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Neste ano já realizamos um Congressos para casais, uma Conferência para 
mulheres, no final desse mês vamos realizar o Congresso para jovens. 
Todos esses eventos tem por finalidade principal a edificação do Corpo de 
Cristo, a restauração, o avivamento da igreja. 
 
Porém, no dia 13 de setembro deste ano, vamos realizar a “Noite da 
Salvação”. Será um culto evangelístico ao ar livre, onde pretendemos 
alcançar, no mínimo 200 novas pessoas para o Reino de Deus. 
 
Vamos investir em divulgação, em estrutura física, em oração, mas, nada 
disso terá êxito se nós não convidarmos pessoas que ainda não são salvas 
para estarem presentes. 
 
Faremos este evento em cumprimento à Grande Comissão do nosso 
Salvador e Senhor. Em cumprimento a ordem que Ele deu à Igreja. 
 

A ordem de Jesus 
 

Mc 16.9-15 
“Ora, havendo Jesus ressurgido cedo no primeiro dia da semana, 

apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete 
demônios.10 Foi ela anunciá-lo aos que haviam andado com ele, os 
quais estavam tristes e chorando;11 e ouvindo eles que vivia, e que 
tinha sido visto por ela, não o creram.12 Depois disso manifestou-se 
sob outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo,13 os 
quais foram anunciá-lo aos outros; mas nem a estes deram crédito.14 

Por último, então, apareceu aos onze, estando eles reclinados à mesa, e 
lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não 
haverem dado crédito aos que o tinham visto já ressurgido.15 E disse-

lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura”. 
 

Mt 28.16-20 
“Partiram, pois, os onze discípulos para a Galiléia, para o monte onde 

Jesus lhes designara.17 Quando o viram, o adoraram; mas alguns 
duvidaram.18 E, aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me 

dada toda a autoridade no céu e na terra.19 Portanto ide, fazei 
discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do 

Filho, e do Espírito Santo;20 ensinando-os a observar todas as coisas 
que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, 

até a consumação dos séculos”. 
 

 
Jesus nos deixou muitos mandamentos e ensinamentos, mas acima de tudo, 
ele nos deixou uma ordem expressa, que deve ser cumprida. 
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Ide e pregai = Modo imperativo = expressa ordem 
 
A ordem é clara e se não a cumprimos estamos sendo insubmissos e 
rebeldes. Deus não tolera rebeldia. Nm 16.27-35 -  Subiram, pois, do 
derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram, e 
se puseram à porta das suas tendas, juntamente com suas mulheres, e 
seus filhos e seus pequeninos.28 Então disse Moisés: Nisto 
conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todas estas obras; pois 
não as tenho feito de mim mesmo.29 Se estes morrerem como morrem 
todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os 
homens, o Senhor não me enviou.30 Mas, se o Senhor criar alguma 
coisa nova, e a terra abrir a boca e os tragar com tudo o que é deles, e 
vivos descerem ao Seol, então compreendereis que estes homens têm 
desprezado o Senhor.31 E aconteceu que, acabando ele de falar todas 
estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu;32 e a terra 
abriu a boca e os tragou com as suas famílias, como também a todos 
os homens que pertenciam a Corá, e a toda a sua fazenda.33 Assim eles 
e tudo o que era seu desceram vivos ao Seol; e a terra os cobriu, e 
pereceram do meio da congregação,34 E todo o Israel, que estava ao 
seu redor, fugiu ao clamor deles, dizendo: não suceda que a terra nos 
trague também a nós.35 Então saiu fogo do Senhor, e consumiu os 
duzentos e cinqüenta homens que ofereciam o incenso. 
 
 
Onde evangelizar? 
 
Deus nos concede e confia territórios para cuidarmos e conquistarmos Gn 
2.15 - Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do 
Édem para o lavrar e guardar. 
 
Seu colégio, sua faculdade, seu trabalho, sua casa, a rua onde você mora, 
são territórios concedidos a você Js 1.3 - Todo lugar que pisar a planta do 
vosso pé, vo-lo dei, como eu disse a Moisés. 
 
E esses territórios lhe serão cobrados por Deus.  

 
Portanto, o que você tem a fazer é tomar posse, Deus te fez para exercer 
domínio, não aceite a situação, apenas creia na promessa. 
 
Js 24.15 – Mas, se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje 
a quem haveis de servir; se aos deuses a quem serviram vossos pais, 
que estavam além do Rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra 
habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 
 
 
A partir de quando? 
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A partir do momento em que nos convertemos. Veja o exemplo da mulher 
samaritana, assim que creu em Jesus já saiu convidando outros a conhecê-
lo também. Jo 4.28-30 - Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à 
cidade e disse àqueles homens: 29 Vinde, vede um homem que me 
disse tudo quanto eu tenho feito; será este, porventura, o Cristo? 30 
Saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele. 
 
Não pense que você precisa primeiro concluir um curso teológico para 
depois evangelizar, não! Evangelizar é testemunhar do que Cristo fez e está 
fazendo em sua vida, para outras pessoas que ainda não O conhecem. 
 
Isso qualquer crente pode fazer, desde que esteja dentro do território 
estabelecido por Deus (círculo familiar, de amizade e profissional) 

  
 
Em qual situação e como falar?  
 
Quando é o momento oportuno de pregar, qual a situação adequada?  

 
Deus nos responde isso em Ec 8.5 - Quem guardar o mandamento não 
experimentará nenhum mal; e o coração do sábio discernirá o tempo e 
o juízo. 
 
Haverá sempre portas de oportunidade para você testemunhar do amor e do 
poder de Deus: Enfermidade, fatalidade, luto, quebra financeira, problemas 
familiares, etc... 
  
Em relação ao que falar, Deus nos diz que basta que abramos a boca e Ele 
falará por nós. Ele nos dará boca Lc 21.15 - Porque eu vos darei boca e 
sabedoria, a que nenhum dos vossos adversário poderá resistir nem 
contradizer. 
 
Se você ler a Bíblia todos os dias, nunca lhe faltará argumentos para falar do 
Reino de Deus, pois, o Espírito Santo opera sobre a Palavra e sobre o 
testemunho sincero. Jo 14.26 - Mas o Ajudador, o Espírito Santo a quem 
o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos 
fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. 
 
Há urgência 
 
Deus tem uma urgência para a salvação.  

 
Basta olharmos para Israel, que é o relógio de Deus, para vermos que Jesus 
está voltando.  

 
Deus nos mostra os sinais que precederão o fim dos tempos em Lc 21.23-31 
Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias! 
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porque haverá grande angústia sobre a terra, e ira contra este povo. 24 
E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados 
cativos; e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos 
destes se completem. 25 E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas; e 
sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido 
do mar e das ondas. 26 os homens desfalecerão de terror, e pela 
expectação das coisas que sobrevirão ao mundo; porquanto os 
poderes do céu serão abalados. 27 Então verão vir o Filho do homem 
em uma nuvem, com poder e grande glória.28 Ora, quando essas coisas 
começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a 
vossa redenção se aproxima. 29 Propôs-lhes então uma parábola: Olhai 
para a figueira, e para todas as árvores; 30 quando começam a brotar, 
sabeis por vós mesmos, ao vê-las, que já está próximo o verão. 31 
Assim também vós, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que 
o reino de Deus está próximo. 
 

 
Esses sinais já estão acontecendo, imagine então a volta de Jesus. 
  
Além disso, jovens estão morrendo a cada dia, em grande número. Segundo 
estatísticas, o Brasil é o 3º país do mundo onde mais se matam jovens. De 
1991 até 2014 subiu em mais de 80% o número de jovens entre 15 a 24 
anos, mortos por homicídio e acidentes de trânsito. 
 
“Carolina Sarres 
Repórter da Agência Brasil 

Brasília - A violência contra os jovens brasileiros aumentou nas últimas três 
décadas de acordo com o Mapa da Violência 2013: Homicídio e Juventude no 

Brasil, publicado hoje (17/08/14) pelo Centro de Estudos Latino-Americanos 
(Cebela), com dados do Subsistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), 

do Ministério da Saúde. Entre 1980 e 2011, as mortes não naturais e violentas 
de jovens – como acidentes, homicídio ou suicídio – cresceram 207,9%. Se 

forem considerados só os homicídios, o aumento chega a 326,1%. Dos cerca 
de 34,5 milhões de pessoas entre 14 e 25 anos, em 2011, 73,2%(25,2 

milhões) morreram de forma violenta. Na década de 1980, o percentual era 
52,9%.” 

 

“Vladimir Platonow 

Repórter da Agência Brasil 

Rio de Janeiro – As mortes violentas, como assassinatos e acidentes de 

trânsito, representam a principal causa de óbitos para jovens entre 15 e 24 

anos de idade. Em 2012, foram 29.797 casos. O dado faz parte do 

levantamento Estatísticas do Registro Civil, divulgado hoje (20/12/13) pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).” 
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Tudo tem um tempo determinado (Ec 3.1 - Tudo tem a sua ocasião 
própria, e há tempo para todo propósito debaixo do céu.2 Há tempo de 
nascer, e tempo de morrer; tempo de plantar, e tempo de arrancar o que 
se plantou;3 tempo de matar, e tempo de curar; tempo de derribar, e 
tempo de edificar;4 tempo de chorar, e tempo de rir; tempo de prantear, 
e tempo de dançar;5 tempo de espalhar pedras, e tempo de ajuntar 
pedras; tempo de abraçar, e tempo de abster-se de abraçar;6 tempo de 
buscar, e tempo de perder; tempo de guardar, e tempo de deitar fora;7 
tempo de rasgar, e tempo de coser; tempo de estar calado, e tempo de 
falar;8 tempo de amar, e tempo de odiar; tempo de guerra, e tempo de 
paz. 
 
Esse é o tempo da nossa juventude, da disposição de servir, esse é o tempo 
oportuno de Deus pra nós. Tempo, no grego = “kairoi” = oportunidade.  

 
NÃO DEIXE QUE O TEMPO DE DEUS PASSE NA SUA VIDA. 

 
Conclusão 
 
Não faz sentido você não falar de Jesus a outras pessoas (Lc 8.16 - 
Ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com algum vaso, ou a 
põe debaixo da cama; mas põe-na no velador, para que os que entram 
vejam a luz. Se você tem algo bom, é natural que você queira que outros 
experimentem. 
 
Não perca nenhuma oportunidade dada por Deus !!! 
 

“UM CORAÇÃO SÁBIO FAZ DE SEUS DIAS, DIAS DE 
OPORTUNIDADES!” 

 
 
PRÁTICA: Faça uma lista com o nome de, pelo menos, cinco pessoas que 
você convidará para vir à “Noite da Salvação”. Comece a orar por elas e em 
cada oportunidade lance o convite! 
 
 
 


