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IPSA – ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – MÓDULO VI – 
EVANGELIZAÇÃO 

 

1. Introdução geral 

Que seria evangelizar? Embora essa seja uma pergunta 

simples, sua resposta está longe de ser satisfeita pela maior parte 

dos cristãos. Assim, quando surgem as oportunidades 

evangelísticas, a maior parte do povo crente se sente em 

dificuldades por não saber o que dizer às pessoas ao seu redor. 

Nessas horas são utilizadas algumas frases feitas como “vá com 

Deus”, “Deus te abençoe” e até mesmo o impreciso “Jesus te 

ama”. 

Que fazer? Como em cada um dos demais assuntos 

relacionados à fé cristã, a resposta certa está nas Escrituras. Nelas 

veremos que o assunto evangelização pode surgir de vários 

modos, mas que evangelizar é uma coisa só. 

 

2. Que é evangelizar? 

“Falemos de Cristo! Ele é o Salvador.” Na letra desse velho 

cântico está registrado o centro da mensagem do evangelho: falar 

de Cristo. Isso não vem de qualquer outro lugar se não das 

Escrituras. Veja-se, por exemplo, o conhecido texto do Livro de 

Atos (1.8): “recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, 

e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda 
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a Judéia e Samaria e até os confins da terra”. Fica fácil de perceber 

que Deus, na Pessoa do Espírito Santo, concederia poder para que 

uma atividade universal fosse desenvolvida: a atividade de 

testemunhar de Jesus Cristo. Evangelizar é testemunhar de Jesus 

Cristo. 

 

2.1. Será isso evangelismo? 

Ora, mas que dizer de Jesus Cristo? Será que devemos dizer 

às pessoas que Ele as ama e que está pronto para ajudá-las? Será 

que devemos apresentar Cristo como a solução para os problemas 

enfrentados nesse mundo de trevas? 

Ninguém pode negar que o Senhor Jesus detém todo o 

poder sobre a criação (Mt 28.18). Logo, Ele tem o poder para 

solucionar a toda distorção que a realidade criada apresenta sob 

o jugo do pecado. Entretanto, a decisão a esse respeito pertence 

somente a Ele, o que impede que o evangelista (cada cristão) diga 

a quem quer que seja que Deus certamente irá resolver os 

problemas da sua vida dura. Evangelizar não é dizer que Jesus 

resolve os nossos problemas. 

Também é certo que “Deus amou ao mundo de tal maneira 

que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não 

pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo 3.16). Entretanto, a Palavra 

ensina que parte da humanidade foi preparada para a perdição e 
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é tratada por Deus como “vasos de ira” (Rm 9.22). Falar do amor 

irrestrito de Deus é esquecer-se de que Ele é o administrador do 

Seu amor e que a morte de Jesus Cristo na cruz teve uma parcela 

determinada da humanidade em vista quanto a redenção (Rm 

9.23). Evangelizar não é dizer que Jesus ama a todos. 

 

2.2 Evangelizando 

As pregações registradas no Livro dos Atos podem ser muito 

úteis para entendermos melhor o que dizer a respeito do Senhor 

Jesus para que o testemunho correto seja prestado diante do 

pecador. Vamos verificar a primeira delas, de Pedro, em At 2.14-

36. 

a) Pedro inicia a sua pregação dizendo o que realmente estava 

acontecendo com os cristãos, isto é, que a promessa de Deus 

se cumpria pelo Seu próprio poder (v.14-21); 

b) Ele continuou falando de “Jesus, o Nazareno” (v.22): 

a. “varão aprovado por Deus”: como alguém poderia ser 

aprovado por Deus se não fosse isento de pecado? Essa 

é a primeira afirmação de Pedro: Jesus nunca pecou. 

b. “vós o matastes, crucificando-o”: Pedro aponta para a 

morte de Jesus por juízo opressor (v.23). Jesus foi 

vítima inocente da cruz. 

c. “Deus ressuscitou”: entretanto, por ser justo, Jesus 
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não permaneceu na morte, mas foi ressuscitado por 

Deus (v.24 e 32). Jesus ressuscitou dos mortos pelo 

poder de Deus. 

d. Citando os Salmos, Pedro afirma que a Escritura foi 

cumprida pela ressurreição de Jesus (v.25-31). Jesus 

ressuscitou dos mortos em cumprimento das 

Escrituras. 

e. “Exaltado, pois, à destra de Deus”: a pregação 

prossegue caracterizando a Jesus Cristo como o Rei 

exaltado à destra do Pai (v.33a). Jesus é o Rei sobre o 

mundo. 

f. “Derramou isso que vedes e ouvis”: Pedro deixa claro 

que o poder de Deus em capacitar os crentes em Cristo 

do modo que naquele dia se constatava era o poder de 

Jesus (v.33b). Jesus é Deus. 

g. “Deus o fez Senhor e Cristo”: a pregação de Pedro 

termina sem apresentar a graça. Ele prega o juízo de 

Deus a ser executado pelo Senhor Jesus (v.36). Jesus é 

o juiz justo que julgará os judeus em Jerusalém. 

c) Perguntado sobre o que deveriam os seus ouvintes fazer 

(v.37), Pedro respondeu: 

a. “Arrependei-vos”: não há evangelização sem 

confrontação com o pecado (v.38a). A graça é aplicada 

sobre gente consciente de seus pecados. 
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b. “cada um seja batizado”: isto é, os que se 

arrependessem por crerem em Cristo deveriam ser 

recebidos entre os cristãos além de demonstrarem 

publicamente a sua nova posição na fé. O batismo 

seria uma confissão de fé dos arrependidos e dos 

evangelistas. 

c. “recebereis o dom do Espírito Santo”: aquele que crê 

arrependido é nova criatura e, habitado pelo Espírito, 

passará a fazer o mesmo que fazia Pedro, isto é, 

testemunharia de Cristo. 

 

Com esse texto aprendemos que evangelizar é falar de Jesus 

Cristo expondo a condição condenável dos ouvintes. Vamos 

evangelizar? 


