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EVANGELIZANDO VIDAS
EVANGELHO
A Palavra grega evangelion – significa literalmente “boa notícia”. A palavra
encontra-se no singular, mostrando assim, que há somente um evangelho, o
evangelho de
Jesus Cristo. Na prática, nenhuma outra religião pode usar esta palavra para referir à
sua
mensagem ou doutrina. Esta palavra pertence exclusivamente ao Cristianismo.
O Evangelho são boas novas de quê? De perdão para os pecados, de salvação para a
alma e de vida eterna em Cristo Jesus. Paulo definiu o evangelho como “...o poder de
Deus
para salvação de todo aquele que crê.” (Rm 1:16)
O Evangelho teve seu início logo após o pecado, quando Deus prometeu que viria o
descendente da mulher e este pisaria a cabeça da serpente (Gn 3:15). A palavra
evangelho é
encontrada 72 vezes no Novo Testamento nos seguintes contextos:
a) O Evangelho de Deus (Rm 1:10; 15:16; 2 Co 11:7)
b) O Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus (Mc 1:1)
c) O Evangelho do Seu Filho (Rm 1:9)
d) O Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo (2 Ts 1:8)

e) O Evangelho de Cristo (2 Co 10:14)
f) O Evangelho da graça de Deus (At 20:24)
g) O Evangelho da glória de Cristo (2 Co 4:4)
h) O Evangelho da glória de Deus Bem-aventurado (2 Tm 1:11)
i) O Evangelho da vossa salvação (Ef 1:13)
j) O Evangelho da paz (Ef 6:15)
k) O Evangelho do Reino (Mt 4:23; 9:35; 24:14)
l) O Evangelho do Reino de Deus (Mc 1:14)
m) O Evangelho eterno (Ap 14:6)
I.2 EVANGELIZAÇÃO
É o ato de comunicar o evangelho. É o ato de evangelizar. A palavra
“evangelização” indica ação, significando “pregar o evangelho”. Mas o que é
evangelizar?
Devo dizer que não existe unanimidade quanto a este conceito. Existem dois
conceitos
básicos sobre o que seria evangelizar:
Evangelizar é a comunicação do evangelho à alguém de tal maneira que este
pudesse tomar uma decisão consciente de aceitação ou rejeição à pessoa de Jesus
Cristo
como Senhor e Salvador.
Evangelizar é a comunicação do Evangelho seguida da conversão do ouvinte.
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Diante deste dilema, fica a pergunta: quando podemos considerar alguém
evangelizado? Quando uma pessoa ouve o evangelho e encontra-se capaz de decidir
se quer
ou não seguir a Jesus? Ou quando ouve o evangelho e toma a decisão de seguir a
Cristo?
O segundo conceito é equivocado. Porque este define a evangelização em termos de
um efeito produzido na vida dos outros. Os missionários que lutam muito, às vezes
sem ver
nenhuma conversão, poderíamos dizer que eles não estão evangelizando? De maneira
nenhuma. Sabemos pelas escrituras que o Evangelho deve ser pregado por todos os
cristãos, mas quem convence e opera o novo nascimento é o Espírito Santo (Jo 3:7,
8; Ez
36:26 e 27). Sabemos ainda que Deus deu ao homem capacidade volitiva para decidir
se
quer ou não seguir a Cristo. O evangelista lança a semente, mas o Senhor dá
crescimento. O
Evangelista lança redes mas o Senhor traz os peixes. E o ouvinte se entrega ou
rejeita a
Cristo. O Dr. Peter Wagner e o Dr. John Stot definiram da seguinte forma o conceito
da
evangelização:
“A natureza da evangelização é a comunicação das boas novas. O propósito da
evangelização é dar aos indivíduos e grupos uma oportunidade válida para
aceitarem a Jesus Cristo. A meta da evangelização é persuadir homens e mulheres
para que cheguem a ser discípulos de Jesus Cristo e sirvam a Ele na comunhão de
sua Igreja.”

Diante desta definição, queremos destacar três aspectos que constituem a ação
evangelizadora:
Proclamação: Seria a comunicação ao pecador a respeito de sua condição de
escravo do pecado, da natureza e conseqüência dessa escravidão, do amor de Deus e
Sua
providência em Jesus Cristo para salvação deste e da chamada divina para uma
decisão por
Cristo Jesus
Convencimento – O evangelista nesta ação, seria apenas um instrumento nas mãos
do Espírito. Pois é o Espírito que convence e muda o coração do pecador.
Integração – Depois da conversão do pecador, este deve ser levado a um
compromisso
com o corpo visível de Cristo (a Igreja), onde seria discipulado e levado ao
desenvolvimento e amadurecimento da sua fé em Cristo Jesus (Ef 4:12,13).
O fato de evangelizar significa:
Ganhar vidas para
Edificar vidas em
Enviar vidas por
II Corintios 5.17; Colossenses 1.28; João 20.21
EVANGELISMO – É A DOUTRINA OU ESTUDO SOBRE A PRÁTICA DA
EVANGELIZAÇÃO.
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CAPÍTULO II
POR QUÊ EVANGELIZAR?
II.1 ORDENANÇA
O Senhor Jesus é o motivo supremo e também e a Autoridade que nos manda pescar
homens para Ele. Ele é o Mestre por excelência, e o exemplo na arte de fazê-lo.
Ele promete êxito na tarefa, se cumprimos a condição de O seguirmos.( Mt.4:19. )
Deve ficar claro, também, que o êxito na incumbência de evangelizar não significa
exatamente que se converta casa pessoas a quem se fale.
Isto não aconteceu nem com o Senhor Jesus, quando esteve corporalmente entre nós
na terra (Mt.19:16-22).
O mesmo pode se dizer dos Apóstolos (At.17:5, 32; At. 19:9), são exemplos de
momentos em que a Palavra levada pelos Apóstolos não foi aceita pelos seus
ouvintes.
Porém, cada ser humano que houve a Palavra de Deus , que é evangelizado, há de
serntir-se responsável pela sua reação, não perante quem lhe prega o evangelho, mas
diante
de Deus (IICo. 5:17-21).
Testificar aos homens, apresentando-lhes as verdades do Evangelho ou Boas Novas
a cerca de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é obrigação séria e
responsabilidade de
cada cristão.
Não queremos responder esta pergunta para simplesmente termos um conhecimento
teórico das razões bíblicas para evangelizarmos. Mas para encontrarmos as
motivações

bíblicas para a evangelização, porque a motivação brota do coração, e a obra de
evangelização deve ser feita por um coração dominado pelo amor a Deus e ao
próximo.
A Bíblia nos apresenta vários apelos ao evangelismo. Não podemos como crentes,
ficar indiferentes diante da realidade que se nos apresenta.
a- Apelo de Deus - Isaías 6.8
b- Apelo de Cristo
b.1. A força constrangedora da cruz - 2 Co 5.14
b.2. A força do Seu mandamento - Mt 28.19 e Jo 20.21
b.3. A força do Seu poder transformador - Mc 1.17
c- Apelo do Espírito Santo - Atos 13.2
d. Apelo dos perdidos - Mt 9.36
d.1. Sua alma tem valor - Mc 8.36-37
d.2. Estão condenados - Rm 3.10-12
d.3. Só Jesus pode salvá-los - Atos 4.12
e- Apelo dos servos de Deus - Lc 5.6-7
II.2 . IDE
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QUANDO? - Enquanto caminho, quando eu for. Enquanto o crente está indo, ou seja,
vivendo, ele está levando alguém a uma tomada de posição em relação a Jesus Cristo.
ONDE? - todas as nações - grupos de povos, em toda a parte - lugar por onde
passar.
II.2.1 Conhecimento do valor e da situação da alma humana
Sabemos que uma alma vale mais do que o mundo inteiro e que Deus amou a
humanidade de tal forma que mandou o seu Filho para morrer por ela. Mas a situação
de
todas as almas é de condenação e perdição.
“Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus...” (Rm 3:23)
“...quem não crê, já está condenado; porquanto não crê no nome do unigênito Filho
de Deus.” (Jo 3:18).
“E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo.”
(Ap 20:15)
II.2.2 Conhecimento de que só Cristo salva
Sabemos que só há um meio para a salvação – Jesus Cristo. E somente nós, os
cristãos,
temos este pleno conhecimento. Como poderíamos, então, deixar de falar de Cristo?
“Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai, senão
por mim.” (Jo 14:6)
“E em nenhum outro há salvação; porque também debaixo do céu nenhum outro
nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos.” (At 4:12)
“Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo,
homem...” (1 Tm 2:5)
II.2.3 Por amor ao próximo
Tendo conhecimento das motivações anteriores, chegamos a conclusão que o ato de
não
evangelizar é um ato de profundo egoísmo. Sendo, assim, um pecado. Devemos
evangelizar

porque amamos o nosso próximo e não queremos vê-lo perdido eternamente. Paulo,
dominado por este amor, estava disposto a sacrificar a própria vida na pregação do
evangelho (At 20:19-24)
“...Amarás ao teu próximo como a ti mesmo.” (Mt 22:39)
“Livra os que estão destinados à morte, e os que são levados para a matança, se os
puderes retirar.” (Pv 24:11)
II.2.4 Gratidão a Deus
Para a glória de deus (ICo. 10:31) - Como em todas as cisas que fazemos em nossas
vidas. Pela gratidão a deus - Por Sua Graça ao salvar-nos , e o reconhecimento por
suas
bênçãos. O amor a deus - O nosso amor a Deus.
Quando contemplamos o amor de Deus por nós, este nos coloca um sentimento de
gratidão a Ele por nossa salvação em Cristo. A melhor forma de demonstrarmos
gratidão a
Deus é compartilharmos com os outros o amor de Cristo e nossa fé nEle.
“Porque o amor de Cristo nos constrange...” (2 Co 5:14)
“Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro.” (1 Jo 4:19)
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Cristo
Jesus Cristo nos deixou bem claro que a sua vontade é que cada um de nós leve
outras
pessoas a Ele.
“Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações...” (Mt 28:19)
“...Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura.” (Mc 16:15)
“...assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós.” (Jo 20:21)
II.2.6 Responsabilidade diante de Deus
A idéia da responsabilidade pessoal e a de prestar contas a Deus, o juiz soberano, era
um
estímulo importante à evangelização na igreja primitiva. Com certeza todos iremos
comparecer diante de Deus e prestaremos contas pela divulgação ou não do
evangelho de
Cristo.
“Pelo que desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes.
Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um
receba
segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o
temor
que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé...” (2 Co 5:9-11)
“Se eu disser ao ímpio: O ímpio, certamente morrerás; e tu não falares para
dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniqüidade, mas o seu
sangue
eu o requererei da tua mão. Todavia se advertires o ímpio do seu caminho, para que
ele se
converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniqüidade; tu,
porém,
terás livrado a tua alma.” (Ez 33:8,9)
II.2.7 Desejo pela volta de Cristo

Gostamos de cantar e falar a palavra Maranata, que quer dizer “Ora, vem, Senhor
Jesus!”
Se queremos realmente que Cristo volte, devemos pregar o evangelho em todo o
mundo.
“E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas
as
gentes, e então virá o fim.” (Mt 24:14)
II.2.8 Fazei discípulos
BATIZANDO é a identificação com Cristo. Pelo batismo o crente se identifica com
Cristo
na Sua morte e ressurreição. Romanos 6.3-6.
ENSINANDO - envolve o conhecimento e prática dos princípios que estão na Bíblia.
Isso
vai levar a pessoa mais e mais a um estilo de vida semelhante ao de Jesus.
Quatro coisas essenciais para uma pessoa se tornar discípulo de Cristo:
A- Conversão ou Novo Nascimento
B- Identificação com Cristo
C- Integração na nova vida
D- Reprodução Espiritual
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CAPÍTULO III
EVANGELISMO PESSOAL
Esfera de ação do evangelista:
* a família - João 1.40-42
* os amigos - João 1.45
* os colegas de trabalho (oficina, fábrica, escritório)
* escola
* os presos - Atos 16.25-31 e Filipenses 4.22
* mundanos - João 8.1-1-11 e 4.1-30
* desconhecidos - Atos 8.26-40
III.1. PRINCÍPIOS BÁSICOS NO EVANGELISMO PESSOAL:
A. Apresente Cristo no poder do Espírito Santo.
Ø O Espírito Santo foi prometido para nos dar poder para testemunhar. Atos 1.8
Ø Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, transformara-se, de homens
tímidos e medrosos que eram, em corajosas testemunhas de Jesus Cristo. Atos 4.8
B. Vá em amor.
Ø O amor é o maior poder conhecido pelo homem. 1 Coríntios 13.4-8.
Ø O amor deve ser nossa motivação principal para apresentarmos Cristo aos outros.
2
Coríntios 5.14-15
C. Tome a iniciativa de apresentar Cristo a outros.
Ø Deus usou pessoas para levar a mensagem do evangelho aos outros. Romanos
10.14-15
Ø Os cristãos primitivos tomaram a iniciativa de transmitir Cristo aos outros. Atos 4.8
Ø Não devemos forçar ninguém a nos ouvir; devemos falar com aqueles que querem
nos ouvir. Atos 16.13-14.

Ø Jesus prometeu que faria daqueles que o seguissem pescadores de homens.
Marcos
1.17
D Apresente a mensagem do evangelho de forma simples.
Ø Paulo, um homem culto e brilhante, pregou o evangelho de maneira simples. 1
Coríntios 2.1-5
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Ø É o evangelho que é "o poder de Deus para a salvação" - e não a nossa eloquência
ou capacidade de persuasão, Romanos 1.16.
Ø O evangelho é uma mensagem simples e comunica tanto para o coração do homem
como para o seu intelecto. 1 Coríntio 1.17-18.
E Dê a pessoa a oportunidade de receber a Cristo.
Ø Uma pessoa se torna filho de Deus quando recebe a Cristo. João 1.12.
Ø Para receber a Cristo o homem precisa invocar o nome do Senhor. Romanos 10.813.
Ø Paulo deu ao carcereiro de Filipos uma oportunidade para receber a Cristo. Atos
16.29-32.
F. Deixe os resultados com Deus.
Ø Deus, o pai, é o único que pode levar uma pessoa para Cristo. João 6.44.
Ø O Espírito Santo confirma a verdade da Palavra de Deus. 1 Tessalonissenses 1.5
III.2. ERROS QUE DEVEMOS EVITAR
Um engano que se pode cometer, na evangelização e: falar a uma pessoa acerca da
sua relação para com o Senhor Jesus e o perigo da sua perdição, e se não se
consegue
convencê-la, utilizar de esforços humanos até afastá-la definitivamente, em vez de
ganhála.
É um erro também a tentação de ficar satisfeito com uma concordância superficial
em vez de conseguir-se uma decisão genuína. É fácil confundir um aparente
convencimento
humano com uma convicção de um a conversão operada pelo Espírito Santo.
III.3 COMO AGIR DIANTE DAS SEGUINTES SITUAÇÕES
1. Eu me considero bom; não pretendo mudar-me de religião.
A Bíblia diz que ninguém é bom. Is 64.6, Mc 10.18 e Rm 16.31
O homem é salvo única e exclusivamente por Jesus. At 4.12 e 16.31
2. Qualquer religião serve.
A religião em si não salva ninguém. Uma boa religião é aquela que nos ajuda a
conhecer o plano de Deus e nos aproxima dele. Algumas religiões nos ensinam
princípios
que são contra os princípios estabelecido pela Palavra de Deus.
Somos salvos pela ação de Jesus em nossa vida. Ex. de religiosos não salvos:
1. Moço rico. - Mc 10.17-22;
2. Cornélio. - At 10.3
3. Nicodemos. - Jo 3.1-8
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3. Ah! Para ser salvo não precisa ir à igreja...

Ir à igreja não salva, mas os salvos em Jesus Cristo se reúnem para manter
comunhão uns com os outros e adorar a Deus juntos. - Sl 133; At 2.44; Hb 10.25; 1Jo
1.3,7.
4. Sou mau elemento, e deus não quer um pecador assim...
Deus não rejeita ninguém. Aquele que confessa seus pecados e os deixa, alcança
misericórdia. - Jo 3.16; Is 1.18; Rm 5.20
5. Agora não me decidirei; mais tarde...
Pv 8.17; 1 Co 6.2; Pv 27.1
6. No fim todo mundo será salvo; deus não condena ninguém
Deus não condena. O homem escolhe seu caminho. Quem nEle crê não entra em
condenação mas que não crê já está condenado. - Mt 12.37; Jo 3.17-19; 12.47-49; 2
Pe
2.4,9.
7. meus amigos e colegas me deixarão se eu me tornar crente
Não haverá jamais falta de amigos para os salvos em Cristo. - Mc 10.29-30; Sl
27.10; Jo 15.14-15.
8. Sua bíblia é protestante ou católica?
O fato de eu escolher esta ou aquela Bíblia não me torna um salvo, mas sim o fato
de eu estar disposto a praticá-la. A Bíblia é a Palavra de Deus e nos revela sua
vontade para
conosco. - Tg 1.22. Você não gostaria de estudar comigo na Bíblia Católica?
9. Sua bíblia não é aprovada pela igreja
Não. Porque é a Bíblia que aprova a igreja, e não a igreja a Bíblia. Pela doutrina
contida na Bíblia, pode-se avaliar se uma igreja é falsa ou verdadeira. - Jo 12.48.
10. eu não creio na bíblia
Você não é o primeiro e nem será o último com esta opinião. Deve existir, contudo,
um motivo para sua dúvida e poderíamos conversar sobre isso. A Bíblia tem
transformado a
vida de muitos homens e enfrentando as maiores perseguições, mas tem resistido a
tudo
através dos séculos. Hoje ela é o livro mais lido no mundo e cada ano tem sido
distribuído
só no Brasil mais de 1 milhão de exemplares. Suas profecias se cumprem, seus
ensinos dão
vida nova aos homens e declaram seu futuro. Eu o desafio à sua leitura. - Sl 119.105;
II Tm
3.14-17.
11. Leigo não pode ler a bíblia
Todos os homens podem ler a Palavra de Deus. Ela é que nos inspira à fé nEle.
Deus não faz acepção de pessoas e é de sua vontade que todos os homens cheguem
ao
conhecimentos da verdade. - Jo 17.17; 8.32; II Co 6.7.
12

12. A bíblia foi escrita por homens
É verdade, pois Deus encheu alguns homens com seu Santo Espírito e lhes falou sua
vontade. A Bíblia é a Palavra de Deus revelada ao homem. II Pe 1.19-21; II Tm 3.16.

Ela
contém inclusive as palavras do próprio Jesus e Ele foi enviado por Deus, o Pai, para
nos
trazer esta boa noticia.
13. O papel aceita tudo
A Bíblia não é um livro comum. Todas as coisas que o homem faz tendem a
desaparecer e com o tempo são esquecidas. Os homens escrevem livros aos milhares,
fazem
pesquisas, alteram textos, capas, etc... e um suplanta o outro. A Bíblia permanece
com seu
texto original através dos séculos, e é sempre atual e cada vez mais apreciada e lida.
É uma
fonte de pesquisa, a base da legislação no mundo inteiro e revela Deus aos homens. É
perseguida, criticada, desprezada, no entanto permanece intacta até hoje e cada vez
mais
preciosa. - Hb 4.12; Sl 119.9
14. Eu não creio em deus
Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Para Ele ser o que é não
necessita que você o reconheça. O comunismo prega a inexistência de Deus, no
entanto Ele
está agindo com muito poder na Rússia, China, Índia independente de se crer ou não
nEle.
Quem o aceita será salvo. Quem o rejeita é condenado. Até mesmo os ateus tem um
calendário e escrevem nele o ano: 1997, dando assim o maior testemunho do
nascimento de
Jesus, ou seja, a vinda do Deus Filho vindo ao mundo para nos salvar.
15. A bíblia de vocês é falsa; falta-lhe sete livros
Os sete livros que existem a mais na Bíblia Católica são considerados apócrifos, isto
é, não inspirados e isto é reconhecido pela própria Igreja Católica. Portanto não
coloca-los
na Bíblia só lhes aumenta o valor e não diminui.
16. ninguém segue como está escrito na bíblia.
A prática dos princípios bíblicos só e possível para aqueles que nasceram de novo;
nasceram de Cristo. Realmente, por isso só os homens jamais poderiam cumprir a
Palavra
de Deus. Todos precisamos da capacitação do Espírito Santo que é dado a nós no
momento
que cremos. Quando Cristo vive em nós então podemos viver como Ele quer que
vivamos.
- II Co 5.17; Ef 2.2.
17. Na bíblia há muitas discordâncias
Pelo contrário, a Bíblia não se contradiz, se, contudo você tem um ponto que julga
haver controvérsia, poderemos conversar em particular quando quiseres.
18. Há tantas religiões... e todas vivem em discórdia...
O nome de uma igreja não é capaz de salvar. Onde existe homens, existe diferença
de opinião. Siga a Bíblia, procure se orientar por ela e escolha uma igreja onde a
verdade da

Palavra de Deus é pregada e vivida.
19. Leio a bíblia, mas não entendo
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Dt. 29-29 - Existem coisas que ainda não entendemos. Pergunte a alguëm mais
experiente e muitas perguntas serão respondidas, outras o Senhor te revelará quando
lhe
aprouver.
20. Mas como poderei saber a verdadeira religião
Tg 4.8-10; 1.19-27
III.4 MENSAGENS BÁSICAS PARA EVANGELISMO PESSOAL.
* Fé mal dirigida.
Muitas pessoas buscam segurança em coisas alheias a Cristo. Deus que fala de si
mesmo como um refúgio (Dt 33:27), disse a Isaías (28:14-20) que o povo que se havia
refugiado na mentira, falso refúgio que não poderia salvá-lo. As coisas em que
confiavam
eram semelhantes a uma cama demasiado curta, ou um lençol ou cobertor demasiado
pequeno para cobrir uma pessoa. Provérbios 14:12 fala-nos de um caminho que
parece
direito, mas conduz à morte. Em Mateus 7:24-29, Jesus fala da tragédia da fé mal
dirigida.
As pessoas confiam em muitos falsos refúgios em nossos dias. Alguns serão bons
em si mesmos, mas não podem salvar. Talvez lhe seja conveniente pôr um "X" junto
aos
falsos refúgios que aparecem nesta lista e nos quais muitas pessoas de seu bairro
confiam,
em vez de irem a Jesus em busca de segurança e salvação.
Falsos refúgios
- vida boa
- esforços próprios
- ser membro de igreja
- anjos
- outras religiões
- oração dos pais
- espíritos
- posição social
- servir a pátria
- santos
- imagens, quadros
- religião do esposo
- antepassados
- Bíblia em casa
- religião da esposa
- dinheiro
- observar rituais
- negar-se a si mesmo
- horóscopos
- tábua de ouija

- ofertas à igreja
- crucifixo
- ajudar a outros
- amuletos, encantamentos
Satanás leva muitos a depositar sua confiança em si próprios em vez de confiar em
Cristo. Uns acham que são suficientemente bons e não necessitam de um Salvador.
Outros
procuram ser cristãos, mas baseados em seus próprios esforços. Por sua vez, outros
se
apercebem que são demasiado fracos para viver a vida cristã e julgam inútil tentá-lo.
Estão
olhando para si próprio em vez de olhar para Cristo e seu poder transformador. O
problema
de muitos é que vêem a Cristo como Mestre e Exemplo a quem devem imitar, mas
não o
conhecem como Salvador e Senhor. É bom que todos eles conheçam João 3:3-7. É
necessário nascer de novo!
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A lagarta não tenta voar com o fito de se tornar mariposa. Todos os seus esforços
jamais lograriam produzir semelhante mudança; a única coisa que faz é encerrar-se
em seu
casulo, renunciando para sempre a sua vida passada, e Deus opera o milagre da
transformação. O que outrora parecia um coró, sai do casulo transformado numa linda
mariposa. Tem novos instintos, desejos e apetites. Vive em um mundo novo. Começa
a
voar, não para imitar a outros nem num esforço para transformar-se a si mesma, mas
simplesmente porque agora é mariposa.
* Todos os caminhos levam à Deus
Que pensar dos que dizem: "Todos os caminhos conduzem a Deus. Uma religião é
tão boa quanto a outra se a pessoa for sincera em sua crença"? Muitos depositam a
sua fé
em imagens, gravuras, santos, amuletos, encantamentos, espíritos, antepassados e
coisas
tais. São sinceros, mas andam errados. Jesus Cristo é o Caminho, o único caminho; o
único
mediador entre Deus e os homens (Jo 14:6; I Tm 2:5). Temos de dirigir nossa fé para
sua
Pessoa.
* Pecados nos crentes.
É possível que alguma pessoa que você procura ganhara para Cristo tenha
dificuldades pela faltas ou pecados que vê em certos membros das igrejas. Por que
pedir
que Cristo as salve, se os crentes que ele conhece não são melhores do que ela
própria?
Dizem alguns que a igreja explora os pobre e oprime os ignorantes. Tais obstáculos
demonstram a importância de darmos bom exemplo em tudo o que fazemos.
Não conhecemos todas as circunstâncias do caso: porque a pessoa procedeu mal, ou

se acaso se arrependeu de seu procedimento. Por isso Deus nos ordena deixar com
ele o
julgamento (Mateus 7:1-3; Romanos 2:1-3).
Podemos perguntar a essas pessoas: "Você se recusaria a receber dinheiro pelo
simples fato de haver moedas falsas em circulação? Então, por que rejeita o
cristianismo,
no qual há milhões de pessoas verdadeiramente convertidas, pelo único fato de
haverem
alguns falsos cristãos?" Poderíamos a tais pessoas se conhecem algum cristão cuja a
vida
concorde com os ensinos de Jesus, ou se encontra alguma falta em Jesus. A ele é
que
devem aceitar se quiserem ser salvas. Deus julgará e repudiará todos os falsos
cristãos
(Mateus 7:21).
* Falsos valores.
Que vale mais: um lar cômodo durante oitenta anos sobre a terra, ou um lar muito
melhor para toda a eternidade? O prazer temporal seguido da aflição eterna, ou o
sofrimento temporal seguido de gozo inacabável? As riquezas terrenas ou as
celestiais? Os
momentos de popularidade e fama na atualidade, ou o reconhecimento futuro e a
recompensa eterna? A aprovação do homem ou a de Deus? Uma vida egocêntrica ou
uma
vida cristocêntrica? O que o mundo oferece, ou o que Deus oferece em Cristo?
Muitas pessoas escolhem as respostas errôneas a estas perguntas e vivem conforme
um
conjunto errôneo de valores.
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* Adiamentos.
Parte da estratégia militar de Satanás consiste em retardar a ação. Quando uma
pessoa deseja ser salva, Satanás procura fazer que espere até mais tarde, e depois
mais
tarde, e mais tarde; até que seja demasiado tarde. Aqueles com os quais você venha
a falar
podem ter problemas como estes:
1. Desejam "desfrutar a vida" agora e aceitar a Cristo mais tarde (raciocínio muito
comum
entre os jovens).
2. Estão "demasiado ocupados" para ir à igreja agora, mas pensam em frequentá-la
mais
tarde.
3. Não compreendem que importância pode ter de aceitar a Cristo de imediato.
4. Desejam compreender melhor o evangelho antes de decidir-se.
Faça-os pensar nas vantagens e desvantagens de esperar até mais tarde para
receber
a maravilhosa vida que Cristo lhes oferece.
Fale-lhes da incerteza da vida e do perigo que correm ao esperar até que seja
demasiado tarde. Leia Tg 4:13; 14; II Co 6:2; Is 55:6-7.
Peça à pessoa que faça de conta que se encontra nesta situação: Foi à casa de um

amigo para dar-lhe um presente. O amigo vê-o à porta , mas não o convida a entrar.
Vê o
presente e diz: "Ah sim. Gostaria de recebe-lo algum dia, mas agora não. Volte outro
dia
para dar-me". Que faria você? Ou então, quem se atreveria a ignorar o prefeito da
cidade se
este o honrasse com uma visita ao seu lar? Não obstante, quantos deixam que o
Senhor do
céu e da terra continue batendo à porta do coração sem fazer-lhe caso! Apocalipse
3:20.
Quanto mais longo for o tempo que a pessoa passe adiando a salvação, tanto mais
difícil é que se salve. Quanto mais repetimos uma ação, tanto mais firmemente uma
ação,
tanto mais firmemente estabelecemos um estilo de conduta. Quanto mais se adia a
decisão
de aceitar a Cristo, tanto mais fácil é continuar a adiá-la. Não será mais fácil ser
salvo no
mês que vem ou no próximo ano. Hoje é o melhor momento para fazê-lo. Leia
Hebreus
3:15.
* Temores.
Deus deseja usá-lo para libertar pessoas influenciadas por temores que as impedem
de aceitar a Cristo. Ele é mais poderoso do que qualquer das coisas que elas temem.
Lembre-se de como Jesus sempre dizia: "Não temais!" Agora ele deseja usar seus
lábios
para dizer essas palavras aos que tem temores. Isaías 41:13.
* Temor de mudar de religião.
Muitos afirmam que não podem deixar as crenças que seus pais lhes ensinaram. Não
desejam abandonar as tradições da família nem ferir a sensibilidade de seus entes
queridos.
Consideram uma mudança de religião como traição à sua cultura.
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1. Peça-lhes permissão para orar com elas; peça a Deus, nessa oração, que lhes
mostre o
que devem fazer e as ajude a faze-lo.
2. Use o testemunho de pessoas convertidas dessa religião.
3. Fale do poder protetor de Jesus. Não necessitarão de seus encantamentos ou
fetiches. O
Espírito Santo é mais poderoso do que os Espíritos malignos (I Jo 4:4).
4. Procure conseguir, sempre que possível, que toda a família siga a Cristo.
Para algumas pessoas a fé vem aos poucos, `a medida que vão lendo a Bíblia e
conhecendo melhor o Senhor. A pessoa que tira da parede algo em cuja a proteção
tem
confiado, talvez não ache tão difícil se puser em seu lugar um texto bíblico que lhe
lembre
o cuidado de Deus. O uso de calendários com versículos bíblicos ou de quadros de
textos

murais pode ajudá-la.
* Temor de perseguição.
Muitos entendem que o seguir a Jesus lhes trará perseguição. Ficarão expostos ao
ridículo, à rejeição por parte da família e dos amigos, ou da violência física. Às vezes
podemos aplainar o caminho para um novo convertido (ou alguém que deseja
converter-se)
se falamos do evangelho com membros de sua família. Certo adolescente aceitou a
Cristo e
queria ser batizado em água, mas seus pais pertenciam a uma religião não cristã. O
batismo
em desafio aos desejos paternos teria parecido rebeldia contra eles e o abandono de
tudo
quanto lhes era sagrado, com o fim de seguir uma religião estrangeira. O pastor levou
em
conta os sentimentos dos pais. Foi visitá-los e convidou-os a assistir uma série de
lições
sobre a religião cristã, de modo que pudessem analisar se deviam dar consentimento
ao
filho para ser batizado. Como resultado das aulas, eles foram batizados juntamente
com o
filho.
Podemos animar a pessoa que teme a perseguição falando-lhe da influência que ela
pode exercer. Deus deseja usá-las para levar a luz do evangelho à sua família e aos
amigos.
Pode começar desde já a orar por eles. Quando aceitar a Cristo terá algo maravilhoso
que
repartir com eles, não algo a esconder ou de que deva envergonhar-se.
Também podemos estimular a pessoa fazendo-a compreender que Deus a ajudará e
dar-lhe-á forças para o que vier. É uma honra sofrer por aquele que morreu por nós.
Além
do mais, Deus nos recompensará por isso. O que sofremos por ele agora é nada
comparado
a recompensa que ele nos dará no céu. Deus falará com a pessoa e a animará
enquanto a
ajudamos a procurar e marcar em seu Novo Testamento estes versículos: Mc 8:34-38;
Lc
6:22-23; Rm 8:17; II Tm 2:12; Hb 12:2-3.
* Temor do fracasso.
Já mencionamos este problema. Ouviu você alguma vez respostas como as
seguintes, ao convidar alguém para seguir a Cristo? "Gosto do evangelho, mas sei que
não
poderia levar uma vida cristã". "Tentei-o uma vez e fracassei. Por que haveria de
tentá-lo
de novo?". "Você não conhece minha situação. Em minha família, na vizinhança e no
trabalho é impossível seguir os ensinamentos de Cristo. Falharia no primeiro dia". A
pessoa
pode ter certeza de que receberá uma nova natureza. Deus lhe responderá a oração e

lhe
dará forças. O Espírito Santo estará em seu íntimo e a ajudará a resistir a tentação. O
amor
de Deus não deixará, e os cristãos a ajudarão. Haverá luta, mas Deus a ajudará
vencer.
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Não abandonemos os desviados! Podemos mostrar-lhes que ainda os amamos.
Usemos testemunhos e passagens bíblicas que os animem a consagrar-se de novo a
Deus.
Ele os ama. Muitas das mensagens dos profetas eram dirigidas aos filhos de Deus que
se
desviaram.
* Temor de ser rejeitado por Deus.
Muito semelhante ao temor do fracasso é o temor de ser rejeitado por Deus. Muitas
pessoas acham que já fracassaram e são demasiado más para receber o perdão.
Talvez
tenham pedido perdão e não tenham sentido alegria de ser salvas. Daí pensarem que
Deus
não lhes perdoou e nunca o fará. Crêem alguns que cometeram o pecado imperdoável
e
para eles não há esperança. A tais pessoas podemos perguntar se gostariam de ser
perdoadas e ir para o céu. Se ainda sentem o desejo de que Deus lhes perdoe, isso é
prova
que o Espírito Santo ainda as está atraindo para Deus e podem ser perdoadas.
Se puder conseguir que alguém desempenhe o papel da pessoa que teme ser
rejeitada por Deus, faça que apresente seu problema. Dê-lhe a resposta
correspondente.
Faça-o ler João 3:16; 6:37 e I João 1:7; 9. Assinale a palavra todo nos dois primeiros
textos.
Pergunte-lhe: "Isto inclui você?" Faça-o ler os textos novamente, substituindo com
seu
próprio nome as expressões todo o que todo aquele. Anime-o a atuar de acordo com I
João
1:7-9. Exorte-o a confessar seus pecados diante de Deus, com fé em que ele lhe está
perdoando tal como prometeu; e dê-lhe graças pelo perdão.
* Mostrar o que se deve fazer.
Depois de ouvir o evangelho e de ser pelo Espírito Santo convencido de seus
pecados, o pecador necessita saber o que deve fazer para ser salvo. A salvação é um
dom,
mas como recebê-lo? Talvez lhe agrade usar o desenho da mão da salvação, como
auxílio
visual. Ao ensinar ou pregar a esse respeito, pode usá-lo representando-o em um
cartaz, no
flanelógrafo, ou no quadro negro, ou simplesmente assinalar os pontos sobre os
próprio
dedos à medida que a pessoa com a qual conversa cumpra cada uma das condições.
Talvez

não use todos os textos mas deve conhece-los.
* Crer em Jesus.
No auxílio visual começamos pelo dedo mínimo: "Crer em Jesus". Quando o
carcereiro de Filipos perguntou: "Que devo fazer para que seja salvo?", Paulo e Silas
lhe
deram a resposta de Deus: "Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa" (Atos
16:31).
Se creio em uma pessoa, creio que ela é o que diz ser, e fará o que prometeu fazer.
Creio que alcançará seus propósitos. Crer no Senhor Jesus significa crer que ele é
tudo o
que este título afirma a seu respeito. Senhor significa que ele é o nosso dono divino. É
Deus
Filho e tem o direito de reger a nossa vida. Jesus quer dizer "Salvador". É o nome
que lhe
foi dado quando veio salvar-nos de nossos pecados (Mt 1:21). Creio, pois, que é o
Filho
eterno de Deus que veio a terra, foi virginalmente encarnado em Maria, ensinou-nos a
verdade acerca de Deus, morreu por meus pecados na cruz, ressurgiu e voltou para o
céu a
fim de preparar um lugar para mim. É meu sumo Sacerdote, que se preocupa com as
minhas necessidades e ora ao Pai por mim. Creio que ele perdoa os que o aceitam
como
Salvador e Senhor, e envia seu Espírito Santo para viver em nós e ajudar-nos a viver
como
filhos de Deus.
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Visto que creio em Jesus, aceito seus ensinamentos como a norma de minha vida, a
melhor maneira de viver, e em realidade o único modo de viver plenamente e para
sempre.
É claro, muitos não compreendem a princípio tudo o que significa ser em Jesus. Mas é
fácil
ver que se cremos em Jesus, cumpriremos os requisitos dos outros dedos da
salvação.
Arrepender-nos-emos, pediremos perdão, aceitaremos a Jesus como Salvador e o
seguiremos como Senhor. Tudo isso se resume neste pequeno dedo: "Porque Deus
amou ao
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).
* Arrepender-se do pecado.
O arrependimento é uma mudança de atitude, uma mudança de direção na vida.
Devemos esclarecer isto ao pecador. Alguns pedem o perdão de seus pecados porque
não
querem ser castigados, mas sem intenção alguma de deixar de pecar; ou se
arrependem de
certos atos pecaminosos, mas não de sua rebeldia contra Deus. Querem continuar
fazendo
sua própria vontade. Alguns se arrependem no que toca a uma faceta de sua

personalidade,
mas não nas outras. Trará algum proveito a expressão externa de pesar pelo pecado,
se
deliberadamente continua em desobediência a Deus?
* Pedir perdão.
"Se confessarmos os nosso pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e
nos purificar de toda injustiça" (I Jo 1:9). O arrependimento do pecado e o pedido de
perdão podem ocorrer ao mesmo tempo. Todavia, algumas pessoas compreendem sua
culpabilidade, lamentam haver pecado e resolvem mudar de vida, mas sem confessar
seus
pecados a Deus ou pedir-lhe perdão. Devemos recorrer a ele em busca de perdão, se
realmente desejamos que nossos pecados sejam apagados. Como? Temos alguns
exemplos
em Sl 51; Lc 18:13; Mt 6:12.
Se a pessoa com a qual você estuda o tema da salvação já deu o passo do
arrependimento, I Jo 1:9 pode ser suficiente. O Espírito Santo guia alguns a confessar
certos atos de pecado. Outros simplesmente oram dizendo: "Deus meu, tem
compaixão de
mim, que sou pecador". A pessoa não pode lembrar-se de todas as ações más que
praticou,
mas Deus conhece todas elas, inclusive emoções e pensamentos pecaminosos. Por
isso nos
chegamos a ele com simplicidade, reconhecendo que somos pecadores e pedindo-lhe
que
nos perdoe todos os pecados.
* Aceitar e reconhecer.
Não basta crer que Jesus morreu para salvar o mundo. Devo aceitá-lo como meu
Salvador pessoal e Senhor (Jo 1:12). Quando o aceito, dou a conhecer aos demais
que ele é
meu Salvador e Senhor. Esta é minha confissão da fé em Cristo, meu reconhecimento
de
que agora pertenço a Deus. É como a assinatura no contrato, que faz que nossa nova
revelação seja oficial. É meu endosso no cheque para poder receber do banco do Céu
todos
os benefícios do da salvação. Romanos 10:9-10.
Depois de orar com uma pessoa pedindo pela sua salvação, você pode dar-lhe a
oportunidade de reconhecer a Cristo ao perguntar-lhe: "Aceitou a Jesus como seu
Salvador?
Que fez Jesus por você?" Incentive-a a contar aos amigos e familiares o que Cristo
fez em
sua vida e a fazer uma confissão pública de fé mediante o batismo em água.
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* Seguir a Jesus.
Os primeiros quatro dedos da "mão da salvação" são o que o pecador faz para ser
salvo. Pense no polegar como o dedo que se fecha para pegar a salvação e rete-la.
Seguir a
Jesus é uma contínua responsabilidade diária, é a parte progressiva de nossa
salvação.

"Seguir a Jesus a vida toda". Nisto consiste nosso discipulado. Não podemos faze-lo
com
nossa próprias forças, porém ele nos toma pela mão e nos conduz a todo o caminho
que
leva ao lar (Lc 9:23).
Ensinar aos recém convertidos como seguir a Cristo é uma parte vital da
evangelização. Chamamo-lhes de "evangelização de consolidação". Desde o momento
em
que aceitam a Cristo, aconselhamo-lhes a ler um trecho do Novo Testamento todos
os dias ,
a orar com regularidade, a freqüentar habitualmente os cultos, e contar aos outros o
que
Jesus fez por eles.

CAPÍTULO IV
EVANGELIZANDO
IV.1 CARACTERÍSTICAS DA PESSOA SEM CRISTO.
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Uma pessoa sem Cristo está perdida, sem rumo na vida, vive em função de seu
egoísmo e é escrava de seus próprios desejos. Portanto, as Escrituras são bem claras
o seu
destino é o inferno, lugar terrível, onde haverá choro e ranger de dentes, (Mateus
24:51);
onde o lago de fogo e enxofre não acaba (Apocalipse 21:8).
Bíblia declara a sua condição sem Cristo:
Pecador : "Todos pecaram, todos fracassaram, e não puderam alcançar o ideal de

Deus"
(Romanos 3:23). "O problema são os seus pecados;
Separado de Deus: por causa deles, vocês estão separados de Deus... Ele não ouve
mais o
que vocês pedem" Isaías 59:2.
Condenado: "quem, não crer será condenado" Marcos 16:16.
Sofredor: "...sabemos que toda criação a um só tempo geme e suporta angústias até
agora" Romanos 6:22.
Morto Espiritualmente: "O salário do pecado é a morte" Romanos 6:23.

Conseqüências do pecado: Quando o homem pecou, este morreu (Rm 6:23).
Principalmente no sentido espiritual, por isto é chamado de morte espiritual, que é o
estado
de ficar separado de Deus. A pessoa neste estado está sobre condenação (Jo 3:18), e
depois
da morte física e juízo serão lançados no lago de fogo (Ap 21:11-15).
VÁRIAS NECESSIDADES DO HOMEM SEM CRISTO
1 - Está perdido e necessita de um Guia;
2 - está enfermo e necessita de um médico;
3 - está escravizado, necessita de um Redentor;
4 - está moribundo e necessita de um Salvador;
5 - está espiritualmente morto, necessita de Vida Nova.
A lista pode ser aumentada indefinidamente porque o homem natural ignora as

verdades espirituais e necessita de luz, iluminação; tem fome e sede de uma
satisfação que
não encontra.
O homem natural, até que se dê conta de sua condição espiritual, e suas
conseqüências, dificilmente busca a Salvação. O nosso dever é ensinar-lhes que o
pecado
pode propiciar prazeres ao corpo, mas não pode dar gozo à alma, e que Jesus é a
única
resposta para a alma.
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IV.2 COMO ALCANÇAR A SALVAÇÃO
A solução de Deus para o problema do homem foi as Boas Novas do Evangelho:
"Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo
aquele
que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna" João 3:16.
Você precisa saber que Deus o ama muito. O nosso Deus, além de ter o melhor
plano para a sua vida, ainda oferece-lhe o perdão de seus pecados. Você precisa
confiar
pela fé em Cristo Jesus, e recebê-lo como único Senhor e Salvador pessoal.
* Arrependimento
A palavra arrependimento (gr. metanoia) quer dizer “mudança de mente”. O
Espírito Santo promove em nós esta conversão do modo de pensar. O arrependimento
envolve três atitudes:
- Tristeza pelo pecado cometido contra Deus (2 Co 7:10)
- Confissão dos pecados (1 Jo 1:9)
- Abandono dos pecados (Pv 28:13)
* O que significa receber a Cristo?
1. Concordo com Deus que estou vivendo erradamente, reconheço que sou pecador e
arrependido peço perdão. (Romanos 3:10-12; João 3:3; Jeremias 17:9).
2. Confesso que Cristo morreu pelos meus pecados e ressuscitou dentre os mortos
para me
dar a vida eterna. (Romanos 10:9).
* Renuncio as consagrações que fiz no passado com as obras das trevas.
Vivemos no meio de muitas tradições idólatras e espíritas; que são na verdade laços,
com
os quais o inimigo de nossas almas tenta nos amarrar (I Pedro 1:9). Pode ser possível
que
você mesmo, ou quando criança, alguém tenha consagrado a algum "santo", "guia" ou
algum "orixá". Ore renunciando em voz audível: "Em nome de Jesus, desfaço todo
pacto de
consagração que forma feitos em minha vida. Revisto-me com o sangue de Jesus
Cristo,
dedicando-me inteiramente ao serviço do seu Reino". Amém
3. Recebo e permito a ajuda de Deus para deixar todos os meus pecados,
disponho-me a
começar uma vida que em tudo o agrade. (João 1:12).
* Você pode receber a Cristo agora mesmo mediante o falar com Deus em oração.

Senhor Jesus, reconheço que meus erros são frutos de minha rebelião contra ti.
Perdoe os
meus pecados. Agradeço pelo teu precioso sangue que me purifica e me liberta de
todo o
mal. Eu sei que o Senhor me ama e me aceita com eu sou, foi por isso que morreste
na cruz.
Faze de mim a pessoa que tu queres que eu seja. Pela fé entrego o controle da minha
vida a
Ti. Que teu Espírito faça morada em minha vida. Confio em Ti como meu Salvador e
Senhor. Declaro que eu vou te seguir enquanto eu viver. Decido participar de teu
reino na
vida da tua igreja. Oro em nome de Jesus. Amém
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* Declaração de fé.

Eu sou salvo; estou perdoado... pois Deus me prometeu em sua Palavra..
Agora sou filho de Deus; estou purificado... está escrito em sua Palavra.
Meu destino é a vida eterna... é Deus quem me garante isso em sua Palavra.

IV.3 CARACTERÍSTICAS DA PESSOA COM CRISTO
A partir do momento que Jesus começou a fazer parte de sua vida, algo glorioso
aconteceu com você. O mundo não entende, e nem compreende a reconciliação que
houve
em Cristo Jesus para conosco. Em Cristo você é uma nova criatura e muito mais. A
Bíblia
diz que:
1. Os meus pecados foram todos perdoados.
"Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo" (João 1:29).
"Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados

e nos
purificar de toda a injustiça" (I João 1:9)
2. Sou filho de Deus.

"Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus,
a
saber; aos que crêem no seu nome" (João 1:12).
3. Sou uma nova pessoa em Cristo Jesus.
"Quando alguém está unido com Cristo, é uma nova pessoa; as coisas antigas

passaram,
eis que tudo se fez novo" (II Coríntios 5:17).

4. Deus me deu a sua justiça.
"Se manifestou a justiça de Deus... mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que
crêem..." (Romanos 3:21-22).
5. Sou habitação do Espírito Santo.
"Como dono, Deus pôs a sua marca em nós, colocando o Espírito Santo nos nossos
corações, como garantia de tudo o que ele tem para nós" (II Coríntios 1:22).
6. Meu nome está escrito no Livro da Vida.
"Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e, sim, porque

os
vossos nomes estão escritos nos céus" (Lucas 10:20).

7. Sou da família de Deus.
"Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da
família de Deus" (Efésios 2:19). E I Pedro 2:9-10 diz:
7.1. Sou raça escolhida,

7.2. Sou sacerdote do rei Jesus,
7.3. Sou de uma nação completamente dedicada a Deus,
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7.4. Sou santo e puro e pertenço a meu Deus.
7.5. Sou sua testemunha.
Salvação é...
O que Deus fez ................................................... João 3:16
O que Jesus fez ................................................... Romanos 5:8
O que você precisa fazer ..................................... Mateus 11:28
Jesus Cristo é...
Jesus meu Salvador--Mateus 1:21
Jesus meu Amigo--Jo 15:15
Jesus meu Caminho--Jo 14:6 a
Jesus minha Sabedoria--I Co 1:30 a
Jesus minha Verdade--Jo 14:6b
Jesus minha Justiça-- I Co 1:30b
Jesus minha Vida--Jo 14:6c
Jesus minha Santificação--I Co 1:30c
Jesus meu Mediador-- I Tm 2:5
Jesus minha Redenção--I Co 1:30d
Jesus meu Intercessor--Rm 8:34
Jesus minha Esperança--I Tm 1:1
Jesus meu Advogado--I Jo 2:1
Jesus minha Paz--Ef 2:14
Jesus minha luz.-- Jo 8:12
Jesus minha Alegria--Jo 16:22
Jesus meu Pastor.--Jo 10:11
Jesus minha Morada--Jo 14:23
Jesus minha Força-- Fp 4:13
Jesus meu TUDO--Cl 3:11

CAPÍTULO V
EVANGELISMO INFANTIL
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V.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A CRIANÇA
a. É muitas vezes deixada de lado.
b. Freqüentemente não se exige muito em termos de preparo dos professores e seus
ajudantes.
c. Foi incentivada por Jesus. Marcos 10:13,14
V.2. ATITUDES PREJUDICIAIS
a. Julgar que crianças são incapazes de se converter.
b. Julgar que crianças se contentam com qualquer coisa.
c. Subestimar a capacidade da criança de se comprometer com Jesus e dar fruto.
V.3. RESPONSÁVEIS PELA SALVAÇÃO DAS CRIANÇAS
a. Os pais - Deuteronômio 6:7
b. Os pastores

c. Os professores da Escola Dominical
d. A Igreja
e. Todos os cristãos - Mateus 18:6
V.4. POR QUE EVANGELIZAR AS CRIANÇAS - ROMANOS 3:23
a. Porque elas também estão em pecado
b. Porque Jesus as quer salvar.
c. Porque elas podem crer tão ou mais facilmente que os adultos.
d. Porque não sabemos o que lhes reserva a vida.
e. Porque É mandamento . Provérbios 22:6
V.5. COMO EVANGELIZAR AS CRIANÇAS
a. Usando materiais didáticos atraentes e eficientes, escolhidos por pessoas que
entendam
de educação cristã.
b. Contando com professores treinados.
c. Usando linguagem acessível.
d. Seguindo os Passos corretos na Evangelização.
e. Promovendo atividades recreacionistas que estimulem a comunhão, a integração e
o
aprendizado bíblico.
f. Ensinando os pais a valorizarem o desenvolvimento espiritual de seus filhos.
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CAPÍTULO VI
O EVANGELISTA
VI.1 O OBREIRO É SERVO E EMBAIXADOR
Nós somos servos e sacerdotes, embaixadores pessoais do Reino de Deus... mas
estes títulos de honra têm a ver especialmente com nossa relação com Deus... não
com os
homens.
Em Apocalipse 3:20, e IICoríntios 4:5, nosso Senhor é apresentado fora da porta do
coração
de cada pessoa incrédula, batendo e solicitando entrada. O próprio homem tem que
resolver
se abra a porta e Lhe dá entrada, ou não. O Senhor Jesus não força a porta, nem
nada pede
mediante violência. Simplesmente explica qual é a consequência da recusa ou
aceitação mais nada. Somos nós que levamos as informações acerca de Jesus Cristo para a
alma
perdida. Em IICo.4:5, está escrito que não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus
Cristo
como Senhor.
Que espécie de testemunho damos à cerca de Jesus?
Louvamos a ele devidamente? Ou estamos descrevendo-O, amenas, como fez o
servo, na parábola de Mateus 25:24? André disse a Pedro estas simples palavras:
"Achamos
o Messias", que foram suficientes para levá-lo a Cristo. Felipe fez semelhante com
Natanael, dando apenas um pouco mais de explicações acerca de Jesus e convidou-o

a vir
ver por si mesmo, e ele o fez - Jo.1:45-46.
Mas no Velho Testamento temos um exemplo de como alguém pode dar um mal
testemunho a respeito do Senhor!
O Rei Ezequias não testemunhou a respeito dos prodígios de Deus, quando os
mensageiros de Babilônia foram a Jerusalém com o propósito de saber como era
possível
que uma Nação tão pequena tivesse obtido êxito sobre o grande exército dos Assírios.
Por seu orgulho, Ezequias eclipsou o amor de Deus ao invés de dar a Glória que Lhe
era devida, ele limitou-se a mostrar a casa do seu tesouro. A prata, o ouro, as
especiarias...
por orgulho pessoal.
Ezequias glorificou-se a si mesmo em vez de render suas homenagens ao seu
Senhor... por isso Ezequias foi severamente castigado. (IICr.32:31; IIReis. 20: 12-19).
DEVEMOS DESEJAR A SALVAÇÃO DE TODO SER HUMANO
Este amor, que é de Deus em nós, compele-nos a pensar em todas as pessoas que
encontramos. Em como está a sua relação com Jesus Cristo. Isso até mesmo antes
de
considerarmos se esta ou aquela pessoa é digna de nossa amizade, se vai ser útil e
proveitoso conhecê-lo, nada disto. Basta que seja um ser humano, feito à imagem
divina,
para que desejemos levá-lo a Cristo.
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VI.2 A CHAMADA DE DEUS
É fácil perder o ânimos e achar que já fizemos a nossa parte e cumprimos a nossa
obrigação. Pra quê continuar aguentando os insultos dos incrédulos? Porém o Espírito
Santo está sempre a mostrar os frutos do nosso trabalho e nos fazendo pensar em
nossa
obrigação de cumprir o dever de evangelizar.
A AUTORIZAÇÃO QUE TEMOS PARA EVANGELIZAR. Os apóstolos levaram
muito a sério a sua comissão e testificaram apesar de toda a oposição (At. 2-4).
Pedro disse
a seus juízes como justificação para ter continuado sua pregação, contra as ordens
deles:
"Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus; pois
nós não
podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos."
Assim, todo o Crente em Cristo. Está, pela presente , autorizado a testificar de mim
e a dar a todos as boas notícias de minha salvação, segundo instruções dadas em
minha
Palavra.
Atos 1:8 Jesus Cristo
Mateus 28:18-20 Autoridade suprema
Marcos 16:15-16 no céu e na terra
VI.3 RESPONSABILIDADES EM RELAÇÃO A DEUS.
Na evangelização somos sócios de Deus em sua obra de salvar os perdidos. Ele
dirige todo o plano e escolhe pessoas diferentes para diferentes responsabilidades
dentro

desse plano. Por isso olhamos para ele buscando sua direção e aceitando o trabalho
que nos
atribui.
Jesus nos dá as indicações gerais para podermos servi-lo no que ele nos confiar.
Vejamos seis indicações fundamentais que deduzimos de seus mandamentos. Em
parte se
destinam a Igreja em geral, e em parte apontam as responsabilidades individuais de
cada
cristão. Leia agora as seguintes referências em sua Bíblia. Peça ao Senhor que lhe
mostre
qual a sua responsabilidade em cada mandado, seja como indivíduo, seja em
cooperação
com a igreja. Fale com ele a esse respeito e aceite as indicações que ele lhe der.
1. João 15:4-5; Mateus 5:13-16. Permaneça em Cristo e permita que ele faça de
você um ramo frutífero. Seja sal e luz para o mundo.
2. Mateus 9:35-38; Lucas 10:1-2; João 4:35. Reconheça a necessidade e peça
obreiros em sua oração.
3. Atos 1:8; Lucas 24:47-49. Receba o poder do Espírito Santo e seja testemunha de
Cristo. Comece em seu lar. Estenda-se a todo o mundo.
4. Marcos 16:15-18. Vá a todas as partes e pregue o evangelho a todos, crendo que
Deus atuará poderosamente para mostrar ao povo que sua Palavra é verdadeira.
5. Mateus 28:19-20. Vá na companhia de Cristo e ensine às nações, batizando os
crentes ensinando-lhes a obedecer e seguir a Cristo.
6. João 20:21-22. Receba o Espírito Santo, vá onde Jesus enviá-lo e prossiga a sua
obra.
Comprometer-se com Deus é muito mais do que aceitar a missão que ele nos dá. É
entregar-lhe nosso tempo, nossos talentos, colocar nossa vida sob seu controle. Ele,
por sua
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vez, nos proporciona o poder de que necessitamos para executar suas ordens. Deus
deseja
encher-nos de seu Espírito e operara por nosso intermédio. Desta maneira nos
convertemos
em sua voz, suas mãos, seus pés, para levá-lo a todos quanto se acham perdidos.
Recebemos sua mensagem para todas as ocasiões e sua ajuda para cada
necessidade,
quando, mediante o estudo da sua Palavra nos comunicamos com ele em oração.
Estamos comprometidos com a totalidade da igreja de Jesus Cristo nesta grande
obra de evangelização. Jesus veio a terra para buscar e salvar os perdidos, e voltou
ao céu
para dali dirigir as atividades da igreja - seu Corpo - na continuação desta mesma
obra.
A evangelização é ao mesmo tempo uma obra conjunta e uma responsabilidade
individual. A mão não pode fazer nada por si só. Precisa da cooperação dos músculos
e
nervos do braço. Efetivamente, deve cooperar com a totalidade do corpo. Somos
membros

do corpo de Cristo. Ele deseja operar por nosso intermédio na evangelização, mas
deve ser
em cooperação com os demais membros do seu Corpo. Nossa capacidade de trabalhar
em
harmonia e cooperação com os outros cristãos determinará, de certo modo, a
quantidade e a
qualidade da obra que Deus poderá levar a cabo por nosso meio na evangelização.
Cada membro do corpo de Cristo, cada cristão, tem sua parte a desempenhar na
evangelização. Somente na medida que cada membro desempenhar seu papel,
cooperando
com os demais sob a direção de Cristo - a cabeça divina - poderá a igreja cumprir sua
missão. A Grande Comissão exige participação total para que haja evangelização total.
Por certo, alguns cristãos se acham totalmente isolados dos outros por causa do
lugar onde vivem ou pelas circunstâncias existentes em seu lar. Não obstante, podem
cooperar orando a favor de todos e fazendo o que podem por Cristo onde se
encontram.
VI.4 RESPONSABILIDADES EM RELAÇÃO AOS PERDIDOS.
A evangelização leva-nos a relacionar-nos com pessoas que não conhecem a Deus.
Ele nos deu o pão da vida para que o repartamos com os que tem fome. Temos em
nossas
mãos o anúncio de perdão para os que se acham nos cárceres do pecado. Devemos
orientar
os perdidos mostrando-lhes o mapa que Deus nos dá na Bíblia. E conduzi-los a Jesus,
que é
o Caminho, a Verdade, e a Vida.
Esta é a hora da evangelização. Nunca na história do mundo houve tais
oportunidades para se alcançar a todos com o evangelho, sejam eles homens, crianças
e
mulheres. Em muitas regiões nunca houve melhor aceitação da mensagem por parte
do
povo. Os acontecimentos mundiais levam-no a crer que estamos na grande colheita
dos dias
finais anteriores a volta do Senhor. Deus está chamando todos os cristãos a se
consagrarem
dinâmica e totalmente à evangelização mundial.
Deus tem um lugar para você, uma obra especial a realizar nestes dias decisivos,
antes da volta de Jesus. Queira Deus que este curso o ajude a encontrar esse lugar
(se
porventura não está nele) e a desincumbir-se bem da tarefa!

CAPÍTULO VII
MISSÕES URBANAS
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INTRODUÇÃO
Jesus Cristo mandou pregar o evangelho a toda a criatura, em todo o mundo. Nenhum
lugar
pode ficar excluído e nenhuma pessoa deve ser considerada não-evangelizável. No
Brasil,
como em muitos países, 80% das pessoas vivem nas cidades, ao contrário do que

havia há
poucas décadas, quando a maior parte vivia nas áreas rurais. Este é um grande
desafio para as
igrejas cristãs. As cidades têm grandes e graves problemas, próprios do crescimento
urbano
desordenado a que são submetidas, tais como concentração excessiva de pessoas,
desigualdades sociais, problemas de habitação, favelas, falta de saneamento, de
saúde, etc.
No que tange à evangelização, as cidades oferecem facilidades e dificuldades, como
veremos
adiante. As igrejas precisam ter estratégias de trabalho para alcançar as cidades. Há
diferenças, entre evangelizar numa Metrópole e num lugar interiorano. Neste estudo,
apenas
damos uma pequena contribuição à reflexão sobre o assunto.
VII.1. FENÔMENO DAS CIDADES
No inicio de tudo, os homens viviam em áreas agro-pastoris. Com o passar do tempo,
a
escassez de bens os obrigava a sair, em busca de outros locais para sobrevivência.
Sempre
houve uma tendência para os homens se concentrarem em tomo de um núcleo
populacional.
A famosa TORRE DE BABEL foi uma tentativa de concentração urbana, não aprovada
por
Deus. Este queria que os homens se multiplicassem, enchendo a Terra. Damy
FERREIRA (P.
139) vê a evolução das cidades em várias etapas.
A primeira, de 5.000 a.C. a 500 d.C, até à queda de Roma, quando se estabeleceram
grandes
cidades como Jericó, Biblos, Jerusalém, Babilônia, Nínive, Atenas, Esparta e Roma.
Eram as
chamadas "polis".
A segunda, quando encontramos, na Renascença, já na Idade Moderna, as cidades de
Roma,
Florença, Constantinopla, Londres, Paris, Toledo, entre outras. Eram as chamadas
"neópolis".
A terceira, com a Revolução Industrial, por volta de 1750, quando apareceram
cidadespólos,
como Nova lorque, Chicago, Londres, Berlim, Paris, Tóquio, Moscou, etc. São as
"metrópoles", verdadeiras cidades-mães. A última etapa, já na época atual, suirgem
as
"megalópoles", com cidades-satélites e bairros ligados uns aos outros. Dentre elas,
destacamse
S. Paulo, Rio de janeiro, Tóquio, Londres, N. lorque, etc. As cidades em geral são
tratadas
como de pequeno, médio e grande porte, dependendo da população, tamanho,
influência, etc.
VII.2. AS CIDADES NA BÍBLIA

Há quem pregue que as cidades são de origem humana, sem a aprovação divina,
alegando
que a primeira cidade foi criada por um homicida, Caim. E que Deus planejou um
jardim e
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não uma Cidade (Gn 4.17).Depois do Dilúvio, os homens procuraram fazer cidades.
Nessa visito, diz-se que há um plano diabólico para as cidades. Elas, quanto maiores,
são o
refúgio ideal para criminosos, centros de prostituição, do crime, da violência. De fato,
as
aglomerações urbanas, nos moldes em que sido construídas, resultam em lugares
perigosos,
onde a qualidade de vida, em geral, torna-se difícil para o bem-estar espiritual e
humano.
Discordando da opinião dos que vêm a cidade como centros mais favoráveis ao diabo,
Ferreira (P. 140) diz que Deus tem planos importantes para as grandes cidades. O
Cristianismo surgiu numa grande cidade - Jerusalém - , espalhando-se por grandes
centros,
como Samaria, e Antioquia. Por outro lado, Deus mandou Abraão sair de Ur, uma
grande
cidade, e mandou começar a conquista de Canal por Jericó, de porte considerável
para sua
época.
Linthicum, p. 27) diz que "a Cidade é campo de batalha entre Deus e satanás" e que
Ele se
preocupa com o bem-estar da Cidade (Jn 4.10) e que a atividade redentora de Deus
centraliza-se em muito nas cidades (51 46.4-5; Zc 8.3; Mc 15.21.39) ~.31>, lembrando
que a
vinda do reino de Deus é descrita como a vinda de uma Cidade redimida - a Nova
Jerusalém
(Ap 21-22). -2- Deus permitiu que Israel construísse cidades (Am 9.14); em Canaã,
em meio
as cidades tomadas, Deus determinou que houvesse "cidades de refúgio (Nm 35.11).
VII.3. JESUS E AS CIDADES
No seu ministério terreno, Jesus desenvolveu a evangelização tanto na área rural
como nas
cidades. · Andava de cidade em cidade(Lc 8.l); · Chegou á cidade, viu-a e chorou
sobre ela
(Lc 19.41); · mandou pregar em qualquer cidade ou povoado ~t 10.11). Seguindo o
exemplo
de Jesus, a igreja atual precisa enfrentar o desafio da evangelização ou das missões
urbanas.
VII.4. DESAFIO DAS MISSÕES URBANAS
As cidades, com sua complexidade social, cultural , econômica, emocional e espiritual,
constituem-se campo propício para atuação da igreja ou do inferno; dos cristãos ou
dos
feiticeiros; dos homens de bem ou dos assassinos. A cidade em que vivemos é campo
de

batalha entre Deus e o diabo; a cidade pertencerá aos céus ou ao inferno; depende de
quem
agir com mais eficiência e eficácia, com as forças dos céus ou do inimigo. Segundo
LINTHICUM (p. 23), os sistemas sociais, econômicos, políticos, educacionais. e outros,
na
Cidade, estio sob a influência dos demônios, das potestades das trevas. É preciso
muito
poder, muita oração, muito jejum e muita ação para que as estruturas das cidades
sejam
tomadas do poder do inimigo. O desafio é grande. 1'-- o que está conosco é maior do
que ele.
4.1. PONTOS FAVORÁVEIS PARA AS MISSÕES URBANAS
HESSELGRAVE (p. 71), diz que as cidades são pólos de influência sobre toda uma
área a
seu redor, sendo, por isso> mais favoráveis para a implantação de igrejas, pelas
seguintes
razões: 1) Abertura as mudanças; 2) Concentração de recursos; 3) Potencial para
contato
relevante com as comunidades em redor.
4.2. PONTOS DESFAVORÁVEIS PARA AS MISSÕES URBANAS
1) Populações concentradas verticalmente em edifícios fechados. Os condomínios,
hoje,
são quase impenetráveis aos que desejam evangelizar pessoalmente.
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2) Excesso de entretenimento. Antigamente, só havia um pequeno campo de futebol
em
cidades de médio porte. Hoje, há estádios grandes, que atraem muita gente; a
televisão tirou
as pessoas das ruas e as confinou dentro de suas casas. O evangelismo pessoal é
muito
dificultado nessas condições. O uso da televisão é muito caro para atingir as pessoas
confinadas em suas casas.
3) A concentração de igrejas diferentes, além das seitas diversas, causam confusão
junto à
população. Cada uma evangelizando com mensagens diferentes e contraditórias
Parece que
há um "supermercado da fé". Há quem ofereça religião como mercadoria mais barata,
em
"promoção", com descontos (sem exigências, sem compromissos) e há os que
"cobram" caro
demais, com exigências radicais.
4) O elevado grau de materialismo e consumismo, do homem urbano faz com que o
mesmo sinta-se auto-suficiente, sem a necessidade de Deus.
5) Os movimentos filosófico- religiosos, tipo Nova Era, apontam para uma vida
isenta de
responsabilidades para com o Deus pessoal, Senhor de todos. Como enfrentar essas
dificuldades?
VII.5. ESTRATÉGIAS PARA AS MISSÕES URBANAS.

1) ORAÇÃO E JEJUM PELA CIDADE. O homem pecador se opõe a Deus (1 Co 2.14;
Rm 8.7; Ef 2.1). O diabo força o homem a não buscar a Deus (Ef 2.2; 2 Co 4.4).
Qualquer
plano de evangelização por melhor que seja, com recursos, métodos, estratégias,
fracassará,
se tiver o PODER DE DEUS. Este só vem pela busca, pela Oração. Deus age. Fp 1.29;
Ef
2.8; Jo 6.44. Os demônios infestam as cidades. Só são expulsos pelo poder da oração
(Sl 122;
Jr 29.7; Lc 19.41). A oração é a base.
2) PREPARO DAS PESSOAS PARA A EVANGELIZAÇÃO DAS CIDADES. Esse
preparo refere-se ao estudo da Palavra de Deus. É o preparo na Palavra (2 Tm 2.15).
As
seitas preparam bem seus adeptos. As igrejas precisam gastar tempo e recursos no
preparo
dos que evangelizam.
3) PLANEJAMENTO DA EVANGELIZAÇÃO. O sucesso da evangelização depende do
Espírito Santo. Só Ele convence o pecador (Jo 16.8). Entretanto, no que depende de
nós,
precisamos fazer o que está ao nosso alcance, a nossa parte.
a) Definir áreas a serem evangelizadas. (Bairro, quarteirão, ruas)
b) Definir os grupos de evangelização
c) Distribuir as áreas com os grupos (Rua tal com grupo tal; ou quarteirão tal com
tal
grupo, etc.
d) Estabelecer metas ou alvos (nº de decisões, pessoas batizadas, etc..)
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e) Preparar os meios necessários: literatura, equipamentos, recursos financeiros,
etc.
f) Mobilizar todos os setores da igreja para a execução do que for planejado: jovens,
adolescentes, adultos, com a LIDERANÇA À FRENTE.
VII.6. MÉTODOS DE EVANGELISMO PARA AS MISSÕES URBANAS
6.1. EVANGELISMO PESSOAL. E o mais tradicional e muito eficiente, principalmente
nos bairros mais pobres. Inclui pessoa a pessoa; casa-em-casa; evangelização em
aeroportos,
em bares e restaurantes; co~tagem (venda de livros); ev. em estações rodo e
ferroviárias; na
entrada de estádios ; em feiras-livres; em filas (INAMPS, bancos, ônibus, etc.); em
hospitais,
penitenciárias, em escolas (intervalos de aula);
6.2. EVANGELISMO EM GRUPO. Inclui evangelização de grupos de pessoas: grupos
de
alunos, de professores, de menores abandonados, de homossexuais, de prostitutas, e
também
os já conhecidos GRUPOS FAMILIARES, ou células de evangelização; reuniões
especiais
em restaurantes, chás, classes na Escola Dominical (foi criada para isso);

evangelização com
fitas cassete e de vídeo (reúne-se um grupo);
6.3. EVANGELISMO EM MASSA. Inclui cultos ao ar-livre, série de palestras ou
conferências nas igrejas; cruzadas evangelísticas, campanhas. Só tem valor se houver
uma
preocupação séria com o DISCIPULADO. E melhor preparar , primeiro, as pessoas
para
fazer o discipulado antes de fazer a evangelização.
VII.7. DISCIPULADO.
É indispensável que, em cada igreja ou congregação, haja grupos ou setores de
discipulado,
que integrem o novo converso de maneira segura e acolhedora. Sem esse trabalho,
toda a
evangelização fica frustrada. Perdem-se mais de 90% das decisões em pouco tempo.
VII.8. MEIOS PARA A EVANGELIZAÇÃO URBANA.
1) Programas de rádio e de televisão;
2) Adesivos para veículos;
3) Revistas, e jornais para autoridades, consultórios médicos;
4) Apresentações de corais, bandas e conjuntos em público, em praças, em escolas,
em
bancos, em repartições;
5) Distribuição de Bíblias a autoridades;
6) Literatura (folhetos) bem selecionados;
7) Exposição de Bíblias e de literatura evangélica;
8) Artigos em jornais da cidade;
9) Telefone;
10) Cartas e cartões-postais; e muitos outros...
Como elaborar uma estratégia de Evangelização:
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1.Definir os objetivos: É necessário definir o que se pretende realizar, qual povo
alcançar.
Sem objetivo não há estratégia.
2.Fazer levantamento dos recursos: O que temos é suficiente para alcançar o objetivo
proposto? Caso contrário, deve-se optar por outro objetivo, ou esperar até que os
recursos
sejam suficientes.
3.Estabelecer prazos: Para alcançar o objetivo proposto, com os recursos levantados,
quanto
tempo levará? Teremos condições de alcançá-lo em quanto tempo?
4.Elaborar métodos flexíveis e precisos: Os métodos para alcançar os objetivos devem
moldar-se às circunstâncias e características do campo.Não devem ser rígidos. Ao
executar
o projeto, este deverá estar apto a sofrer alguns ajustes e reformulações.
5.Avaliar o projeto: Após a execução do projeto, deve-se alaviar os resultados e
extrair os
conhecimentos necessários para melhor aplicá-los no futuro e obter sucesso ao
findar o

trabalho.Não podemos deixar de frisar novamente que toda estratégia deverá ser
dirigida e
confirmada pelo Espírito Santo. Caso contrário, estaremos fazendo Missões apenas no
sentido técnico, e não com a unção do Espírito, causando desperdício de esforços e
recursos. Por outro lado, não podemos nos esquecer da necessidade da estratégia,
para não
corrermos o risco de estarmos utilizando mal os meios que o Senhor nos deu para
uma
evangelização eficaz.
Pr. Elinaldo Renovato de Lima
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