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Comentário lição 11

Evangelizar é o compromisso áureo da nossa igreja. Ela existe para ser testemunha de Cristo na
terra. Nesse sentido, é a igreja visível que se identi�ca com Cristo para pregar o Evangelho a
toda a criatura. A evangelização é uma prioridade para o Movimento Pentecostal. O
Pentecostes só tem a razão de existir por causa da natureza intrínseca evangelizadora desse
acontecimento. Ora, no dia de Pentecostes quase três mil almas foram convencidas pelo
Espírito Santo (At 2.41). A igreja pentecostal se confunde com a igreja que evangeliza .1

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

A EVANGELIZAÇÃO COMO PRIORIDADE

Não podemos a�rmar e nos associar a uma igreja pentecostal se em nós, ou em nossa igreja,
não existe o desejo missionário da evangelização. A igreja primitiva, após a descida do Espírito
Santo no dia de pentecostes, foi aguerrida e ativamente atuante no evangelismo. Podemos
veri�car isso em diversas passagens bíblicas registradas no livro dos Atos dos Apóstolos (At
2.37-47; 4.1-4; 5.12-16; 8.26-40; 10.23-48; 11.19-21).

A evangelização mundial foi a última ordem de Jesus antes de retornar ao céu, e os seus
discípulos levaram isso a sério. Não se trata de uma opção para a igreja, é responsabilidade de
todos nós. Isso porque não existe salvação sem Jesus (Jo 14.6; At 4.12), e a mensagem do
evangelho é para cada pessoa no mundo inteiro (Mt 28.19,20; Mc 16.15,16; Lc 24.47) . A
ordem de Jesus era clara: que seus discípulos fossem suas testemunhas em Jerusalém, Judeia,
Samaria e até os con�ns da terra .
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Uma igreja assumidamente pentecostal prioriza a evangelização de vidas. Muitos, louca e
erroneamente, tentam vincular a imagem de uma igreja pentecostal a falsos movimentos
associados a operação do Espírito Santo. Contudo, pensar assim é desconhecer o verdadeiro
pentecostalismo. Ser pentecostal não é realizar “movimentos estranhos em nome do Espírito
Santo”. Ser pentecostal é crer no batismo, na continuidade dos dons, na cura divina, e
reconhecer que recebemos um revestimento do Espírito Santo para anunciar as boas novas de
salvação à humanidade.

Se você participa de uma “igreja” que abdica do evangelismo com desculpas alheias,
aconselho-te a ser uma referência evangelística em sua congregação, de modo a motivar a
muitos, que se dizem pentecostais, a saírem à seara. Pois veja, “da mesma forma que a Igreja do
Novo Testamento era pentecostal e missionária, cheia do Espírito Santo e desejosa de ver
pessoas achegando-se a Cristo, devemos ser nós também. Que não nos falte o ardor
missionário, e que Deus nos use para tornar seu nome conhecido .3

Destaque

Se hoje a Assembleia de Deus tem uma congregação em cada bairro brasileiro foi porque essa
urgência sempre foi latente em nossa natureza como igreja. Ou seja, a nossa atividade
evangelística deriva da consciência pentecostal e escatológica que nos impulsiona a evangelizar
cada ser humano. Teologicamente evangelizamos porque Jesus derramou o Espírito Santo
sobre nossa vida para fazer isso com ousadia. Evangelizamos porque temos a consciência de
que nosso Senhor pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua Igreja e trazer juízo
aos ímpios. Devemos, portanto, remir o tempo e aproveitar cada oportunidade para
evangelizar e ganhar almas para o Senhor Jesus .1

JESUS MORREU PARA SALVAR TODOS OS SERES HUMANOS
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Os pentecostais têm sido muito atuantes tanto no evangelismo quanto em missões. Esse
ímpeto se baseia na certeza de que Jesus morreu por todos os pecadores, e não apenas por um
grupo de pecadores […] Pentecostais evangelizam e enviam missionários porque acreditam
que a salvação realizada por Deus em Jesus é um ato de amor. Deus estende seu amor e
misericórdia a todos os homens. De acordo com Paulo, Deus “[…] encerrou a todos debaixo
da desobediência, para com todos usar de misericórdia” (Rm 11.32). Não há privilegiados
quando se trata de homens pecadores. Todos pecaram. Todos precisam da graça de Deus .3

É um erro muito grande acreditar num “Decreto Incondicional”, onde Deus determina uns
para a salvação e outros para a condenação antes da fundação do mundo. Negar que a morte
de Cristo foi por toda a humanidade, a�rmando que ela tem efeito apenas para um grupo
especí�co de eleitos, é uma heresia perigosa. Texto como o de João 3.16, Romanos 11.32,
Tito 2.11 e 2 Pe 3.9 contrariam essa a�rmação.

A salvação em Cristo é oferecida a todo e a cada um dos homens, onde “todo aquele que
invocar o nome do Senhor será salvo” (Rm 10.13-15). Cristo esvaziou-se de si mesmo a �m de
tirar o pecado do mundo (Jo 1.29), provendo salvação a todo aquele que confessá-lo como
salvador e crer que Ele ressuscitou dos mortos (Rm 10.8-12).

Todos podem ser alcançados pelo evangelho e pela salvação. Ela é ofertada a todos os homens,
indistintamente. Jesus é o “cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”. O Espírito Santo
vem para convencer o “mundo” do pecado, da justiça e do juízo, e não somente os escolhidos.
Pentecostais fazem missões porque entendem que a graça não é limitada. Acreditam que a
provisão da salvação é para todos, universal, ainda que nem todos se apropriem dela. Visto que
“[…] Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo” (2 Co 5.19), um cristão
pentecostal não pode restringir o que Deus planejou que fosse de alcance amplo .3

Destaque
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O ensino bíblico é claro para qualquer leitor que o Senhor Jesus morreu por toda a
humanidade. Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como
fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo (Jo 4.42), “o Pai enviou o seu Filho
como Salvador do mundo” (1 Jo 4.14) e não somente de algumas pessoas. A expiação foi
realizada em favor do mundo inteiro: “Mas, se alguém pecar, temos Advogado junto ao Pai,
Jesus Cristo, o Justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados – e não somente pelos nossos
próprios, mas também pelos do mundo inteiro” (1 Jo 2.1,2). Por isso que Jesus mandou
pregar no mundo inteiro e a toda criatura (Mc 16.16). É erro teológico a�rmar que a expiação
é limitada (Jo 3.16; Tt 2.11). Jesus morreu por todos os pecadores. A ideia de que Jesus
morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas de antemão por Deus desde antes
da fundação do mundo não �ui naturalmente das Escrituras. A teoria da expiação limitada é
externa, ela vem de fora para dentro, não é possível um leigo da Bíblia, por si só, chegar a uma
conclusão dessa .2

EVANGELIZAÇÃO LOCAL E TRANSCULTURAL

Já falamos da importância da priorização da evangelização pelas igrejas pentecostais, como
também apresentamos que o sacrifício de Cristo na cruz do calvário foi por todo o mundo.
Ao entender esses dois conceitos anteriores, compreenderemos que a missão de anunciar o
Evangelho deve ser de extensão mundial.

Jesus morreu para salvar o mundo inteiro e, por essa razão, o evangelho precisa ser anunciado
a todos os povos da terra. A Bíblia revela que todos os seres humanos são pecadores e precisam
se reconciliar com Deus (Rm 3.23; 5.12). Não existe um meio de salvação sem Jesus (At
4.12). Ele mesmo disse: “ninguém vem ao Pai senão por mim” (Jo 14.6); e, “O campo é o
mundo” (Mt 13.38). Isso mostra a grande responsabilidade da evangelização .3
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Precisamos entender a grandeza e necessidade da obra missionária, seja ela local ou
transcultural. Os campos estão brancos para a ceifa (Jo 4.35), por isso, precisamos orar para
que o Pai separe os homens e mulheres dispostos a irem à seara (Mt 9.38), bem como trabalhar
para que esse envio seja possível. Como poderemos enviar alguém para o campo missionário
sem que tenhamos a estrutura necessária para mantê-lo lá? Por isso toda a igreja está em
conjunto na obra de missões, seja orando, indo ou contribuindo.

A obra missionária é uma ordem e não uma recomendação nem um parecer, mas um
mandamento direto do Senhor Jesus. É algo que não depende mais de mandamento especí�co
ou de receber uma visão especial da parte de Deus para iniciar a obra missionária. Essa ordem
já está na Bíblia (Mt 28.19,20; Mc 16.16-20; Lc 24.47; At 1.8). O que é necessário é buscar a
direção do Espírito para saber como, onde e quando realizar tal tarefa .2

Destaque

É dever de cada crente incentivar as missões, orar pelos missionários e pelos que estão sendo
enviados e contribuir �nanceiramente para o sustento dos missionários. O evangelho é a
mensagem mais atual. Já faz quase dois mil anos que os cristãos vêm pregando as boas novas e
elas continuam sendo cada dia uma mensagem nova. Evangelização, discipulado e intercessão
são a “máquina” responsável pelo crescimento da igreja. Cada igreja deve elaborar um projeto,
com propósitos de�nidos para alcançar os pecadores. O apóstolo Paulo diz que o evangelho
salva, mas é preciso permanecer nele (1 Co 15.1,2). Esse trabalho é tarefa de todos os crentes .2

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em FocoEBD em Foco
EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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