
 

 

Hoje falaremos sobre o nosso 

modelo perfeito de evangelista – Jesus. 

Vale a pena observarmos como Ele buscou 

as ovelhas perdidas e seguirmos o Seu 

exemplo. 

Hoje analisaremos 7 características 

importantes do exemplo de Jesus: 

 

1ª – Diligência; 

Jesus era um evangelista diligente e 

a sua marca era de que não deixava escapar 

uma oportunidade para evangelizar. 

Quando voltou do deserto, logo após a 

tentação, foi seguido por dois discípulos de 

João Batista que desejavam saber onde Ele 

morava. Jesus os convidou a acompanhá-lo 

e permaneceu com eles quase todo aquele 

dia, ensinando-lhes a Palavra de Deus de tal 

sorte que os dois ficaram convencidos de 

que Ele era o Messias esperado (João 1:35-

56). 

2ª – Paciência e determinação; 

Nesse mesmo episódio, que lemos 

acima, percebemos a paciência e a 

determinação de Jesus. Jesus não fazia uma 

evangelização apressada, pois vimos que o 

alvo era de ganhar aqueles dois discípulos 

para o Reino de Deus, e para isso gastou 

todo o tempo necessário. 

 

3ª – Compaixão; 

O evangelismo é movido por 

compaixão, pois sem ela, o trabalho do 

evangelista se torna frio, rotineiro, sem 

amor e secularizado. 

Jesus sempre teve compaixão dos 

perdidos (Mateus 14:14; 23:37). 

 

4ª – Sacrifício; 

Jesus certa vez declarou: “O Filho 

do homem não veio para ser servido, mas 

para servir, e para dar a sua vida em resgate 

de muitos.” (Mateus 20:28) 

 

5ª – Objetividade; 

Jesus não gastava tempo com 

divagações e especulações inconsequentes,  

 

 

 

pois Ele tinha exata compreensão da 

mordomia do tempo e da Palavra e, por 

isso, não se deixava envolver nem mesmo 

pelos astutos inimigos. 

O nosso Jesus não permitia que 

uma entrevista tomasse qualquer rumo, 

senão o que lhe interessasse para a 

implantação do Reino de Deus. Ex: A 

mulher samaritana (João 4). 

 

6ª – Perdoador; 

Jesus compreendia as fraquezas 

humanas e, ao invés de ser implacável, Ele 

perdoava aos que se arrependiam. 

Vemos a evidência dessa 

característica em João 8:1-11. 

Observemos que o nosso Jesus é 

apresentado na carta aos Hebreus como 

sacerdote compassivo, conhecedor de 

nossas fraquezas, porque foi tentado como 

nós e que, por isso mesmo, intercede por 

nós (Hebreus 4:15, 16). 

 

7ª – Alegria e contentamento; 

Na evangelização da mulher 

samaritana, quando os discípulos chamaram 

Jesus para comer, Ele lhes respondeu: “A 

minha comida é fazer a vontade daquele 

que me enviou e realizar a sua obra.” (João 

4:34) 

Observe que Jesus estava tão 

envolvido com a missão e experimentava 

tanta alegria e contentamento que até 

mesmo dispensou a refeição. 

Precisamos sentir essa mesma 

alegria, e, assim a missão de evangelizar 

nunca será um fardo, mas uma missão 

agradável e que nos traz a alegria da 

salvação. 

 

Conclusão: As características que 

vemos na vida de Jesus e estudamos nesta 

lição não são exclusivas dEle, pois são 

atitudes que podemos imitar e desenvolver. 

E, lembre-se: Ao seguirmos o 

exemplo de Jesus não temos risco de errar. 

Jesus é o nosso exemplo para a 

evangelização dos povos e nós somos 

apaixonados por almas. 

              
           

 

                 

JESUS! O NOSSO EXEMPLO 

E, Jesus, saindo, viu uma grande multidão, 

e possuído de íntima compaixão para com 

ela, curou os seus enfermos. Mateus 14:14 

Semana 04 à 10 de 

Novembro de 2019. 


