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“Ide, portanto, fazei 

discípulos de todas as 

nações, batizando-os em 

nome do Pai, e do Filho, 

e do Espírito Santo;” 
(Mt 28:19 RA)



Estavam mortos

Fé em Cristo

Filhos de Deus

Novidade de vida

Esperança

Evento mais importante da vida

Testemunhas





“Caminhando Jesus, viu um homem 
cego de nascença. E os seus 

discípulos perguntaram: Mestre, 
quem pecou, este ou seus pais, para 

que nascesse cego? Respondeu 
Jesus: Nem ele pecou, nem seus 

pais; mas foi para que se 
manifestem nele as obras de Deus.” 

(Jo 9:1-3 RA)





Exemplo 1:



“Ele retrucou: Se é 

pecador, não sei; uma 

coisa sei: eu era cego e 

agora vejo.”
(Jo 9:25 RA)



“De novo, perguntaram ao cego: Que 

dizes tu a respeito dele, visto que te 

abriu os olhos? Que é profeta, 

respondeu ele. Não acreditaram os 

judeus que ele fora cego e que 

agora via, enquanto não lhe 

chamaram os pais” 

(Jo 9:17-18 RA)



“Desde que há mundo, jamais se 

ouviu que alguém tenha aberto os 

olhos a um cego de nascença. Se 

este homem não fosse de Deus, 

nada poderia ter feito.” 

(Jo 9:32-33 RA)



Exemplo 2:



“Então, os vizinhos e os que 
dantes o conheciam de vista, 
como mendigo, perguntavam: 

Não é este o que estava 
assentado pedindo esmolas? Uns 
diziam: É ele. Outros: Não, mas 
se parece com ele. Ele mesmo, 

porém, dizia: Sou eu.” 
(Jo 9:8-9 RA)



“Perguntaram-lhe (vizinhos), pois: 
Como te foram abertos os olhos? 

Respondeu ele: O homem chamado 
Jesus fez lodo, untou-me os olhos e 
disse-me: Vai ao tanque de Siloé e 
lava-te. Então, fui, lavei-me e estou 

vendo. Disseram-lhe, pois: Onde 
está ele? Respondeu: Não sei.” 

(Jo 9:10-12 RA)



“Então, os fariseus, por sua 
vez, lhe perguntaram como 
chegara a ver; ao que lhes 

respondeu: Aplicou lodo aos 
meus olhos, lavei-me e 

estou vendo.” 
(Jo 9:15 RA)



Exemplo 3:



“Isto disseram seus pais porque 

estavam com medo dos judeus; pois 

estes já haviam assentado que, se 

alguém confessasse ser Jesus o 

Cristo, fosse expulso da sinagoga. 

Por isso, é que disseram os pais: 

Ele idade tem, interrogai-o.” 
(Jo 9:22-23 RA)



“Então, chamaram, pela segunda 

vez, o homem que fora cego e lhe 

disseram: Dá glória a Deus; nós 

sabemos que esse homem é 

pecador. Ele retrucou: Se é 

pecador, não sei; uma coisa sei: 

eu era cego e agora vejo.” 
(Jo 9:24-25 RA)











“Portanto, eu vos 
protesto, no dia 

de hoje, que estou 
limpo do sangue 
de todos; porque 
jamais deixei de 

vos anunciar todo 
o desígnio de 

Deus.” 
(At 20:26-27 RA)



“...Quão formosos 

são os pés dos 

que anunciam 

coisas boas!”
(Rm 10:15 RA)


