” (Joel 2:28), significa que Ele dará e derrama, pessoa ou 

poder? 

 

No decorrer do estudo da lição percebeu-se a importância da aquisição de conhecimento a 

respeito da etimologia da palavra Espírito Santo; que a abordagem ao referido tema 

fundamenta-se nas Escrituras; que a palavra Espírito Santo não significa pessoa, nem 

terceira pessoa da Trindade; que o termo Espirito Santo é uma linguagem figurativa com 

significado de sopro, vento, respiração, hálito divino, mente e poder, mostrando assim, a 

ação de Deus em todo o universo desde a criação à restauração de todas as coisas, quando 

criará novos céus e nova terra nos quais habita a justiça.   

Uma observação interessante:  Deus tem espírito, espírito de Deus; Jesus tem espírito, 

espírito de Jesus; mas, quando se trata do Espírito Santo, onde está o espírito do Espírito 

Santo?  Uma pessoa não pode ser derramada dentro de outras, mas, o espírito pode. A 

promessa de Deus é: porei dentro de vós o meu espírito, poder; derramarei sobre vós o 

meu espírito, poder; habitarei em vós através do meu espírito, poder; ... guiados pelo 

espírito, poder de Deus e não por uma pessoa chamada Espírito.  

” E, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos; e todos foram cheios do 

Espírito Santo “poder” e anunciavam com ousadia a palavra de Deus.” Atos 4:31 
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LIÇÃO 13 – EVANGELIZANDO SOBRE A SEGUNDA 

VINDA DE JESUS 
JOIA DA REVELAÇÃO: 

“Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, 

aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que O esperam para a salvação.”  (Hebreus 

9:28) 

A palavra “vinda” vem do termo grego “παρουσια” (parousia) que também significa 

presença, e advento. Crença no regresso de Jesus Cristo no final dos tempos, para o 

cumprimento do Juízo Final. ("Parusia", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em 

linha], 2008-2021, https://dicionario.priberam.org/parusia [consultado em 19-01-2022].) 

A primeira vinda de Cristo como o salvador do mundo teve seu cumprimento profético de 

acordo como fora elaborado pelo Pai no plano da redenção. Foi um acontecimento tão 

importante que dividiu a história mundial em duas (Antigo Testamento e Novo 

Testamento), e foi de tal forma que a maior parte da população divide a contagem dos 

anos/séculos em a.C (antes de Cristo) e d.C (depois de Cristo). A segunda vinda será o 

maior espetáculo de todo o universo em todos os tempos. “Todo olho o verá.” Todos 

perceberão a segunda vinda do Senhor Jesus em poder e glória. Segundo a Bíblia, no dia da 

vinda do Senhor, haverá toque de trombeta, alarido, estrondos, terremotos, fogo descendo 

e desfazendo os elementos da terra; finalmente, um dia no qual se preside o juízo final com 

todas as nações reunidas na sua presença para receber como galardão a recompensa da 

vida eterna ou da morte eterna segundo a escolha que fizeram.  

1. Que promessa fez Jesus a respeito da sua segunda vinda? Apocalipse 3:11; Apoc. 

22:12, 20 

 

2. Que exortações os apóstolos Tiago e Pedro fizeram com relação a segunda vinda do 

Senhor? Tiago 5:8; 2 Pedro 3:8,9 

 

Jesus prometeu voltar logo. Ele mesmo disse: “venho sem demora”; “eis que cedo venho”, 

e “certamente cedo venho.” Mesmo diante dessas promessas repletas de certezas, muitos 

crentes acham tardio o seu cumprimento. Quanto tempo demorou para que Jesus, o 

descendente prometido, fosse gerado para cumprir o plano da redenção elaborado pelo 

Pai? Cerca de quatro mil anos. Deus cumpriu cabalmente sua promessa? Sim, todos são 
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testemunhas. Então fundamentados no cumprimento profético da primeira vinda, 

podemos crer sem sombra de dúvida que a promessa da segunda vinda também terá o seu 

cumprimento. Mas, só ocorrerá no tempo do relógio de Deus. O senhor não retarda a sua 

promessa como alguns a julgam tardia. “Um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos 

como um dia.” Pois dentro de pouco tempo “Aquele que vem virá, e não tardará...” 

(Heb.10:37,38).  No entanto, seja paciente e fortaleça o seu coração na certeza de que ele 

logo vem. 

3. Que advertências fez Jesus quanto ao dia e a hora da sua vinda? Mateus 24:36; Marcos 

13:21,22; Mateus 25:13 

 

4. Como será a segunda vinda de Cristo? Mateus 24:27; Apocalipse; 1:7 At 1.11; 

 

Segundo as palavras do próprio Jesus ninguém, exceto p Pai, sabe nem o dia e nem a hora 

em que ocorrerá a sua segunda vinda. Ele adverte que vigiemos para que esse dia não nos 

apanhe de surpresa. É necessário que estejamos preparados, pois, o dia em que menos se 

espera ele virá. Apesar das advertências, quanto ao dia e a hora, muitos cristãos andaram 

na contramão dos ensinamentos do Mestre e começaram a marcar datas e mais datas para 

a segunda vinda de Jesus. Ficaram conhecidos como falsos profetas. Jesus advertiu que 

falsos profetas apareceriam dizendo que o Cristo já veio, ou que estaria aqui, ou ali, ou 

acolá e que fariam grandes sinais e prodígios para enganar se possível até os próprios 

eleitos.  

A segunda vinda será presenciada por todos.  O Senhor cita o exemplo do relâmpago 

cruzando toda a abóboda celeste. Quando acontece os fortes relâmpagos, mesmo estando 

dentro dos nossos quartos, percebemos o seu clarão, fulgor, brilho. Assim será a vinda do 

Filho do homem. Todo olho perceberá. Não tem nada de escondido no maior evento 

universal de todos os tempos. 

5. Como Jesus descreve a sua segunda vinda relacionando-a com o juízo final? Mateus 

25:31-34 e 41; Joao 5:28,29 
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6. Segundo Paulo quando será dado o galardão de vida eterna aos justos e morte eterna 

aos ímpios? 2 Timóteo 4:7,8; 2 Tessalonicenses 2:8 

 

A segunda vinda do Senhor está muito perto, será um dia de grande alegria para aqueles 

que o aguardam para a salvação. Dia em que todos comparecerão diante do tribunal ou 

presença do Senhor para receber o seu galardão. Os fiéis terão seus corpos mortais 

revestidos de imortalidade e seus corpos corruptíveis revestidos de incorruptibilidade. Para 

eles não haverá morte, nem pranto, nem tristeza, nem sofrimento e nem dor, Deus 

enxugará suas lágrimas para sempre. Deus ao erradicar o pecado e a morte da face da 

terra, criará Novos céus e Nova nos quais habita ajustiça. A partir de então o profeta João 

pôde contemplar em visão o tabernáculo do Senhor sendo estabelecido na terra onde os 

fiéis habitarão e viverão para sempre na presença do Eterno adorando-O de um sábado a 

outro sábado e de uma lua nova à outra, ou seja, todos os dias da semana e todos os dias 

do mês. Já os ímpios, devido sua má escolha, receberão como recompensa a morte eterna, 

serão extinguidos, aniquilados para sempre; cumprindo-se assim a profecia de Naum de 

que o mal não se levantará por duas vezes. (Naum 1:6) 

Como igreja do Senhor vivamos em santidade combatendo o bom combate, completando a 

carreira e guardando a fé para que naquele dia glorioso possamos receber das mãos do 

Senhor a coroa da justiça que está reservada para todos os que amam a sua vinda. 

“Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o 

corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.” 

1Tessalonicenses 5:23 

 

 


