
ESTUDO  BÍBLICO 

 



1. Antes de apartar-Se dos discípulos,  
que grande incumbência lhes deu Jesus? 



E disse-lhes: 
"Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho  

a todas as pessoas”. 
 

Marcos 16:15 



2. Que é o evangelho de Cristo? 



Não me envergonho do evangelho,  
porque é o poder de Deus  

para a salvação de todo aquele que crê:  
primeiro do judeu, depois do grego. 

 
Romanos 1:16 



3. Com que amplitude e até quando seria pregado  
o evangelho? 



E este evangelho do Reino  
será pregado em todo o mundo  

como testemunho a todas as nações,  
e então virá o fim. 

 
Mateus 24:14 



4. Por que devia o evangelho ser pregado aos gentios? 



Simão nos expôs como Deus, no princípio,  
voltou-se para os gentios  

a fim de reunir dentre as nações  
um povo para o seu nome. 

 
Atos 15:14 



Eis que chamarás a uma nação que não conheces, 
e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, 
por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel;  

porque ele te glorificou. 
 

Isaías 55:5 



5. Como são descritos os que pregam o evangelho? 



Como são belos nos montes  
os pés daqueles que anunciam boas novas,  

que proclamam a paz, que trazem boas notícias,  
que proclamam salvação, que dizem a Sião:  

"O seu Deus reina! " 
 

Isaías 52:7 



6. Qual foi o objetivo do ministério de Cristo? 



Eu, o Senhor, te chamei em justiça,  
e te tomarei pela mão, e te guardarei,  

e te darei por aliança do povo, e para luz dos gentios. 
para abrir os olhos dos cegos,  
para tirar da prisão os presos,  

e do cárcere os que jazem em trevas. 
 

Isaías 42:6,7 



7. Para que propósito escolheu Cristo o apóstolo  
Paulo e o enviou aos gentios? 



E ele respondeu:... porque te apareci por isto, 
para te pôr por ministro e testemunha... Para lhes  
abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, 

e do poder de Satanás a Deus;  
a fim de que recebam a remissão de pecados,  

e herança entre os que são santificados pela fé em mim. 
 

Atos 26:15-18 



8. Que é ordenado ao ministro cristão que pregue? 



Que pregues a palavra,  
instes a tempo e fora de tempo,  
redarguas, repreendas, exortes,  

com toda a longanimidade e doutrina. 
 

2 Timóteo 4:2 



9. De que disse Cristo testificam as Escrituras? 



Examinais as Escrituras,  
porque vós cuidais ter nelas a vida eterna,  

e são elas que de mim testificam; 
 

João 5:39 



10. Como espera Deus que Seus obreiros  
preguem a Palavra? 



O profeta que tem um sonho conte o sonho; 
e aquele que tem a minha palavra, 
fale a minha palavra com verdade.  

Que tem a palha com o trigo? diz o Senhor. 
 

Jeremias 23:28 



11. Como apresentava Cristo a verdade ao povo? 



E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra,  
segundo o que podiam compreender. 

 
Marcos 4:33 



12. Que regra para ensino da doutrina  
é apresentada na Bíblia? 



Porque é mandamento sobre mandamento,  
mandamento sobre mandamento,  

regra sobre regra, regra sobre regra,  
um pouco aqui, um pouco ali. 

 
Isaías 28:10 



13. Como deve trabalhar o servo de Deus? 



E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim,  
ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor; 

Instruindo com mansidão os que resistem,  
a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento  

para conhecerem a verdade, 
 

2 Timóteo 2:24,25 



14. Como preparação para esse trabalho,  
que fez Cristo aos apóstolos? 



Então abriu-lhes o entendimento  
para compreenderem as Escrituras. 

 
Lucas 24:45 



15. Por que lhes disse que ficassem em Jerusalém? 



E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai; 
ficai, porém, na cidade de Jerusalém,  

até que do alto sejais revestidos de poder. 
 

Lucas 24:49 



16. Como pregavam os apóstolos o evangelho? 



Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, 
mas para nós, eles ministravam estas coisas  

que agora vos foram anunciadas por aqueles que, 
pelo Espírito Santo enviado do céu,  

vos pregaram o evangelho;  
para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. 

 
1 Pedro 1:12 



17. Qual foi o resultado dessa pregação? 



Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram,  
e chegou o número desses homens a quase cinco mil. 

 
E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém  

se multiplicava muito o número dos discípulos,  
e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. 

 
Atos 4:4 e 6:7 



18. Que promessa é feita ao fiel pregador do evangelho? 



Aquele que leva a preciosa semente, 
andando e chorando,  

voltará, sem dúvida, com alegria,  
trazendo consigo os seus molhos. 

 
Salmos 126:6 
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