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nós vimos três principais barreiras que fre-
quentemente nos impedem de evangelizar: 

1ª) A má compreensão do evangelho;
2ª) A falta de santidade 
3ª) A timidez espiritual
 Uma vez superadas estas barreiras, 

estuda-remos o texto da “Grande Comissão” 
e veremos por que ele se aplica também a 
nós e não apenas aos discípulos.

 À medida que lemos o Novo Testa-
mento, fica claro que estes primeiros discí-
pulos encararam com seriedade esta Gran-
de Comissão de seu Senhor. Leia as epístolas 
que eles escreveram e o livro dos Atos dos 
Apóstolos e você perceberá, diversas vezes, 
que eles evangelizavam. E o faziam constan-
temente. Alguns perguntam em nossos dias: 
“Quem deve evangelizar? Somente os prega-
dores? É somente uma vez por semana que 
a maioria das igrejas evangeliza, quando o 
homem pago para realizar um ministério em 
tempo integral se levanta, lê a Bíblia e prega 
o Evangelho? A Grande comissão é apenas 
para homens profissionais e piedosos? Ou ela 
se a-plica a você, se você é um cristão?”

 A Bíblia parece indicar que todos os 
crentes receberam esta comissão. Olhando 
com mais atenção o livro de Atos, temos 
um vislumbre desta obediência universal à 
chamada para evangelizar. Não lemos que 
apenas os apóstolos pregaram o evangelho. 
Leia Atos. 8.1-4: “... naquele dia, levantou-
-se grande perseguição contra a igreja em Je-
rusalém; e todos, exceto os apóstolos, foram 
dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. 
Alguns homens piedosos sepultaram Estêvão 
e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, po-
rém, assolava a igreja, entrando pelas casas; 
e, arrastando homens e mulheres, encerrava-
-os no cárcere. Entrementes, os que foram 
dispersos iam por toda parte pregando a pa-

lavra”. Note que, não somente os apóstolos 
foram descritos como aqueles que evange-
lizavam. De fato, os versículos focalizam as 
atividades evangelísticas daqueles que “fo-
ram dispersos”, que incluía “todos, exceto os 
apóstolos”. Ora, talvez você diga que eram 
apenas os presbíteros, porque foram dota-
dos para ensinar. Mas o restante de Atos 8 
narra a história de Filipe, que nem mesmo 
era presbítero. Leia, Atos 11.19-21 e você 
verá que havia “cristãos comuns” saindo e 
divulgando as boas novas.

 Devemos recordar também a ad-
moestação de Pedro: “antes santificai a Cris-
to, como Senhor, em vosso coração, estando 
sempre preparados para responder a todo 
aquele que vos pedir razão da esperança que 
há em vós” – 1Pe. 3.15. Pedro escreveu es-
tas palavras para toda a igreja, não somente 
para os seus líderes. Todos os cristãos, não 
somente os do ministério pastoral, devem 
propagar as boas novas. Parte de nossa ati-
vidade evangelística está vinculada à manei-
ra como nos relacionamos com os outros 
crentes. Jesus disse: “Nisto conhecerão todos 
que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns 
aos outros” – João 13.34-35. Se você não está 
expressando corretamente o amor cristão a 
todos os membros de sua igreja, está em de-
sobediência a Deus e está obstruindo a obra 
evangelística de sua igreja.

 Às vezes, se somos honestos, a 
principal razão por que queremos transferir 
para outros a responsabilidades de evange-
lização é por não estarmos certos de como 
fazê-lo.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:

• À luz de Atos 8.1-4, qual foi o principal 
fator que levou os crentes a evangelizar?

• Qual o reflexo para a vida da Igreja a 
atitude dos membros de achar que apenas o 
pastor ou a liderança deve evangelizar?


