
 
 
 
 
 
 

Segunda-feira: Soldados do evangelho 
 “Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja 
agradar àquele que o alistou.” (2 Timóteo 2:4)  Leia atentamente: Nesta semana 
vamos meditar sobre a nossa responsabilidade em pregar o evangelho a outras pessoas 
(Evangelismo). Mas o que é evangelho? Originado do grego Evaggélion, o termo 
evangelho significa Boas novas ou Boa notícia. Afirmam os estudiosos que os gregos 
usavam esta palavra para indicar “boas notícias do campo de batalha”. Imaginemos toda 
uma cidade aguardando, ansiosa, que um mensageiro traga boas notícias de seus 
guerreiros em batalha. Nós somos estes mensageiros que levarão as boas notícias do 
evangelho (que Jesus Cristo, o messias, veio ao mundo e morreu numa cruz, ressuscitou 
ao terceiro dia, para pagar todos os pecados daqueles que O fazem Senhor supremo de 
suas vidas e dar também a vida eterna). Esta é a nossa missão como filhos de Deus, pregar 
este evangelho até os confins da terra (Marcos 16:15). Cada um de nós que já recebeu a 
Cristo como Senhor e Salvador tem este propósito na vida (1 Pedro 2:9). Leia para 
aprender mais: Atos 1:8; Atos 20:24; 2 Timóteo 2:3-4; 1 Pedro 2:9.  Reflita No 
versículo de hoje, podemos notar várias verdades: a primeira é que nós estamos a serviço 
do Reino de Deus, e isto significa que tudo que possuímos deve ser usado para ganhar 
mais pessoas para este Reino (1 Coríntios 9:23); você tem usado seus bens e seus talentos 
para engrandecer o Reino de Deus? (pare/pense). A segunda é que não podemos nos 
envolver demais com negócios desta vida, pois somos peregrinos aqui (1 Pedro. 2:11). O 
principal motivo para não evangelizarmos é que estamos muito ocupados com coisas 
terrenas (Colossenses 3:1-2). E você? Tem estado ocupado demais com as coisas da terra 
e esquecido das coisas eternas? (pausa para pensar). A última é que Deus nos escolheu 
para evangelizar e nos alistou. Seu objetivo tem sido fazer a vontade de quem o alistou ou 
a sua própria vontade? (pausa para pensar) Na verdade, o único motivo pelo qual não 
vamos para o céu instantaneamente após receber a Jesus é: nós seremos instrumentos para 
ganhar outras pessoas; senão, por que não ser arrebatado logo após ter a salvação? Esta é 
a missão da igreja enquanto estiver aqui na terra  Decida: (  ) Vou falar sobre Cristo a 
pelo menos um(a) amigo(a) nesta semana. (  ) Decido pensar mais nas coisas eternas, pois 
estou muito envolvido com negócios desta vida. (  ) Decido colocar os meus bens a 
serviço do Senhor para ganhar outras pessoas para o Reino de Deus.   Ore 
compartilhando suas decisões com Deus, pedindo que ele dê oportunidades de falar, 
mande a pessoa certa, e pelas pessoas que você conhece que precisam de Jesus.  
Decore o versículo de hoje repetindo em voz alta até ter decorado completamente com a 
referência.   
 

Terça-feira: A responsabilidade é minha  
 “Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de 
que, destemidamente, torne conhecido o mistério do evangelho,” (Efésios 6:19)  Este 
pedido de oração do apóstolo Paulo deve ser o de cada cristão: quando eu falar, o 
evangelho seja pregado. Logo acima desta passagem, a Bíblia descreve a armadura de 
Deus (Efésios 6:11-17) e cada cristão deve usar toda a armadura. Evangelismo faz parte 
desta armadura: São as sandálias do evangelho da paz (verso 15). A Palavra de Deus 
ensina que devemos estar em oração constante para que este versículo seja real em nossas 
vidas e orar também por aqueles que vamos evangelizar (Romanos 10:1). Esta é a vontade 
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de Deus!  Para compreender melhor a nossa responsabilidade leia duas vezes cada 
versículo a seguir: Lucas 12:48; João 17:18; 1 Coríntios 9:16; 2 Timóteo 4:5  Leia 
refletindo: A Bíblia nos conta um relato no livro de 2 Reis 6:24-7:20, onde o rei da Síria, 
Ben-Hadade, cercou Samaria de modo que não havia por onde entrar mantimentos na 
cidade. Com o resultado disso a fome cresceu de tal maneira que as mães estavam 
cozinhando seus próprios filhos para comerem. Nesta época Eliseu chega ao rei de 
Samaria e profetiza abundância de farinha e cevada e o capitão da guarda duvida da 
profecia, então Eliseu diz que este verá o cumprimento da profecia, mas não comerá nada. 
Do lado de fora da cidade, sentados nos portões, estavam quatro leprosos. Estes quatro 
pensaram e disseram: “Se entrarmos na cidade ou ficarmos aqui certamente morreremos 
de fome, então vamos ao acampamento sírio, se nos deixarem viver, viveremos; se nos 
matarem vamos morrer de qualquer jeito mesmo”. Quando chegaram lá, não havia 
ninguém, pois Deus fez com que o barulho dos quatro caminhando pelo deserto fosse 
igual a de carros de guerra e cavalos, fazendo com que os sírios fugissem de medo 
daquele poderoso exército; então eles entraram numa tenda e comeram tudo que havia ali, 
pegaram os tesouros e fugiram; depois repetiram isto com outra tenda, então disseram: 
“NÓS NÃO ESTAMOS AGINDO BEM, este é um dia de boas notícias, não podemos 
ficar calados, se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados, vamos agora mesmo 
contar tudo no palácio  do rei” (verso 9). Então, foram e contaram e a cidade inteira foi 
buscar alimentos e todos puderam comer. O capitão, que estava de porteiro, viu tudo, mas 
morreu pisoteado no portão da cidade, para que se cumprisse a profecia.  Indo mais 
fundo: No dia em que não estivermos mais evangelizando temos que dizer: “NÓS NÃO 
ESTAMOS AGINDO BEM!” Esta é a função de cada um que recebeu a salvação. A 
igreja que não evangeliza perde a sua missão e está totalmente morta. Evangelizar não é 
um peso; é uma benção, uma dádiva.  Decida: (  ) Decido colocar este versículo como 
pedido de oração: Que a minha boca pregue o evangelho. (  ) Decido procurar alguém que 
me ensine a evangelizar, pois tenho esta oportunidade em minha igreja e se não o fizer, Deus 
me cobrará.  Revise o verso de ontem e decore-o para toda a sua vida. Encerre orando. 
 

Quarta-feira: Precisa-se de trabalhadores 
 Ore agora para que Deus venha moldar o seu coração e mostrar a vontade d’Ele na 
sua vida.  Leia o versículo em voz alta: “A colheita é grande, mas os trabalhadores 
são poucos, peçam, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua 
colheita” (Lucas 10:2)  No primeiro discurso de Jesus, denominado o Sermão do 
monte, em Mateus capítulo 5, podemos notar oito qualidades descritas por Jesus (versos 3 
a 11), que são: humildade, contrição, mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia, 
limpeza de coração, pacificador e por fim, uma qualidade que insistimos em não querer... 
EVANGELISTA. O evangelista é descrito como alguém que sofre perseguição, injúrias e 
mentiras, pelo Nome de Cristo, mas no versículo seguinte Deus promete grandes 
galardões para estes (verso 12). Deus guarda bênçãos especiais para aqueles que querem 
fazer a diferença (Romanos 8:18), que assumem o compromisso do IDE! (Marcos 16:15); 
comece com pouco: sua casa, seus amigos do trabalho, da faculdade.... E Deus é quem 
levará você a muito: liderança, pastorado, missões... Mas primeiro faça a sua parte. Quem 
for fiel no pouco Deus colocará sobre muito (Mateus 25:21 e Lucas 16:10). Quando você 
entrega o controle de sua vida nas mãos de Cristo, é Ele quem está com a mão no leme, 
você vai na direção que Ele quiser. E isto às vezes vai doer em você e muito mais em sua 
família, mas é estritamente necessário, pois aquele que não  deixar tudo por amor a Jesus, 
não é digno dEle. Entregar nosso caminho ao Senhor é dizer para o Senhor, para as 
pessoas e para o diabo que nossa vida está sendo dirigida por Ele, o Senhor Jesus. Assim, 
todas as decisões que temos que tomar, todo o nosso futuro, nossa carreira, casamento, 
enfim, toda  a nossa vida (TODA MESMO!), pertence a Ele. E qual é o resultado? Ele 



agirá! Em outra tradução: e o mais Ele fará! Mais uma fórmula espiritual, infalível por 
certo. Quer ver a mão de Deus em sua vida? Entregue-se a Ele. Completamente! E não se 
envergonhe dEle! Para aprender mais: Mateus 9:35-38; Mateus 10:16; João 17:18; 
Romanos 10:13-14  Reflita: Bem no início do século vinte, uma turma do curso de 
sociologia na Universidade Johns Hopkins fez um estudo entre as crianças da pior favela 
de Baltimore. Os estudantes daquela classe visitaram os lares das crianças, anotaram as 
boas e más influências que as cercavam e tabularam suas observações em fichas. 
Duzentas dessas fichas foram marcadas com a anotação: "Destinado à cadeia." As fichas 
foram arquivadas para estudos e consultas posteriores. Vinte e cinco anos mais tarde, 
outra turma da mesma universidade procurava um estudo para realizar e encontrou 
aquelas fichas. Decidiram procurar aquelas pessoas e descobrir o que lhes havia 
acontecido. Não foi fácil encontrá-las, mas finalmente localizaram todas, uma por uma. 
Ficaram estupefatos com o que descobriram. Somente duas daquelas 200 haviam passado 
algum tempo na cadeia! Os alunos da segunda turma se perguntavam como é que os 
estudantes da primeira turma se haviam enganado tanto. A razão se chamava Tia Ana. 
Essa mulher era uma professora de primeiro grau que lecionava nas favelas de Baltimore 
e revelava interesse pessoal por seus alunos. Vez após vez, o testemunho daqueles que ela 
havia influenciado era: "Não resta dúvida de que meu destino era a prisão, mas Tia Ana 
fazia questão de me colocar na direção certa, e isso constituiu toda a diferença. E você? 
Tem sido uma “tia Ana” para este mundo?  Reflita sobre o assunto: A colheita 
mundial hoje é muito grande, por volta de 6 bilhões de pessoas. Muitos seguem religiões 
e filosofias que negam a Deus e a Jesus; mas o pior é que os trabalhadores são poucos, e 
isto foi pedido de oração de Jesus, para que Deus mandasse mais trabalhadores para sua 
colheita. E você é a resposta desta oração; sendo assim, você está disposto a trabalhar 
nesta colheita? (começando na sua própria casa). Você quer ser usado por Deus para fazer 
diferença em muitas vidas? Anuncie aquele que é o caminho (João 14:6). O trabalhador 
precisa estar preparado e, assim como para o mercado de trabalho, dedicação é essencial. 
 Decida: Faça uma decisão baseada no que aprendeu hoje. Faça agora!  Decore o 
verso de hoje e ore pedindo a Deus a bênção de “ceifar”! 

 
Quinta-feira: A hora é agora 

 “Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se 
aproxima, quando ninguém pode trabalhar. ” (João 9:4) - PRECISAMOS = Jesus e nós 
 DECORE agora o versículo de hoje, e tente entender o que Jesus queria passar aos 
discípulos. Leia atentamente: Jesus sabia da urgência que existe no Trabalho para o 
Reino de Deus, e muitas vezes nós não temos urgência, pois dizemos: “amanhã eu vou 
evangelizar...” ou ainda: “ele vai estar aqui amanhã, como todos os dias, amanhã eu vou 
evangelizá-lo”. Isto é um engano, pois nossa vida é como uma neblina que logo se dissipa 
(Tiago 4:14-15). Aquele que está ali todos os dias, amanhã pode não estar mais. Não 
podemos presumir o dia de amanhã (Provérbios 27:1).  Leia os versículos e tire a lição 
de cada um: 2 Coríntios 6:2; Colossenses 4:5; 2 Timóteo 4:2; 1 Pedro 3:3-4 e 8-10 
(ênfase no verso 9)  Reflita: Nós estamos vendo que a 2a vinda de Jesus está muito 
próxima, muitas profecias se cumprindo, muitos sinais acontecendo (terremotos, guerras, 
falsos profetas e falsas religiões) e nossa função é anunciar que não há salvação em 
nenhum outro (Atos 4:12), que só há um caminho (João 14:6), que só existe um mediador 
entre Deus e os homens (1 Timóteo 2:5)... Se não fizermos isto, Deus nos cobrará por 
aquela pessoa que estava todos os dias do nosso lado e nós não evangelizamos e também 
pelas oportunidades perdidas. Não podemos perder nenhuma oportunidade, pois elas não 
voltam nunca mais. Jesus orando a Deus disse: “Eu cumpri a minha missão” e ainda 
“Nenhum daqueles que tu me deste, se perdeu” (João 17:4 e 12). Será que nós poderemos 
dizer as mesmas palavras naquele dia?  Decida: (  ) Decido procurar não perder mais 



nenhuma oportunidade (no trabalho, na escola, em filas, etc.).  (  ) Decido passar por cima 
da minha vergonha, pois isto me atrapalha a fazer a vontade de Deus. (   ) Decido não 
esperar mais para evangelizar no outro dia quando Deus mandar eu fazer isto hoje.  Ore 
compartilhando sua decisão com Deus. 
 

Sexta-feira: Caminhão na ladeira 
 “Ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de 
Deus” (Lucas 9:62)  Certa vez ouvi uma comparação interessante. Ouvi que “a vida 
cristã é como um caminhão sem freios subindo uma ladeira”, parei e pensei... realmente é 
verdade pois, se a pessoa parar de crescer espiritualmente, ela acabará regredindo, assim 
como o caminhão, que se tentar parar no meio da ladeira, acabará voltando de ré, pois não 
tem freios. Uma vez que recebemos o Espírito Santo e começamos a crescer, NÃO 
podemos mais parar!!! O nosso trabalho para o Reino de Deus é a mesma coisa. Jesus 
alerta que quem começa o trabalho não pode desistir no meio do caminho, não pode 
“olhar para trás”. O nosso inimigo vai fazer de tudo para fazer você desviar do seu 
objetivo, que é de ganhar almas para Cristo, vai mexer na sua família, vai mexer com o 
seu trabalho, vai tentar desmotivar você, vai fazer tudo o que for possível; mas NÃO 
DESISTA, não pare na ladeira!!!   Leia: Jeremias 48:10 ; Mateus 6:33; 1 Coríntios 
15:58  Reflita: No dia 7 de maio de 1946, Roger Simms, que acabara de dar baixa do 
exército americano, estava pedindo carona para voltar para casa quando um comerciante 
dirigindo um Cadillac novo parou no acostamento. -Vai para Chicago? - perguntou o 
motorista. - Até lá, não - respondeu Simms, enquanto entrava no carro. - O senhor mora 
em Chicago? - Sim, meu nome é Hanover e sou comerciante em Chicago. Enquanto 
viajavam, Roger, um cristão, sentiu-se pressionado a fazer um contato missionário com 
seu benfeitor, mas deixou para mais tarde. Finalmente, a 30 minutos de seu ponto de 
destino, não conseguiu mais resistir ao impulso e falou. - Sr. Hanover, eu gostaria de 
dizer-lhe algo muito importante. - E apresentou a seu novo amigo, de modo discreto e 
atraente, a necessidade de uma entrega pessoal a Cristo. Concluiu com um apelo para que 
o Sr. Hanover recebesse a Cristo como seu Salvador e Senhor. O Sr. Hanover, que havia 
falado pouco durante o testemunho de Roger, conduziu o carro até ao acostamento da 
rodovia e parou. E ali, naquele momento, entregou a vida a Cristo. - Esta é a coisa mais 
maravilhosa que já me aconteceu - disse ele, com lágrimas nos olhos. Poucos quilômetros 
adiante, o Sr. Hanover deixou Roger em seu destino. Cinco anos transcorreram. Certo dia, 
Roger decidiu visitar o homem que lhe havia dado carona. Dirigindo-se à Empresa 
Hanover, disse que queria ver o proprietário. Em lugar dele, veio a Sra. Hanover. Quando 
Roger lhe pediu notícias do esposo, soube que o Sr. Hanover havia morrido num acidente 
automobilístico a poucos quilômetros de casa, no mesmo dia em que Roger o havia 
conduzido a Cristo. Durante anos a Sra. Hanover tinha orado pela conversão do marido. 
Que conforto foi, para ela, saber que ele havia aceitado a Cristo antes de morrer! Um 
cristão deve estar sempre pronto a testemunhar por Jesus. "Pregue a palavra", diz Paulo, " 
esteja preparado a tempo e fora de tempo." II Timóteo 4:2. Ao sair para o trabalho e 
encontrar pessoas, permita que o Espírito Santo lhe mostre maneiras de dar um 
testemunho cativante em favor de Cristo.  Decida: (  ) Decido buscar o meu alvo de 
trazer pessoas para o Reino da luz. (  ) Decido batalhar para levar a Cristo: 
(nome).....................  Ore entregando suas decisões a Deus e pedindo firmeza nas suas 
decisões.  Decore Lucas 9:62  Relembre suas decisões da semana. O êxito ao 
testemunhar consiste em anunciar a Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os 
resultados nas mãos de Deus. 
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