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ORAÇÃO
“Perseverai na oração, 
vigiando com ações de 
graças.” (Colossenses 
4:2) 
“Antes de falar de 
Cristo para uma pessoa, 
fale dessa pessoa para 
Cristo”.
Ilustração: Haroldo e o 
líder do time”.

EVANGELIZAÇÃO
“Suplicai, ao mesmo tempo, também por nós, para que 
Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do 
mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado; 
para que eu o manifeste, como devo fazer. Portai-vos 
com sabedoria para com os que são de fora; aproveitai 
as oportunidades. A vossa palavra seja sempre 
agradável, temperada com sal, para saberdes como 
deveis responder a cada um.” (Colossenses 4:3-6 RA) 
Discute-se qualquer assunto numa boa (melhor pasta 
de dente, personalidade mais bonita, melhor time).
Falar de Cristo é diferente.
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EVANGELIZAÇÃO
 “Suplicai, ao mesmo tempo, também por nós, 

para que Deus nos abra porta à palavra, a fim 
de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual 
também estou algemado;” (Colossenses 4:3) 

 A mensagem é o mistério, “Cristo em nós”
(1:27) 

 Cristo é o centro de tudo, essa é a mensagem 
de Colossenses.

 Ilustração em João 4.

EVANGELIZAÇÃO

 “Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade 
e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um 
homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será
este, porventura, o Cristo?! Saíram, pois, da cidade 
e vieram ter com ele.” (João 4:28-30 RA) 

 Não é o que sei – ela tinha dúvidas.

 Não é a minha vida santa – ela!

 Mas é o encontro com CRISTO.

Eles teem sido meu lenitivo

 “Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de 
Barnabé (sobre quem recebestes instruções; se ele for ter 
convosco, acolhei-o), e Jesus, conhecido por Justo, os quais 
são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo 
pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo.” (Colossenses 
4:10-11) 

 Lenitivo =  conforto, consolo, alívio, mitigação, consolação.

 “Então, se levantou Jônatas, filho de Saul, e foi para Davi, a 
Horesa, e lhe fortaleceu a confiança em Deus,” (1 Samuel 
23:16 RA) 

 Reino = poder real, realeza, domínio, governo; não confundir 
com um reino que existe na atualidade. Referência ao direito 
ou autoridade para governar sobre um reino.
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IMPLICAÇÕES

 A primeira 
pesca 
maravilhosa.

 Lucas 5:1-11 

IMPLICAÇÕES

 A segunda 
pesca 
maravilhosa.

 João 21:1-14
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