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LIÇÃO 
 
 
  

 

 
Texto temático: “Não vos embriagueis com 
vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do 
Espírito” (Ef. 5.18). 

 
 

 

  

 

Evangelizar é um ato de obediência ao Senhor Jesus (Mt. 28.19). 
Isto quer dizer que cada seguidor de Jesus deve compartilhar com as 
pessoas perdidas as Boas Novas de Salvação. 
 Evangelizar é o mesmo que semear, e ao contrário da ordem do 
processo agrícola, a semeadura da Palavra de Deus é realizada 
simultaneamente com a preparação do solo. Nesta lição veremos as 
etapas que antecedem o ato de evangelizar (ou semear). 

 
 

 

 
A Igreja estava em oração a Deus, e os resultados foram 

tremendos. 
“Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede 

aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua 
palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e 
prodígios por intermédio do nome de teu santo Servo 
Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam 
reunidos; todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com 
intrepidez, anunciavam a palavra de Deus” (At. 4.29-31). 

 
       
 

I CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

II ORAR A DEUS 

  1 
   ETAPAS QUE ANTECEDEM O ATO DE EVANGELIZAR 
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         A palavra de Deus serve de duas peças de equipamento 
imprescindíveis. Diz o texto dos Efésios 6.17: “Tomai também o capacete 
da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus”. 
 

 

 
  
 
“O Espírito Santo gera encontros marcados para compartilhar Jesus” 
(Darrell W. Robinson, pessoas compartilhando Jesus). 
Em Atos 8.26 – 27, podemos perceber através da atitude de Filipe diante 
da ordem do Senhor; o fruto de sua obediência e o benefício desse 
encontro para o reino de Deus: 
 

“Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai 
para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a 
Gaza; este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que 
um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos 
etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, 
que viera adorar em Jerusalém”. 
 
 

 
 
 
  

 
Em Lucas 12.11,12, podemos observar que diante da tarefa de 
evangelizar, não precisamos nos preocupar com palavras prontas, porque 
o Espírito Santo nos ensinará. 

“Quando vos levarem às sinagogas e perante os 
governadores e autoridades, não vos preocupeis quanto ao 
modo por que respondereis, nem quanto às coisas que 
tiverdes de falar. Porque o Espírito Santo vos ensinará, 
naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer”. 

 

III CONFIAR NO PODER DA PALAVRA DE DEUS 

IV BUSCAR OPORTUNIDADES PARA EVANGELIZAR 

V SAIR PARA EVANGELIZAR NA DEPENDÊNCIA DO ESPÍRITO SANTO 
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1. Leia em sua Bíblia Atos 4. 29 – 31 e responda: 
     Enumere três resultados de orar a Deus. 
a) 
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
b) 
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
c) 
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
2. A palavra de Deus serve de duas peças de equipamento imprescindíveis. 
Quais? 
a) 
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
b) 
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
3. Leia Atos 8. 26 – 27, e responda: 
a) Qual a atitude de Filipe diante da ordem do Senhor? 
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
b) Qual o fruto de sua obediência? 
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
c) Qual o benefício desse encontro para o reino de Deus? 
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

VI EXERCÍCIO 
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4. Leia Lucas 12. 11 – 12, e responda: 
a) Qual deve ser nossa atitude diante da tarefa de evangelizar? 
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
b) Quais as possíveis conseqüências de anunciar a Jesus? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
c) Como o Espírito Santo nos ajuda a evangelizar? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

Nota explicativa: “As experiências vividas”, apresentadas 
nesta apostila, estão baseadas, mais especificamente, na 
realidade cultural do Rio Grande do Norte, por pessoas 
envolvidas com o projeto, Resgatando Vidas. 
 
1ª experiência 
 
 É importante os crentes compreenderem que a oração resulta em 
quebrantamento dos corações mais duros. Deixe-me contar duas 
histórias. 
 

Duas missionárias voluntárias, em Julho de 2008, estavam 
evangelizando em uma cidade do interior do nordeste. Uma mulher 
devota de Maria, que tinha um aspecto bastante sombrio, muito sério, 
causou medo nas jovens. Além disso, aquela mulher não recebeu as 
missionárias bem, e por isso, elas deixaram aquela casa, mas, ficaram 
orando a Deus pedindo uma oportunidade de apresentar-lhe o evangelho 
novamente. 

VII EXPERIÊNCIAS VIVIDAS 
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Você acha que Deus atendeu a oração das duas jovens? 
 
 No outro dia, as missionárias estavam passando na mesma rua onde 
aquela mulher morava e encontraram dois meninos brincando nas 
calçadas. Elas pararam e começaram a falar de Jesus aos meninos. E, um 
deles, para a surpresa das jovens, era filho da mulher que tinha recebido 
as duas mal no dia anterior. O menino decidiu seguir Jesus e, dias depois, 
aquela mulher já estava na igreja assistindo o culto ao Senhor junto com 
seu filho. 
 
2ª experiência 
 
 Para evangelizar, além de preparar-se em oração, é necessário ter 
amor pelas pessoas. Amar a quem conhecemos não é tão difícil, mas 
como amar pessoas nunca vistas ou que não fazem parte do nosso 
círculo de amizade? 
 
 Certa vez, uma jovem evangelista estava prestes a fazer uma viajem 
missionária em grupo a uma cidade desconhecida. Ela ficou bastante 
perturbada porque sabia que deveria anunciar a mensagem salvadora 
com amor, mas ela pensou: “como vou amar pessoas que não conheço?”. 
E o pastor orientou que orasse e pedisse a Deus que desse esse amor. Ela 
orou, mas não conseguiu imaginar o que iria acontecer. Ao chegar à 
cidade, à noite, durante uma caminhada de oração que todos da equipe 
fizeram, ao ver os jovens daquele lugar enchendo as praças, alcoolizando-
se e se prostituindo, ela sentiu uma profunda dor no coração e uma 
vontade grande de ajudá-los a sair daquela situação, ajudá-los a mudar de 
caráter e vida. 
 
 Somente através da oração é que você pode ter um coração cheio 
de amor pelos perdidos. Acontece mesmo! Ore a Deus e peça amor que 
Ele dará. 
 
3ª experiência 

 
Outro ponto apresentado na lição é que deve-se sair para 

evangelizar na dependência do Espírito Santo. Há um exemplo muito bom 
que pode ser mostrado para explicar isso. Em uma cidade do agreste do 
Rio Grande do Norte, um grupo de evangelismo de impacto combinou de 
fazer uma caminhada de oração desde o centro da cidade até um bairro 


