ESTUDO SEMANAL – 01/03/2017
Tema: EVANGELIZE JÁ.

(Mc. 16:15-18 / Ez. 3:18,19 / ICo. 3:5-8; 9:16 / Rm. 1:16 / At. 20:24 / ITm 1:15)
Introdução: A timidez nos leva a pensar em várias coisas que podem dificultar ou, até mesmo, impedir
de falar de Cristo as pessoas.
Timidez ou introspecção não são consequência da falta de autoridade espiritual. Evangelize já, mesmo
que você seja tímido.

1. Pensamos que somos os maiores responsáveis pela conversão das pessoas;
Não somos responsáveis pela conversão das pessoas. Somos responsáveis pela proclamação das Boas
Novas de salvação em Cristo Jesus.

2. Pensamos que as pessoas que pretendemos evangelizar tem melhores argumentos que os
nossos;
Não nos cabe ganhar qualquer debate com ninguém. Devemos nos ater a falar de Cristo.
O Espírito Santo é quem convennse e converte os corações a Cristo

3. Pensamos que o inimigo pode se manifestar na hora em que estivermos evangelizando e
nós não estamos preparados para tal embate;
Você tem autoridade spiritual para impeder a manifestação dos demônios e tem autoridade
spiritual para expeli-los caso se manifestem.

4. Pensamos que a recusa ou a procrastinação com relação a mensagem do evangelho se
baseia na nossa inabilidade e timidez;
Se alguém não aceitar ou procrastinar a aceitação de Cristo como Senhor e Salvador, não é porque
você fracassou. Paulo diz: “eu plantei, Apolo regou, mas importante é Deus que faz a semente crescer”.

5. Não pense que, ao olhar para as pessoas, esta ou aquela é fácil ou difícil de aceitar a Jesus.
Às vezes, as pessoas que achamos que facilmente irão aceitar as Boas Novas, podem ter um coração
endurecido e, pessoas que achamos que jamais se converterão a Cristo, com rapidez se prostram diante
do Salvador e Senhor Jesus Cristo.
Não nos compete estabelecer critérios de “fácil” ou “difícil”, a nós compete falarmos de Cristo.

Conclusão: Para superar sua possível timidez, tenha em mente o seguinte: O Evangelho de Cristo
é a verdade; Creia na mensagem de Cristo; O Evangelho é o poder de Deus...

