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Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém! 

Romanos 11:36

Mateus 28:18-20
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Evangelismo

Arrependimento Libertação  Cura Batismos

Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4:17

Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de 
doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria; trouxeram-lhe, então, todos os doentes, 
acometidos de várias enfermidades e tormentos: endemoninhados, lunáticos e paralíticos. E Ele os curou. E da 
Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e dalém do Jordão numerosas multidões o seguiam. Mateus 4:23-25

E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. 
Mateus 24:14

Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. 1 Coríntios 9:23

Quem crer e for batizado será salvo; quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles 
que crêem: em meu nome, expelirão demônios; falarão novas línguas; pegarão em serpentes; e, se alguma coisa 
mortífera beberem, não lhes fará mal; se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16:16-18



Conscientização
Mt 5, 6 e 7 – Ensino de como viver em novidade de vida

Precisamos dar valor ao ensino das escrituras:
Respondeu-lhes Jesus: Errais, NÃO CONHECENDO AS ESCRITURAS NEM O PODER DE DEUS. Mateus 22:29

...Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina; 
porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas Mateus 7:28-29

...Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Mateus 22:33

Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, e 
entreis, e possuais a terra que o SENHOR, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que 
vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do SENHOR, vosso Deus, que eu vos 
mando. Deuteronômio 4:1-2

Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a 
educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa 
obra. 2 Timóteo 3:16-17



Consolidação
• Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos 

de congregar-nos, como é costume de alguns; antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que 
o Dia se aproxima. Hebreus 10:24-25

• Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro, doutrina, este traz revelação, aquele, 
outra língua, e ainda outro, interpretação. Seja tudo feito para edificação. 1 Coríntios 14:26

• E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Atos 5:42

• E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma 
havia temor; e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram 
estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto 
entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, 
partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a 
Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os 
que iam sendo salvos. Atos 2:42-47

Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! ... Ali, ordena o SENHOR a sua bênção e a vida para sempre. 


