
ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES
TEMA ANUAL: “E SEREIS MINHAS TESTEMUNHAS”                                                                             3º TRIMESTRE: TESTEMUNHANDO AOS DE FORA 

SÉRIE: TESTEMUNHANDO O EVANGELHO
SEMANA 23: Levando a mensagem.
Texto Básico: Atos 1: 12-14
 Nos últimos anos, ouvi pessoas di-

zerem coisas como: “Servir não é evangelis-
mo. É uma grande coisa a fazer, mas servir 
sozinho não apresenta a mensagem do evan-
gelho”. Ou “Convidar uma pessoa para a 
igreja não é evangelismo. É pré-evangelismo”. 
Até ouvi pessoas dizerem: “Compartilhar 
sua história não é suficiente. Precisamos con-
tar a história de Jesus”. 

 No livro de Romanos, o apóstolo 
Paulo diz: “E, assim, a fé vem pela pregação, 
e a pregação, pela palavra de Cristo.” (Rom. 
10:17). Paulo deixa claro que não basta 
apenas amar e cuidar das pessoas; somos 
chamados a comunicar a mensagem trans-
formadora de vida de Jesus Cristo. Ao lon-
go dos anos, ouvi muitas variações sobre a 
declaração: “Proclama o evangelho aonde 
quer que você vá. Use palavras quando neces-
sário”. Eu entendo o espírito desta citação, 
que foi atribuída a muitas figuras históricas 
diferentes, mas eu sinto que é enganosa. 
Uma versão mais bíblica seria: “Proclame o 
evangelho aonde quer que você vá. Palavras 
sempre serão necessárias”. O apóstolo Pedro 
coloca desta forma: “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” (1 Pedro 3:15).

 Há muitas abordagens ao evangelis-
mo, mas todas elas incluem o maravilhoso 
momento em que contamos a história do 
dom da salvação de Deus. Quando servi-
mos alguém e nos perguntam: “Por que você 
se importa tanto?” Nós os deixamos saber 
quanto Deus cuidou de nós. Articulamos 
que Deus cuidou tanto de nós que enviou 
Jesus como sacrifício pelos nossos pecados. 
Dizemos a eles que nosso serviço flui des-
se entendimento. Quando convidamos al-
guém para um culto na igreja ou um evento 
baseado na fé e nos perguntam: “Você re-
almente acredita em tudo isso sobre Jesus?” 
Temos uma porta aberta para compartilhar 

como chegamos à fé, no que acreditamos e 
como Deus transformou nossas vidas. Te-
mos a oportunidade de articular a mensa-
gem do evangelho. Não importa qual seja o 
nosso estilo pessoal, todos nós devemos ser 
treinados e prontos para expressar a mensa-
gem central do evangelho.

A IMPORTÂNCIA DA ORAÇÃO
 Além de usar nossos estilos de 

evangelismo únicos e dados por Deus e es-
tarmos prontos para articular a mensagem 
do evangelho, precisamos ser pessoas de 
oração. Não importa o que digamos ou fa-
çamos, se o Espírito Santo de Deus não es-
tiver em ação, vidas nunca serão mudadas. 
Por toda a Bíblia e na história, vemos que 
a oração precede o avivamento e as gran-
des obras de Deus. No livro de Atos, lemos: 
“Então, voltaram para Jerusalém, do monte 
chamado Olival, que dista daquela cidade 
tanto como a jornada de um sábado. Quando 
ali entraram, subiram para o cenáculo onde 
se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, 
Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de 
Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tia-
go. Todos estes perseveravam unânimes em 
oração, com as mulheres, com Maria, mãe de 
Jesus, e com os irmãos dele” (Atos 1: 12-14).

 Que alegria ver um retrato bíbli-
co do povo de Deus, homens e mulheres, 
juntos em oração, e então descobrir que o 
Espírito desceu em poder, o evangelho foi 
proclamado.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
• Qual é a importância de não somente 

servir mas anunciar o evangelho?
• Você tem aproveitado as portas abertas 

através dos relacionamentos para anunciar 
a Cristo?

• Você tem colocado como alvo de ora-
ção pessoas que fazem parte do seu núcleo 
de relacionamentos, para serem alcançadas 
pelo evangelho? 


