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Mandato Bíblico ao Evangelismo 

1. Missão e Valores: 

Em nossa sociedade, continuamente, somos “inundados” com todo tipo de informação que 

chega até nós pelas mais diferentes mídias: comerciais, artigos, filmes, novelas, telejornais, 

publicações e chats nas mídias sociais (Internet), etc.  

Muitas vezes nem ao menos percebemos o que de fato está por detrás daquela comunicação - 

com bonitas frases de efeito e um visual apelativo, sensual, etc - mas existe sempre uma intenção 

do comunicador: mudar algo, algum comportamento ou ideia, na mente do receptor da mensagem 

transmitida - na maioria das vezes, com o objetivo de instigar o consumismo, ao qual nosso modelo 

econômico é totalmente dependente. 

Pense por um momento: E se todos pararem de comprar carros novos? E se todos resolvessem 

falar somente o essencial pelo celular? 

Para o sistema vigente, é necessário “mudar a cabeça” das pessoas continuamente, gerando 

necessidades que anteriormente não existiam, alterando a forma de pensar do indivíduo para que 

ele se sinta parte integrante, aceito pela sociedade em que vive. 

Ao atingir este objetivo, este sistema que não é acéfalo (ao contrário, muito bem orquestrado 

por um regente astuto Ef 2:1-2 / I Jo 2:15-16), mudou a missão de vida e a escala de valores 

daquele indivíduo para que cumpra um propósito específico – na maioria das vezes, o de estimular 

o consumismo, que nada mais é do que uma idolatria na qual a pessoa tem o objetivo de se 

satisfazer com bens materiais. 

Jo 17:15 - Uma das maiores Indústrias atualmente no mundo é a de Diversão: Entertainment = 

Enter (entrar/penetrar) + tain (reter/ficar) + ment (mente). Sendo assim, não sejamos ingênuos 

achando que estamos à parte deste modelo, que não somos susceptíveis à ação e à influência do 

mesmo continuamente em nossas mentes. 

Mt 15:29 – Qual o motivo de Jesus procurar lugares “estratégicos” para se dirigir à multidão? 

Ele sabia que o Evangelismo é um processo dependente da Comunicação. Veja a seguinte 

definição: 

“Comunicar a Palavra de Deus no poder do Espírito Santo para pessoas que não a conhecem, 

endereçando suas reais necessidades com a intenção de efetivamente convertê-los ao trazê-los 

para o arrependimento de seus pecados, e colocando sua confiança em Deus por meio de Jesus 

Cristo, aceitando-o como seu único Salvador e servindo-O como seu Senhor na comunhão da 

Igreja”. (Elmer L. Towns - Evangelism and Church Growth) 
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Assim, Evangelismo envolve 5 pontos chaves: 

1. É um processo de Comunicação – a mensagem tem que ser ouvida e compreendida por 

quem a ouve;  

2. O alvo do Evangelismo são pessoas que não conhecem a Palavra de Deus; 

3. Deve endereçar as principais necessidades do Homem – Salvação e Perdão dos Pecados; 

4. A intenção do processo Evangelístico deve ser a de produzir conversões para Cristo; 

5. Não se limita à esfera humana - é um processo sobre-natural (espiritual).  

2. A Missão do Crente no Senhor Jesus Cristo: 

Mas e no nosso caso?! Qual é a principal missão de vida que deveria nortear os valores de um 

crente no Senhor Jesus Cristo?  

Cl 1:1-2 A razão pela qual as Escrituras nos qualificam de Santos é pelo fato de, uma vez feito 

um filho de Deus, temos um propósito de vida, ou seja, uma missão, diferente do que o Mundo e a 

nossa sociedade vigente nos propõe. Somente vivendo um estilo de vida que reflita estes valores 

propostos por Deus, é que seremos Sal da Terra & Luz do Mundo. 

Mt 4:19 – Qual era o principal objetivo que Jesus tinha para com aqueles homens que Ele 

mesmo selecionou para neles investir quase todo o tempo do Seu ministério aqui na Terra? Nós 

também, uma vez que cremos, nossa caminhada neste mundo tem que refletir o caráter de Cristo 

em nós, ou seja, temos que nos tornar "Pescadores de Homens", tal qual o próprio Mestre o foi! 

Esse é o "alvo maior", é a missão mais nobre que Ele quer ver em nós cumprida como seus 

discípulos. 

Fp 2:12 - Os discípulos de Jesus ainda não estavam prontos para serem tais "Pescadores" 

apenas porque se encontraram com o Mestre. Foi um processo de desenvolvimento de anos que os 

levou a se tornarem o que o Senhor queria que se tornassem. Nós estamos sujeitos ao mesmo 

processo, ou seja, não é porque fomos salvos ao nos "encontrarmos" com Jesus, que já atingimos o 

alvo que Ele tem para nossas vidas que é “por em ação a nossa salvação”. Se não nos dispusermos, 

como aqueles homens, a mudar nossa escala de valores e priorizar as coisas relativas ao Reino de 

Deus, corremos o risco de não nos desenvolvermos e assim, nunca nos tornarmos "Pescadores de 

Homens", ou seja, nunca seremos os discípulos que Ele quer que sejamos (mesmo envolvidos nas 

atividades da Igreja). Não é apenas uma cadeira de Escola Bíblica que irá torná-lo um discípulo 

compromissado com o Senhor, é necessário pagar o preço de sermos cristãos na nossa vida diária. 

Mt. 16:24 – Devido à dureza de nossos corações, ninguém quer enfrentar “perdas” (tempo, 

status, dinheiro, direitos, etc...) e nossa sociedade constantemente nos  força a sempre sermos os 

melhores, estarmos por cima de qualquer situação, fazermos o melhor negócio, não perdermos 

nenhuma discussão. (Ex. Empresário crente que diz ter sido prejudicado por outros crentes). 
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Mesmo através de pequenas atitudes, temos a obrigação de avaliarmos quais as implicações para o 

Reino de Deus (Ex1: Carpete de entrada do apartamento; Ex2: Exaustor da cozinha). 

O que signifca “seguir” a Jesus com a sua cruz?! Logicamente não é um sentido literal, uma vez 

que não há mais crucificação, mas é o de agir como ele agiu quando teve que sofrer perdas, abrir 

mão de seus direitos. 

Cuidado: Não se torne uma pedra de tropeço que impeça ou dificulte as pessoas de se 

encontrarem com o Senhor. 

Fp. 2:5-8 – Se Ele, sendo o próprio Deus, não murmurou, quem somos nós para não fazermos o 

mesmo? Ou seja, “seguir” a Jesus é ter a atitude que Ele teve quando você enfrentar suas 

dificuldades nesta vida (pegar sua cruz), suportando-as como Ele suportou (com obediência e sem 

reclamações).  

Embora a Mídia não divulgue (e não é por mera coincidência), hoje em muitos lugares do 

mundo, há uma resistência tal ao Cristianismo, que existem muitos irmãos sendo presos ou 

pagando com a prórpria vida, apenas pelo fato de se declararem cristãos. (Ex: Itiowe Alfred 

Owoyemi Ajomata – Nigéria – Foto Haggai) 

É este o testemunho que damos acerca do Filho de Deus que irá impactar mais as pessoas, do 

que as palavras que proferirmos - “Pregue sempre o evangelho e se necessário for, use palavras.” 

(São Francisco de Assis – 1.182 a 1.226 dC). Não há proclamação do Evangelho sem Testemunho de Vida! 

Por que os momentos em que a Igreja de Cristo mais cresce é sob forte perseguição? Foi assim 

na Roma do Sec. I, é assim na Nigéria. É devido ao testemunho de vida de mártires, no entanto, nós 

do extremo ocidente, nos acostumamos com um ambiente flexível, permissivo, onde a fé não é 

provada e nos tornamos crentes à “imagem e semelhança” das pessoas que estão no mundo. 

Mt. 23:13 – Fariseus iam ao templo? Conheciam a Palavra de Deus? Certamente. Mas como o 

próprio Senhor os qualifica? Que caractrística atribuída (por Jesus) à eles no texto, identificamos ser 

a razão de tamanha desqualificação daqueles homens religiosos? Hipócritas! Se somos cristãos 

conscientes do mandato primordial do nosso mestre para conosco e somos completamente alheios 

à ele, nós também o somos. Mesmo que estejamos envolvidos até o “último fio de cabelo” em 

atividades da obra do Senhor, isso não nos dá o direito de sermos negligentes em relação à 

propagação do Evangelho, pois estaremos errando o alvo maior que Deus tem para conosco: Nos 

tornar Pescadores de Homens, da mesma forma que aqueles discípulos se tornaram. 

- Vídeo: Diálogo com Jesus 

I Co 11:23  e I Co 15:3 - Pré-Requisito: Por mais que você tenha boa vontade, não há como você 

entregar a alguém, algo que você não possui. A Salvação é um pré-requisito para cumprir a missão 

que Jesus nos deixou. Assim como um soldado precisa de uma infraestrutura que o permita entrar 

em combate, cumprir a missão dada por seus superiores, nós também precisamos nos apoiar em 



 

 

Mandato Bíblico ao Evangelismo                Henrique S. F. Blandy - EBA 

4 

condições inegociáveis, conceitos imutáveis da nossa fé, para que possamos ser bem sucedidos no 

campo missionário no qual todos nós estamos obrigatoriamente inseridos. 

Vamos primeiramente nos alinhar em relação a estes conceitos básicos e imutáveis: 

 Cremos que a Bíblia é a revelação escrita de Deus aos homens, verbalmente inspirada 

em cada palavra e inerrante em seus documentos originais. Reconhecemos a sua 

suficiência e autoridade como Palavra de Deus.  

 Cremos que existe um único Deus vivo, verdadeiro, infinito, onisciente, onipotente; 

perfeito em todos os seus atributos, um em essência, coexistindo eternamente em três 

pessoas - Pai, Filho e Espírito Santo - cada um merecedor de obediência e adoração.  

 Cremos na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, em seu nascimento virginal, em sua 

vida sem pecado, em seus milagres, em sua morte vicária e expiatória em sua 

ressurreição corporal, em sua ascensão à direita do Pai e em sua volta pessoal em poder 

e glória.  

 Cremos que todos os homens são pecadores e estão perdidos e que a salvação não 

depende de seus méritos, mas exclusivamente da obra redentora e meritória de Cristo; 

e que o convencimento do pecado é obra do Espírito Santo, ao qual o homem responde 

com fé. Cremos que a salvação é imediata e está eternamente garantida pelo poder de 

Deus.  

 Cremos na vida cheia do Espírito. O Espírito Santo é um agente sobrenatural e soberano 

na regeneração, que batiza todos os crentes no corpo de Cristo no momento da 

salvação. Cremos que o Espírito também habita, santifica, instrui, capacita ao ministério 

e sela os crentes até o dia da redenção. 

 Cremos na ressurreição corporal de todo salvo e não salvo. O salvo para ressurreição da 

vida, e o não salvo para ressurreição da morte. 

 Cremos que a igreja é o corpo de Cristo, da qual Ele é o cabeça. Cremos que o propósito 

da igreja é glorificar a Deus pela edificação de seus membros pela fé, pela instrução da 

Palavra, pela comunhão, pelo ministério pessoal, pelo cumprimento das ordenanças e 

pela pregação do Evangelho a todos os povos. 

Ap 2:3-4 Primeiro Amor: Dos membros da Igreja de Cristo, existem ao menos duas 

realidades bem distintas – pessoas que conheceram o Senhor há muito tempo e outras que são 

iniciantes na fé Cristã. As Escrituras nos apontam a necessidade de continuarmos a praticar as 

mesmas obras que praticávamos quando estávamos “impactados” pela exposição do Evangelho. Se 

não mantivermos em mente, continuamente, o que Cristo fez por nós, corremos o risco de perder o 

primeiro amor. Quando ouvimos desde criança a verdade de que “Cristo morreu por nós!”, nossa 

tendência é até mesmo a de “banalizar” algo que é o maior tesouro deste mundo.   

 - Música: Ressuscitou, Cristina Mel  (Paixão de Cristo – Hb 2:14) 
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3. O Alistamento Para a Grande Missão: 

Todo crente, sem exceção, ao tornar-se um filho de Deus é chamado para a missão de 

proclamar o Evangelho - é para isso que é comissionado para realização desta tarefa. 

Mt 28:18-20 – A Grande Comissão: Toda história da Igreja depende de se executar essa 

missão! Vamos supor que pudéssemos "apertar um botão" e a partir daí, ninguém mais pregasse o 

Evangelho. Qual seria o resultado? A Igreja de Cristo seria extinta da face da Terra em cerca de 100 

anos ou até menos! Pense em você mesmo - só houve sua conversão porque alguém um dia 

Evangelizou uma pessoa conhecida sua ou da sua família. 

Comissão: S.F. Atribuição de uma função, de um encargo; Conjunto de pessoas designadas 

por uma autoridade ou escolhidas por uma assembleia para estudar determinado projeto, para dar 

pareceres, etc.; Percentagem ou gratificação que se dá a quem serve de intermediário numa 

transação comercial. 

O que a palavra "portanto" conecta no texto? Note que a autoridade do próprio Senhor 

Jesus nos é outorgada para realizarmos a missão que Ele tem para nós, ou seja, em relação à 

Evangelização, somos sim Apóstolos de Cristo - mas não para as demais coisas, como muitos 

querem se apropriar indevidamente deste título. Por que necessitamos da autoridade (apostolado) 

de Jesus para evangelizarmos?  Porque na realidade é o mesmo processo de ressurreição de um 

morto (físico), somente realizado por Deus ou um de seus Apóstolos e Profetas. Assim como o 

espírito da pessoa volta a habitar no seu corpo após sua ressurreição, no processo de 

Evangelização, de forma similar, o Espírito Santo vem a habitar naquele que crê, tornando-o um 

filho de Deus. Isso não vem de nós e não é produzido por nós, portanto, neste aspecto, temos a 

mesma autoridade de Jesus (Deus), que nos comissionou para vivificar (ressuscitar) os que estão 

espiritualmente mortos. 

Mas notem, o próprio Senhor Jesus teve 100% do seu público convertido? Certamente não! 

Portanto, nós não devemos objetivar a conversão do indivíduo uma vez que isso não vem de nós. 

(Ap 3:20 - e quem não abrir a porta? Jesus vai arrombá-la? Certamente não!) 

A tradução da palavra "ide" na realidade deveria ser no gerúndio "indo". O que isso significa 

para nossas vidas? Testemunhe acerca do Senhor Jesus onde quer que você esteja. Existem mais 

incrédulos nas grandes cidades do que qualquer outro campo missionário do Mundo! Pastores 

podem fazer os sermões mais inspirados e maravilhosos, mas que talvez nunca serão ouvidos pelo 

indivíduo que você pode alcançar com seus relacionamentos. 

Mt 16:13-18 - O que significa "...não prevalecerão contra ela."? Qual é a missão da Igreja 

(instituição fundada por Jesus) na Terra? A mesma que tinha Israel na "Velha Aliança”, ou seja, 

proclamar Deus para as demais nações (Mc 12:1-12 v.9 “outros” – é a partir desta parábola que os 

Judeus decidem por em prática um plano para matar Jesus, sob qualquer custo). Qual é a 

ferramenta da Igreja para executar sua missão? É exatamente o Evangelho que está na Palavra de 

Deus (Hb 4:12). Qual é o poder concedido à Igreja para executar a missão? O próprio Espírito Santo 
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(At 1:8). Não há uma ordenança se quer da parte de Deus para o homem que Ele mesmo não o 

capacite para executá-la. (Ex: Motorista de Táxi em Buenos Aires - Soldados Argentinos nas 

Malvinas). 

Uma vez q alguém ouve e aceita, não há mais nada que o Diabo possa fazer, pois ele já perdeu este 

súdito do seu Reino, ou seja, não há porta do Inferno que impeça esta pessoa de sair de lá! Nossa 

Natureza Humana nos condena ao Hades, mas à Igreja é dada: a missão, bem como o poder e a 

ferramenta para reverter esta situação. (Analogia com o mundo da época com cidades fortificadas 

e lutas constantes entre Reinos). 

Mc 16:15-16 - Não existem mais fronteiras para a Grande Comissão: Povo, raça, posição social, 

localização geográfica. Não "selecione" pessoas que sejam "crentes em potencial" para então falar 

de Jesus - todas as pessoas são chamadas. Note que você não foi chamado para ser "bem sucedido" 

no evangelismo, porque a conversão não é você que realiza! Você foi chamado para ser 

Testemunha, no que tange à evangelização, nossa parte é somente obedecer a este chamado! 

Vejamos uma Parábola que nos deixa este conceito bem claro. 

Mt 13:1-9 – Parábola do Semeador: As sementes são lançadas com algum tipo de direcionamento 

pelo semeador? Há algum tipo de seleção de “solo”, por exemplo? Depois que são lançadas, há 

algum tipo de “intervenção” do semeador no processo que se segue? “Não” é a resposta correta 

para todas essas indagações. Você que fala acerca de Jesus (Semeador) é apenas um instrumento 

utilizado por Deus no processo de conversão de alguém, mas você jamais opera uma única 

conversão sequer! 

v. 1-3: Notem que Jesus, como bom comunicador, procura um lugar estratégico para maximizar o 

alcance da sua mensagem para aquela multidão. Um bom “Semeador” sabe que a evangelização 

eficaz é acompanhada de uma boa comunicação:  

- Como nós aprendemos algo? 

. Paladar: 1% / Tato: 1,5% / Olfato: 3,5% / Audição: 11% / Visão: 83% (Áudio Visual = 94%) 

- Como nós retemos o que aprendemos?  

. 3 Horas: Áudio - 70% / Vídeo - 72% / Áudio Visual 85% 

. 3 Dias: Áudio – 10% / Visual – 20% / Áudio Visual 65% 

Jörn Munzert, Department of Psychology, University of Giessen – Germany. 

Nós também devemos comunicar de uma forma que nosso público alvo possa entender melhor, 

usando estratégias adequadas (Ex: Adultos – Slides; Público Infantil – aviãozinho de papel com a 

cruz).  
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Lc 24:46-49 - v.48 "a promessa do meu Pai"; "revestidos de poder do alto." O que significa isso? Não 

estamos sozinhos em nossa missão, pois o poder para cumpri-la não vem de nós mesmos, mas do 

Espírito Santo. Se seu estilo de vida (santidade, devoção, disposição) não permite a ação do E.S., 

não há como cumprir a missão dada por Jesus. O que é ser uma Testemunha do Senhor Jesus? Não 

é somente anunciar as boas novas, mas viver como Jesus viveu. Se no ambiente onde você está 

ninguém nota que você age de uma forma distinta dos valores do Mundo, há algo de errado com 

seu Testemunho Cristão. "Ser crente não é ser um Agente Secreto!" - ao menos em países como o 

nosso, onde há liberdade religiosa. 

Jo 20:21-22 - Notem que é o mesmo Jesus glorificado e que hoje está assentado à destra do Deus 

Pai Todo Poderoso que nos transmite essa missão: "Eu vos envio!". Simplesmente aquele que tem 

toda a autoridade! Este MANDAMENTO é para ser executado à risca. Muitas vezes, nos 

arrependemos por fazer coisas contrárias as Escrituras que praticamos (pecados) e oramos a Deus 

por isso (conforme I Jo1:9), o que está absolutamente correto. Principalmente quando somos 

recém-convertidos, trazemos hábitos que somente são eliminados à medida em que nos 

desenvolvemos em nossa fé, em nossa caminhada com Deus (Ex: Palavrões). Por que não temos e 

mesma seriedade para tratar coisas que não fazemos, mas que são exigidas pelas Escrituras? Um 

sinal de maturidade cristã é quando nossas omissões nos incomodam mais do que nossas ações 

contrárias à Palavra de Deus. Notem, não é dada uma “opção” ou uma “exceção” ao crente para 

não ser um mensageiro da Boa Nova, muito menos trata-se de uma mera "sugestão" de Jesus. 

Omissão também é pecado! 

At 1:8-9 - A última frase de Jesus para seus discípulos antes de recebê-los em Seu Reino Eterno 

após serem mortos martirizados. Jesus está falando pela última vez com aqueles amigos Seus, antes 

de subir aos céus. O que falamos para as pessoas em situações de despedidas por um tempo 

prolongado? Amenidades do tipo: “Será que vai chover hoje”? Ou aquilo que de fato é importante? 

Ainda há alguma dúvida da nossa principal missão enquanto ainda estamos aqui neste Mundo? Por 

que Deus não o levou para glória no instante seguinte à sua conversão? Você tem um papel, uma 

missão a cumprir. II Tm 4:7-8 Por que razão Paulo declara ter “combatido bem”, ou seja, ter 

cumprido plenamente sua missão? O v.5 nos responde: ele fez a obra de um Evangelista! Qual é o 

motivo de Paulo ter uma “coroa” reservada para ele na eternidade? Fp 4:1 nos responde: o motivo 

de sua coroa na realidade é o número de de pessoas às quais ele evangelizou. 

Ez 22:30 - Em toda geração Deus procura por uma pessoa especifica que realize Seu propósito. Foi 

assim com Abraão, José, Moises, Davi, Jó, Isaias, Neemias, etc. Como é hoje também com tantos 

homens de Deus que nós mesmos conhecemos. (Ex. Curt & Yanomamis; Pr. Chico (in memorian); Pr. 

Fernando; Billy Grahm). Pode ser assim com você também! Seu maior propósito para nossas vidas é 

a divulgação do Evangelho. Temos que ser agentes transformadores de pessoas onde quer que 

estivermos! Precisamos nos tornar "Pescadores de Homens" para sermos considerados discípulos 

“completos” de Jesus. É aqui que nossas desculpas começam! 

Música: “Eu tenho um chamado” 
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Ex 3:2-6/10-11 – Deus se apresenta para Moisés e no v.10 dá uma ordem clara a ele, mas, assim 

como Deus o chama e ele dá desculpas pra Deus (v.11 – Quem sou eu?), também nós somos 

chamadas e damos desculpas, mas Ele é quem age em nosso lugar, como fez com Moisés. 

Animação: “O Príncipe do Egito” (The Prince of Egipt, DreamWorks - 1998) 

Ex 3:13 - Quem é o meu Deus? Moisés ainda não tinha conhecimento das maravilhas que Deus 

iria/poderia realizar, mas nós, temos a revelação completa de Deus à nossa disposição! 

Ex 4: 1-7 – No v.1 Moisés continua a dar sinais claros de falta de fé e Deus passa a lhe mostrar um 

pouco do Seu poder.  

Ex 4:10-17 - Notamos que Moisés continua sua série de desculpas pra Deus (v.10) “Eu não sei o que 

falar!” Mas Ele quer agir através de nós como nós somos: imperfeitos, sem o conhecimento que 

deveríamos ter da Palavra, etc. Porque na verdade é Ele que age em nós, é Ele em pessoa que é a 

cabeça desta organização que Ele mesmo fundou e da qual fazemos parte, que depende do 

evangelismo para continuar existindo, a Igreja. Se fazemos parte dela, a nossa missão PRINCIPAL 

está em fazer que "as portas do Inferno não prevaleçam contra ela", mantendo cativos os súditos 

do Reino da potestade do ar. 

v.12: Novamente Deus deixa claro para Moisés qual missão tem pra ele, da mesma forma que já 

deixou claro qual é a nossa! Logo em seguida (v.13) Moisés objetivamente tenta escapar da sua 

missão: “Manda Outro!”. É incrível como fazemos o mesmo – já temos os Pastores, os Missionários, 

etc. 

v.17: Deus envia Moisés com algo que fará o impossível, mostrando os Seus sinais (o cajado). Hoje, 

Ele também nos envia para fazer o impossível, ou seja, convencer alguém de que é pecador e que a 

única forma de Salvação é confiar em alguém que nunca viu, que morreu, mas resurgiu e é o 

próprio Deus em forma humana. Isso é loucura! Mas a o que é loucura para os homes, pra nós, é o 

poder de Deus. Qual é nosso “cajado” com o que Deus nos envia para cumprirmos hoje o papal que 

tem para nós? A Palavra (Evangelho) e o Espírito Santo que habita em nós. 

Jo 9:17-38 - Que conhecimento das escrituras o cego demonstrou? v.25 - Ele foi uma Testemunha, 

só isso! Pessoas com pouco conhecimento das Escrituras tem sido usadas para espalhar o 

Evangelho (Ex: Haggai). Deus espera o mesmo de nós: Disponibilidade & Credibilidade para 

Testemunhar sobre Jesus! Ninguém confia em um Testemunho de alguém que dá evidências de 

falta de integridade. (Ex: Você chamaria um Político para ser sua testemunha de defesa num 

tribunal?). O “ex-cego” não se intimidou com a oposição, como seus pais o fizeram – hoje somos 

convidados a fazer o mesmo. 

Lc 5:1-11 – No v. 3 novamente Jesus se preocupa com a efetividade de sua comunicação para com 

o povo. Mas o que Ele queria mostrar com essa passagem? Mostrar seu poder? Qual seu 

verdadeiro significado? 
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Na verdade, é quase que uma “Parábola de Lucas”, cujo verdadeiro significado é : "Pelo poder e 

autoridade de Jesus, multidões de pessoas (peixes) irão ser resgatadas do Mundo (lago) para o 

Reino Eterno pelos seguidores d’Ele (discípulos/nós), aqueles que irão obedecer Seu comando (v.5) 

e pregarão a Palavra de Deus (lançarão as redes), humilhar-se a si mesmos (v.8) e considerar a 

Cristo sobre toas as coisas (v.11)”.  

v.4: Você só faz programações com crentes? Então "Vá" como manda o Senhor; temos que ir até 

onde os peixes estão, mesmo em águas "profundas"! Não há como "lançar" os peixes de outra 

forma. (Ex: Estatísticas dizem que depois de 1 ano de convertido, o crente já não faz programações 

com descrentes). 

v.5: Podemos ter êxito por nossos esforços? Deu algum resultado gastar a noite pescando? "Eu 

acho que sou super eloqüente!". Quem conhece + de peixe, um carpinteiro? Ou Pedro? Não é 

conhecimento que provocará a conversão de ninguém. Por qual motivo Pedro diz que irá "jogar a 

rede"? (depende de nossa vontade?) Qual o resultado quando ele se propõe a obedecer? Poderia 

ser esperado humanamente falando? Conclusão: Obedeça!  

v.6: A expressão "tal quantidade" significa literalmente no original "multidão"; em At. 5:14 vemos o 

cumprimento desta passagem (mesma palavra Grega) . A pesca de Jesus não é para matar e comer, 

mas para Salvar & Alimentar espiritualmente. 

v.10: Fica claro que a responsabilidade em pescar é do homem. Mas quais são os Atributos de um 

pescador de homens? Vamos analisar Jesus neste texto: 

v.1: Ensina a Palavra - Este é o modo como o "peixe" é atraído; para alguém ouvir, alguém tem que 

falar! Você tem testemunhado a outros o que Jesus tem feito em sua vida?  

v.5: Obedece ao Senhor - Pare com as desculpas! Deus quer usá-lo com todas as suas limitações! 

Você pode imaginar as de Pedro? Quase analfabeto, temperamental, etc. Note o coração de Pedro: 

Ele está 100% disposto? Certamente não, mas mesmo assim Jesus aceita nosso coração dividido 

mas que reconhecesse quem Ele é; Jesus poderia ter feito os peixes pularem dentro do barco? Por 

que não o fez? Porque é a função primária da Igreja: Pescar!  

v.8: Humilha-se - Como temos nos "apresentado" para as pessoas? Como "os corretos"? (Ex: 

Pessoas da família que tem um “alto” conceito sobre você. Como você tem reagido?). Nosso 

testemunho de vida deve ser centrado em Cristo, não em nós mesmos! Tg 4:6  

v.11: Priorizam Jesus - Não há problemas em realizarmos nossas atividades cotidianas que são 

relevantes, mas quando identificarmos uma oportunidade de exercer nossa obrigação primordial 

como Igreja de Cristo, temos que largar todas as outras coisas para trás! (Ex: velório do pai do 

amigo em S.P.). Quando identificamos que nossas atividades diárias distanciam nosso coração da 

tarefa n. 1 dada por Jesus, mude! (Ex1: Trabalho em SP; Ex2: Pág. 15-18 Livro: "Fé no trabalho" 

(Michael Zigarelli – Editora Mundo Cristão). 
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I Co 9:19-23 

v.19:  Devemos fazer o mesmo que Paulo, ou isso seria tarefa apenas para Missionários e Pastores? 

v. 20 e 21:  Qual a estratégia de Paulo? É a do "Camaleão" por não estarmos debaixo da lei (Torá & 

Outras Religiões). Ex1: Indiano pedindo prato no Shopping de SP; Ex2: Happy Hour que não fui 

convidado por ser crente (dede que não haja escândalo para outros irmãos). 

- Vídeo: “Punks Evangelistas” 

Estamos na realidade sob a lei de Cristo: Mas qual é o limiar de "imitação" dos gentios? Faça o 

Teste: Você os está influenciando como cristão, tornando-os mais "espirituais" com o tempo, ou 

eles o estão tornando mais carnal? 

Qual o objetivo de Paulo no texto? Por 5 vezes ele usa a mesma palavra "ganhar" - se não 

compartilhamos deste mesmo alvo, nunca conseguiremos agir como Paulo agiu! Somente quando 

há a necessidade e a urgência em nossas mentes somos capazes de fazer certas coisas. 

- Vídeo: do September 11th... 

Quase 400 Bombeiros mortos para salvar vidas que iriam morrer alguns anos depois, somente pelo 

amor ao juramento que fizeram, pela camisa que carregavam! Qual deve ser seu senso de urgência 

para salvar os que podem morrer ETERNAMENTE (2ª Morte – essa é a que se deve temer Ef 6:12)?  

v.22: A palavra muda de “ganhar” para "salvar". De que ou de quem? Rm 5:9 A ira de Deus não se 

pode comparar com qualquer outra coisa! Hb.10:31 É isso que deve despertar em nós o senso de 

urgência! 

- Vídeo: Inferno 

Porque não temos o senso de urgência? Nossa sociedade a todo tempo nos faz pensar que o "aqui" 

é para sempre, tal é o conforto que temos hoje! Isso é pura ilusão! Você pode não estar aqui neste 

mundo amanhã mesmo! Ec. 7:2 - Se estivéssemos na "Idade da Pedra", teríamos 1 milhão de 

motivos para esperar o fim. O objetivo é um só: Retirar nosso foco do que realmente interessa com 

inúmeras futilidades. .  

V.23: Qual o benefício de atingir o alvo?  Participar do Evangelho. Em Jo 3:36, Jesus disse que a 

única escapatória da Ira de Deus é a vida eterna n'Ele pelo Evangelho, ou seja, haverá implicações 

diretas na sua participação na vida eterna, se agir como Paulo exorta (como veremos a seguir). 

Temos que salvar tantos quantos o Senhor nos der para que sejam livres da Ira! 

I Co 10:31-11:1 Não podemos deixar qualquer "partidarismo" ser maior que o objetivo de resgatar 

as pessoas que estão rumo ao inferno! Ex: Vizinho Corintiano; Por que não convidá-lo a comer e 

beber? Isso tem que ser parte da minha agenda! Se é verdade para os irmãos daquela Igreja, é pra 

mim também.  
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Fp 1:27-30 - Notem como Paulo fala aos Filipenses - como se fossem estar juntos novamente. E 

estaremos na glória! Da mesma forma que Jesus depois de ressurreto falou com seus amigos. Quais 

são as aventuras que teremos para contar de como quebramos barreiras para compartilhar do 

Evangelho? Ex: Encontro com amigo de infância e sua família (coisas em comum, familiaridade - 

não de sangue). 

Mc. 14:3-9: Se a história dela será contada, por que não a nossa? Será que só teremos assunto pra 

falar dos nossos sonhos de viagens, carro, casa, etc? E as coisas relativas ao Reino? (que, aliás, 

estaremos vivendo nele). Notamos que há uma situação que é pública, ou seja, envolve outras 

pessoas, oposição, inimigos, etc.. É isso que ele se refere aos que vivem de modo que "vale a pena", 

ou seja, podemos viver de uma forma que não vale a pena, aliás, é o mais fácil que tem, apenas não 

dê atenção ao Evangelho. Ex: Morte do Filho do Silvester Stallone em 2012. 

2 Co 4:1-7 

v.1: "Temos" este ministério, ou seja, você pode escolher qualquer outro na Igreja segundo seu 

"dom", mas este você já tem! Mas qual é este ministério?  

v.3: Paulo diz: "nosso" Evangelho - é sobre isso que ele está falando! Sobre o ministério do 

Evangelismo. 

v.4: Qual é a situação original do Homem? "Cego" em At. 26:15-18 fica clara nossa missão, como 

também era a de Paulo. Mas como trazer a “Luz”? Você não é capaz de fazer uma lâmpada 

ascender, porque você não gera eletricidade suficiente para isso em seu corpo, mas isso não lhe 

impede de acionar o interruptor! É a mesma coisa com o Evangelho, você não pode fazer ninguém 

crer, mas pode liberar o próprio poder de Deus (pela ação do Espírito Santo) se dispuser-se a ser 

uma Testemunha de Jesus! 

v.5: Sintetiza a "fórmula" do sucesso nesta tarefa = Vida de Serviço (você não é o Centro) + Ser uma 

Testemunha. Isso se aplica a qualquer contexto, ou seja, não é só pra Paulo ou Missionários! 

v.6: Note como as palavras ditas por Cristo são confirmadas. Trata-se do novo nascimento!  

v.7: O que é o "Tesouro"? Fica claro pelos versos 4 e 6 que trata-se do Evangelho do Senhor Jesus 

Cristo! Agora imagine por um instante que você seja rico, com muito dinheiro mesmo, mas não 

usufrui de nada destes bens que possui e ainda esconde seus recursos para não ajudar os 

familiares, amigos que estejam passando por privações das mais extremas (fome, doenças, etc). É 

exatamente assim que Deus nos enxerga quando "guardamos" o Evangelho para nós mesmos e não 

o compartilhamos! Isto tem que nos dar o senso de urgência para proclamarmos e dividirmos este 

Tesouro. Se Jesus diz que receberemos a recompensa por 1 copo de água que dermos a qualquer 

um em Seu nome, você pode imaginar o que nos será dado no Reino por dividirmos este Tesouro? 

Fatores de encorajamento para ser uma Testemunha: 
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1) Deus Conhece suas Limitações: Note que somos classificados como "vasos de barro"; Por que 

não somos de "ouro" ou "prata" ou até mesmo "cobre"? A glória é exclusivamente de Deus! Ele 

realiza Sua obra em nós, apesar de nós! Não dependa de si mesmo, não fique se cobrando por 

resultados! Tranquilize-se. Não há como ter problema de autoestima se você compreender isso! 

Porque você já sabe, de antemão, que NADA vai acrescentar no que se refere à eficácia da 

propagação do Evangelho. Se você pensa: "Eu não estou preparado!", "Eu não sou eloquente o 

suficiente!"... é você mesmo que Deus quer usar! Ao contrário, se você está autoconfiante "Deixa 

comigo!"... não é você a quem Deus irá usar! Deus vai lhe medir pela sua postura (ou não) de 

serviço e obediência a Ele, principalmente no que se refere à proclamação do Evangelho! 

2) Tenha Recursos para Compartilhar: Tenha sempre um material para compartilhar: Livro, Folheto, 

CD's, etc... Não deixe a pessoa sair de "mãos abanando" de uma conversa, dê a ela algo que possa 

continuar pensando o que foi dito. Quantos recursos pessoais, temos investido em nossos projetos 

para expansão do Reino do Senhor aqui mesmo na Terra? Não era para termos uma vasta 

biblioteca de livros para distribuirmos? Centenas de "Mais que um Carpinteiro" e outros materiais 

que abordem o tema conforme a personalidade específica da pessoa. Ex: Reasons to Believe  

3) Importe-se com as Pessoas: Levar a palavra apenas para confrontar, certamente não atingirá o 

coração da pessoa. Tem que haver uma demonstração genuína de amor por elas: o foco não pode 

ser a Religião, os hábitos, etc. Quando você fornece um material, além de auxiliar a levar a 

mensagem, ele fará com que a pessoa sinta-se lembrada, valorizada - não por aquilo que ela tem, 

mas pelo que ela É, simplesmente! Nossa sociedade não sabe fazer isso.  

4) Não Existe Palavra Desperdiçada: I Co 15:58 - A mais simples expressão em favor do Evangelho 

não será desprezada por Deus e não deixará de trazer seus efeitos pela Eternidade. 

5) Você Não Está Sozinho: Não é à toa que Jesus diz Mt. 28:20 "... Eu estarei sempre com vocês...". 

Qual é o contexto? Em que condições isso irá ocorrer? No Evangelismo! Não há como abordar 

ninguém "sozinho" - Jesus estará com você, a menos que a promessa que Ele fez não seja 

cumprida! Isso não significa que a pessoa vai aceitar - Jesus por inúmeras vezes foi rejeitado! 

- Vídeo: “Deus Conosco” 

6) Não Tenha Medo: 2 Co 4:13 E se eu disser "isso" ou "aquilo", será que a pessoa vai ficar brava? 

Se indignar? Me prejudicar? Contar a outros? Estas preocupações são armas que Satanás usa! Não 

se deixe levar. O resultado de Crer deve ser Falar.  

7) Não Necessariamente Siga um Padrão: Não precisamos nos preocupar em imitar ninguém, pois a 

todos nós é dado por Deus o "dom" de proclamação do Evangelho, do contrário, este Ministério 

não seria "nosso" (v.1). Faça do seu jeito, mas FAÇA! 

- Vídeo:  “Evangelize do Seu Melhor Jeito” 

 8) Leia sobre Evangelismo: Quanto tempo você tem se dedicado a ler as coisas da nossa sociedade? 

Jornais & Revistas, Livros, Internet (email, Facebook)? Há algo de errado nisso? Claro que não! Mas 
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quanto tempo você tem investido para ler coisas que dizem respeito ao Reino, para capacitar-se na 

tarefa de falar sobre Jesus? Se o % for muito menor quando comparado a resposta anterior, aí é 

que reside o problema. Definição de Facebook segungo John Piper: ”Uma excelente ferramenta 

para que ninguém chegue um dia diante de Deus e diga que não teve tempo de orar.” 

At. 26:12-20 - Certamente não era o plano de Paulo estar preso (muito menos cair do cavalo) - 

muitas vezes, não é nosso plano que uma coisa ou outra aconteça de determinada forma. Mas 

como reagimos quando ela acontece? Murmurando, reclamando?! Paulo já estava 2 anos preso! 

Talvez estas sejam as oportunidades que Deus está nos dando de sermos Testemunhas de Cristo. 

Ef. 6:15 - devemos estar prontos a falar a respeito do Senhor! Ex: Viagem p/ S.P. x Conversa no 

barzinho. Nosso desafio aqui é trocar nossa prontidão para reclamação pela prontidão em 

Testemunhar.  

Objetivos de Cristo no Evangelismo:  

1) Nos "Enviar" para Diferentes Destinos: Como Jesus veio a nós (Ap. 5:2-5), Ele tb nos envia! Ele foi 

o 1o Missionário.  

2) Abrir os Olhos dos Descrentes: Temos que tomar 2 cuidados - não querer fazer mais do que nos 

cabe (falar & orar); e não fazermos menos (omissão). Para os que não enxergam, não adianta 

convencê-los que estão nas Trevas (eles não são capazes de perceber as Trevas. Ex: Cego x 

Interruptor). O foco tem que ser 100% a luz (Senhor). Não foque comportamento / hábitos (isto é 

uma inversão de ordem – Ex. Igreja Católica) v.18: O poder de Satanás é exatamente manter a 

pessoa alheia à realidade, pensando que o verdadeiro valor está nas coisas do mundo (esta é a 

verdadeira cegueira).  

3) Perdão dos Pecados: "...santificados pela fé em mim" -assim como todos nós, não há 

possibilidade de perdão sem primeiramente ouvir do Evangelho. Igreja x CIA: Você é um "Agente 

Secreto", como nos tempos de perseguição no I Séc. - só não seja "tão secreto" a ponto de 

NINGUÉM saber quem você é! Esta é a nossa principal missão nesta organização chamada Igreja. 

I Co 15:34 - Qual o motivo de vergonha que Paulo atribui aos Coríntios? O fato de haver entre eles 

alguns que nao tinham ouvido falar do Evangelho! Será diferente conosco e nossas Igrejas hoje? 

Certamente não, pois este fato está ligado à obediência! 

4. O Principal Mandato Bíblico: 

Quando questionado sobre Seu ensino e a relação com a lei Judaica, Jesus responde em Mt 22:34-40, 

que existem 2 pilares nos quais toda a lei se sustenta:  

A) Amar a Deus Sobre Todas as Coisas: 

Como demonstramos que amamos a Deus? Em Jo 14:15 encontramos a resposta de que é 

obedecendo aos mandamentos que demonstramos verdadeiramente o amor a Deus. A esta altura, 

pelos vários textos que vimos anteriormente, já espero que tenhamos compreendido o grau de 
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importância primordial que Deus (Jesus) atribui ao mandamento de pregarmos o Evangelho, sendo 

Suas testemunhas por onde quer que estejamos. 

 

B) Amar o Próximo Como a Si Mesmo: 

Não há como demonstrar maior amor ao próximo do que apresentar-lhe o Evangelho! Qual seria o 

maior benefício que poderíamos “conceder” a alguém do que apresentar-lhe a possibilidade de 

salvar-se da ira de Deus, da condenação eterna ao Inferno? Logicamente, não podemos nos 

esquecer no decorrer deste processo, de prestarmos o auxílio necessário ao indivíduo, conforme Tg. 

2:15-17, até mesmo para que não corramos o risco de comprometermos nosso testemunho como 

cristãos. 

 

Portanto, tendo em vista o exposto em A e B, concluímos que, quando levamos o Evangelho, 

cumprimos na realidade o Maior Mandato das Escrituras, pois satisfazemos plenamente aos 2 

pilares da lei de Deus. 
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1. Referência: 

Este estudo foi baseado em sermões de John Piper sobre o tema Evangelismo e podem ser 

encontrados na Internet na página do Ministério Desiring God: 

http://www.desiringgod.org/resource-library/sermons/by-topic (em língua Inglesa) 

John Piper é Pastor da “Preaching and Vison” na Bethlehem Baptist Church em Minneapolis, 

MN, cresceu em Greenville, SC e estudou no Wheaton College onde recebeu seu chamado ao 

Ministério Pastoral. Graduou-se posteriormente no Fuller Theological Seminary e na University of 

Munich. Desde 1980 serve como Pastor e Conferencista, escrevendo mais de 40 livros neste 

período.  

 

Vídeos: 

. Evangelismo – Punk:  

http://www.youtube.com/watch?v=YiXQPVykkkY&list=PL8042CF58B6AE8ADE 

. Diálogo com Jesus: 

http://www.youtube.com/watch?v=vGDXgBv6X2k 

. Evangelize do seu melhor jeito: 

http://www.youtube.com/watch?v=fWAxWnR8xXs 

. O Inferno: 

http://m.youtube.com/watch?v=DpbKjBdeVFY 

. Deus Conosco: 

http://www.youtube.com/watch?v=g3tNQnqCtEg 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YiXQPVykkkY&list=PL8042CF58B6AE8ADE
http://www.youtube.com/watch?v=vGDXgBv6X2k
http://www.youtube.com/watch?v=fWAxWnR8xXs
http://m.youtube.com/watch?v=DpbKjBdeVFY
http://www.youtube.com/watch?v=g3tNQnqCtEg

