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Unidade 1
Evangelização:
Introdução ao Evangelho

2

Capítulo 1 – Anúncio da Salvação
Vos anuncio o salvador das nações, o desejado das nações,
Jesus Cristo, ele é o filho de Deus que encarnou na terra há
alguns milénios atrás, ele ensinou lições divinas aos seus
discípulos, e pregava que o reino de Deus está para chegar e
precisamos nos preparar em nosso coração:
“Desde então começou Jesus a pregar, e a dizer: Arrependeivos, porque é chegado o reino dos céus.”
(Mateus 4:17)
Jesus Cristo ensinou o poder da fé nele, realizou grandes
milagres, mas o maior de todos os milagres foi a salvação da
humanidade, Jesus Cristo foi crucificado e pagou por cada um
de nossos pecados na cruz, sofrendo o castigo de nossos
pecados em nosso lugar, Jesus Cristo morreu por nós, para nos
salvar da condenação eterna no lago de fogo, nos purificando
de nossos pecados.
“Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das
ofensas, segundo as riquezas da sua graça,”
(Efésios 1:7)
Jesus Cristo ressuscitou três dias depois de sua expiação na
cruz pelos nossos pecados e ascendeu aos céus.
Por Deus muito nos amar entregou seu filho Jesus Cristo para
morrer por nós:
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu
Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna.”
(João 3:16)
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E por Deus ser amor, seu filho primogênito Jesus Cristo muito
nos amou, nos ensinou que o amor entre as pessoas é a
verdadeira vontade de Deus, nossa verdadeira essência e se
entregou voluntariamente para morrer por nós por nos amar.
“Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns aos outros;
como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos
ameis.”
(João 13:34)
Jesus Cristo prometeu que, se tivermos fé nele de todo o
coração, seremos perdoados e purificados de nossos pecados
pela misericórdia de Deus, e então seremos ressuscitados por
ele e receberemos a vida eterna no reino dos céus:
“Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim
tem a vida eterna.”
(João 6:47)
Portanto, creiam no Senhor Jesus Cristo e serão perdoados de
todos os seus pecados e receberam a vida eterna no reino de
Deus.
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Capítulo 2 – Quem Foi Jesus Cristo?
1 – Jesus Cristo fez muitas boas obras durante sua vida na terra,
curou os doentes e enfermos, alimentou os famintos, consolou
os tristes e expulsou demônios da vida das pessoas:
“E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas
sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando
todas as enfermidades e moléstias entre o povo.
E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque
andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm
pastor.”
(Mateus 9:35-36)
“O Espírito do Senhor é sobre mim, Pois que me ungiu para
evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de
coração,
A pregar liberdade aos cativos, E restauração da vista aos cegos,
A pôr em liberdade os oprimidos, A anunciar o ano aceitável do
Senhor.”
(Lucas 4:18-19)
“Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu
vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou
manso e humilde de coração; e encontrareis descanso para as
vossas almas.
Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.”
(Mateus 11:28-30)
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2 – Jesus Cristo vivia humildemente e na simplicidade,
totalmente despojado de bens materiais:
“E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm
ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça.”
(Mateus 8:20)
“Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo
consomem, e onde os ladrões minam e roubam;
Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem
consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam.
Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso
coração.”
(Mateus 6:19-21)

3 – Jesus Cristo fez muitos milagres:
“Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galiléia, e,
subindo a um monte, assentou-se lá.
E veio ter com ele grandes multidões, que traziam coxos, cegos,
mudos, aleijados, e outros muitos, e os puseram aos pés de
Jesus, e ele os sarou,
De tal sorte, que a multidão se maravilhou vendo os mudos a
falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver; e
glorificava o Deus de Israel.”
(Mateus 15:29-31)
Dos quais 35 milagres são descritos mais detalhadamente nos
evangelhos, exemplos:
A cura de uma mulher enferma
6

“E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão, que o apertava.
E certa mulher que, havia doze anos, tinha um fluxo de sangue,
E que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido
tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a
pior;
Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e
tocou na sua veste.
Porque dizia: Se tão-somente tocar nas suas vestes, sararei.
E logo se lhe secou a fonte do seu sangue; e sentiu no seu corpo
estar já curada daquele mal.
E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra,
voltou-se para a multidão, e disse: Quem tocou nas minhas
vestes?
E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta,
e dizes: Quem me tocou?
E ele olhava em redor, para ver a que isto fizera.
Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo
e tremendo, aproximou-se, e prostrou-se diante dele, e disselhe toda a verdade.
E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou; vai em paz, e sê curada
deste teu mal.”
(Marcos 5:24-34)
A Cura dos dois cegos de Jericó
“Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu a Jesus.
Dois cegos estavam sentados à beira do caminho e, quando
ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar:
"Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós! "
A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles
gritavam ainda mais: "Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia
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de nós! "
Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: "O que vocês
querem que eu lhes faça? "
Responderam eles: "Senhor, queremos que se abram os nossos
olhos".
Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles.
Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram.”
(Mateus 20:29-34)
A ressurreição da filha de Jairo
“E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os
instrumentistas, e o povo em alvoroço,
Disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas
dorme. E riam-se dele.
E, logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, e pegou-lhe na
mão, e a menina levantou-se.
E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país.”
(Mateus 9:23-26)
Jesus acalma a tempestade
“E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com
seus discípulos, e disse-lhes: Passemos para o outro lado do
lago. E partiram.
E, navegando eles, adormeceu; e sobreveio uma tempestade de
vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo.
E, chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre,
perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria
da água; e cessaram, e fez-se bonança.
E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo,
maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até
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aos ventos e à água manda, e lhe obedecem?”
(Lucas 8:22-25)
Multiplicação de Pães e Peixes
“Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em
particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar
disso, saíram das cidades e o seguiram a pé.
Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve
compaixão deles e curou os seus doentes.
Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram:
"Este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda
embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar
comida".
Respondeu Jesus: "Eles não precisam ir. Dêem-lhes vocês algo
para comer".
Eles lhe disseram: "Tudo o que temos aqui são cinco pães e dois
peixes".
"Tragam-nos aqui para mim", disse ele.
E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os
cinco pães e os dois peixes e, olhando para o céu, deu graças e
partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes à
multidão.
Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram
doze cestos cheios de pedaços que sobraram.
Os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar
mulheres e crianças.”
(Mateus 14:13-21)
Jesus Cristo fazia estes milagres como sinais com o objetivo de
que cressem nele e assim, crendo em Jesus Cristo, fossem
salvos para a vida eterna:
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“Jesus respondeu-lhes e disse: Na verdade, na verdade vos digo
que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque
comestes do pão e vos saciastes.
Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que
permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos
dará; porque a este o Pai, Deus, o selou.”
(João 6:26-27)

4 – Jesus Cristo falou muitas vezes por parábolas(histórias
metafóricas com ensinamentos)
“E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o
que podiam compreender.”
(Marcos 4:33)
Dos quais 40 parábolas são descritas detalhadamente nos
evangelhos, exemplos:
A Parábola do semeador
“E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o
semeador saiu a semear.
E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do
caminho, e vieram as aves, e comeram-na;
E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante,
e logo nasceu, porque não tinha terra funda;
Mas, vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz.
E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e
sufocaram-na.
E outra caiu em boa terra, e deu fruto: um a cem, outro a
sessenta e outro a trinta.
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