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LIÇÃO 002 (COMO OUVIRÃO SE NÃO TIVER QUEM PREGUE) 

 

Rm 10: 14 Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? e como crerão naquele de quem não ouviram?  

e como ouvirão, se não há quem pregue? 
 

Graça e Paz povo de DEUS... E como foi esta semana? Se permitiu ser Alguém para Alguém? Tenha certeza que 

o Espírito Santo vai queimar vossos corações por uma sede de almas, posso ouvir um amem? 

 

Hoje temos visto pessoas querer o fruto sem ter a arvore... pessoas querem ter a arvore sem plantar... e assim por 

diante... Queremos resultados, mas muitas vezes não estamos no caminho certo para obter isto! 

 

Se eu te perguntar: Quem gostaria aqui de ter a sua família salva? Seus amigos da escola serviço e etc? O Patrão? 

A professora? A esposa/o? o filho? Vizinho? Acredito que todos nós desejamos isto em nossos corações, em ver 

a nossa rua todos cristãos! A  pergunta é: COMO OUVIRÃO SE NÃO TEM QUEM PREGUE! 

 

Temos que sair da nossa zona de conforto. Muitas vezes estamos aguardando um alguém fazer alguma coisa, e 

na verdade esta responsabilidade é nossa mesmo! 

 

As vezes pensamos que pregar, é subir em um púlpito, com uma roupa bonita e ter uma excelente voz, e uma 

eloquência no falar, e saber textos bíblicos de cor! NÃO É ISTO... Não precisamos de um local, não precisamos 

de uma bela roupa, precisamos é entender que as pessoas precisam ouvir as boas novas do evangelho! 

 

Não podemos permitir mais, que nossos amigos, familiares, colegas de serviço e outros, morram sem conhecer a 

verdade. Existem pessoas próximas de nos morrendo em uma depressão, em uma tristeza oculta... Existem 

próximos de nós, pessoas  se perdendo em drogas, em bebidas, em prostituição. E o que temos feito? 

 

Se realmente queremos ver essas pessoas melhores, precisamos sair do campo da filosofia, das ideias, dos 

pensamentos bonitos, e FALAR DE JESUS!  

 

Eu não digo ser chato, ser aqueles crentes bitolados, mas estender um braço, um ouvido, um abraço para aqueles 

que necessita. ME AJUDA A SALVAR MAIS UM!  

 

O Livro do profeta Amós 8:11  diz: Eis que vêm dias, diz o Senhor DEUS, em que enviarei fome sobre 

a terra; não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do SENHOR. 

Esses dias já chegaram amados de DEUS! Pessoas estão passando fome da Palavra, por causa dos 

“OBESOS ESPIRITUAIS” que tem se fartado de tanta palavra. Porém retém a palavra e não partilha 

o pão.  Como vão ouvir se você não falar?  

 

Somos fruto de tudo que ouvimos. Você está aqui hoje,porque um dia alguém falou. Não podemos 

deixar de ser ALGUÉM PARA ALGUÉM! 
E AI? ME AJUDA A SALVAR MAIS UM! Lembrou de orar pelos 3 nomes? Você que ainda não deu os nomes, 

já manda ai que vamos colocar em um caderno! 

 

Desafio da Semana... Nesta semana, você vai escolher uma pessoa (pode ser uma dessas 3 que você deu o 

nome) e você vai ligar para ela...  

 

Ligue para ela e diga: Preciso falar algo importante para você, Leia o Versículo de João 3:16... E diga que 

ela é importante para DEUS, que Deus a ama, e você também ama... Diga no Final, DEUS TE ABENÇOE. 

E despeça, e desligue... e veja o que o Espirito Santo Vai Fazer! 

 

Vamos lá? COMO OUVIRÃO SE NÃO TIVER QUEM PREGUE? Se depender de mim vão ouvir!  


