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LIÇÃO #12/2022 
QUEM PROCLAMA? 
 
Muita gente não sabe que fomos salvos para sermos Cristo (A Igreja, o corpo Dele) na terra e por toda a 
eternidade. Jesus morreu na Cruz não apenas para irmos para o Céu. Ele nos resgatou, nos fez nova 
criatura e nos encheu do Seu Espírito para sermos testemunhas, atalaias, proclamadores do Reino. Isaías 
61:1, 2 e 3 | Lucas 4:18  
 
Você se capacita para testemunhar? Você se preocupa em alcançar as pessoas à volta com o Evangelho 
de Cristo? Ou você se mantém como um “agente secreto do reino”? | Marcos 8:38 
 
Estamos estudando nesta série de lições sobre o propósito eterno de Deus; sobre como Ele providenciou 
solução para o pecado, nos resgatou de volta para o Pai; estudamos sobre o plano perfeito de salvação, 
como o Senhor manifestou o poder do Seu sangue derramado no Calvário, manifestou o poder do 
Evangelho, a Palavra entre nós. Deus nos deu o Seu poderoso nome, Jesus; nos inseriu em seu povo, Israel, 
e compartilha conosco suas verdades, princípios, tesouros, através das Festas, dos profetas, do texto 
sagrado... Vamos seguir calados? Vamos só manter a rotina religiosa de frequentar algumas reuniões da 
igreja (quando dá, né!) e esperar o dia de “irmos para o céu”? Essa será a sua vida? 
 

A Palavra é clara: “Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for 
batizado será salvo; quem, porém, não crer será condenado.” Marcos 16:15-16 
“Recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto 
em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra.” Atos 1:8 

 
É imprescindível que na vida da igreja local alguém nos desperte para o entendimento desse 
comissionamento, nos dê recursos para o aprendizado dessa missão e o conteúdo a viver e proclamar. 
Isso está acontecendo na sua igreja ou eles só te dão um showzinho no domingo? Eles estão te desafiando 
para a grande comissão, te ensinando o porquê de tudo isso; você está valorizando esse chamado?  
 
Ninguém que está envolvido na publicação destas lições tem qualquer motivação de “produção de 
conteúdo” e likes. O foco é que todos se despertem, se capacitem e se tornem os proclamadores do 
Evangelho e do amor de Jesus Cristo. Eu quero saber da sua resposta. Me escreva, testemunhe do 
despertamento que o Senhor está trazendo a você. Pode me escrever também sobre alguma possível 
letargia; vou orar por sua vida! Esse feedback já vai ser um treinamento de discípulo fiel. 
 
A ideia de salvação (salvação das dívidas, dos problemas, dos chatos da família, do inferno etc.) fica na 
mente religiosa de muitos como o alvo máximo da obra de Cristo, mas, na verdade, a salvação é uma 
porta de entrada para uma realidade e projeto imensuráveis do Senhor nosso Pai.  
 
Ele nos fez Reino e Sacerdotes! Somos aqueles que “fazem as leis”, proclamam a luz, a salvação...  Leia 
Zacarias 10:4 | Efésios 2:6 | Apocalipse 1:6 
 
O mundo inventa festas, músicas, teatro, filmes, tendências, para declarar literalmente que quem traz 
recursos e salvação é Mamon, Baal. Nós somos os filhos de Deus, as autoridades que podem e devem 
proclamar a Verdade, as Festas do Senhor, o Reino eterno, os preceitos de Deus, a realidade maravilhosa 
de vida e vida em abundância. Proclamamos com palavras e com a própria vida. Ezequiel 3:17 
 
Nós vencemos o Maligno é pela Palavra. Atos 10:42 | Romanos 15:20 | Romanos 10: 1 a 15 
 

“Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em 
quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há 
quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são 
os pés dos que anunciam coisas boas!” Romanos 10:13-15 

 
Você, membro do Corpo de Cristo no Projeto Adoradores, está sendo enviado, comissionado a pregar o 
Evangelho a todas as pessoas que vivem à sua volta. Qual será sua resposta? 


