
LIÇÃO 04    ELE SIM! 

Mesmo que muitas pessoas não aceitem ou não conheçam, 

Jesus foi e é o homem mais importante da História. Sua livre 

passagem na terra foi suficiente para mudar o rumo da história. 

Em Cristo foram mudados conceitos, princípios, crenças, cul-

turas, valores, expectativas e tantas coisas mais, simplesmente 

pregando as Boas-Novas, ou seja, o Evangelho.

Jesus através de sua mensagem trouxe temas extremamen-

te importantes para um melhor e eficaz convívio social.

Ele tratou sobre a valorização humana, onde o homem vivia 

dentro de um antro de corrupção e desigualdade, e trouxe uma 

mensagem demonstrando o quão importante o ser humano é 

para Deus.

Ele demonstra o tamanho de seu amor pela humanidade:

“Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permane-

cei no meu amor”, Jo 15.9.

O Evangelho de Cristo foi responsável pela base da ciência 

moderna, já que grandes cientistas, eram cristãos confessionais. 

• Cirurgia anti-séptica, Joseph Lister.

• Bacteriologia, Louis Pasteur.

• Cálculo e Dinâmica, Isaac Newton

• Mecânica celestial, Johannes Kepler.

• Química e Dinâmica dos gases, Robert Boyle.

• Eletrônica, John Ambrose Fleming.

• Eletrodinâmica, James Clerk Maxwell.

• Ciência da Computação, Charles Babbage.

• Genética, Gregor Mendel.

• Astronomia galáctica, sir Willian Herschel.

• Química Isotópica, Willian Ramsey.

• Biólogo, Jean Dorst.

“Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muita, nos aproxi-

ma”. Louis Pasteur

“Todas as descobertas humanas parecem ter sido feitas com 

o único propósito de confirmar cada vez mais fortemente as 

verdades contidas nas Sagradas Escrituras”. Isaac Newton

“Graças te dou, Criador e Deus, pois tu me concedeste esta 

alegria em tua criação e me alegro nas obras de tuas mãos. 

Vê, pois, que completei o trabalho para o qual fui chamado. 

Nele usei todos os talentos que tu concedeste ao meu espírito”. 

Johannes Kepler

“A ordem do mundo vivo é muitíssimo evidente. Foi estabe-

lecida por uma força superior que eu pessoalmente chamo de 

Deus”. Jean Dorst

 

O Evangelho de Cristo ainda trouxe esperança de dias melhores 

para a humanidade, pois apresenta o amor fraternal que é a base 

de qualquer sociedade desenvolvida e ainda demonstra ao ser 

humano que ele poderá desfrutar da eternidade juntamente dele. 

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu 

Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, 

mas tenha a vida eterna”, Jo 3.16.

A contribuição do Evangelho à Humanidade
#conectou?

4º Trimestre de 2019:  Escapa-te por tua vida!
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