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Seminário Práticas do Reino
6. A Evangelização
Neste último estudo no curso sobre Práticas do Reino, vamos ver sobre mais
uma coisa que o Senhor Jesus mandou que os seus seguidores fizessem:
Mateus 28:18-20
Então, Jesus aproximou-se deles e disse: “Foi-me dada toda a
autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de
todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu
estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos”.
Aqui, neste último mandamento do Senhor Jesus aos seus discípulos, nós
vemos duas coisas:
• O mandamento de ir a todas as nações para fazer discípulos
• E ensinar estes discípulos a obedecer todos os mandamentos que o
Senhor Jesus tinha ordenado aos apóstolos.
É óbvio, então, que este mandamento de “ir” deve ser ensinado a todos os
discípulos do Senhor Jesus.
Vamos ler este mesmo mandamento no Evangelho de Marcos, capítulo 16
versículos 15 a 20.
Marcos 16:15
E disse-lhes: “Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as
pessoas.
O que é pregar o evangelho, e como nós podemos fazer isso?
Primeiro, devemos entender que algumas pessoas terão estes ministérios em
tempo integral, como apóstolos, pastores, evangelistas etc.
Vamos ler Efésios 4:11-15
Efésios 4:11-12
E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para
evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os
santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja
edificado
A função dos ministérios é de edificar o corpo, de “preparar os santos para a
obra do ministério”.

Podemos aprender como evangelizar com os evangelistas, mesmo que nem
todos terão o ministério do evangelista.
2 Timóteo 4:5
Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a
obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério.
Timóteo não era evangelista, mas foi encorajado pelo Apóstolo Paulo a fazer a
obra de um evangelista.
Alguns terão dons especiais em evangelismo, que podem desenvolver-se no
ministério do evangelista.
Porém, todos nós podemos ser testemunhas para Jesus:
Atos 1:8
Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e
serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria,
e até os confins da terra”.
Atos 4:19-20
Mas Pedro e João responderam: “Julguem os senhores mesmos se é
justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não
podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos”.
1 Pedro 3:15
Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam
sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a
razão da esperança que há em vocês.
Vamos ler sobre uma testemunha para Jesus:
João capítulo 9
Todos nós somos testemunhas para Jesus e podemos contar o que Ele tem
feito para nos.
Outras formas de evangelismo podem incluir:
• Visitando os enfermos, idosos, necessitados etc
• Obras de misericórdia ou amizade
• Eventos de evangelismo
• Orando para vizinhos, colegas de trabalho etc
• Palavras de conhecimento
• “Encontros divinos” ex. Jesus e a mulher Samaritana
• Métodos, ex. folhetos, pesquisas, vídeos, livros etc
Precisamos sempre ter respeito e amor para as pessoas:
Filipenses 4:5
Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor.

2 Timóteo 2:4
Ao servo do Senhor não convém brigar mas, sim, ser amável para com
todos, apto para ensinar, paciente.
Se nós não conseguirmos ganhar aquela pessoa para Cristo naquele
momento, devemos pelo menos não deixar ela mais longe do Reino!
Provérbios 18:19 (ECA)
O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade
fortificada, e as contendas são como os ferrolhos de um castelo.
Devemos sempre respeitar o ambiente onde nos estivemos, ex, hospital, praça
pública, shopping etc.
Provérbios 11:30
O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é
sábio.
Não há nada mais gratificante neste mundo que ganhar uma alma para Jesus
por toda a eternidade. Todos nós temos este privilégio, esta responsabilidade,
de sermos “testemunhas para Jesus”:
2 Coríntios 5:18-20
Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por
meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que
Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em
conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da
reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus
estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo
lhes suplicamos: Reconciliem-se com Deus.

