


RESUMO

• Fracassamos porque desistimos
•Um fracasso na vida não representa o fim da utilidade. 
•O que acontece quando desistimos? Somos fadados 

ao fracasso.
•O que acontece quando insistimos? Vemos Deus 

agindo e fazendo de nós um instrumento do 
evangelho. 



Marcos 1.1-8

1 Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus.

2 Conforme está escrito no livro do profeta Isaías: “Eis que Eu envio o 
meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho; voz do 
que clama no deserto:

3 “Preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas’”.

4 E foi assim que chegou João, batizando no deserto e pregando um 
batismo de arrependimento para perdão dos pecados.

https://bibliaportugues.com/mark/1-1.htm
https://bibliaportugues.com/mark/1-2.htm
https://bibliaportugues.com/mark/1-3.htm
https://bibliaportugues.com/mark/1-4.htm


Marcos 1.1-8

5 Vinham encontrar-se com ele pessoas de toda a região da Judéia e 
todo o povo de Jerusalém, e eram batizados por ele no rio Jordão, 
confessando seus pecados.

6 João vestia roupas tecidas com pêlos de camelo, usava ao redor da 
cintura um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel 
silvestre. A mensagem de João

7 E esta era a pregação de João: “Depois de mim vem Aquele que é 
mais poderoso do que eu, do qual não sou digno sequer de curvar-me 
para desamarrar as correias das suas sandálias. 

8 Eu vos batizei com água; Ele, entretanto, vos batizará com o Espírito 
Santo”. Jesus é batizado

https://bibliaportugues.com/mark/1-5.htm
https://bibliaportugues.com/mark/1-6.htm
https://bibliaportugues.com/mark/1-7.htm
https://bibliaportugues.com/mark/1-8.htm


Marcos 1.14-22

14E depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galiléia, 
pregando a todos as boas novas de Deus:

15“Cumpriu-se o tempo e está chegando o Reino de Deus; arrependei-
vos e crede no Evangelho”.
16Caminhando pela praia do mar da Galiléia, viu Jesus a Simão e seu 
irmão André lançando suas redes ao mar, pois eram pescadores.

17Então, dirigiu-se a eles Jesus dizendo: “Vinde em minha companhia, 
e Eu vos tornarei pescadores de pessoas”.

18Naquele mesmo momento, eles abandonaram as suas redes e 
seguiram Jesus.

https://bibliaportugues.com/mark/1-14.htm
https://bibliaportugues.com/mark/1-15.htm
https://bibliaportugues.com/mark/1-16.htm
https://bibliaportugues.com/mark/1-17.htm
https://bibliaportugues.com/mark/1-18.htm


Marcos 1.14-22

19 Andando um pouco mais adiante, Jesus avistou Tiago, filho de 
Zebedeu, e seu irmão João. Eles estavam num barco consertando as 
redes.

20 Sem demora os chamou. E eles, deixando o pai, Zebedeu, com os 
empregados no barco, partiram seguindo a Jesus. Jesus ensina na 
sinagoga
21 Dirigiram-se para Carfanaum e, assim que chegou o sábado, tendo 
entrado na sinagoga, Jesus passou a ensinar.

22 E todos ficavam maravilhados com o seu ensino, pois lhes ministrava 
como alguém que possui autoridade e não como os mestres da lei.

https://bibliaportugues.com/mark/1-19.htm
https://bibliaportugues.com/mark/1-20.htm
https://bibliaportugues.com/mark/1-21.htm
https://bibliaportugues.com/mark/1-22.htm


Marcos 1.38-39

38 E Jesus os instruiu: “Vamos seguir para outros lugares, às aldeias 
vizinhas, a fim de que Eu pregue ali também. Pois foi para isso que 
vim”.

39 E aconteceu que Ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas 
sinagogas e expelindo os demônios. A cura do leproso que creu.

https://bibliaportugues.com/mark/1-38.htm
https://bibliaportugues.com/mark/1-39.htm


Marcos 16.14-20

14 Mais tarde Jesus apareceu aos Onze, enquanto estavam reclinados, 
ceando. Repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque 
não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de 
ressurreto.

15 E lhes ordenou: “Enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro 
proclamai o Evangelho a toda criatura.

16 Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer 
será condenado!

17 E estes sinais acompanharão aos que crerem: em meu Nome 
expulsarão demônios; em línguas novas falarão.

https://bibliaportugues.com/mark/16-14.htm
https://bibliaportugues.com/mark/16-15.htm
https://bibliaportugues.com/mark/16-16.htm
https://bibliaportugues.com/mark/16-17.htm


Marcos 16.14-20

18 Pegarão serpentes com as mãos; e, se algo mortífero beberem, de 
modo nenhum lhes fará mal, sobre os enfermos imporão as mãos e 
eles serão curados!” Jesus sobe à direita do Pai

19 Concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado 
aos céus e assentou-se à direita de Deus.

20 Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte; e o Senhor 
cooperava com eles, confirmando-lhes a Palavra com os sinais que a 
acompanhavam.

https://bibliaportugues.com/mark/16-18.htm
https://bibliaportugues.com/mark/16-19.htm
https://bibliaportugues.com/mark/16-20.htm














•um caminho de salvação foi aberto a toda a 
humanidade pela morte e ressureição de Jesus Cristo. 

•Quando anunciamos o evangelho, carregamos 
autoridade nele. 

CAPÍTULO 01: O QUE PODE ACONTECER 
QUANDO ANUNCIAMOS O EVANGELHO?



Marcos 16.15-20

15 E lhes ordenou: “Enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro 
proclamai o Evangelho a toda criatura.

16 Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer 
será condenado!

17 E estes sinais acompanharão aos que crerem: em meu Nome 
expulsarão demônios; em línguas novas falarão.

18 Pegarão serpentes com as mãos; e, se algo mortífero beberem, de 
modo nenhum lhes fará mal, sobre os enfermos imporão as mãos e 
eles serão curados!” Jesus sobe à direita do Pai

https://bibliaportugues.com/mark/16-15.htm
https://bibliaportugues.com/mark/16-16.htm
https://bibliaportugues.com/mark/16-17.htm
https://bibliaportugues.com/mark/16-18.htm


Marcos 16.15-20

19 Concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado 
aos céus e assentou-se à direita de Deus.

20 Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte; e o Senhor 
cooperava com eles, confirmando-lhes a Palavra com os sinais que a 
acompanhavam.

https://bibliaportugues.com/mark/16-19.htm
https://bibliaportugues.com/mark/16-20.htm


Mateus 28.19-20

19Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem 
discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo;

20ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E 
assim, Eu estarei permanentemente convosco, até o fim dos tempos”.

https://bibliaportugues.com/matthew/28-19.htm
https://bibliaportugues.com/matthew/28-20.htm


•Missão é ir, batizar e ensinar. 

• Somente quando a Igreja cumpre sua obrigação
missionária é que justifica sua existência. 

CAPÍTULO 01: O QUE PODE ACONTECER 
QUANDO ANUNCIAMOS O EVANGELHO?



CAPÍTULO 01: O QUE PODE ACONTECER 
QUANDO ANUNCIAMOS O EVANGELHO?

• Confissão dos pecados e arrependimento;
• Batismo;
• Manifestação do Seu poder e de curas e libertação;
• Quebra de todo o sistema;
• Milagres acontecem;
• Salvação;
• Transformação
• Discípulos;
• Orientação/Ensino e Correção.



•O evangelho tem o poder para restaurar a realidade 
de pessoas.

•O que pode acontecer quando NÃO ANUNCIAMOS ou 
rejeitamos o EVANGELHO é a CONDENAÇÃO. 

CAPÍTULO 01: O QUE PODE ACONTECER 
QUANDO ANUNCIAMOS O EVANGELHO?



CONCLUSÃO

Como Igreja e parte do corpo de Cristo, devemos 
anunciar esse evangelho. Não se envergonhar dele e 
falar, falar e falar.
Será através de nossas vidas que as pessoas, nossos 
contatos, familiares, amigos e quem estiver em volta 
saberão quem é o Cristo. 
É através do evangelho que tudo tem sentido. Se não
anunciamos, não há sentido. 


