
ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES
TEMA ANUAL:’’E SEREIS MINHAS TESTEMUNHAS’                                       1º TRIMESTRE: TESTEMUNHANDO NO PODER DO ESPÍRITO SANTO 

SÉRIE: TESTEMUNHANDO O EVANGELHO
SEMANA 16: “Vencendo as Barreiras que 

nos Impedem de Evangelizar” - por Ronaldo 
Lidório.

Textos Básicos: I Co. 2.1-3; Sl. 51; Ef. 6.18-20
Introdução: anunciar o evangelho é um dos 

grandes privilégios na vida do crente, porém, é 
tam-bém um dos maiores desafios. Hoje vere-
mos algu-mas barreiras que tentam nos impe-
dir nesse avanço. 

 A primeira delas é a má compreen-
são da natureza do evangelho. Um grave erro 
é igualar o evangelho à igreja e, assim, evan-
gelizar tornou-se proclamar a igreja (os redi-
midos) e não Cristo (o Redentor). Passou-se 
a falar mais dos cristãos e menos de Cristo; 
apresentar mais a obra da Igreja do que a obra 
de Cristo; exaltar mais os heróis da igreja do 
que o NOME acima de todo nome, levantar 
mais alto a bandeira eclesiástica do que a ban-
deira do Cordeiro de Deus que tira o pecado 
do mundo. Precisamos resgatar a compreen-
são bíblica de que o evangelho é uma pessoa: 
JESUS CRISTO, não uma denominação, um 
conjunto de ideias ou um prédio confortável. 
Se lhe forem dados apenas cinco minutos 
para partilhar o evangelho, conte a história 
de Jesus. Você seria capaz de fazer isso?

 A segunda barreira à evangelização é 
a falta de santidade. No Salmo 51, o salmista 
clama a Deus para que tenha misericórdia e 
apague as suas transgressões. Pede para ser 
lavado da iniquidade e purificado do seu pe-
cado. Confessa que pecou e crê no perdão, 
que limpa e purifica, santificando a vida. No 
seu do seu clamor, ele pede que Deus lhe dê 
um coração puro e suplica que seja mantido 
na presença do Senhor, sendo restituída a 
alegria da salvação. Logo depois, afirma uma 
das consequências da santidade. “Então en-
sinarei aos transgressores os teus caminhos, e 
os pecadores se converterão a ti” – Sl 51.13. 
A santidade realinha, entre outras coisas, a 
nossa cosmovisão: o modo como vemos o 
mundo e nos vemos nesse mundo. Ela nos 
impulsiona a priorizar o que é prioridade 
para Deus e torna nossa vida um testemunho 
vivo e perceptível da mensagem que é falada. 
Não há verdadeira evangelização sem uma 

vida compatível com a fé.
 A terceira barreira à evangelização 

é a timidez espiritual. Curiosamente, a falta 
de audácia na evangelização não está ligada 
ao tipo de temperamento ou perfil pessoal. 
Devemos ser lembrados que nossa luta não é 
contra carne e sangue, mas contra principa-
dos e potestades. A batalha não é essencial-
mente travada contra estruturas políticas, 
sistemas sociais ou limitações humanas, mas 
contra o maligno que possuiu uma declara-
da missão entre os homens: roubar, matar e 
destruir (Jo. 10.10). Perante a fragilidade do 
nosso coração, a astúcia do mundo e as for-
ças espirituais do mal, precisamos de audácia 
para viver e pregar o evangelho. Guiado por 
este entendimento, o apóstolo Paulo, no fim 
de sua carta aos Efésios, pede que orem para 
que lhe seja dada coragem para a pregação 
do evangelho (Ef. 6.19). O maior plantador 
de igrejas e destemido pregador do evange-
lho pede oração para que tenha ousadia para 
evangelizar. Deixa claro que tal coragem não 
procede de preparo teológico ou experiência 
de vida, mas de Deus. Precisamos orar mais 
para evangelizar mais.

 Comunicar o evangelho de Jesus 
Cristo é um grande privilégio e um grande 
desafio. Envolve palavras e vida, proclama-
ção e testemunho. Devemos falar das alegrias 
de Cristo enquanto choramos com os que 
choram e abraçamos o aflito. É no encontro 
entre o evangelho falado e o evangelho vivido 
que se dá a verdadeira evangelização.

Pense Nisso!

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:

• Cite exemplos práticos em que, erronea-
mente, igualamos o evangelho à Igreja.

• Se a falta de santidade é uma barreira para 
a evangelização, qual o principal instrumen-
to que a igreja tem para manter sua pureza?

• “Precisamos orar mais para evangelizar 
mais”. A partir dessa afirmação, qual seria 
um dos termômetros de uma Igreja evange-
lizadora?


