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Nome do(a) Aluno(a):________________________________________________________________

O que é evangelismo.
O significado da palavra grega “evangelho” (evangelion) é ................................................ (Boas novas);
Os gregos usavam esta palavra para indicar “boas notícias do campo de batalha”
São dois os propósitos do evangelismo:
1.1 – Salvação. (ganhar a pessoa, restauração de vidas, mostrar o verdadeiro caminho)
Mateus 4.19; 1Cor 9.19-22; Atos 14.15
1.2 – Instrução para a nova vida. (fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os a obedecer ao seu Senhor)
Mateus 28.19-20
Obs: Evangelismo e discipulado não podem caminhar sozinhos, um precisa do outro para existir.
Baseados nisto, podemos dizer que:

Evangelismo é a comunicação das boas novas da morte e da ressurreição de Jesus Cristo
com o propósito de que outros se tornem discípulos de Cristo e comecem desde já a se
parecerem com Ele.
O propósito da minha vida é:
Glorificar a Deus com a minha vida, parecer-me mais com Cristo e fazer com que
outras pessoas se tornem discípulos de Cristo e se pareçam mais com Cristo também.
O propósito deste curso de evangelismo é:
Ensinar os crentes em Cristo a estarem preparados para apresentar, explicar,
convencer e detalhar o plano da salvação em Cristo Jesus. (1 Pedro 3.15)
Existem duas abordagens principais para o evangelismo pessoal”
1) O evangelismo pessoal no dia a dia, aproveitando todas as oportunidades e criando
novas.
2) O evangelismo missionário que engloba também: evangelismo nas praças e lugares
públicos, escolas, outras cidades e países, etc.

Por que evangelizar
“Evangelismo não é uma lição a ser aprendida e nem mesmo um programa
ou evento a ser cumprido, mas sim um estilo de vida”
Deus nos deu um ministério para a nossa vida. Somos embaixadores do Seu reino e estamos em missão,
buscando aqueles que haverão de ser salvos. (2Cor. 5.20)
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Além disso, devemos evangelizar por quê:

2.1-É uma ordem de Deus. (A grande comissão de Cristo)
Mateus 28.16-20/Marcos 16.14-18/Lucas 24.44-49/João 20.19-23/Atos 1.6-11

2.2-É um ato de amor à Cristo e aos irmãos perdidos (O grande mandamento de Cristo)
Mateus 22.34-40/2 Cor 5.14/1 João 3.16/João 13.34-35

Antes evangelizar você deve certificar-se de que:
- Você já aceitou a Cristo.
- Você está cheio do Espírito Santo – meditação em dia.
- Você está em oração para que Deus lhe mostre as pessoas certas.

Onde evangelizar – Com bom senso, qualquer lugar é apropriado para evangelização.
Pela experiência, podemos dizer que os melhores são:
1) Igreja e culto. Se a pessoa veio até a igreja é porque se interessa por Deus. Aproveite também
as noites especiais evangelísticas convidando seus amigos.
2) Casas  ...e de casa em casa, não cessavam de ensinar, e de pregar Jesus, o Cristo. (At 5.42)
 Estudos, cultos, reuniões sociais, visitas, etc..
3) Ao ar livre.  Evangelismo pessoal ou em massa. (programações públicas) I Co. 9:19-23
4) Trabalho.  Pedro, André, Tiago, João e Mateus foram salvos enquanto trabalhavam. Mt. 9:9
5) Outros locais.  Hospitais, ônibus, prisões, escolas, consultórios, etc. (Dicas importantes: Seu
evangelismo deve ser programado. Não perca oportunidades. Pense em como vai atingir o seu
público alvo. Se Deus mandar vá além.)

Pessoas mais suscetíveis – Na parábola do semeador, Jesus ensinou que a
receptividade espiritual varia bastante. Algumas pessoas estão passando por dificuldades ou
situações que as torna mais suscetíveis ao evangelho. Isto não significa que você vai somente
evangelizar este tipo de pessoa e sim que vai aproveitar melhor as oportunidades.
 Pessoas que gostam da sua igreja mesmo que nunca tenham vindo ou visitantes de segunda vez.
 Amigos e parentes de novos convertidos.
Pessoas passando por processo de divórcio ou casais com problemas conjugais.
Pessoas viciadas em pecados escravizadores (drogas, problemas alimentares e outros).
Pais de primeira viagem.
Pessoas que lidam com doenças em si ou na família. (principalmente doenças terminais)
Pais de filhos problemáticos.
Desempregados ou pessoas com problemas financeiros.
Novos vizinhos, novos colegas de trabalho ou estudo e novos amigos e conhecidos.
Pessoas sob tensão, problemas pessoais, solidão, angústia e estresse.
Pessoas fiéis e sinceras em igrejas duvidosas ou sectárias.
 Jovens e crianças.
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As lições de Samaria.

2 Reis 6.24-29 // 7.3-9

1) 2 Reis 7.3 – Deus escolheu homens ................................. para falar do seu amor.




A lepra representava o ...........................................
Não espere ser ......................................... para evangelizar, pois já é. (1Cor.1.2)
Não permita que o ........................... impeça você de evangelizar. (1João 1.9 – Romanos 5.20)

2) 2Reis 7.4 - As .......................................... não podem nos impedir de evangelizar




Em João 16.33, Jesus nos ensina que vamos passar por .................................................
As aflições fazem com que nos ............................................... mais de Deus. (Tiago 1.12)
Não espere ficar tudo bem para .................................................................

3) 2 Reis 7.5-7 – Deus trabalha na nossa ...........................................



Deus age ........................................................... para ganhar almas.
Não existe acaso ou coincidência, sorte ou azar. Existe oportunidade.

4) 2 Reis 7.8 – Quem acha o reino de Deus, acha um grande ...........................................




Ganhamos vida eterna e vida em ...........................................
Ganhamos uma nova ......................................
Ganhamos muito mais do que possamos ..................................................

5) 2 Reis 7.9 – Precisamos compartilhar o ........................................... da salvação





Não podemos nos ..............................................
Precisamos ter o sentido de urgência. Temos boas notícias hoje! Lembre-se dos que precisam.
Não importa sua condição, Deus quer que você faça a sua parte imediatamente.
1. Sublinhe em sua Bíblia: Nós não estamos agindo bem.
Haverá castigo para aqueles que não estiverem falando as boas novas.
1. se for um crente verdadeiro, Deus vai mexer com você até você compreender e
fazer o que é certo.
2. Não evangelizar pode ser prova de ausência de vida. (árvore sem frutos)

VOCÊ ESTÁ AGINDO CERTO?
Você sabe contar a grande história do amor de Deus?

Os sete fatos da salvação
É um resumo do “plano eterno de Deus”. Chamamos de sete passos ou fatos a sequência desde a
criação e queda do homem até a ressurreição de Jesus, abrindo caminho para a salvação do homem que
por uma decisão de fazer Jesus o Senhor da sua vida alcança a graça da salvação em Cristo.
Fato 1 -

Deus ___________ o ___________ para ___________.
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Fato 2 -

O ________________ nos ___________ de ________.

Fato 3 -

O __________________ de Deus é ______________.

Fato 4 -

Deus ________ao ________________ em ___________ de ___________para reunir o
___________ a ___ ________.

Fato 5 -

Jesus Cristo _______________ para ___________ a ___________do ___________.

Fato 6 -

Jesus ___________a ___________ quando _________________ dentre os ___________.

Fato 7 -

Eu ___________ o ___________ de Deus quando eu _____________ nos ___________, e
_____________ minha ___________ a ___________ para ser meu ___________.

Agora preencha ao lado de cada figura com as palavras chaves:
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Versículos fundamentais para os sete fatos:
Versos mais ou menos em ordem de importância:

1.

Deus criou…. Gn. 1:27; Ef. 1.4

2.

O pecado nos… Rm. 6:23; Rm. 5:12; Rm. 3:23; Is. 59:1-2

3.

O amor de Deus…. Jo. 3:16; Rm. 5:8; I Jo. 3:16

4.

Deus veio ao mundo… Jo. 1:14; I Tm. 2:5; Lc. 19:10; Jo. 3:17

5.

Jesus morreu para pagar… I Jo. 2:2; Atos 4:12; Ef. 2:8-9; Mt. 20:28.

6.

Jesus destruiu a morte… Rm. 4:25; Lucas 20:36; I Co. 15:3-4; Jo. 14:6;

7.

Eu recebo… Rm. 10:9-10; Jo. 1:12; Mt. 10:32-33; Ap. 3:20; I Jo. 1:9

Princípios elementares sobre evangelismo
“O Êxito ao testificar consiste em anunciar a Cristo no
poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus”
(Dr. Bill Brigth)


Deus é quem realmente faz o trabalho. (João 16.8-11)



Fale com Deus sobre as pessoas, antes de falar com as pessoas sobre Deus. (oração)



Entre no mundo das pessoas e não deixe que o mundo delas entre em você.



Faça o que estiver ao seu alcance para alcançar. (1Cor:9:22: Fiz-me como fraco...)



Ouça as pessoas com amor. (Pv 18.2,13 / Tg 1.19)



Faça amigos para Jesus
o Jesus deu o exemplo. Ele era amigo dos pecadores. A atitude do Senhor era de aceitação das
pessoas visando a transformação, e não o contrário.
o Valorizar a pessoa é um alicerce importante.
o A mensagem é melhor aceita se houver confiança.(mensagem+amizade = persuasão)



Contate pessoas socialmente e desperte interesse.



Dialogue, não confronte e nem condene. (Jesus é quem transforma)



Mantenha-se na questão central.



Seja corajoso(a) e intrépido(a)
o Conhecendo muito bem a mensagem
o Tendo a motivação correta. (por amor)
o Tendo espírito obediente e vida de oração.



Viva o que prega.
o O testemunho é muito importante. Ele vale mais que mil palavras
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Como você diz é, às vezes, mais importante do que você diz. (Col.4.6)



Comece sempre com perguntas que tenham a ver com salvação ou que desperte interesse sobre as
coisas de Deus.



Use as escrituras memorizadas.



Não canse a pessoa, seja sensato.



A pessoa que Deus usa para evangelizar:
o É salva e tem certeza pois tem Jesus como o Senhor e vive isso.
o Conhece a Palavra de Deus e ora sempre.

Pastores,
pregadores
e líderes.

o Conhece o mundo e as pessoas sem se contaminar.
o Tem paixão pelas almas e tem tato.
o Seu entusiasmo por Cristo é contagiante.


Procure desenvolver o evangelismo em sua vida.

Evangelismo
Como estilo
de vida

Evangelismo
como
ministério.

Evangelismo de
tempo
integral

Nível 1 – Você cria e aproveita oportunidades para falar de Cristo. Você sabe dar as boas notícias.
Você está preparado para responder a qualquer um que pedir a razão da sua fé. (1Pd3.15). Você vive
em função do evangelho.
Nível 2 – Um pouco mais além. Você é um evangelista por ministério. (Ef 4.11; 2Tim4.5) Você tem
um tempo de evangelismo semanal. Você ouviu e atendeu a voz de Deus. Você está de prontidão.
Nível 3 – Você vive disso. Já entregou sua vida para isso. É sustentado por Deus.

Tarefa da Semana





Decorar o primeiro versículo de cada fato da salvação. (podem ser as referências e a ideia
principal. Ex: Quem tem Jesus não pode mais morrer pois é filho da ressurreição.)
Treinar falar os sete fatos da salvação, sozinho ou para alguém – cinco vezes na semana,
usando os versículos memorizados.
Memorizar 2Reis 7.9 fazendo sua meditação neste versículo em um dos dias, nos outros dias
meditar nos versículos que vai decorar dos fatos da salvação. Entregar esta meditação (com
cinco meditações) na próxima aula.
Esta tarefa completa é obrigatória. Não fazê-la significa desistir da matéria de evangelismo.
Fazê-la pelo mínimo significa tirar nota mínima.
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Uma história de pescador

Mat. 4.18-22

2) Mt. 4:18 - Evangelismo não é um…………………(Col. 4:5)



Procure as…………………, mas também crie as……………………
………………um tempo, um dia, uma hora para evangelizar (2 Tim. 4:2)

3) Mt. 4:19 - Jesus tem que ser o…………………… na sua vida.




Tenho que ser…………………( 1 Cor. 15:3-4)
Somos os………………… de salvação ( 1Tim. 1:16 )
…………………e………………… são importantes ( 2 Tim. 2:15 )

4) Mt. 4:20 - Tenho que largar as minhas………....................


A rede é tudo aquilo que me………………… de evangelizar ( 2 Tim. 2:4 )

As principais redes são:
Timidez e vergonha, diversos tipos de medo, falta de preparo bíblico, trabalho demais, passado sujo,
prioridades erradas, problemas com a auto-imagem, antigas amizades, família, estudo, etc.
 As minhas redes são:………………,…………………,……………………,.............................
………………,…………………,……………………,.............................………………,………
Sim

Não



Eu DECIDO largar estas redes, acima citadas, pois quero ser um ganhador de
almas para o reino de Deus. (At 20:24 )

Os sete fatos da salvação métodos.
Existem métodos que ajudam na visualização dos sete fatos.
Além do sistema em desenho, temos também em cubos e na
forma de cruz, folhetos, etc. Os métodos visuais ajudam a
despertar interesse no evangelizado além de manter o
evangelismo em um ritmo e ordem corretos.

Rom. 3.23; 6.23
Efésios 1.4

SATANÁS
EU E VOCÊ

EU E VOCÊ

Aquele que é a Pala vra ,
tornou-se ca rne e viveu
entre nós. Vimos a sua
glória, glória como do
Unigênito vindo do Pa i,
cheio de graça e de
verda de.
Joã o 1.14

.

1Cor.15.3
Rom.5.8

Por que Deus a mou o
mundo de ta l maneira
que deu o seu Filho
Unigênito,
pa ra que
todo a quele que nele
crê nã o pereça , ma s
tenha a vida eterna .
Joã o 3.16

João 1.12
Romanos 10.9

Aquele que ressuscitou Jesus
dará também vida ao corpo
mortal de vocês. Rom 8.11

A tarefa abaixo é obrigatória. Não fazê-la significa desistir da matéria de evangelismo.




Tarefa da Semana
Decorar além do primeiro versículo de cada fato da salvação também o segundo. .
Executar os sete fatos da salvação em desenho para no mínimo 5 pessoas diferentes de seu círculo. Não
precisam ser todos descrentes. (no mínimo 1 descrente)
Entregar um texto explicativo para cada versículo dos sete fatos.
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Desculpas e Alegações
o evangelista enfrentará os mais diversos tipos de desculpas arranjadas pelos pecadores. É bom que
o pregador as conheça de antemão e saiba refutá-las, embasado na Palavra de Deus. (Lc. 14:15-24).

1) OS INDIFERENTES
 É constituído por pessoas que parecem não se importar com a vida espiritual. Jo. 3:18

2) OS ATEUS
 Aqui encontramos aqueles que realmente tem dificuldades de crer e os que são simplesmente
zombadores Sl 14:1

3) OS QUE CONFIAM EM OBRAS PRÓPRIAS
 Muitas pessoas acreditam alcançar a salvação por seus próprios méritos. Ef. 2:8-9; Rm. 3:20.

4) OS OCUPADOS COM COISAS TERRENAS
 Esses são os que colocam os interesses pessoais em primeiro lugar.
a) “Perderei os meus negócios” Mc. 8:36
b) “Não quero perder amigos e parentes” Mt. 10:37

5) OS QUE ADIAM
 “Hoje não. Em uma outra oportunidade....” Quando alguém adiar a decisão de aceitar a Cristo Pv.
27:1; II Co 6:2

6) OS OBSTINADOS
 A teimosia de certas pessoas as vezes é tão grande que se torna em obstinação. Pv 29:1

7) OS QUEIXOSOS
 Sempre haverá alguém queixando-se por motivo particular. Há, porém, aqueles que por tudo
reclamam
a) “Queixas contra Deus” Rm. 9:20-21 e 11:33-34
b) “Queixas contra a Bíblia” II Pe. 2:21 e II Tm. 3:16
c) “Queixas contra os “crentes” Rm. 2:1; Rm 14:12 e Ez. 18:4

8) OS DESVIADOS
 Os que se deviam dos caminhos de Senhor são geralmente mais infelizes do que aqueles que nunca
o conheceram
 São muitos e vários os motivos que levam uma pessoa a se afastar de Deus:
a) Fé sem raízes Mt. 13:1-23
b) Desobediência espiritual I Sa. 15:23
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c)
d)
e)
f)

Falta de entregar-se completamente a Cristo II Co. 5:17
Negligencia na oração e meditação Sl. 119:11 e Jo. 8:32
Não comparecimentos nos cultos Hb.10:24-25
Amigos errados I Co. 15:33

9) OS FRACOS
 Há aqueles que fazem da sua suposta fraqueza um motivo para não aceitar a Cristo
a) “Não terei forças para permanecer” I Co. 10:13
b) “Vou melhorar primeiro” Mt. 9:12-13

10) OS QUE SE CONSIDERAM INDIGNOS
 Satanás, as vezes, convence as pessoas que elas são indignas de salvação
a) “Meus pecados são muitos” Lc. 19:10
b) “Temo não ser aceito por Deus” Jo 6:37
c) “Cometi um pecado imperdoável” Mt. 12:31-32

11) OS QUE SE ENGANAM
 Muitos são aqueles que se acham convertidos e são somente convencidos. Até mesmo os “crentes”
Pergunte: Se ele tem certeza que o Espírito Santo mora nele? At. 19:2; Rm. 8:9;
Se Jesus fez alguma mudança na vida dele depois que ele o recebeu Mt. 7:16-23
Se ele morresse hoje para onde ele iria? Jo. 12:35; I Jo. 2:11; Rm 8:1-2;

Evangelismo no seu próprio lar.
Para evangelizar o mundo, você precisa ter certeza de que já evangelizou ou está evangelizando a sua
própria casa.

1)
Ganhando os filhos
a)
Ensinando o caminho (Pv. 22:6)
b)
Praticando o evangelho no lar. (sendo
exemplo)
c)
Levando os filhos à igreja.
d)
Disciplinando.
e)
Orientando na escolha dos amigos.
f)
Fornecendo opções saudáveis.
g)
Orando por eles

3)
Ganhando o marido
a.
Sem palavras (1 Pd 3.1)
b.
Pelo seu honesto procedimento e
paciência. (1 Pd.3.1-2)
c.
Pela Beleza interior. (1 Pd 3.3-4)
d.
Esperando em Deus e orando.
e.
Com auxílio de outros salvos.
4)

2)

Ganhando a esposa
a.
Amando-a como Cristo amou a igreja.
(Ef. 5.25-33)
b.
Sendo atencioso e não grosseiro. (1
Pd. 3.7)
c.
Exercendo autoridade com
humildade. - Orando sempre por ela.

Ganhando os pais, irmãos e demais parentes.
a.
Pela obediência e ou respeito. (Ef 6.13)
b.
Pelo exemplo. (I Tm.4:12-16)
c.
Orando por eles
d.
Não discutindo ou censurando. (II
Tm. 2:14-16 e 23-26)
e.
Convidando-os.

Tarefa da Semana



Memorizar Atos 4:12; Lucas 19:10; II Coríntios 5:17; I Timóteo 2.5.
Aprender como responder as desculpas e alegações: 3, 4, 5, 9, 10,11. (haverá prova)
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Evangelismo pessoal. Abordagem.
Uma das maiores dificuldades para aqueles que estão aprendendo a evangelizar,
certamente é saber como abordar (como chegar a) pessoas com o intuito de lhes falar
as boas novas de Jesus. Desenvolvemos então, um sistema, que o auxiliará a agir
corretamente. Chamamos de: Sistema SOFAVVE. Este sistema nos ajudará a
memorizarmos os 6 passos de uma abordagem segura e eficiente.

SOFAVVE
1)

SORRIR
a. Seja simpático(a). Se você sorrir para uma pessoa na rua, ela sorri para você também. Então
ao se aproximar da pessoa, esteja sorrindo e fique assim até o final.

2)

FOLHETAR
a. Entregue um bom folheto dizendo: aceita um folheto da palavra de Deus? (ponte)
b. Não se preocupe com o que a pessoa vai pensar. Nosso objetivo ao dar o folheto é realmente
deixar claro o que você pretende fazer. Se ela aceitar o folheto, ouvirá suas palavras.
c. Dê preferência a folhetos que tenham boas mensagens e não os carimbe.

3)

APRESENTAR-SE
a. Diga o seu nome e pergunte o da pessoa. A partir daí chame a pessoa sempre e
constantemente por seu nome. Isto valoriza e prende a atenção.

4)

VERIFICAR TEMPO
 Verificar se a pessoa tem tempo disponível para ouvir você, evitando perguntar se
ela tem tempo. Ex: Você tem dois minutos para ouvir...?
 Descobrir com perguntas criativas: (exemplos)
1. Na praça: Você está esperando alguém?
2. No ponto de ônibus: Que ônibus você vai pegar?
3. No ônibus: Onde você vai descer?
4. Em frente da casa: A panela está no fogo?
 Obs: estas perguntas são perguntas pontes para iniciar uma conversa. Converse
apenas o necessário para saber se a pessoa vai ter tempo de ouvir você.
 Obs: Se a pessoa não tem tempo. Não insista.

5)

VERIFICAR CORAÇÃO
 É o momento em que você vai descobrir o estado do coração da pessoa.
 Pergunta padrão: (experimentada) Você se interessa pelas coisas de Deus? Nunca
pergunte qual igreja a pessoa freqüenta. Geralmente é possível distinguir bem os
salvos e os não-salvos neste ponto. (veja se a pessoa tem certeza da salvação)
 Ao descobrir que a pessoa precisa do evangelho, procure fazer a ponte para o
próximo passo. Ex: Você já ouviu falar...? Você conhece...?
 Obs geral: Não demore muito tempo nestes passos. O mais importante virá agora.

6)

EVANGELIZAR
 É o momento em que você vai apresentar o evangelho, de preferência usando um
método que treinou bastante.
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Lucas 10.1-11

Dicas do Mestre
Jesus foi o maior evangelista de todos os tempos. Vamos aprender ou rever alguns
princípios com Ele no evangelho de Lucas 10.1-11.
1) Lc 10.1 – Deus nos envia adiante
 Evangelista é soldado de frente
2) Lc 10.1 – Não vá sozinho, vá de dois em dois.
 Homem evangeliza homem –mulher evangeliza mulher. (de preferência)
3) Lc 10.2 – Somos resposta de Oração de Jesus . (trabalhadores na colheita)
4) Lc 10.3 – Tomem cuidado.
 Somos ovelhas no meio de lobos.
 Cuidado com a aparência do mal.
5) Lc 10.4 – Não leve dinheiro, jóias , etc. -Para a guerra você só leva o essencial.
6) Lc 10.4 – Não pare para conversar
 Satanás vai mandar pessoas conhecidas.
 Seja resoluto! Não deixe que nada o distraia.
7) Lc 10.5 – Mostre o que foi fazer claramente.
 Daí a importância do folheto.
 Não perca o foco. Evite que a conversa se desvie do seu objetivo.
8) Lc 10.6 – Não force ninguém a ouvir você.
 Lembre-se que o a humanidade tem livre arbítrio.
9) Lc 10.7-8 – Coma e beba o que te oferecerem.
 As pessoas são mais receptivas se você for mais receptivo.
 Não se preocupe, Deus o protegerá.
10) Lc 10.9 – Se houverem problemas naquela casa, ore.
 Os problemas podem ser diversos, até mesmo doenças ou sentimentais. Lembre-se: o
homem sem Deus está sofrendo cada vez mais.
 Mais uma vez não perca o foco. Eles precisam do médico dos médicos primeiro.
11) Lc 10.9 – Dê as boas notícias com alegria e entusiasmo.
12) Lc 10.10-11 – Faça o trabalho independente dos resultados.
 Sinta-se com a missão cumprida. Prepare-se para o sim e para o não.
 Deixe uma mensagem final para que a pessoa que não recebeu o evangelho fique pensando.

Tarefas da Semana



Evangelizar no mínimo cinco descrentes. (tarefa obrigatória).
Entregar todas as tarefas, caso não tenha feito ainda, até próxima aula: (tarefas obrigatórias)
 Decorar o primeiro e o segundo versículo de cada fato da salvação. (podem ser as
referências e a ideia principal).
 Treinar falar os sete fatos da salvação, sozinho ou para alguém – cinco vezes na semana,
usando os versículos memorizados.
 Memorizar 2Reis 7.9 fazendo sua meditação neste versículo em um dos dias, nos outros
dias meditar nos versículos que vai decorar dos fatos da salvação. Entregar esta meditação
(com cinco meditações).
 Executar os sete fatos da salvação em desenho para no mínimo 5 pessoas diferentes de seu
círculo. Não precisam ser todos descrentes. (no mínimo 1 descrente)
 Entregar um texto explicativo para cada versículo dos sete fatos.
 Memorizar completamente Atos 4:12; Lucas 19:10; II Coríntios 5:17; I Timóteo 2.5.
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Atos 1.8.
“Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em
Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra”.

1)

-

Dunamis – receberão poder

 Jesus, em suas últimas palavras antes de subir aos céus, afirmou que nós, os cristãos
receberíamos poder (capacitação). A palavra usada para isto foi esta que você vê acima. É a
mesma palavra da qual se originou a palavra “Dinamite”.

2)

-

Pneuma – quando o Espírito Santo estiver em vocês

 O Espírito Santo nos capacita. (1João 2.20,27)

Martus – para serem testemunhas

3)

 Jesus quer que nós sejamos testemunhas da sua obra. Ele deseja que nós levemos as boas novas
para todos os que precisam. Ele nos capacita e nos ordena.

4)

-

Jerusalém ---

-

Judéia

-

Samaria -

e até os confins da terra. O plano de Jesus para
o evangelismo da igreja.
 Jesus nos ensinou uma fórmula muito interessante, que foi usada à risca pelos apóstolos e os
primeiros evangelistas. Veja a tabela abaixo e atente às comparações.
Plano de Jesus Plano pessoal
Jerusalém
Pessoas do seu
convívio diário. Sua
família e pessoas que
moram na sua casa.
Judéia
Seus amigos e
conhecidos
Samaria
Pessoas que você tem
dificuldade.

Confins da
terra

Plano da Igreja local
A igreja deve procurar
atingir primeiramente as
pessoas que ficam no
mesmo bairro e ou cidade.
Atinja também o seu
estado da federação.
A igreja tem que ir a
lugares mais distantes,
outros estados. O Brasil.

Todas as pessoas que Mesmo evangelizando no
Deus colocar no seu local onde está, Deus
caminho.
manda enviar pessoas até
os confins da terra.

Obs:
Os discípulos começaram a
evangelização de uma forma
poderosa na própria cidade de
Jerusalém.
Judéia era uma espécie de província
onde ficava Jerusalém.
Samaria era uma província também,
mas era um lugar que os judeus
evitavam. Jesus mandou levar o
evangelho lá também.
Aqui não há mais limites, onde
houver uma alma a ser ganha, a
igreja deverá ir. Esta é a nossa
missão e responsabilidade.

Metodologia de evangelismo e discipulado.
Evangelismo e discipulado não sobrevivem sozinhos, os dois têm abordagens diferentes, mas o
mesmo objetivo final. Ambos fazem parte da grande comissão Mt. 28:19-20. Alguns lembretes importantes
farão muita diferença para o resto da vida cristã do novo convertido:
1) A preparação para o evangelismo.
 Leve sempre canetas com você.
 Se puder use fichas de decisão.
 Ore para Deus preparar o local, o clima e os futuros discípulos.
 Esteja com o método estudado e os versículos decorados. (Pv. 21:31)
 Confie em Deus para mudar as vidas, Ele é quem faz o trabalho (Jo. 16:8)
 Não tenha medo dos homens, mas sempre tenha cautela! (Mt. 10:28)
 Cuidado com locais perigosos. (Mt. 10:16-23) e (Pv. 22:3)
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2) No momento do evangelismo. (aqui você faz um amigo).
 Chame a pessoa pelo nome. Você valoriza e chama a atenção.
 Anote todos os dados para fazer um futuro contato por telefone, carta ou visita.
 Pegue um ponto de referência. (moro perto da farmácia.... eu trabalho no ......)
 APÓS A DECISÃO, convide a pessoa para sua igreja e marque a 1ª visita.
 Sempre deixe um clima de amizade e não de cobrança e pressão.
 Deixe claro: Salvação não depende de ir a igreja, todavia é bom ir (Hb. 10:24-25)
 Após a decisão, se puder, fale as promessas básicas da salvação:
Deus perdoou todos os seus pecados passados, presentes e futuros. (I Jo. 1:9)
O Espírito Santo agora mora em você e te dá a vida eterna (Ef.1:13 e I Jo. 2:25)
Deus nunca irá te abandonar, Ele mora em você. (Hb. 13:5)
Você se tornou filho de Deus, nasceu espiritualmente e precisa crescer. (Jo. 1:12)
3) Após o evangelismo. (você é o pai espiritual, cuide do seu filho).
 Você deve fazer o primeiro contato com até 48 horas do dia da decisão.
 Relembre a pessoa da decisão feita e dê os parabéns novamente.
 Convide, mas NÃO PRESSIONE a pessoa a mudar de vida ou de religião.
 Fale mais das programações da sua igreja e NÃO FALE MAL da igreja dela.
 Se a pessoa não quiser ir, insista moderadamente. Não seja um chato inconveniente.
a) Se a pessoa ficar na sua igreja:
 Apresente-a para todos os seus amigos.
 Mostre real interesse pela pessoa; ela não é uma tarefa, é uma alma preciosa.
 Vá com calma, tenha paciência; não espere mudança radical brusca.
 Mantenha contato com a pessoa uma vez por semana durante o primeiro mês.
 No segundo mês, não sufoque, deixe a pessoa fazer outras amizades Pv. 25:17
 Somente deixe por completo o discipulado quando a pessoa tiver muitos elos
fortes. (use o ministério de integração, balcão de GA/GO)
 Incentive ao batismo.
 Os grupos pequenos são fundamentais para firmar a pessoa na igreja.
 Obs: Não seja o “guia espiritual”. A pessoa deve buscar a vontade de Deus na
Palavra, todas as respostas estão lá. Não fique “orientando demais” (mandando) na
vida da pessoa. Você não é o Espírito Santo da vida dela. Mostre o caminho.

Compromisso de Vida.
Estamos encerrando esta aula de evangelismo e esperamos que você tenha entendido a urgência de
fazermos esta obra. Oramos para que você nunca mais deixe esta chama apagar de sua vida. De nada
adianta o que se aprende se não se pratica. Você é um(a) missionário(a) do Senhor Jesus aqui neste mundo.
Não perca nenhum daqueles que Deus lhe der. Use a sua vida para acertar o alvo. Agora, se comprometa:

Eu,................................................................................................................... me comprometo a usar
o que aprendi sobre evangelismo para a glória de Deus e a nunca deixar de aprender e
desenvolver a minha vida em relação ao evangelismo. Entendo que me tornar mais parecido com
Cristo e fazer com que outras pessoas se pareçam com Ele também, é a minha missão de vida. Sou
um missionário do Senhor e decido que minha vida será o mais eficiente possível para o Reino de
Deus. Levarei as boas novas do Senhor onde quer que eu vá.
Manaus, ..... de .................... de 2017
........................................................
Assinatura

