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A Lição deste trimestre trata de um dos temas mais 
relevantes para o cristianismo, a Evangelização cristã. O 
tema está diretamente ligado à ordem de Jesus Cristo, 
quando comissionou seus discípulos, e consequentemente a 
Igreja, à pregação do Evangelho. Teologicamente chamamos 
essa ordem de Grande Comissão (Mt 28:18-20). Ela ordena 
a todos os cristãos que partam e façam discípulos de todas 
as nações. A base para a Grande Comissão é a autoridade de 
Cristo, e o incentivo é a promessa de que Ele estaria com a 
Igreja na empreita desta missão.

Resumidamente podemos dizer que Evangelização 
é a ação cujo objetivo é levar os homens a conhecerem o 
plano de Deus para sua salvação; impulsioná-los à aceitação 
de Jesus Cristo como Filho de Deus, Salvador e Senhor, e 
integrá-los na vida cristã.

A Evangelização deve ser a missão prioritária da Igreja, 
afinal, para que outro objetivo a Igreja foi estabelecida? Ela 
não deve ser identificada com qualquer sistema social ou 
político, mas sim como uma entidade compromissada com o 
Reino, em anunciar as “Boas Novas” sobre este Reino.

Dentre os objetivos desta lição, quero destacar a prio-
ridade que a Igreja deve dar em dissolver o abismo que existe 
entre a teologia da evangelização e a prática moderna. Por 
isso, faz-se necessário uma reflexão bíblica madura e coe-
rente sobre os temas abordados e a prática do aprendizado. 

A missão não é fácil, aliás, nunca foi, mas é compen-
sadora. Precisamos ter em nós os mesmos sentimentos que 
impulsionaram a Igreja do primeiro século às ações evange-
lísticas: sentimento de gratidão; sentimento de responsabili-
dade; sentimento de preocupação. Assim sendo, continuare-
mos cumprindo a ordem de Jesus dada à sua Igreja.

No amor do Pai,
Pr. Renato Sidnei Negri Junior

iNTroDução
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Pr. Erik Francis

mEDiTAçõES BíBLiCAS DiáriAS
Lição 01 – 02 a 08 de Julho

Domingo – 2 Coríntios 2:14-17

Quantas vezes ouvimos: “Eu não tenho o dom de evan-
gelizar”, por alguém que se julga, não ser bom com palavras. 
Muito mais do que falar, precisamos viver o Evangelho. É 
fundamental, receber e ser transformado por ele, para que 
tenhamos algo a oferecer as pessoas. Quem de nós, nunca 
quis impressionar a pessoa amada com um presente, choco-
lates, flores, roupas ou perfumes? Quando alguém vai pre-
sentear seu namorado(a) ou esposo(a) com um perfume, essa 
pessoa prova todas as amostras possíveis e fica imaginado 
qual deles vai agradar mais e causar mais impacto.  O texto 
de hoje mostra que em nossa caminhada no Evangelho, “nós 
somos para com Deus, o bom perfume de Cristo”. Jesus quer 
impressionar as pessoas que ainda não o conhecem. É por 
meio de nós que Ele manifesta a Sua fragrância irresistível.

Segunda-feira – Atos 10:42

Pedro reconheceu: “Deus não faz acepção de pessoas” 
(v.34). Nós é que temos essa tendência ao dizer ou concor-
dar com: “A minha igreja é a boa, é a certa”, “se não for da 
minha religião, não tem salvação”, ou ainda, “esses não tem o 
Espírito Santo”, etc. Não podemos afastar do nosso “radar”, 

Alvo de Oração:
Oremos pelos missionários cristãos e por 
suas famílias.  
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aqueles que “achamos” ser indignos do Evangelho. Pedro não 
poderia sequer aproximar-se de outra raça (v.28), já Corné-
lio com seus amigos e família, estavam prontos a ouvir tudo 
“da parte do Senhor” (v.33), porém é lindo notar que, ambos 
estavam em oração. Sim, Cornélio (v.2) e Pedro (v.9). Jesus 
ordenou aos discípulos para testemunharem e pregarem a 
todo o povo. Hoje, somos testemunhas pela fé e pelas obras 
que ele tem realizado em nós. A ordem de Jesus ainda é a 
mesma. Vamos pregar e testemunhar o Evangelho a todos, 
sem acepção.

Terça-feira – mateus 28:20

No início de seu relato do Evangelho, Mateus relembra 
a profecia de Isaías, ao mencionar que o menino seria Ema-
nuel, “Deus Conosco” (1:22-23). No texto de hoje o próprio 
Senhor deixa claro a maravilhosa promessa de que estará 
conosco até a consumação do século, isso é, para aqueles que 
tem sido fiéis ao “Ide” de Jesus. Quatro instruções distintas 
nos deixou o Senhor: ide (a todas as nações), façam (dis-
cípulos), batizem e ensinem. Somente com a presença de 
Jesus e a atuação do Seu Espírito Santo é que a Igreja pode 
ter êxito nessa missão. E assim tem sido, com lutas, mas, uma 
Igreja triunfante, proclamando o Evangelho e sendo condu-
zida por Cristo até o dia de Sua volta. Cantemos hoje com 
nossa família, o Hino 226 do nosso hinário (HCJ). A obra 
é imensa e árdua, mas Cristo está conosco, creia nisso, pois 
nossa vitória é mais do que certa.

Quarta-feira –  1 Pedro 1:13-16

A santidade é um atributo moral de Deus. Ele está 
acima de toda criação e criatura, sendo perfeito em tudo. 
Seu amor, Sua graça e Sua misericórdia, também são atri-
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butos morais do nosso Deus e estes nos fazem compreender 
como um Deus tão grande, importa-se tanto com pecadores, 
como nós. Devido ao nosso pecado, não teríamos condições 
de relacionamento com Deus. Ele porém, através do sacri-
fício de Cristo Jesus, nos chamou e gentilmente nos atraiu 
para junto Dele. Não podemos apresentar santidade apenas 
dentro da igreja, Pedro cita no texto de hoje “tornai-vos 
santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento” (v.15). 
Em todas as esferas de nossa vida precisa haver santidade ou 
a busca incessante dela. Renunciando paixões, costumes e 
práticas ilícitas de outrora, nossa santificação vem do próprio 
Deus.

Quinta-feira – 1 Coríntios 1:17

O cerne desse texto não é o batismo, mas a pregação 
do Evangelho. Corinto vivia um contexto de divisões na 
igreja. Hoje, em muitos lugares não é diferente. Uma idola-
tria constante do apóstolo “x”, ou do missionário “y”, que faz 
cura e milagres. É triste quando ouvimos frases do tipo: “eu 
sigo tudo que o meu missionário falou” ou “eu amo demais 
o meu apóstolo”. Paulo chegou a agradecer por não ter bati-
zado a maioria das pessoas ali (v.14), impedindo que alguém 
se exaltasse nisso. O Evangelho precisa exaltar e glorificar a 
Deus. O homem deve diminuir para que a presença de Deus 
e sua glória sejam manifestadas. Desse “evangelho” artificial, 
que exalta o homem, o mundo já está engodado e saturado. 
Somos chamados para viver e anunciar o Evangelho do sal 
que queima a ferida e traz cura (Mt 5:13), e também o da 
luz que arde os olhos, mas ilumina o caminho e a alma(Sl 
119:105).

Sexta-feira – 2 Timóteo 4:2

Jesus afirmou: “Conhecereis a verdade e ela vós libertará” 
( Jo 8:32) e “Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a ver-
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dade” ( Jo 17:17). A Bíblia por conter a palavra de Deus, é 
um dos tesouros mais valiosos que temos. Temos que buscar, 
conhecer a cada dia, lendo, relendo, vivendo, praticando e 
pregando, ou seja, compartilhando, passando adiante um 
tesouro eterno que não podemos guardar para nós. A ordem 
de Deus através de Paulo é para pregar a Palavra, uma das 
definições do termo “insta” é “suplique, peça com insistên-
cia”, seja isso em tempo oportuno ou não, todavia com sabe-
doria. Corrige, repreende e exorta são ações utilizadas com 
frequência e em tempos distintos. Evangelizar, não é só falar 
de Jesus e pronto. Precisa haver intercessão, amor e cuidado 
constantes, brotando assim um processo saudável de disci-
pulado.

 Sábado – Lucas 9:1-2

 Como é maravilhoso ler e saber que o Senhor deu aos 
discípulos “poder e autoridade”, isso foi suficiente. Por isso o 
Senhor pediu para que não levassem nada além do essencial. 
Será que no caminho eles pensavam: “Eu queria ter trazido 
dinheiro, tomara que meu alforje não faça falta”! O sucesso 
da missão não dependeria dos recursos dos doze, mas sim, de 
Deus. Na conquista de Canaã o povo sempre era lembrado 
que, não era pela força de seu braço, mas, a conquista vinha 
de Deus, que pelejava por eles. Hoje não é diferente. Não é 
pelo nosso conhecimento, carisma, eloquência, técnicas de 
evangelismo, tecnologia, recursos financeiros ou outros (que 
são sim muito importantes), mas nossa missão é anunciar, 
lançar a semente. O crescimento quem dá é Deus, o poder e 
autoridade que temos Dele, vem do Espírito Santo.
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EVANGELIZAÇÃO CRISTÃ

Pr. Renato Sidnei Negri Junior 

Estudo da Semana: marcos 16:9-20 08 de Julho de 2017                                  

1
VErSo-CHAVE:

“E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho 
a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo; quem, 
porém, não crer será condenado...E eles, tendo partido, pregaram 
em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a 
palavra por meio de sinais, que se seguiam”. (mc 16:16 e 20)

iNTroDução
Nesta primeira unidade do nosso livro de estudo, pedi-

mos sua atenção às definições que serão apresentadas. Alguns 
termos, como “Evangelho”, “Evangelização” e “Evangelismo”, 
são muito decorrentes e bastante utilizados no meio cristão. 
Poder estudá-los e defini-los com mais clareza e atenção aju-
dar-nos-á na boa prática da missão suprema da Igreja: levar as 
boas-novas de salvação. Abordaremos também uns fundamen-
tos bíblicos sobre a evangelização. O Desafio maior, não só 
desta unidade, mas de todo o livro, é não apenas fundamentar 
cada lição com as mais conceituadas bases teóricas, mas desper-
tar a Igreja, ou melhor, reavivá-la para sua missão primordial.  

EVANGELHo

A palavra “evangelho” é uma tradução do termo grego 
evanguélion e significa, literalmente, “boas-novas”, “boas notí-
cias”. Historicamente se diz que o seu sentido para os gregos 
antigos era de “boas notícias do campo de batalha”.  Procla-
mação que poderia chegar de navio, cavalo ou até mesmo por 
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um mensageiro, a pé. Era anunciada a toda a cidade que se 
mantinha na expectativa de ouvir as novidades. Tal mensageiro 
era o evanguélos, que significa “mensageiro sagrado, portador 
das boas-novas”.1  

Essas definições exprimem muito bem o motivo para 
o chamado que temos em nossos dias, pois somos evangué-
los (portadores de boas notícias) em um mundo em guerra. 
Embora não percebamos, ou não queiramos perceber, as pes-
soas estão sedentas por novas de salvação. Mais do que nunca, 
os meios de comunicação e os de transporte (que estão muito 
além de cartas, cavalos e navios) possibilitam-nos a divulgação 
do Evangelho. 

Conquanto temos compreendido o significado da pala-
vra “evangelho”, sabendo que significa “boas-notícias”, preci-
samos destacar que notícias são essas e quais os conteúdos e 
objetivos. Vejamos algumas definições que poderão nos escla-
recer tais aspectos.

Segundo Damy Ferreira, é possível resumir o Evangelho 
e sua mensagem em quatro pontos:2  

1) Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o que se 
havia perdido. Esse é o sentido histórico de Jesus. 

2) Jesus morreu por nossos pecados. Eis o sentido teoló-
gico de Jesus. (1Tm 1:15)

3) Jesus ressuscitou. (1Co 15:1-4)

4) Jesus voltará a este mundo. (At 1:9-11). É o sentido 
escatológico do Evangelho.

Sendo assim, o Evangelho é Jesus Cristo, tudo o que Ele 
fez e ensinou, oportunizando a salvação dos pecadores.

J. Mack, um grande evangelista, define que a mensagem 
do Evangelho responde a quatro grandes perguntas: “Quem é 
Deus?”, “Por que estamos neste caos?”, “O que Cristo fez?” e 

1 GONÇALVES, Marcelo Aleixo. Evangelização cristã e questões urbanas. Mar-
ingá:  UNICESUMAR, 2014. p.p.16,17.
2 GONÇALVES, Marcelo Aleixo. 2014. p.17.
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“Como podemos voltar para Deus?”. Assim, a mensagem ini-
cia-se em Deus, Seu plano de redenção e como tal redenção é 
alcançada, ou seja, por meio de Jesus Cristo.3 

O objetivo do Evangelho é persuadir, levando pessoas à 
conversão a fim de que se tornem seguidoras de Jesus. Cabe 
destacar que persuadir não é manipular, mas fazer com que a 
pessoa acredite em algo, ou levar à conclusão da necessidade de 
algo.4  Em relação ao Cristianismo, o Evangelho cumpre seus 
objetivos pelos seguintes motivos:

a) É verdadeiro. Aquele que anuncia o Evangelho pode 
fazer com toda a tranquilidade, porque não está cor-
rendo risco de anunciar algo incerto, como disse Paulo: 
“No qual também vós, tendo ouvido a palavra da ver-
dade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também 
crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa” (Ef 
1:13).5  O cristão não espalha falsas notícias. Ele é 
portador de uma mensagem verdadeira que mudou, 
muda e continua mudando a história daqueles que se 
submetem a tal mensagem.

b) É o poder de Deus. O Evangelho cumpre seus obje-
tivos porque é poderoso. Paulo também afirmou: “Pois 
não me envergonho do Evangelho, porque o poder de Deus 
para a salvação de todo aquele que crê” (Rm 1:16).

c) É obra de Deus. O Evangelho é de Deus, tendo Nele 
sua origem ( Jo 1:1-5; Rm 1:1). Sua obra continua 
sendo cumprida pela ação, e tão somente pela ação 
do Espírito Santo. Lembremos que o obtivo de per-
suadir é do Evangelho e, não, nosso; somos apenas 
os portadores da mensagem. A mudança é obra do 

3 STILES, J. Marck. Evangelismo. Como criar uma cultura contagiante de evange-
lismo na igreja local. São Paulo: Vida Nova, 2015. p.37.
4 Significado de persuadir. <https://www.dicio.com.br/persuadir/>. Acessado em 
14 de abril de 2017.
5 SCHEFFEL JR, M. Douglas. (Org). Evangelismo e discipulado. Guaíra: IBADEP, 
2 ed. 2006. p.14.
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Espírito Santo agindo pela mensagem transmitida, 
convencendo o homem “do pecado, da justiça, e do juízo” 
( Jo16:8).

Podemos concluir o tópico afirmando que o Evangelho 
é um conjunto de fatos e ensinos bíblicos que nos apresentam 
o cumprimento da providência de Deus para a Salvação dos 
pecadores. E o resultado da ação do Evangelho no homem é 
o arrependimento, a fé em Jesus Cristo, a conversão a Deus, a 
obediência, a perseverança e um viver de modo digno, a ponto 
de dar bons frutos.6 

EVANGELiZAção

Evangelização é a ação de evangelizar. Enquanto “evan-
gelho” significa “boas-novas” ou “boas notícias”, a evangeliza-
ção é o ato de anunciar essas novidade. É a ação de comunicar 
o Evangelho, visando levar Jesus aos perdidos para que sejam 
salvos, por Seu amor e graça. Disse um autor que evangelizar 
poderia ser definido como “um mendigo dizer a outro men-
digo onde conseguir alimento”. 

A Evangelização é uma ação que realiza.  É a prática efe-
tiva da proclamação do Evangelho, quer pessoal, quer coletiva-
mente, até aos confins da Terra, levando-nos a cumprir plena-
mente o que Jesus nos delegou (At 1:8).7 Em outras palavras, é 
o “Ide por todo o mundo e pregando o Evangelho a toda a criatura”.

É importante destacar que evangelizar não é o mesmo 
que pregar. Embora a pregação seja uma forma de evange-
lismo, nem toda a pregação é evangelização. Evangelizar vai 
muito além de palavras ditas; é a palavra vivida. Nenhum tes-
temunho convence mais o próximo do que aquele que damos 
pessoalmente. Aldrich disse que os não cristãos são atraídos, 

6 GONÇALVES, Marcelo Aleixo. 2014. p.p.17 e 18.
7  GONÇALVES, Marcelo Aleixo. 2014. p.18.
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primeiramente, pelos cristãos e, a posteriormente, por Cris-
to.8  Ou seja, é a velha história: o primeiro Jesus que as pessoas 
conhecem somos nós, a primeira Bíblia que elas leem é a nossa 
vida. 

A respeito da evangelização, Jesus fala o seguinte de si 
mesmo: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me 
ungiu para pregar as boas-novas aos pobres. Ele me enviou para 
proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para 
libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor”. (Lc 
4:18-19). Jesus cumpriu cabalmente seu trabalho de evangeli-
zação, por meio de Suas palavras e por intermédio de Seu tes-
temunho. Antes de subir ao céu, comissionou Sua Igreja (Mt 
28:19-20: Mc 16:15; Lc 24:47-49) à prática da evangelização e 
capacitou-a para tal missão (At 1:8).

Como vimos no tópico anterior, o Evangelho tem origem 
em Deus, é obra Dele e é poderoso para salvar o mais torpe 
pecador. Ou seja, cumpre o seu objetivo. Todavia, a evange-
lização é uma missão direcionada à Igreja, aos homens. Ou 
melhor, trata-se de obra humana, de um ministério de comuni-
cação, no qual os cristãos tornam-se porta-vozes da mensagem 
de misericórdia de Deus aos pecadores. 

Qualquer um que transmita fielmente essa mensagem, 
não importa sob que circunstâncias, em uma grande reunião, 
em uma pequena conferência de um púlpito, ou em uma con-
versa particular, estará evangelizando.9 Para nós, é um privilé-
gio! Jesus poderia ter direcionado tal missão aos anjos, ou Ele 
mesmo poderia continuar cumprindo-a, mas Ele responsabili-
zou a Igreja a fazê-lo. Vale lembrar que os resultados da evange-
lização estão nas mãos do Espírito Santo; e, não, do evangelista 
(1Co 3:6-9). Evangelização é a Igreja em ação, comunicando 
ao mundo as “boas-novas de salvação”.

8 ALDRICH, Joseph C. Amizade: a chave para a evangelização. São Paulo: Vida 
Nova, 1992. p.12.
9  PACKER, J. I. A evangelização e a soberania de Deus. São Paulo: Cultura Cristã. 
2002, p.38.
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EVANGELiSmo

A palavra “evangelismo” não aprece no Novo Testa-
mento. A partícula final “ismo” denota “sistema”. Isso significa 
que evangelismo envolve princípios, métodos, estratégias e téc-
nicas empregadas na ação efetiva de evangelizar. E também 
reúne os recursos e fornece as ferramentas que a evangeliza-
ção utiliza para realizar o seu objetivo. Podemos definir que o 
evangelismo é a metodologia da evangelização.10  

O objetivo da evangelização, que é levar o pecador a 
Cristo pela salvação, é devidamente esquematizado pelo evan-
gelismo, que estrutura a verdadeira teologia da salvação para 
que esta não descambe para outros objetivos.11 Ou seja, o evan-
gelismo fornece à evangelização as condições adequadas para 
alcançar a pessoa que precisa da salvação, com toda a bagagem 
cultural e no contexto em que ela está inserida.

Muitas pessoas sabem o que é o Evangelho, entendem a 
necessidade de evangelizar, mas não compreendem o sentido 
de evangelismo. Por isso, os resultados das ações evangelísticas 
não surtem muitos resultados. 

Vejamos com atenção um exemplo prático. “Depois disso, 
o Senhor designou outros 70 e os enviou, de dois em dois, para que 
o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir” (Lc 
10:1). Notemos que Jesus tinha em mente uma grande cam-
panha evangelística. Havia muitas cidades em que iria pregar, 
mas Ele não fazia nada de forma desordenada. Assim, separou 
um grupo, dividiu-o em duplas e, organizadamente, instruiu 
sua equipe. Eles sabiam aonde iam, que mensagem pregariam 
e que sinais fariam. Perceba a estratégia de Jesus para a evan-
gelização daquela região. Quando Ele chegasse às cidades para 
pregar o Evangelho, o terreno já estaria preparado. Isso é evan-
gelismo. 

10 GONÇALVES, Marcelo Aleixo. 2014. p.21.
11 FERREIRA, Damy. Evangelismo total. Um manual prático para o terceiro 
milênio. 4 ed. Revista e ampliada. Duque de Caxias: Horizontal, 2001. p.29.
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O evangelismo utiliza-se de métodos e estratégias para 
que a evangelização alcance o seu objetivo. E coloca o Evan-
gelho dentro do contexto em que será pregado, sem perder a 
essência da mensagem. Vejamos outro exemplo bíblico e prá-
tico sobre isso, “então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, 
disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religio-
sos; porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei 
também um altar no qual está inscrito: AO DEUS DESCONHE-
CIDO. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que 
vos anuncio”. (At 17:22-23) Neste caso, Paulo estrategicamente 
se aproximou dos atenienses, contextualizando o Evangelho à 
realidade dos ouvintes. Ele não os acusa de idólatras, mas os 
chama de religiosos zelosos. Dessa forma, oportuniza a entrada 
do Evangelho naquele lugar e, como resultado da estratégia, ou 
seja, do evangelismo, muitos se converteram (17:34). 

CoNCLuSão

 A Igreja é chamada a evangelizar, e sua principal 
missão é essa. Sua arma é o Evangelho, que é o poder de 
Deus manifestado a toda a criatura. Somos os porta-vozes 
que anunciam as boas notícias em tempos de guerra e, “como 
está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas 
boas” (Rm 10:15).

Para isso, precisamos nos capacitar pela ação do Espí-
rito Santo, na busca pelo conhecimento da Palavra de Salva-
ção, exercendo, de forma sábia, toda estratégia que viabilize 
a divulgação do Evangelho. Conhecendo, a partir de agora, 
a diferença entre “Evangelho”, “Evangelização” e “Evange-
lismo”, poderemos colocar em prática tudo o que aprender-
mos nas unidades seguintes, tendo a certeza de que Deus 
fará frutificar o trabalho das nossas mãos (1Co 3:6-9). 
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PErGuNTAS PArA ESTuDo Em CLASSE

1) Segundo a lição, o que se diz historicamente sobre o sig-
nificado de “Evangelho”, na cultura grega antiga? O que essa 
definição tem a ver com a missão da Igreja de hoje?

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

2) Conforme Damy Ferreira, é possível resumir o Evangelho 
e sua mensagem em quatro pontos. Quais são eles? O que isso 
indica a você?

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

3) O objetivo do Evangelho é persuadir as pessoas. Segundo o 
que estudamos, o que isso significa? 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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____________________________________________________
____________________________________________________

4) O que é evangelização? Qual a diferença e a semelhança 
entre pregar e evangelizar?

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

5) Como evangelização e testemunho estão interligados? 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

6) Defina o que é evangelismo. Quais métodos e estratégias de 
evangelismo você conhece? Compartilhe isso com a sua igreja 
e, se possível, estabeleça uma campanha de evangelismo local.

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

SToP



SToP

STOP

EM VEZ DE 
USAR O NOME DE DEUS

PARA PEDIR COMPARTILHAMENTOS,

SAIA E COMPARTILHE

A PALAVRA DE DEUS COM ALGUÉM!


