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IMPORTANTE 
       VOCÊ TEM QUE LER ISTO ANTES DE SEGUIR ADIANTE 

    
   Por Thomas Wade Akins:  

 
O propósito deste manual é o de  treinar você   "como preparar"  uma Conferência  ou  
seminário de Evangelismo Pioneiro.  É muito importante ter DOIS oradores  onde  ambos 
façam  o treinamento  durante a  apresentação  de uma conferência. Se você estiver  
ensinando  este   tópico  semanalmente em sua igreja ou  na escola ,   um orador   apenas  será  
necessário.   
 
Dois oradores  em uma    conferência  conseguem  mante-la  de forma   interessante e os 
participantes  também não terão que escutar  à  uma  só voz o tempo  todo.  E mais, cada 
pessoa estará compartilhando  diferentes experiências  com  diferentes   pontos de vista  
 
É muito importante que você mantenha  a  dinâmica de  treinamento da conferência . Não 
permita que a mesma se  torne  enfadonha.  No sentido de atingirmos esse  objetivo,  nós 
usamos várias técnicas  de  ensino:  
 
1. Nós envolvemos os participantes em pequenos  grupos   de sessões de processamento. .  
2. Nós os  colocamos  de  pé e   pedimos que leiam  certas porções do EP ou   do  manual de 

trabalho.  
3. Nós  fazemos com que  eles fiquem  de pé e repitam   importantes  e certas  porções     do  

manual  de Evangelismo Pioneiro  por seis vezes.  Uma  pessoa tem que ouvir algo  por   
seis vezes antes que  ela   assimile o seu conteúdo.   

4. Nós contamos muitos  histórias verdadeiras. Todos gostam  de  histórias, assim nós 
contamos muitas  delas,  porém  elas  devem  ser   breves.  

 
Também é importante que você como o líder da conferência mantenha  o controle do grupo. 
Você pode  perder o controle  muito  rapidamente,  ao  permitir   que  as pessoas façam  
perguntas que realmente não  estejam  relacionadas  ao assunto em discussão.  Outras podem 
querer exercer  um domínio  com a colocação das  suas opiniões. Isto é muito  bom, contanto 
que você como líder mantenha  o controle da discussão e não permita   que possa   se 
transformar  em um debate   e que você   mantenha   o tempo  de forma correta.  
 
SEMPRE  que  responder  as  perguntas   use  a  Palavra de Deus. Baseie  tudo o que você 
disser  na Palavra de Deus.     
 
Existem algumas coisas que não estão na Bíblia e lhe pedem  para declarar a  sua opinião. Por 
exemplo,  na  África  sempre nos perguntam ,  pode um polígamo que foi salvo  fazer a  um 
estudo bíblico  evangelístico  nos lares   com os  não – crentes? . Se  perguntarem  sua 
opinião  com respeito a algo e se você estiver  disposto a falar, simplesmente diga, “Esta é 
minha opinião e você pode ter uma  diferente . Nesse caso, eu  a respeito,  mas  você  
perguntou   em que eu  acredito pessoalmente, assim  sendo eu  a compartilharei com você”  
 
Este manual   levará  você  através  de  como  Thomas Wade e Barbara Akins fazem o 
treinamento do Evangelismo  Pioneiro. Eles  tem feito  isto  durante  muitos anos ao  redor  
do mundo e Deus  tem abençoado  ricamente. Por favor use isto como uma diretriz. Conte as  
suas próprias histórias que  se relacionem   com cada tópico. Torne-as  vivas  e   elas  tem que 
vir de seu coração e não  da sua cabeça. Depois que você fizer  o treinamento  por algumas 
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vezes ,  você aprenderá isto  bem  e  se torna  mais  confortável com  o mesmo,  MAS embora 
você possa estar ensinando por  inúmeras vezes  os mesmos princípios,  as pessoas que você 
está treinando  são  sempre caras  novas. (Até que você se torne  familiar com o conteúdo 
deste seminário você pode querer manter o  manual  de treinamento com você durante a 
conferência,   para  qualquer referência  à  medida  que você  conduz o treinamento.) 
Mantenha   todo o seu frescor   para eles e fale do  seu coração.  Vidas   serão  transformadas  
e muitas almas estarão em jogo devido ao seu treinamento. Mantenha-o  focalizado  nas 
pessoas que  você está treinando como também o conteúdo  que você está dizendo.  
 
No sentido  de caminhar junto com este manual você tem que ter o seguinte:  
 

1. Sua Bíblia  
2. Este manual  
3. O mais recente Livro de Evangelismo Pioneiro. Esta  é versão  é  um livro  com 352 

páginas ( em Inglês) ou um  livro completo em seu próprio idioma. Esta é a versão 
contendo  todo o material de narrativas  . Algumas das versões mais antigas não têm o 
material de  narrativas   nele,  e assim  sendo você precisa adquirir a mais recente 
versão. Caso  você não tem , então por favor  escreva  para mim, no  seguinte E-Mail 
wade.akins@pobox.com ou  descarregue-o  do nosso "site" na Internet  no idioma  
que você  quiser:  www.pioneerevangelism.org  

4. Você também poderá  querer adquirir uma cópia dos videoteipes e  assistir  a Thomas 
Wade e Barbara  de como eles ensinam o  Evangelismo Pioneiro. Esta  fita  foi 
filmada na África do Sul e  está disponível somente  em Inglês. Você também pode  
descarregar   esta  fita  da   página  da Internet  Evangelismo Pioneiro. Se você não 
tiver  um jogo de fitas e  gostaria então de te-las , por favor escreva a :  
wade.akins@pobox.com. O jogo é gratuito  mas a média   do custo de remessa  ao 
redor do  globo  pelo correio comum  é de US$ 25.00  dólares Americanos.  Existem  
duas  fitas  de duas  horas cada  no jogo  e uma cópia  do livro  em  Inglês  será 
incluída.  

5. Planeje utilizar este manual  à  medida que  você  estiver ensinando   o Pioneirismo  
Evangelístico,  até que você aprenda  o bastante para fazer o treinamento sem  o 
mesmo. Você pode mante-lo  em sua mão  enquanto estiver   ensinando  e use –o 
como seu guia.  

 
  

PROGRAMAÇÃO DE TREINAMENTO  DO  
     EVANGELISMO PIONEIRO 
 
 
Esta é uma diretriz que você pode seguir. Para fazer o treinamento  conforme  foi 
sugerido,   você precisará de um total de 15 horas  e ½ de tempo de  treinamento de 
ensino.   
 
Este horário inclui somente  um  breve tempo   para adoração e perguntas. Se o  tempo 
permitir, você pode querer ter mais  tempo  para  adoração e tempo de perguntas  em 
seu treinamento. Esta será sua opção. Se você quiser  ter mais tempo para  discussão 
então que você precisará  adicionar  uma sessão extra e você precisará neste caso  de   
um total de 16 a 17 horas.  
 



 4

Sobre perguntas: pode ser bom lhes pedir que escrevam  as suas  perguntas  e você 
responde-as    durante o  tempo destinado  as   perguntas . Se você parar  e responder   a 
todas  as  perguntas à medida que as mesmas  vão lhe sendo enviadas,  você   estaria 
desperdiçando  muito tempo.  Também,  no princípio  serão respondidas naturalmente   
muitas perguntas em apresentações futuras. Assim, é bom esperar até que você 
programe  um tempo para  perguntas. Novamente,  nós achamos que é  melhor  para 
eles escreverem  as perguntas e as  entregar a  você. Caso isto não aconteça , algumas 
pessoas se levantarão e  pregarão  um sermão antes mesmo  de fazer a suas  perguntas.   
Outras   não têm uma pergunta, mas desejam   fazer uma observação  e acabam por  se 
levantar para serem ouvidos. Assim,  torna-se  crucial  que você controle a conferência 
de treinamento e não permita para os participantes    tirem de  você esta   liderança.  
 
Programa de trabalho sugerido:  
 
Sessão 1 (2 horas)  
 
Abertura  (05 Min) -  seja breve com isto. . Se você não tiver  cuidado pode haver muitos 
anúncios sobre outros assuntos que não  fazem parte  deste  treinamento e isto acabará  por  
tomar  um tempo  precioso. . Assim, normalmente nós  nos colocamos de pé, cantamos  uma 
canção, oramos e começamos . A  melhor maneira  para começar é começar.  
 
Uma  vista geral sobre o EP   (05 Min)  
O que é Evangelismo Pioneiro (45 Min)  
A Bíblia e  a Cultura (20 Min)  
A Bíblia e  a Autoridade (40 Min)  
 
Sessão 2 (2:00 hs)  
 
Quem  pode Ser UM Evangelista Pioneiro (25 Min)  
O Papel do Líder (45 Min)  
A  Equipe de Discipulado de  Evangelismo  (10)  
Nove Fundamentos para Começar Igrejas (25)  
Perguntas (15 Min)  
 
Sessão 3 (2:00 hs.)  
 
Seis Chaves para  o crescimento  da sua Igreja (35 Min)  
Três Características de uma  Igreja  do Novo Testamento (50 Min)  
Conclusão dos Princípios (05)  
Perguntas (25 Min)  
 
Sessão 4 (2 hs.)  
 
O Espírito Santo  (60 Min)  
Oração (60 Min)  
 
Sessão 5 (1:30 Min)  
 
Salvação (30 Min)  
Testemunho pessoal (30 Min)  
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Evangelismo pessoal (30 Min)  
 
Sessão 6 (2 hs.)  
 
Como Começar (1:30 Min)  
Como Conduzir  Estudos  Bíblicos Indiretos  (30 Min)  
 
Sessão 7 (1:50 Min)  
 
Como Conduzir Estudos  Bíblicos  Sem Materiais (05)  
Como Conduzir os  Estudos de João  (1:45 Min)  
 
Sessão 8 (2:00 Min)  
 
Treinamento das  narrativas  (60 Min)  
Os  passos  do EP  (05 Min)  
O Plano (45 Min)  
Apêndice (10)  
 
Sessão 9 final (1 hs)  
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Livro de Evangelismo Pioneiro (3 min)  
 
Assim que  você começar  a primeira sessão, você precisa explicar que  existem  quatro partes 
no livro.  
 
Peça ao  grupo para  abrir o livro  no  índice.  
 
Parte   I---  Princípios de evangelismo, discipulado  e implantação de igreja.  
Parte  II---  A parte prática ensina “como  fazer "  de um modo prático.  
Parte  III-- O plano compartilha uma estratégia de multiplicação.  
Parte  IV – O  apêndice   contém  muitos  estudos Bíblicos , lições  Narrativas  e  
                    materiais de discipulado.  
 
PARTE I:  PRINCÍPIOS 
 
I. O que é  o Evangelismo Pioneiro? (45 min)  
 
Introdução (10 min)  
 
1.  Faça com que todos leiam  o que o  resumo  do  Evangelismo Pioneiro é, a impressão em 
negrito   no  fim  do primeiro parágrafo:  
 “ O Método de Evangelismo Pioneiro consiste  no  treinamento os evangelistas leigos  
para  adentrar  em áreas onde não há nenhuma igreja (Áreas pioneiras),  ganhar almas para 
Cristo, e começando novos  trabalhos.”  
 
2.   Assim sendo  a pergunta é, “ Que método nós  precisamos para  levar  o evangelho avante  
e  expandi-lo de   uma maneira mais rápida  possível?”  
 
Barreiras na  Implantação da Igreja  (20 Min)  
 
1.  Ponha-os  de pé e leia  com eles as 7 barreiras  para se começar novas  igrejas. Explique 
que estas  foram as  barreiras identificadas no Brasil mas que na  realidade  deles  podem 
haver  barreiras diferentes.  
 
2.  Faça-os  sentar , dividindo-os em grupos de 5 ou 6 pessoas  (formando um círculo)  para 
discutir   quais  são as barreiras  nas   suas  comunidades. Dê a  eles 10 minutos para 
compartilhar as suas idéias. Escolha   uma pessoa  do  grupo  para fazer uma lista das  suas 
idéias e então  que  3 ou 4 delas compartilhem  esta lista com o grupo. (10 Min)  
 
3.  Uma vez  que  as 3 ou 4  pessoas  tenham compartilhado a lista com  todo o  grupo  , 
pergunte a elas  se há qualquer coisa que elas mencionaram que Deus não possa  realizar,  
Espere  por  suas respostas . Então   ore com elas  e  entregue  os problemas que elas  listaram 
a Deus, crendo que Ele é capaz e que Ele superará todas as barreiras que possamos  imaginar,  
se  nos O deixarmos  agir.  (10 Min)  
 
Quatro Modelos para Começar  Novas Igrejas (15 Min)  
 
Explique os quatro modelos diferentes para começar  novas igrejas. (15 Min)   Enfatize o 
seguinte em cada modelo:  
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1 e 2. Os dois modelos tradicionais:  
• A igreja mãe escolhe onde começar o novo trabalho .  
• Encontra  o   local   para a  reunião e paga o aluguel.   
• Convida as pessoas para  o  estudo Bíblico e adoração ( filosofia “venha aqui” ).  
• A igreja mãe assume toda a responsabilidade por decisões feitas.  
• A igreja  mãe assume todo o custo incidente  para alugar ou construir um  

prédio  e pagar um  obreiro para ser o líder.  
 

Faça a pergunta: " Se você usar este método   onde   a igreja tem que assumir todas as 
despesas, quantas igrejas   pode a sua  igreja começar  este ano?"   
Resposta: Talvez você  ficará  limitado a  uma  única  igreja  à  cada  sete anos.  
 
3. Modelo de Projeto Especial: há muitas sub-culturas em nossa sociedade e  
grupos com problemas especiais. Para que nós possamos localiza-los ,   nós temos de  
ter   projetos especiais para alcançar estes grupos: surdos,  aqueles de vivem  nas ruas, 
etc. Dê um exemplo. Você pode usar  um do livro.  
 
4. Modelo de Evangelismo Pioneiro:  
• A igreja mãe decide onde começar uma nova  igreja.   
• O líder ou pastor da igreja treinam os membros   
• Os membros  vão para os lares  dos   não -crentes para fazer estudos  Bíblicos 
• Ao término do estudo  Bíblico um convite é  feito  e os  novos crentes  são o 

núcleo da igreja nova  
• Comece a discipular  os  novos crentes 
• Então os novos  crentes  assumem a responsabilidade das decisões da nova Igreja  
• Os novos  crentes assumem a responsabilidade do  custo incidente  da  futura 

propriedade , edifício ou  obreiro assalariado  
 

Faça a mesma pergunta: " Se você usa este método , quantas igrejas  a   sua   
igreja   pode  começar este ano?"  Ao nos lembrarmos     que  nós queremos 
alcançar os perdidos  de uma forma  rápida,   que método nós  devemos  usar ?  

 
História Verdadeira : Dê um exemplo da  sua experiência em Evangelismo Pioneiro  e 
de como você  fez a sua igreja  crescer ou  como  você começou uma  nova  igreja . Você 
pode  usar o  seguinte exemplo  para demonstrar  o  início de  múltiplas igrejas:  
 
 Pastor  Luzmar era o pastor de uma igreja de 60 membros  em Minas Gerais, Brasil. 
Ele treinou os  membros da sua igreja   para  fazer estudos  Bíblicos  dos lares  dos não 
crentes. A  sua igreja   teve  uma reunião ao ar livre onde  aproximadamente 500 famílias 
responderam  que  queriam  saber acerca de Jesus. Os  membros  da igreja visitaram as 500 
famílias e encontraram  147 famílias  desejosas  de  ter  um estudo  Bíblico   em seus lares. 
Os membros  da igreja fizeram 147  estudos Bíblicos   foram capazes de  começar seis  novos 
trabalhos  de uma só   vez.  
 
Resumo:  Todos em  pé e   que todos  leiam  o  número quatro, o Método do   
Evangelismo Pioneiro.  
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II. A Bíblia e  a Cultura (25 Min)  
 
Seções 1, 2, e 3 (10 Min)  
 
1. Mostre que em todas as  nações   existem  MUITAS   sub culturas e para   atingi-las  nós 
temos que  penetrar em seus domínios  sem lhes exigir mudanças  e  que tenham que vir  a 
nós.  
 
2.   A VERDADEIRA HISTÓRIA:  
O melhor modo para ensinar este capítulo está em  relatar  uma  história verdadeira  de sua  
própria experiência. Se você não puder  pensar  em  nenhuma, então   você  pode  relatar esta.  
 
O autor do livro que Evangelismo Pioneiro conta a verdadeira história quando ele voltou aos 
Estados Unidos   em 1970  após   haver sido  um   missionário no Vietnã do Sul.  Quando ele 
voltou aos  E.U.A. havia milhões  de  jovens  que tinham deixado   seus  lares, viviam  no 
mundo das drogas, usavam  cabelos  longos, cantavam  músicas  folclóricas , usavam  roupas 
de  Índios Americanos e protestavam   contra  a Guerra do  Vietnã. Muitos  desses jovens  
vagavam  ao relento  e  viviam  nas ruas. Eles foram chamados  de  "hippies ".  
 
Nenhum desses  jovens   faziam parte     de   uma típica  igreja evangélica . Assim, se eles  
tivessem  que  ser ganhos  para  Cristo  a igreja teria que ir   até  eles. Assim ,  Thomas Wade  
comprou  para si mesmo  algumas  roupas  de  Índios Americanos, deixou o seu  cabelo  
crescer  e penetrou  na cultura  daqueles jovens. Claro que ele não  fez uso de bebidas 
alcoólicas  ou drogas. Ele abriu um restaurante pequeno em uma cidade  da  região  da Nova  
Inglaterra,  ( no   leste  Americano.)  Todas as cadeiras foram retiradas, assim as pessoas  
teriam que se sentar no chão, substituiu todas as luzes pretas  (azuis),  e pôs uma  grande cruz 
na entrada com uma luz vermelha  brilhando  sobre a mesma. Todos os dias igreja Batista 
providenciava   sanduíches e café.  
 
Assim, de 3:00 da tarde as 2:00 da  manhã,  diariamente, Thomas, a sua  esposa  e a  sua  
equipe  abriram as portas e deixaram  que os hippies entrassem  e comessem  os sanduíches e 
bebessem do  café  gratuitamente.  Os hippies vieram e se sentaram no chão e enquanto 
faziam  isso,  Thomas Wade e a  sua  equipe  se sentariam com eles e apenas  falariam com 
eles sobre as suas  vidas etc. Eles conduziram muitos a Cristo porque eles estavam dispostos 
a  penetrar na cultura deles  , sem  exigir   desses jovens que  eles   viessem     para a  cultura 
de uma  Igreja evangélica ouvir aos  ensinamentos de Jesus.  
 
3. Ponha a todo de  pé e leiam  juntos, em alta    voz,  o sexto parágrafo do capítulo que diz, 

“O ponto principal é  o país em seu todo….”  
 
4. PROCESSO DE GRUPO PEQUENO (15 MIN)  
Nestas  alturas — peça  aos participantes para formarem grupos pequenos de 5 a 6 pessoas 
por grupo e discutir as  diferentes sub culturas  que eles precisam penetrar,  e o que é   
necessário que eles façam  para atingir os seus objetivos.  
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III. A Bíblia e  a Autoridade (40 Minutos)  
 
O propósito deste capítulo é estabelecer firmemente   desde o princípio ,  que a Palavra de 
Deus é  a nossa autoridade exclusiva. Nós mostraremos três outras fontes que as pessoas 
usam como  autoridade para as suas  convicções. Você pode contar uma história   em relação 
a  cada uma  para ilustrar os pontos.  
 
1. A primeira fonte de autoridade é o  intelecto. (5 Min)  
 

a. HISTÓRIA VERDADEIRA : Se você não tem   uma, então conte  esta  aqui. O 
autor do livro tem um amigo que cresceu em uma lar  Cristão , foi para a igreja e era 
uma pessoa de   boa moral. Depois que alguns anos ele viu o Thomas e disse, “ 
Thomas, eu tenho algumas notícias tristes. Eu não mais  acredito  em Deus.” Thomas 
perguntou, “Por que?” Ele respondeu dizendo, “eu não posso racionalizar   que  Cristo 
nasceu de uma virgem , assim eu não acredito nisto .”  

 
b. Ponto: Agora, esta pessoa representa milhões de  pessoas que fundamentam  em  

que elas acreditam nos  seus  intelectos. Assim, o intelecto dele é a fonte  da   sua 
autoridade  .  

 
c. Coloque a todos de pé e leiam alto ,  a  uma só  voz   o parágrafo intitulado 

“Intelecto.”  
 
2. A segunda fonte de autoridade é a  experiência. (5 Min)  
 

a. Ponto: Muitas pessoas fundamentam  as  suas convicções  somente nas  suas 
experiências. Isto pode ser muito perigoso. Experiências são boas mas nós temos que 
olhar para as suas  fontes.  

 
b. Faça a pergunta:   " Pode  Jesus Cristo,   curar  as pessoas   hoje? "  Resposta:  " Sim."  

Faça esta pergunta: "  Pode  Satanás  curar as pessoas   hoje? Resposta:  " Sim" . Ele  
tem o poder  para fazer isto.  

 
c. Todos de pé e  leiam II Tessalonicenses 2:9-11.  

 
 Peça   a  todos  para ler isto e então faça esta observação: " O próprio   Satanás  pode 
realizar milagres   e   maravilhas , e  então  nunca fundamente  as  suas   crenças somente em 
suas experiências.  
 
3. A terceira fonte de autoridade vem da tradição. (25 Min)  
 
(Esta seção requer alguma habilidade  assim sendo, esteja seguro  que você  possa 
estudar esta  matéria    bem,  e  que a mesma  seja  adequadamente  preparada. Isto  em 
especial pode   ofender  ligeiramente   algumas pessoas que  estão  acostumadas  a  
manter o controle de tudo.)  
 

a.  Leia Marcos  3:1-6  mas   à medida que você   esteja lendo, conte a história   com as  
suas próprias palavras ou reformule   cada versículo para  torna-la   excitante . 
Thomas Wade faz  desta  forma :  
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Versículo 01— Aqui  nós vemos o que acontece quando o Jesus foi para a sinagoga. A 
sinagoga está cheia de pessoas e  bem  no meio da multidão há um homem com uma mão   
ressequida . Jesus entra.  
 
Versículo 02—As pessoas começam  a sussurrar entre eles algo assim, “você vê quem acaba 
de  entrar ?” "  Jesus.” “Você vê quem está  sentado ali ?” “Um homem com uma mão 
ressequida".  “Você acha  que Jesus o curará?” “Eu não sei, hoje é Sábado.”  
 
Versículo 03—Jesus pede para o homem que se levante,  caminhe em Sua direção  e  Ele faz  
a multidão uma pergunta que  é basicamente   o seguinte  , “Era  pecado  curar este homem?”  
 
Versículo 04— Cada pessoa ali   ficou  quieta  e Jesus olhou para eles com raiva por causa 
dos   seus corações teimosos.  
 
Versículo 05—Jesus disse ao homem, “estenda  a sua mão.” O homem estende   a sua  mão  e 
a mão dele  estava completamente curada.  
 
Então   foi dito  algo assim, “ Louvem  a  Deus , a mão dele foi curada!”  
Mas isso não foi  a  maneira que esta multidão respondeu. Leia  o   versículo  06 .  
 
Versículo 06—Explique  que os Herodianos   e  os  Fariseus  saíram  dali   com um plano 
secreto  de como eles poderiam MATAR Jesus. Explique que eles planejaram matar  Jesus  
no  começo do  Seu ministério — não no fim . POR QUE?  
 
b. Você quer ensinar esta parte  ao fazer   as  SEIS  perguntas  a  seguir e fazendo as 
   seguintes observações : (Por favor faça essas  seis perguntas na ordem a seguir .)  
 
1.   Qual  foi o problema aqui? Resposta: era  Sábado .  
2.   Qual  foi o problema em  curar  um homem  no  Sábado ? Resposta: Tradições religiosas.  
3.   Você acredita que Jesus é  parte da Trindade e  é o Filho de Deus ? Resposta: Sim.  
4. Você acredita que Jesus  e o  Senhor do Sábado ? Resposta: Sim.  
5. Você acredita que se  Jesus tivesse curado aquele homem no dia de Sábado  ele teria 

desobedecido  o seu Pai  no  Céu ? Resposta: Não.  
6. Então,    qual  era o problema? Resposta: OS LÍDERES RELIGIOSOS CRIARAM 

ALGUMAS REGRAS EXTRAS E TRADIÇÕES QUE DEUS NÃO  CRIOU.  
 
c. Aplicação: O que tem isso para ver com  o Evangelismo Pioneiro e  a implantação de 
    igreja? Resposta: Tudo.  
 
d.  História Verdadeira : Você pode contar sua própria história mas se você desejar, 
     você pode contar esta.  
 
Quando  o Pastor Thomas Wade   veio para o Brasil  ele formou uma  equipe  de plantadores 
de igrejas,.  Muitos deles eram  pessoas   leigas . Ele os ensinou “como testemunhar e como 
começar novas  igrejas .” Assim, eles saíram para as cidades e ganharam  pessoas para  Cristo 
e começaram  novas congregações.  Eles começaram 63  novos trabalhos  em dois anos.  
 
Porém, ele   foi confrontado  com  quatro   fortes tradições  que o homem criara ,   e tinham  
muito poder  que  evitavam a  rápida expansão  de plantação de igreja.  
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Tradição #1--Depois que eles ganharam  as pessoas para  Cristo o   Pastor  Thomas Wade 
disse, “Nós precisamos deixar  que  estes  evangelistas leigos  batizem  os novos  
convertidos.”  Porém, alguns (não todos ) dos pastores disseram , “Eles não podem fazer  isto 
que porque eles não são ordenados.”  
 
Pastor  Thomas respondeu  com  uma  pergunta, “Onde a Bíblia ensina  isto ?” Resposta: “A 
Bíblia não ensina  isso mas isso é nossa tradição ‘'   nossas regras aqui.”  
 
Tradição #2---Pastor . Thomas disse, “Nós precisamos deixar  que esses  evangelistas leigos   
sirvam a Ceia do Deus.” Novamente, a resposta de alguns pastores  foi , “Nós não podemos 
permitir ,  porque eles não são ordenados.” Thomas perguntou, “Onde a Bíblia ensina isto ?” 
Novamente, eles disseram, “A Bíblia não ensina ,  mas isso é nossa tradição.”  
 
Tradição #3----Pastor  Thomas disse então, “Nós precisamos organizar estas congregações 
em igrejas.” Alguns disseram, “Nós não podemos fazer isto   até que eles tenham  as  suas  
própria terras  e prédios .” Pastor . Thomas respondeu dizendo, “Onde  a Bíblia ensina  isto?.” 
Novamente, a resposta    foi , “A Bíblia não ensina  isso  mas isso é nossa tradição.”  
 
Tradição #4---em outro país  os Pastores, disseram  “O regulamento   da  nossa  convenção 
diz que nós não podemos organizar uma igreja aqui , a menos que a congregação tenha 50 
membros  pelo menos.” Novamente,  o Pastor  Thomas disse, “Onde a Bíblia ensina isto ?” A 
resposta, “ ela não ensina ,  mas isso é nossa tradição.”  
 
e. PONTO: Em muitos casos as  nossas tradições  tem mais poder que a Palavra de Deus  
    e aquilo    foi  exatamente o que Cristo encontrou.  Se nós vamos ver  um crescimento  
    no Reino de Deus e novas  igrejas  começadas ,   nós temos que nos  voltar  para a Bíblia e  
    temos que seguir a palavra de Deus   e colocar  a Bíblia acima do  homem ,  regras e  
    tradições. Faça a observação que se nós quisermos  ver um movimento de  plantações  de   
    igrejas  verdadeiras   em nosso mundo ,  nós temos que  dar o  poder aos  nossos  
    evangelistas  leigos  para fazer o trabalho que Deus os chamou  para  fazer.  
 
Se nós não tivermos  nenhum cuidado nós podemos  criar  um “ sindicato” no reino de Deus. 
Somente Pastores podem fazer certos trabalhos como batismo, etc. A real responsabilidade do 
Pastor é “equipar  os seus membros para fazer o trabalho” e deixar “eles”   o façam  e    que 
participem.  Isto criaria uma  igreja vibrante e emocionante.  
 
4. A quarta fonte de autoridade é a Palavra de Deus. (5 Min)  
 
FICAR  DE PÉ E LER   -  Diga  a   todos para ficar  estar em  pé e ler  os versículos 
desta seção  acerca da  Palavra de Deus.  
 
PERGUNTE: o que deveria  ser  a nossa única fonte de autoridade para o que nós   
cremos ?  
 
PROCESSAMENTO  de PEQUENO GRUPO :  Peça aos participantes que entrem em 
pequenos   grupos  e façam  uma lista de qualquer homem  que tenham  tradições   que  
possam   contradizer a palavra de Deus nesta área de evangelismo e plantação de igreja.  
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IV.   Quem pode ser um Evangelista Pioneiro? (25 Min)  
 
Esta é uma seção muito crucial. Por favor ensine bem.  
 
1. Quem liderou  as igrejas que  Paulo começou? (10 Min)  

a. Explique o que nós queremos dizer por Evangelista Pioneiro: uma pessoa  que pode 
sair para começar um novo trabalho e   que seja o líder do trabalho. 

 
b. Mostre os três  ofícios  do  Novo Testamento: os bispos, diáconos e anciões. 

 
c. Mostre o processo de Paulo  que   faz uso de  Atos 14: 21-23 e procure  quem se 

tornou os líderes das igrejas que ele começou. 
 

Faça  perguntas  acerca do  processo de Paulo  e  deixe que eles  respondam :  
v. 21– O Paulo  fez  primeiro? Pregou  o evangelho  
 E o qual  foi o resultado? Deus traria as  pessoas  a  acreditar e confiar Nele.  
v. 22–Então o que fez o Paulo com os convertido novos? Ele  os discipulou .  
v. 23–Quem se tornou os líderes das novas  igrejas que  Paulo começou? Anciões  
          Quem era os anciões? Os crentes novos que Paulo discipulou.   

 
d. Fique de pé e leiam   alto o processo que  Paulo seguiu , A -F. 

 
e. Então  pergunte a eles : de acordo com a Bíblia quem  pode ser um Evangelista 

Pioneiro?  Deixe que eles  respondam : Qualquer crente que  seja  discipulado e  
treinado. 

 
2.  Quem pode ser um Evangelista Pioneiro? (10 Min)  
 

a. Peça  a  eles para abrir as  suas Bíblias  em  Efésios  4:11 e pedir para que alguém leia  
o versículo.   

 
b. Pergunte a eles :  quais são  as quatro funções na igreja?  

 
Apóstolos: Alguém enviado.  
Profetas: Alguém que Deus escolheu  para falar a Sua  mensagem  ao Seu  povo.   
Evangelistas:  Pregam  a palavra de Deus   com  o propósito de  ganhar o perdido a 
                       Cristo.  

Faça com que eles leiam  juntos  do  livro ou da Biblia de  Atos 21:8.   
Explique  que  Filipe  era um evangelista leigo . Que ele  pregou  a palavra de  
Deus com a finalidade de ganhar o perdido  para  Deus. Faça  que   eles leiam    
juntos Atos 12:8 (do livro ou da Biblia). 

Pastor-professor:  Pergunte a eles  “de acordo com a Bíblia  qual  é a função de um  
pastor?” A resposta é, treinar e equipar os santos para o  ministério (Efesios  
4:12).  Pergunte, “Mas o que fazem os pastores hoje?” Resposta: Tudo!!  

 
c. Pergunte: É plano de Deus que  os pastores façam  tudo  no ministério ? Peça a eles  

que leiam juntos  I  Pedro 4:10.  Explique  que Deus tem  concedido  talentos  a todos  
os  Seus seguidores  e o  Seu plano é  fazer uso de  todos eles    no  Seu Reino e para o  
Seu propósito.   
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Pergunte novamente: Quem pode ser um Evangelista Pioneiro? Todos  os  que  são  
chamados  e  treinados.  
 
3.  Qualificações do Evangelista Pioneiro. (5 Min)  
 
Ponha-os  de pé e leiam juntos as qualificações Bíblicas de um Evangelista Pioneiro. 
Enquanto  estiver  de  pé pergunte:  

• Você tem  pastores suficientes  para começar todas as igrejas  que você precisa para  
alcançar o seu país?  NÃO!!  

• É  plano de Deus  usar  os  pastores somente  para  evangelizar  e para  começar  
igrejas novas? NÃO!!  

• Quem pode ser um Evangelista Pioneiro? Todos os crentes que são chamados e são 
treinados.  

 
Repita esta pergunta 6 vezes: Quem pode ser um Evangelista Pioneiro?  
 
V.   O Papel Do Evangelista  Pioneiro Lider  (45 MIN)  
 
Este é um dos capítulos mais cruciais   em todo o livro  e  no ministério de Evangelismo 
Pioneiro. É crucial que você como um professor- educador  comunique  todas  estas idéias e 
conceitos a   todos os participantes. Nós  de uma maneira rigorosa sugerimos  que você 
aprenda o procedimento a  seguir e cuidadosamente faça  uso  destes 7 passos  na 
apresentação  deste capítulo.  
 
1. Peça a  todos  para  que  leiam  juntos  e em voz alta   o primeiro parágrafo  que  começa  
com “qual é o papel  principal  do pastor, etc. etc. etc.” (1 Min) 
 
2. Peça a  todos  para   observar em  suas  Bíblias  Efésios  4:11-12. Diga, “Em nosso último 
capítulo nós estudamos o  versículo  11.  Agora, nós vamos  observar   o  versículo  12.” Leia 
-o  novamente. (1 Min) 
 
3. Use a  seguinte seqüência   de perguntas e comentários para levar  o conceito a  todos os 
participantes: (30 Min) 
 

a. Qual é o papel primordial  do Pastor de uma igreja ou de  um líder de uma congregação 
de acordo com Efésios  4:12?  

 
b. O que significa “equipar os santos para o trabalho do ministério?”  

Resposta: a palavra “equipar ”  significa  “treinar.”  Treine-os  a  fazer algo prático.  
A palavra “ santos”  significa  “os  membros da  sua  igreja.”  

 
EXEMPLO DE UMA EQUIPE DE FUTEBOL – A   equipe de  futebol tem os jogadores e 
um treinador. O treinador entra  em campo e joga  ou ele  orienta os jogadores como jogar 
uma  partida?  
 
Resposta: Ele treina os jogadores como jogar.  
 
Aplicação: O Pastor de igreja ou líder  leigo  de uma congregação ou missão não  é jogar uma  
partida  para os membros , mas ensina-los  e  treina-los  “como jogar ". Ele deve  treinar os  
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seus membros   “como  fazer" tudo o que ele está fazendo , como ensina-los   a  testemunhar,  
como pregar  sermões,  como batizar , e  como servir  a Ceia do  Senhor . Tudo!  
 

c. Faça-os  repetir  por 6 vezes o papel principal  do pastor.  
 

d. Quem é nosso modelo perfeito para o  ministério? Resposta: Jesus  
 

e. Você concordaria   que  tudo aquilo que  Ele fez  tenha realmente funcionado?  
         Comentário: o que Ele fez  funcionou , porque  Ele  causou  um impacto perpétuo no  
         mundo.   Assim, se você quer  causar  impacto no  mundo , então  você precisa fazer o  
         que o Jesus fez.  Apenas siga o  Seu  exemplo .  
 

f. O que fez  Jesus?  
         Resposta: Ele fez três coisas para  causar impacto no  mundo:  
 

1. ELE FORMOU UMA  EQUIPE  DE DISCÍPULOS. Quantos  estavam   na  
Sua equipe?  
Resposta: 12 pessoas.  
Diga: “Nós  queremos que  vocês  voltem   para suas igrejas e formem  uma  
equipe  de discípulos . Você não tem que começar com 12. Comece com um ,  
caso seja necessário. . Se você não tem ninguém então ganhe  alguém.”  

 
2. ELE TREINOU A  SUA EQUIPE .  Nesta conferência  nós vamos  ensina-los  

“como treinar "  a sua    equipe . Isso é o que a parte prática deste manual de  EP 
faz.  

 
3. ELE ENVIOU  A SUA EQUIPE . Aplicação: Você pode fazer o seguinte.  
Forme uma   equipe  de 12 por exemplo.  

 Então divida sua cidade em 12 seções e   escolha   cada membro  da sua 
equipe   para capitanear   uma seção da cidade.  

 Também, você pode  envia-los  como capitães para 12 cidades diferentes, 
pequenas  comunidades e vilarejos.   

  
Cada capitão desenvolverá  em seu próprio tempo, a  sua própria  equipe  de reservas    de 
duas  ou três pessoas  e começará a treinar a  sua equipe   com o  que ele aprendeu. Eles 
serão então responsáveis   para evangelizar  a área designada ou começarão  um  novo  
trabalho .  
 

4.  FAÇA COM QUE  O GRUPO REPITA  POR SEIS VEZES AS TRÊS COISAS 
QUE JESUS FEZ!  

 
5.  Que todos se levantem  e leiam  juntos  em  alta  voz  o parágrafo #2  e #3  deste capítulo 
Efésios 4:12  explique  de forma  muito clara  etc. etc. etc.  O  Evangelista Pioneiro líder  
formará uma  equipe   de Discípulos de Evangelismo   de pessoas  leigas  etc. etc. etc.  
 
6. Explique os 5 grupos em uma igreja local por Rick Warren.  

 
7. Compartilhe    que o   LEP  (Líder do Evangelismo Pioneiro) tem duas responsabilidades 
primordiais .  
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a. A primeira  e   mais importante responsabilidade   do   LEP   é treinar os pioneiros 
um por um ou em grupos pequenos.  

 
Peça  para que fiquem  de pé e  que leiam   em voz  alta as CINCO coisas que  Dr. 
Waylon Moore diz  acerca do discipulado  em seu livro "Multiplicando os Discípulos"  

 
b. A segunda responsabilidade do  LEP  é manter contato semanal com o pioneiro. 

Explique  que é  necessário   que a    equipe   se encontre  a  cada   semana. O líder  
e/ou    Pastor precisará selecionar um  local específico  em  uma hora determinada  
para  que  nele  se  reúna. Explique detalhadamente  o que você fará  exatamente  
durante estas   reuniões semanais de discipulado.  

 
Peça  que se levantem e leiam ao mesmo tempo  e em voz  alta,  a  lista daquilo  
que  eles farão nas reuniões semanais ,  MAS depois de cada um  você precisa 
fazer um comentário explicativo.  

 
8.   Explique “como”  manter a  sua equipe coesa seguindo estes dois métodos:  
 

Jesus teve dois tipos de ministérios:  
• Ele teve um ministério público. Assim, você vai para seu púlpito e anuncia que 

você vai começar uma   equipe de discipulado  e você se reunirá   com ela todas as 
semanas e a treinará para  o ministério. Apenas diga  que venham  vê-lo  depois do 
culto SE   caso alguém gostaria de ser parte deste  ministério e  equipe  especial.  

 
• Ele teve um ministério privado. Isto   foi o que  causou    o  impacto maior. Assim, 

você    vai  a  Deus em oração e pede  a Deus que coloque em  seu coração e fixe   
em sua mente os nomes das pessoas específicas  que Ele  quer que  você 
pessoalmente e reservadamente  convide  , para  ser uma parte da  sua  equipe.  
Então você vai e convida estas pessoas  para se tornar parte da sua equipe. 

 
Você precisa ter  um local e   hora específica  onde você se  reunirá   a cada semana. É 
essencial que você   e a  equipe  se reúnam a cada semana.  

 
Demonstração: (10 Min)  
Peça para uma pessoa que  dê um passo adiante  e  essa pessoa  representará  o Pastor ou o 
Líder.  
 
Então peça  que  6 ou 12 outras  dêem  um passo avante . Elas representam a equipe  de 
discipulados.   
 
Então explique  que a  cada  semana  haverá  um  encontro  com o pastor. Então o Pastor 
pode dividir a  sua cidade   em 12 seções e  aponte   cada  um   como  titular  de   uma seção 
da cidade OU pode  envia-los  para 12  diferentes   cidades ou vilarejos.  Ele também pode 
usar apenas a metade  da  equipe  para  chegar à cidade como  titulares  e a  outra  metade  a  
ser  enviada   para começar seis novos  trabalhos ao mesmo tempo. Eles farão este ministério 
nos  Sábados  ou  Domingos.  
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Conclusão: (3 Min)  
Ao  findar  o ensino  deste  capítulo   faça  com que o   grupo  todo  ore  e peça  a  todos   para  
fazer um compromisso a Deus , irem  para  as suas casas  e formar  uma equipe , treina-la   e 
envia-la.   Faça disso um momento de um compromisso   vigoroso.   

 
Depois da oração  peça a  todos  para que fiquem de   pé e repitam  por seis vezes  outra vez  
o que Jesus fez!  
 
VI. A Equipe Discipulada  de Evangelismo   (10 Minutos)  
 
Este   capítulo é simples e breve.  
 
1.  Peça a  todos que se coloquem  de pé e leiam em voz   alta  o primeiro parágrafo deste 
capítulo.   
 
2. Peça a  todos  os participantes para que  SE LEVANTEM  e   que  leiam   em voz  alta  as 
seis metas do evangelista pioneiro.  Apenas faça as  seguintes perguntas :  

 
A. Quando um  evangelista pioneiro   sai para uma  nova área de trabalho   qual  será 
a  sua primeira meta .  
Resposta: Ganhar  almas perdidas.  
 
B. Qual  será a  sua segunda meta ?  
Resposta: Batizar  os novos  convertidos.  
 
C. Qual  é  sua terceira meta?  
Resposta: Todos leiam juntos : Acompanhe   e discipule  os novos convertidos.   
Neste  ponto,  você precisa explicar   que  mais tarde  durante o treinamento eles 
aprenderão “como  fazer ”  isto.  
 
D. O que será a  sua quarta meta?  
Resposta: Treine  líderes locais onde um novo  trabalho está começando etc. etc. 
Neste ponto,  você precisará explicar que   no  novo trabalho  “os líderes em  
potencial ” começarão  a   surgir. Este é o trabalho do Espírito Santo. . Então o 
trabalho do Evangelista Pioneiro será o de começar a  treina-los . Assim, ele  monta  
uma    equipe , treina-a e depois os envia.   
 
E. Qual  é a quinta meta?  
Resposta: Todos   leiam  #5  ao mesmo tempo e em alta voz.   
 
F. Qual  é a sexta meta?  
Resposta: Todos   façam a leitura   ao mesmo tempo e em   alta voz. Então,  explique 
que   antes  mesmo   que você  siga  para a  nova cidade,  comunidade ou vilarejo   
para  começar um  novo trabalho que você JÁ  tem como parte da sua estratégia e 
planejamento  a idéia   para  começar um  novo trabalho .  

 
3. Depois que você percorreu com  eles  as  seis metas ,  peça aos mesmos  então que leiam 
uma vez mais em  alta voz   e  ao mesmo tempo todas as metas.  
 
4.  Leia o primeiro parágrafo novamente para re-enfatizar o papel do líder.  
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VII. Nove Fundamentos Básicos para  Iniciar Igrejas com Sucesso (35 Min)  
 
Peça  ao grupo  para que leiam  em alta  voz cada uma  das seis metas . Após cada leitura  do 
que foi lido ,  dê uma explicação como  segue :  
 

1. Identifique as pessoas com talentos  espirituais   para começar  novos trabalhos.  
(3 Min)  

Enfatize a necessidade para ajudar os  nossos membros  a descobrir os  seus  talentos  e  
lhes ensine como usa-los. Ao   começar  novos  trabalhos muitos crentes com  diferentes  
talentos podem  ser usado,s  não só os evangelistas: as pessoas para  demonstrar  o amor 
de Deus, as pessoas que podem fazer o estudo  Bíblico ,  como também aqueles que serão 
os líderes do  novo trabalho.   Mencione ao grupo estas referências que incluem os 
talentos  espirituais:  I  Coríntios 12:4-11; Romanos 12:6-8;  I  Pedro  4:10-11  

 
2. Desenvolva a liderança do leigo . (2 Min)  
As pessoas sempre perguntam, “Você realmente vai permitir   que  estas pessoas leigas  
se tornem líderes?” Nós temos que mudar o  nosso pensamento  acerca da  liderança 
secular:  
 

Se nós estamos pensando na pessoa sentada  no banco da   igreja ,  certamente nós não 
quereríamos    esse  indivíduo   para  ser  o  líder de um trabalho, mas se nós estivermos  
pensando no discípulo treinado então SIM, Deus pode usar aquela pessoa para ser um 
líder secular de uma igreja. A chave então  é  discipular e   treinar  os  crentes  para  
verdadeiramente conhecer a  Jesus e  caminhar  com Ele em fé e obediência.  

 
3. Tenha uma compreensão Bíblica  sólida   da natureza da igreja. (10 Min)  
Faça-os  ler a  uma só voz,  a definição de uma igreja  em  negrito e peça aos mesmos que 
leiam em voz  alta  ao mesmo tempo   os cinco propósitos da igreja.  

 
Peça   que abram as  suas Bíblias    no livro de Atos 2:42-47  para mostrar os cinco 

propósitos:  
v. 47   Louvor :  Louvando a  Deus  
v. 47    Evangelismo: Diariamente  Deus acrescentava  a  igreja    
v. 42    Discipulado : Devoção  aos ensinamentos  dos apóstolos  
v. 42,44, 
    45,46   Comunhao:  Ao vender  suas  posses  e bens, eles davam a  qualquer um que 

acordo com a  sua  necessidade. Dedicação  ao  companheirismo;  estavam  
juntos  e tinham  tudo em comum acordo; e diariamente  todos  comiam  nas 
casas uns dos outros.  

 
Descreva a  nova  igreja: A  nova igreja de 3,000 membros  se encontrou de forma  
espontânea  se reunia diariamente nas casas uns dos outros . Assim eles eram  cheio de Jesus 
e  de amor  por  Ele que eles conseguiam expressar o  seu amor  e  juntamente louvar  a Ele . 
O  novo amor  que eles tinham os uniu  e os consumiu de tal um maneira que eles estavam 
então mais preocupados   uns com os outros  do que consigo mesmo.  Á  medida que eles se  
reuniam ,  os apóstolos  os ensinava  o que eles tinham aprendido de Jesus. Através do  amor 
que esta comunidade estava expressando, Deus estava aumentando  diariamente o número de 
crentes. .  
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Faça-os ler  juntos as três características da igreja. 
 

4. Identifique áreas receptivas. (3 Min)  
Ao planejar  nossa estratégia onde Deus  quereria que nos  fizemos evangelismo  e 
começar  novos  trabalhos , nós temos que procurar para  onde Deus está se  movendo. Se 
existem  áreas onde Deus está abrindo corações para a  Sua  verdade ,   nós precisamos  
colocar  os nossos focos  nessas áreas e   colher a safra.  

 
5. Comunique intensamente a fé em Cristo. (2 Min)  
Faça-os ler os três tipos de evangelismo. Peça que pensem quantas vezes   eles 
compartilharam o evangelho e verdadeiramente  fizeram um convite. Enfatize a  
necessidade  não só de  compartilhar o evangelho com as nossas vidas e  verbalmente,  
mas também tenham feito  um convite, dê  ao indivíduo a  oportunidade para responder. 
Muitas vezes  nós compartilhamos , mas pare antes de dar a oportunidade de  entregar de 
fato   os  seus corações  a Jesus.   

 
6. Enfatize o começo da igreja no  lar  (10 Min)  
Recorra aos versículos  avistados em Atos.  Faça as perguntas:  

Em Cesaréia onde os crentes se reuniam ?      Na casa de Lídia 
Em Tessalônica onde os crentes se reuniam ? Na casa de Jason  
Em Corinto onde eles se reuniam ?                 Na casa de Tito  
Em   Éfeso  onde eles se reuniam ?                 Na escola  
E em Atos 20:20 onde eles se  reuniam ?        De casa em casa 
 
Se  o tempo permitir    faça-os observar os versículos na Bíblia  e  que  alguém   leia 
cada  versículo  em voz alta. Depois de cada versículo  você lhes perguntaria onde os 
crentes se encontraram.  
 
Enfatize  que  Paulo  não estava preocupado onde eles se   reuniam . A preocupação 
de Paulo era  ganhar o perdido,  sua paixão  era  ver  que  as pessoas perdidas  
viessem  conhecer a  Jesus.  

 
Tenha a certeza que eles entendem que nós não estamos dizendo que é uma coisa  se  
ter um edifício , mas o que nós estamos dizendo é que nós não devemos, nós não 
devemos, permitir  que  ter um  prédio possa  se tornar uma barreira  para ganhar as 
pessoas perdidas para  Jesus. Explique a eles como tendo um   prédio  pode ser uma 
barreira para ganhar as pessoas perdidas de forma  rápida.   

 
Se   demorar  sete anos para um grupo de pessoas ser reconhecido como uma igreja 

(porque eles têm que ter  uma propriedade, um edifício e um pastor ordenado para se tornar 
um “igreja”) e à  nova igreja  não é permitida começar outra igreja até que ela  seja  
reconhecida como  uma igreja, levará 14 anos para  uma igreja começar uma igreja que 
reproduzirá outra igreja.  
 
Para alcançar os milhões, nós precisamos começar igrejas que comecem  igrejas  que  possam  
reproduzir dentro de um a dois anos.  
 
Faça-os ler  juntos os resultados do ministério de Paulo   encontrados  em Atos 19:10. Faça a 
pergunta, “Quem ouviu o evangelho?” TODOS  na Ásia Menor. A Palavra   foi proclamada  
como resultado de discipulado.  
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Faça a pergunta: Como Paulo fez isso? Faça-os  ler  juntos  II Timóteo 2:2 no mesmo 
parágrafo. Então lhes pergunte o que  Paulo  fez? Ele treinou  os outros para fazer   o que ? 
Para treinar outros,  que  treinariam outros,   que por seu turno treinariam  outros, etc.  
 

7. Providencie  um serviço de adoração agradável onde os crentes se sentirão contentes. 
(2 Min)  

Enfatize a necessidade para se  conhecer as pessoas com  as quais   nós trabalhamos. 
Nossa sociedade está cheio de sub -culturas. A adoração na nova  Igreja deve ser feita de  
maneira  que as pessoas  da  sub-cultura poderão expressar o seu amor  e gratidão a Jesus 
dentro  das  suas próprias maneiras.  

 
8. Não ponha o fardo da  “propriedade”  sobre as  pessoas. (1 Min)  
Este é o mesmo princípio como a  construção . Lembre-os  novamente que nós não 
estamos dizendo que está errado ter propriedade , mas nós não devemos permitir  que isto  
seja  uma barreira  para  ganhar o perdido a Jesus. Com o  tempo os novos  crentes  
devem  ser responsáveis   na compra  de uma propriedade e construir o seu  próprio 
edifício  

 
9. Tendo como prioridade desde o  início  do trabalho a multiplicação da Igreja   começa   

com estes dois princípios: (3 Min)  
Faça-os  ficar  de pé e  que leiam #9, A e B.  Pergunte  a eles   qual  é a chave para se   
ganhar o  país inteiro para Cristo: Igrejas que começam Igrejas , que começam Igrejas,   
que começam igrejas,  que começam igrejas, etc. Nós precisamos de bastante igrejas de  
forma que  sempre haverá  uma Igreja   localizada ns imediações de cada pessoa ao redor  
no pais.  
 
Continuando de pé , faça-os  repetir   juntos por seis vezes  os 05 propósitos da Igreja.  
 
Também, lhes pergunte o que o Jesus fez e os  faça repetir  em voz alta, essas três coisas  
por seis vezes um ao outro.  

 
VIII. Seis Chaves Para  O  Crescimento  De Igrejas Depois Que Eles 

Foram Começadas. (35 Min)  
 
Este é um capítulo muito fácil para  se ensinar e não deve   tomar  muito tempo. Tudo que 
você precisa fazer   é   indicar  as seis chaves e fazer  um rápido  comentário  sobre cada um. 
Apenas explique  que você  os treinará  na prática  em  cada detalhe destes pontos ,  mas eles 
precisam saber os mesmos  SE eles quiserem  fazer com que as suas  Igrejas cresçam.   
  
1. Ministério de Oração (5 Min)  
 
2.  Ministério  de Louvor (20 Min)  
 
Nós incluímos  as  duas ordenações nesta parte.  
 
A primeira ordenação é o  batismo. Charles Brock faz  cinco observações sobre o  batismo. 
Peça  que eles  fiquem   de pé e leiam  juntos,  em voz alta,   cada  a um deles . Você pode 
fazer um comentário sobre cada   um deles,  depois que eles lerem  cada um.  
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A segunda ordenação é a Ceia do Senhor . Você pedirá  a eles  para ler cada  uma das 
observações e também  fazer um comentário  sobre cada uma.  
 
3. Ministério de Evangelismo (1 Min)  
Explique que você os treinará em detalhes na seção Prática do livro.  
 
4. Ministério de Discipulado  (1 Min)  
Explique que você os treinará  em detalhes na seção Prática do livro.  
 
5. Um Ministério de Companheirismo (1 Min)  
 
6.  Administração Apropriada  (4 Min)  
 
Normalmente, Thomas Wade  via de regra  faz uma forte  sugestão para  que o líder  e/ ou  o  
Pastor  não sejam  as pessoas  que   assinem  os cheques da igreja. Ele sugere que você 
adquira um comitê de leigos  para fazer isto e   que  duas pessoas sempre venham  assinar os 
cheques. Ele  deseja do fundo do seu  coração  que  o Pastor  se mantenha   puro nas questões  
de dinheiro.  
 
Conclusão: (3 Min)  
a.  Depois que você concluir   com a exposição   destas seis chaves ,  peça para  que fiquem  
de  pé e  repitam  juntos e em voz alta,  as  seis  chaves,   por seis vezes,   
 
b. Peça a eles  que repitam por mais  seis mais vezes as três coisas que  Jesus fez. Nós 
queremos  reforçar  isto por inúmeras vezes.  
 
IX. Três Caractarísticas Da Igreja Do Novo  Testamento (50 Min)  
 
Introdução: Peça  para que fiquem  de pé e leiam em  alta  voz as três características.  
 
1. Auto governado sob a  liderança de Deus. (15 Min)  
 
a.   Faça com que todos  se levantem e leiam  juntos  os primeiros dois parágrafos. .  
 
b.  Fale sobre a necessidade de se  ter  discípulos que estão crescendo espiritualmente. A 
fazer isto  os novos  crentes    tem  que ser discipulados  e  treinados  como conhecer a  Deus 
e crescer espiritualmente na sua  fé . Explique que a  nossa meta é para que  eles aprendam  a  
depender de Deus e não  em  recurso externo , como da  Igreja mãe ou  de  outros crentes. 
Nós queremos  iniciar  igrejas que    não criem  dependência de  forma alguma.   
 
c. Peça a  todos para que  leiam  juntos, em alta  voz   os seis passos práticos no  
desenvolvimento  de  uma igreja autônoma  sob a  liderança de Deus.  
 
d.  Pergunte a eles, onde durante os primeiros passos do  treinamento   eles  puderam  ver  
este processo. 
Resposta: Este era o processo de Paulo  para  começar novas  igrejas.  
 
2. Auto sustentado sob  a liderança de Deus. (20 Min)  
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 a.  A melhor maneira  para explicar esta seção é pedir  a eles  que abram os seus  livros nos 
exercícios de custos e então lhes faça  as seguintes perguntas :  
 
SALÁRIO:  
 

 Se você fosse contratar  um  plantador   de igreja , para  trabalhar   tempo  integral ,  
quanto  você teria que despender  para pagar o  seu  salário?  

 Então  quanto  você teria que gastar por ano? Multiplique  por 12.  
 Qual seria este custo  durante 7 anos? Explique que sete anos é  o tempo  aproximado 

em média  , fazendo-se  uso deste  método, que   demora  para  tornar um  novo 
trabalho totalmente autônomo.  

 
MORADIA  
Faça as  mesmas  perguntas  com relação ao  pagamento  do  aluguel  de  uma casa ou um 
apartamento para   a moradia do  obreiro de tempo integral.  
 
PROPRIEDADE.  
Explique que  no modelo tradicional de plantação de  igreja  a  propriedade é algo necessário.  
 
PRÉDIO  
Explique   que no modelo tradicional um  prédio  é freqüentemente (nem  sempre) exigido.  
 
b. Faça uma  soma geral de todos  os  números  e então faça   estas  perguntas muito 
importantes:  
 

 Quem tem aquela  quantidade de dinheiro?  
Resposta: Ninguém.  
 

 Como você pode ganhar uma nação para  Cristo  fazendo uso deste sistema?  
Resposta: Não será feito porque não há  dinheiro suficiente  para  plantar  igreja desta forma, 
SE você quiser alcançar a nação inteira para Cristo.  
 

 Qual a solução?  
Resposta: Forme uma  equipe  de pessoas leigas,   sem o ônus do salário , que possuam o 
talento  e  o ardor  de  fazer evangelismo e discipulado. Treine esta  equipe   e então  a envie   
para  começar os  novos trabalhos  nos  Sábado ou Domingos.  
 

 Qual  é a responsabilidade financeira da igreja mãe?  
Resposta: Treine a  equipe . Se a  igreja  quiser  pagar  pela  gasolina  ou despesas  de ônibus 
para os membros da equipe , isto será  recebido de bom grado. A igreja também pode 
providenciar  algumas Bíblias e materiais de estudos.  
 

 Se o  novo trabalho  crescer  e  se for desejo de  todos  querer  alugar, comprar  um  
terreno,  ou construir um  prédio ,  quem arcará com estas despesas?   A igreja mãe ou 
os crentes locais?  

Resposta: os crentes locais.  
 
c. Quando você terminar  com este exercício então volte uma página e os coloque de  pé   e 
leiam  juntos  o parágrafo  que diz , “Quando uma igreja nova luta e briga,  ela cresce. O  
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missionário  Charles Brock explica no seu  livro a  Plantação da Igreja Indígena, que os 
resultados são  iguais  quando uma pessoa tenta ajudar uma borboleta etc. etc. etc.”  
 
 3. Auto Propagadora sob a liderança de Deus. (20 Min)  
 
O propósito desta seção é ilustrar  visualmente o princípio da multiplicação .  
 
DEMONSTRAÇÃO:  
 
Peça para Dois Homens que venham à frente. Cada um representará um Pastor.  
 
Apresente  o Pastor #1: Princípio de Multiplicação  
 
Apresente  o Pastor #1 como tendo sido  parte  do  Evangelismo Pioneiro e que ele entende 
claramente  o seu  papel Bíblico  como Pastor.  
 
Pergunte ao grupo:  Qual é o papel principal  do Pastor?  
Resposta: Efésios  4:12, “equipar os santos para o trabalho do  ministério.”  
 

Pergunte, “Como você vai fazer isto ?”  
Resposta: formando uma  equipe,  treina-la e  a  enviar.  
 

Apresente Pastor #2: Princípio de Adição  
 
Apresente o  Pastor #2 como  aquele  que faz todo o trabalho por si próprio  Ele usa o modelo 
tradicional de evangelismo que é “venha para a igreja e ouça as minhas pregações  todos os 
Domingos.”  

 
CICLO UM  

 
Adição:  
Peça ao Pastor #2 que escolha alguém que represente um novo  convertido  para a sua  igreja . 
Esta pessoa irá a frente e  ficará ao lado  do  pastor.  
 
Multiplicação:  
1.  Então pergunte ao Pastor #1, “ qual  é sua função principal?”  
Resposta: “equipar os santos para fazer o trabalho do ministério.”  
 
2.  Diga ao  Pastor #1 que escolha alguém na multidão  para representar um  novo convertido  
que irá a frente e se  colocará ao seu lado . Explique que o  Pastor #1 vai  discipular  o  novo 
crente  e treina-lo   para começar um  novo trabalho novo.  
 
CICLO DOIS  
 
Adição:  
Fale ao Pastor #2, “o Pastor tradicional”,  para escolher  mais  um  para se juntar à  igreja 
dele.  Outra pessoa  que irá  a frente e se  juntará  a ele.  
Pergunte: “quantas igrejas nos  temos aqui?”  
Resposta: Uma 
  



 23

Multiplicação:  
1.  Agora  existem  2 líderes do  lado  da  multiplicação . O  novo crente  foi treinado e foi 
enviado para começar um  novo trabalho .  
 
2.  Pergunte o grupo, “quantas igrejas nós temos  neste lado?” DUAS 

“Qual  é a função principal  dos dois líderes?”  
 
3. Então,   diga   aos dois líderes  que cada  um escolha  mais uma pessoa que eles vão 
discipular e  treinar  para ser enviada a  começar um  novo trabalho.  
 
CICLO TRÊS  
 
Adição:  
1.  Faça com o  Pastor #2 novamente escolha  mais uma pessoa para a igreja dele. Pergunte: 
“quantas igrejas?” Resposta: Uma,  mas está crescendo!  
 
Multiplicação:  
1.  Existem agora 4 líderes que representam 4 igrejas .  
 
2.  Pergunte ao grupo, “quantas igrejas nós  temos  neste lado?” Quatro  

“Qual é a função principal  de todos os quatro líderes?”  
 
3.  Que os quatro líderes escolham  mais uma pessoa  que eles  irão  discipular, treinar e 
enviar.  

 
CICLO QUATRO E CINCO  
 
Repita  tanto a  adição  como  o processo de  multiplicação  (dependendo do tempo e do 
tamanho da multidão) até que eles entendam  e possam  visualizar o princípio de 
multiplicação. Normalmente Bárbara faz isto até que  o número de  16 pessoas é alcançado 
no lado da multiplicação.  
 
Pastor #1 sempre crescerá porque ele treina as  suas pessoas  , que  por seu turno  treinam 
outras , que treinam outras, etc. Multiplicação.  
 
Pastor #2 é o único na  sua igreja que trabalha . Não os seus membros . Ele é a  ilustração  do 
princípio de adição.  
 
Conclusão:  
 
Enfatize três resultados de discipulado:   
1. Pelo discipulado você  fará com que a sua  igreja cresça.  
2. Pelo discipulado  você multiplicará  as igrejas.  
3. Pelo discipulado  você causará  o crescimento espiritual  nos  crentes.  
 
Explique que o Evangelista Pioneiro pode  tanto começar  novos trabalhos, como também  
fortalecer a  sua própria igreja. Uma sugestão é dividir a cidade  em 12 seções e permitir que  
cada um dos doze  ali colocados seja um líder de equipe. Cada um  destes 12 desenvolveria a  
sua  própria   equipe reserva   que então seria responsável pela evangelização   daquele  setor  
da cidade.  
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Quando você terminar,  peça para que todos  fiquem em pé   e repitam  ao mesmo tempo  
durante  seis  vezes as três coisas que Jesus fez .  Pergunte, “Você fará isto?”  
 
X. Conclusão Dos Princípios (05 minutos)  
 

Peça  a  todos na audiência  para se colocar  de pé e  ler   em  voz alta  cada um  destes 
doze princípios de encerramento relativos  aos  estudos   Bíblicos  de evangelismo, 
discipulado  e plantação de igreja. Este é  apenas um resumo daquilo que você já lhes 
ensinou.  
 
Novamente, repita  ao mesmo  tempo as três coisas que  Jesus fez .  

 
PARTE II:  PARTE PRATICA  (2 MIN)  
 
1.  Esta é a seção que você usará para demonstrar  aos participantes “como ” treinar    as  suas    
     equipes.  
 
2.  Vá para a página que diz “Os Aspectos Práticos” e mostre a  eles o esboço global daquilo   
     que  eles serão ensinados.  
 
I. O Evangelista Pioneiro e o Espírito Santo (60 Min)  
 
1.  Explique  que somente  pelo Espírito de Deus  nós podemos viver a vida de um discípulo 
de Jesus. Todo discípulo tem que aprender a  depender do Espírito Santo para exercer a 
liderança e  estar revestido de poder  para  trabalhar   no ministério de Deus. (2 Min) 
 
Explique os destaques dos  pontos #1, Os Atributos do Espírito Santo; #2, O Trabalho do 
Espírito Santo dentro de uma pessoa perdida, e #3, O trabalho do Espírito Santo dentro  do  
Cristão. (13 Min) 
 
Esteja seguro de  falar aos pastores e  leigos locais  que quando eles estiverem treinando as 
suas  equipes , eles  precisarão rever   este capítulo   versículo  à  versículo. Aprenda sobre    
o Espírito Santo de forma profunda  para poder  ensinar como o Espírito Santo  opera em nós  
como também nos conduz  no  ministério e trabalho para trazer  o perdido a Ele. Na 
conferência de treinamento você  poderá    realizar  um  ensino   entusiasmado    sobre  o  
Espírito Santo e o Seu  trabalho  na vida de um discípulo.  
 
O ensino que nós usamos para ilustrar  os princípios de como o Espírito Santo trabalha nos 
corações dos  crentes é o estudo  a seguir  que Bárbara Akins compôs. Por favor sinta-se  
livre para  utiliza-lo . Isto explica o que significa ser controlado e ungido  pelo Espírito Santo 
de um modo prático quando se refere  a evangelismo, discipulado  e plantação de igreja. (45 
Min) 
 
A Missão de Deus: Mateus 28:19  
 

A quem o Jesus está  falando? Somente para  pastores ou missionários? Todos !!!  
 O que  Ele está  nos  dizendo para fazer ?   

• Ir  quer dizer  “ a  medida que formos”, em  todos os  lugares 
estaremos. 
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• Fazer  discípulos: o que é um discípulo? Uma pessoa que fez do Senhor  
Jesus parte das suas vidas e querem caminhar com Ele diariamente em 
fé e  em obediência.  

 De onde  faremos  os discípulos? Em todas as nações.  
 
A provisão de Deus: Atos 1:8  
 
Como  iremos cumprir a missão de Deus? A chave é: NÓS NÃO FAZEMOS, DEUS FAZ! 
Deus nos dá a resposta em Atos 1:8. Jesus nos dá uma promessa.  
 
 A quem  Jesus  está falando?  Somente aos  pastores ou missionários?  A Todos !!!  
 O que  Ele está prometendo?  Nos  dar  poder  através do  Espírito Santo.  
 Quem é o Espírito Santo?      É Deus, O Espírito Santo tem todos os mesmos atributos 

 que somente Deus tem.  
  O Espírito Santo é:  Eterno : Hebreu 9:14  
            Onipresente;  Salmo 139:7-10  
             Poderoso  Lucas  1:35   
            Onisciente João 14:12,13,26   
 Para que propósito? Nos  revestir de  poder para  cumprir a missão de Deus, fazer  
discípulos!  
 
Como  é incrível saber que  o próprio  Deus   escolheu em habitar  dentro de nossas vidas 
para nos   capacitar  a fazer o Seu  ministério.  À medida em que   vivemos nós  haveremos  
de depender do Seu  poder para fazer o Seu  ministério.  Nós aprenderemos as  verdades  
ocorridas na vida de David que nós podemos aplicar as  nossas vidas ,  à  medida que  
caminhemos  com Deus e  no Seu  poder.   
 
Verdades Espirituais:  Vivendo uma vida no poder de Deus 
 
1. I Samuel 16:13 Deus é a única fonte de poder. Explique que o poder para viver a vida 

Cristã não vem do  dinheiro,  estudos,  nem posição ou sucesso.  
  
Conte a história de Golias e David. Enfatize o seguinte:  

 Explique como Golias  estava preparado; descreva o tamanho dele, força, 
equipamento e experiência  

 Explique que os Israelitas  estavam com   medo,  mas David não  estava . Por que? 
David tinha o poder (a unção) de Deus na sua vida . David contou para o Rei Saul que 
Deus os  livraria  das  mãos de Golias.  

 
2.  I Samuel 17:45 Deus é suficiente e nós não precisamos de  qualquer outra coisa.    

Explique isso  
Golias  tinha  tudo  que ele precisava  para  ganhar a batalha; tamanho, força,  
equipamento e experiência. David  não era  alto  nem forte. Ele  
não tinha o equipamento  apropriado  nem  tinha  ele a  experiência. Mas  
David confrontou  a Golias  “no nome do Deus Altíssimo .” Tudo  o que  
David tinha  era Deus e isso era tudo que ele precisava.  
 

3. I  Samuel 17:50 Deus quer fazer o impossível  em nós  e por nós. Pergunta  a  eles quem 
ganhou? A resposta é, " Não foi David,  foi  Deus !” Deus fez aquilo  que  só Ele poderia 
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ter feito  Isso era impossível para David. Explique  que  hoje  Deus  também quer fazer    
o impossível.  

a. Deus quer transformar  as nossas vidas e somente  Ele pode fazer isso. 
Nos encher com  carinho ao invés de ódio e humildade  ao invés de 
orgulho.  

b. Deus quer fazer o ministério através de nós. Ele quer fazer  isto , que  
só Ele pode fazer para revelar  quem  Ele é.  

c. Deus quer trabalhar na vida do não crente para  fazer com que  ele  O 
conheça.  

 
4. I  Samuel 17: 46 Deus quer fazer o impossível de forma que   o mundo  inteiro saiba que 

Ele é Deus. Porque Deus fez o impossível  e   o mundo   todo soube que “há um Deus em  
Israel.” Explique  que Deus quer fazer o impossível   na  sua vida  e  através dela ,  de 
forma que  aqueles  em seu mundo saibam  que Ele é Deus e que você pode ser usado 
para fazer discípulos.  

 
João 15:5:  Jesus disse, “Eu sou a videira , vocês  os ramos , quem está em mim e  eu nele   
esse  dá     muitos  fruto, porque sem mim nada podeis fazer.” Só Deus pode fazer o 
ministério dele. O ministério é Dele e Ele quer fazer  isto   e só Ele pode faze-lo.  
 
Pergunte: “Como nós podemos  estar cheio do  Seu Espírito ?”  

Efésios 5:18 Deus nos dá um comando  para estarmos cheios do  Seu Sspírito . Isto é  
algo imperativo,   estar cheio , controlado pelo seu  Espírito.  

 I  João 5:14-15 Se nós  orarmos  na  vontade do Pai ,  Ele nos ouve e se Ele nos ouve  
Ele fará como  nós pedimos . Se nós oramos  para  estar cheios   do    

Seu  Espírito  ,  Ele vai nos ouvir ,  desde  que é  desejo Dele  nos  
controlar e Ele nos controlará.  

Gálatas 5   Paulo nos conta a batalha que está acontecendo  dentro de nós entre 
Deus  e  a nossa própria  vontade.  Nós temos que perguntar 
diariamente,  à todo tempo ,  que Deus controlará nossos pensamentos 
e fará os Seus  desejos em nós e por nós.  
  

Lidere os participantes em uma oração que expresse o desejo  deles  a Deus  e a ser usados 
por Ele. Pergunte  que  Deus lhes dá a fé para acreditar que Ele é suficiente e para  depender 
Dele somente  para ser revestido de  poder,  que  Deus  faz o impossível neles  e por eles e 
que Ele seja revelado  através  deles e  assim eles podem ser usados para fazer  discípulos,   
cumprindo  a missão de Deus. Mateus  28:19  

 
II. O Evangelista Pioneiro e  a Oração (60 minutos)  
 
Nesta seção nós queremos treinar os participantes “como ” ter  um tempo pessoal tranqüilo,   
lhes mostrando os  oito aspectos de um  período  de oração. Muitas coisas  desta parte é muito 
auto-explicativas no treinamento manual do  Evangelismo Pioneiro . Este é um daqueles  
capítulos que você pode  gastar  uma semana de estudos. Normalmente, nós  levamos 
aproximadamente uma hora  inteira , para cobrir  apenas  os fundamentos básicos . Tudo que 
você precisa fazer ,   leva-los através dos oito aspectos da  oração. Nós sugerimos  horários 
para este ensino.  
 
Nós regularmente enfatizamos dois aspectos principais de oração: Como Ouvir a Voz de 
Deus e Intercessão.  
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1. Louvor  e Adoração (10 Min)  
 
2. Confissão (2 Min)  
 
3. Ação de graças (2 Min)  
 
4. Ouvindo a Voz de Deus (30 Min)  
 
 O Pastor Thomas Wade gasta a maioria deste tempo na  seção  “Ouvindo  a Deus”. Ele 
caminha  com eles a través  do  processo de “como” ler  a Bíblia a  cada dia e adquirir  
“verdades espirituais” de Deus fazendo o seguinte:  
1. Selecione um livro para ler  
2. Comece com Capítulo Um, Versículo  Um.  
3. Peça para Deus que lhe mostre as verdades espirituais em cada versículo  ou parágrafo.  
4. Então peça a Deus   mostre a  você como cada verdade se  aplica pessoalmente a sua vida. 

Isto lhe exige parar ,  meditar e escutar a Deus como ele fala ao  seu coração acerca de  
cada verdade.  

5. Então ore   sobre  cada verdade.  Ore cada verdade  de volta  a Deus.  
 
Se você fizer isto, então você pode  tomar  qualquer  texto   e  verdadeiramente  você  pode 
leva-los  através   deste  exercício. O  Pastor  Thomas Wade normalmente usa Efésios  1:1 
para fazer isto,  mas você pode escolher qualquer  outro  texto . Nossa sugestão é que você 
faça isto com Capítulo Um, Versículo  um do livro que você escolher  para   usar neste 
exercício , assim você pode  treina-los  a  começar com o primeiro versículo  do primeiro 
capítulo e ler o livro todo antes de  partir  para  a leitura  de  outro livro da Bíblia. Esteja 
seguro de enfatizar   que não é necessário ler todo o  lote inteiro  de versículos . A chave  
fundamental é permitir  a  Deus  mostrar as verdades espirituais  e  aplica-las  
indiferentemente em sua vida ,  não importando  se você  somente leia apenas   um  ou dez 
versículos   ao dia. 
 
Você pode os deixar gastarem alguns minutos fazendo  este exercício com  os versículos 2-4 . 
depois   lhes pedir que respondam e  que  compartilhem  as verdades espirituais que eles 
viram e como cada um  consegue relaciona-las  em relação  a eles. Eles  terão   que estar 
realmente  quietos  e deixar que  cada pessoa faça o mesmo  enquanto  essa  pessoa  estiver  
sentada. Leva aproximadamente 5 minutos. Então pergunte  as pessoas que queiram 
compartilhar uma verdade para   se colocarem  de pé e compartilha-la  com o grupo. Este será 
um tempo muito significante.  
 
6. Intercessão (15 Min)  
 
Nesta seção leve-os  ao  processo de fazer uma lista de oração. Peça a eles  que abram as suas 
Bíblias na  página em branco que normalmente é achada na frente, no  meio ou na parte de 
trás da Bíblia. Explique que nós vamos usar esta página em branco para fazer uma lista de 
oração  de intercessão durante cada dia da semana.   
 
Caminhe eles através do processo  que está nesta seção. Faça com que eles  preparem a  lista 
agora. Então  será mais provável que eles  o façam   e  comecem  a  utiliza-la . Há um quadro  
ilustrativo no livro  que mostra  exatamente como eles  terão que  fazer o quadro nas suas  
Bíblias. .  
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7. Meditação e Memorização das  Escrituras  (5 Min)  
Cinco minutos não são suficientes para isto, assim sendo basicamente  mostre a eles e lhes 
peça que prossigam lendo  por si mesmos. Você precisa pelo menos de outros 30 minutos a 
uma hora   nesta seção. .  
 
8. Súplica (1 Min)  
 
III. O Evangelista Pioneiro e a  Salvação (30 minutos)  
 
A coisa fundamental a ser ensinada nesta seção é   qual  é o significado  de “evangelho” e 
“vida eterna” e o que é  necessário para  receber  Cristo em sua vida do  ponto de vista 
Bíblico.  
 
O que é o Evangelho? (10 Min)  
 
Comece lhes perguntando por  uma“definição Bíblica” do evangelho. A maioria dirá, “ boas 
novas .” Responda dizendo, “as boas novas  de que?” Então diga  somente, “ vamos  observar  
I  Coríntios 15:1-4.” Então explique , o evangelho é:  
 

a. Cristo morreu pelos  nossos pecados: Ele não apenas morreu, mas a morte Dele foi  
diferente. Ele morreu  pelos pecados.  

b. Ele foi  sepultado : Isto é importante porque isto significa que Ele na verdade morreu. 
Você não enterra alguém que não esteja  morto. Algumas   religiões ensinam  que  
Cristo não morreu de fato.  

c. Ele  ressuscitou da morte no terceiro dia: Sem a ressurreição em vão é a  nossa fé.  
 
 O pastor Thomas normalmente mostra que SE você não mencionar estes três fatos então que 
você não  pregou  o evangelho. Ele mostra  que  muitos sermões  pregam “sobre ' o 
evangelho mas NÃO o próprio evangelho. Todo sermão deve mencionar estes três fatos sobre 
Cristo.  
 
Peça  que eles  se levantem  e repitam   por seis vezes o que o evangelho é.  
 
O que é a Vida Eterna? (10 Min)  
 
1.  Pergunte a eles o  que a vida eterna é. Muitos responderão dizendo, “Ir  para o  céu depois 
que você morre.”  Peça a eles  para   abrir em  João 17:3 e ler  este versículo . Jesus nos dá a 
única definição encontrada na Bíblia a  respeito  da  vida eterna.  
 
2. Explique que vida eterna é uma relação pessoal com o Pai e o Seu Filho  Jesus Cristo. É   
"conhecer ” Ele  e o resultado disso   é que  os seus pecados são perdoados e você vai  
para  o céu depois que você morre.  
 
 
Como   uma pessoa pode ser salva? (10 Min)  
 
Explique que esta seção compartilha  o que   uma pessoa tem que fazer para receber  
Cristo na vida dela.   
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1.  Primeiro, é  o arrependimento. Isto é explicado neste capítulo.  
Peça para todos   que leiam  juntos  em voz  alta   o parágrafo   do arrependimento. 
Mostre   que  arrependimento é quando uma  pessoa  entende que ela está em controle da  
sua própria vida  e ela  muda a  sua mente  a  respeito de si,  do pecado e Cristo e volta 
para Cristo para Ele  ter o  controle e se tornar o  Senhor . Quando a pessoa faz isso então  
Jesus se torna o  seu Salvador . Romanos 10:9.  

 
2.  A segunda coisa que Deus requer é fé. Novamente, leiam juntos  e em alta voz parágrafo 
que explica  a  fé. Mostre que a verdadeira fé é se render a Jesus Cristo  como o Deus de sua 
vida.  
 
 
IV.   O Evangelista Pioneiro e o Testemunho Pessoal (30 Min)  
(Observação: Esta é uma experiência de aprendizagem boa e divertida de se   fazer) 
  
1. Explique o propósito do testemunho, apresentado  no  parágrafo um.   
 
2.  Peça a  todos  para se colocar  de pé e ler juntos  em  alta  voz  todos as diretrizes do Ponto 
#1: A-1  
 
3.  Explique que o testemunho será dividido em 4 partes e uma conclusão. Será mais fácil 
aprender. Também, explique  que nós usaremos o exemplo do testemunho de Paulo como 
uma diretriz para nossos próprios testemunhos.  
 

a. Como minha vida era antes de eu   conhecer a  Jesus.  
 Peça  alguém para  ler Atos 22:1-5  
 Pergunte ao grupo como a vida de Paulo era antes dele conhecer   Jesus.  

b. Como eu   soube  que eu precisava  de Jesus.  
 Peça  alguém  para ler Atos 22: 6-8  
 Pergunte como  Paulo soube  que ele precisava de Jesus.  

Resposta: Ele teve um encontro com Jesus.  
c. Como eu tomei a decisão para seguir  Jesus.  

 Peça  alguém  para ler  os versículos  9-13  
 Pergunte  ao grupo o que  Paulo fez  que nos faz saber que ele decidiu seguir  

Jesus. Resposta: Ele obedeceu  Jesus.  
d. Como minha vida é agora.  

 Peça  alguém  para ler os versículos  14-21  
 Pergunte como a vida de Paulo mudou depois que Jesus se tornou o  seu Senhor.   

e. Ensine a conclusão. Faça-os repetir as duas  frases   repetidas  vezes . “Agora eu tenho 
a garantia da  vida eterna . Eu posso  explicar a você,   biblicamente  como você 
também pode ter a  garantia da  vida eterna?”  

 
Peça a eles  que formem  grupos de duas pessoas. Cada pessoa dará o seu  testemunho para o 
outro MAS eles farão isto   sob a direção do Treinador de EP (Você).  
 

 Peça a Pessoa #1 que compartilhe  o Ponto UM, Como era  a sua vida antes   que  
você conhecesse  Cristo. De a elas  UM minuto para esta parte. Então peça para 
pessoa #2 que compartilhe isto com pessoa #1. Um Minuto. Você  marca o tempo.  

 Peça a Pessoa #1 que compartilhe Ponto B. Dê um Minuto. Peça para  a Pessoa #2 
que compartilhe Ponto B com Pessoa #1. Dê um minuto.  
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 Peça para Pessoa #1 que compartilhe Ponto C. Dê um Minuto. Peça para a  Pessoa  #2 
que compartilhe Ponto C com a  pessoa #1. Dê um minuto.  

 Peça para Pessoa #1 que compartilhe  o Ponto D. Dê um Minuto. Peça para a  Pessoa 
#2 que compartilhe  o Ponto D com pessoa #1. Dê um Minuto. Lembre-as  que 
terminem os seus  testemunhos  com a conclusão.  

 
 Peça a   um voluntário  para   vir a  frente  e compartilhar o seu  testemunho e a conclusão 

para o  todo  o grupo . Lembre a pessoa das quatro partes , antes de dar o testemunho.  
 
V.   O Evangelista Pioneiro e Evangelismo Pessoal (30 minutos)  
 
1. O propósito desta seção é explicar a diferença em  compartilhar  Cristo em uma cultura 
baseada em atividades   não -cristãs e uma cultura  baseadas em  atividades  cristãs. Há  uma 
quantidade boa de material  neste capítulo que compartilha como testemunhar a alguém em 
uma cultura baseada em atividades  cristãs  SE você realmente  tiver  somente uma 
oportunidade para compartilhar  Cristo com esta pessoa perdida. Porém, por favor acentue 
isso no método de EP ,  pois nós não queremos que eles façam isto , a menos que fosse a    
ÚNICA oportunidade  deles.  
 
2. Explique que o método principal  que nós estaremos usando é  o da  apresentação   do 
estudo  Bíblico  evangelístico  de sete semanas.  
 
3.  Seção “D. PERGUNTAS ETERNAS”   direcionadas   a  evangelização  na Cultura 
baseada  em atividades Não – Cristãs  e na  Cultura Baseada  em atividades Cristãs. Você 
quererá explicar  esta seção  de maneira muito  cuidadosa. Você pode querer até mesmo que 
eles leiam juntos   em voz alta    com você. Isto explica a diferença em   se aproximar   das 
pessoas em ambas os  tipos  de  culturas.  
 
4. Explique  que  não  importa o tipo de  cultura ,  o evangelho NUNCA mudará.  Sob  a 
seção 10 “A Apresentação do Evangelho” nós selecionamos seis  bons  versículos que 
realmente explicam claramente como alguém pode se tornar um crente. Em  algum ponto  de  
toda  a apresentação você tem que  chegar  a estes conceitos.  
 
Assim, Pastor Thomas os  faz ler um por um destes seis versículos  e explica três coisas sobre 
cada versículos:  
a. O Propósito do versículo..  
b. A Explicação da palavra chave no versículo.  
c. A Aplicação do versículo.  
 
Isto é explicado cuidadosamente nesta seção do manual. 
 
Depois que você  tenha estudado  estes seis versículos peça  a todos   para  ficar de pé e 
repetir estas seis referências seis  vezes , todos juntos  em   voz alta.  
 
Explique aos participantes que será necessário  que eles leiam  e estudem  este capítulo 
inteiro  por si  próprio , depois que a conferência termine mas isto lhes dá um sólido  ,  forte e 
bom  fundamento  do que o evangelho é e como compartilha-lo a tempo com  as pessoas 
perdidas  em algum lugar no tempo. 
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VI.  O Evangelista Pioneiro e Como Começar UMA Nova  Igreja (1:30 Min)  
 
Esta seção  é formada  de DUAS partes .  Ela é muito importante , assim aprenda  para 
apresenta-las  bem.   
 
 PARTE  I  (30 MIN)  
 
A coisa principal a  ser apresentada   na  parte I    são  os dois conceitos a seguir:  
 
1. Conceito  do homem de Paz  
2. O conceito de " oikos "   
 
1.  CONCEITO DO HOMEM DE  PAZ (10 MIN)  
 
 A. Você apresenta este conceito fazendo as  seguintes perguntas:  

1. Você acredita que o Espírito Santo é  uma parte da Trindade  e  é  Deus ?  
2. Você acredita que todo o ministério espiritual e  fruto  é dependente Dele ?  
3. Se alguém sente  ser  conduzido a sair e começar um  novo trabalho então quem  

colocou  aquele desejo no  seu coração ? Resposta:  o Espírito Santo  
4. O que está fazendo o Espírito Santo antes   que os evangelistas cheguem lá?  

Resposta: Preparando os corações das  pessoas perdidas.  
 

B. Então  indique a diferença  do   trabalho do evangelista pioneiro e do  trabalho do Santo  
Espírito?  

 O papel do Espírito Santo  é preparar  os corações e   o papel do evangelista é  
ENCONTRAR  OS CORAÇÕES QUE ESTÃO PREPARADOS.  

 
 Enfatize que NENHUMA pessoa pode preparar  corações. Só o Espírito Santo 

pode fazer isso.  
 

 Pergunte:  O  que então  é o seu papel e o papel do evangelista ?  
Resposta:   ENCONTRAR  OS CORAÇÕES  QUE JÁ   ESTÃO  PREPARADOS  
PELO ESPÍRITO SANTO.  
 

C. Leia  Lucas  10:5-6 . Jesus chama esta pessoa  de   homem da  paz. Pessoalmente, nós 
gostamos de usar o  termo  “uma pessoa que busca a  paz.” Isso é o que  quer dizer  ser um 
homem de paz. 

 
2.  CONCEITO DE " oikos "  (05 MIN)  
 
A.Peça  que leiam Atos 16:31.  
B. Explique que a palavra “casa”  quer dizer  família, amigos e círculo de influência.  
C.Explique que TODOs  no mundo pertencem a um " oikos " . Todo o mundo é envolvido  
em um círculo familiar ,  de  amigos etc.  que  pode ser influenciado.  

 
3. DEMONSTRAÇÃO (05 MIN)  
 
A. Escolha alguém na audiência que representará a pessoa de  paz. Ela pode  continuar   
     sentada onde está.  
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B. Esta pessoa me convidou para  fazer um  estudo   #1 Bíblico   no lar. Esta pessoa é  
incrédula e  convidou  a  sua família , parentes e amigos ( seu  " oikos ")  para  participar. Nós 
estaremos lá  no Domingo as 9:00 da manhã.   Você inclui então aproximadamente cinco a 
dez outras  pessoas que  estão  sentadas  ao redor dela  para  representar o " oikos "  dela..  

 
C. Depois de algumas  semanas, eu fiz amizade com alguns dos amigos dela e assim eu 
pergunto um deles SE   ele/ ela gostariam  de ter este mesmo estudo nas  suas casas.  Se a 
pessoa diz sim então você se dirige  a outras cinco ou  dez pessoas e diz, “Estas pessoas estão 
no " oikos "  dele  e elas  irão para a casa dele às 10:30  no  Domingo pela manhã” para  o 
estudo Bíblico  #2. Ele  convidou  todos  da família dele, parentes e amigos  -  seu " oikos " 
—pessoas  a quem ele   pode influenciar.  
 
D. Depois de  mais algumas mais semanas, eu fiz mais amigos agora desta  segunda  " oikos "  
e assim eu pergunto a um deles se ele  estaria interessado em ter um estudo na casa dele  a  
1:00 da tarde do  Domingo. Ele diz, “sim”,  então nós dirigimos   a  outras cinco ou dez 
pessoas do  grupo dele. Explique que ele convidará as pessoas do " oikos "  dele para  o 
estudo Bíblico  #3.  

 
E. Depois de  mais algumas  semanas, eu fiz  amizade  com o " oikos "  dele e assim eu 
pergunto  a um deles  se nós podíamos  nos  encontrar na sua casa  às 3:00 da tarde  para  o  
estudo  Bíblico  #4.  Ele diz, “Sim”, assim ele convida o " oikos "  dele etc. etc. etc. etc.  

 
PONTO #1 Faça  esta observação---se você segue o " oikoses  "  então  o evangelho 
fluirá  por sua cidade, comunidade ou vilarejo,  de forma  tão  natural  como a  um 
rio .  
 
PONTO #2— DIGA , “Assim, você quer fazer duas coisas:  
1. Ache o ‘  Homem de paz ', qualquer um que busca  paz.  
2. Siga o " oikoses".  

 
4.  COMO ACHAR A PESSOA QUE BUSCA A  PAZ (10 MIN)  
 

Pergunte: Como você acha a pessoa que busca paz?  
 
Explique que nós vamos   buscar de  dois modos:  
 

A . Primeiro, você pode faze-lo  através  de  uma pesquisa simples ou fazendo perguntas de 
um modo informal.  
(Isto pode ser feito em nações onde  existe  liberdade.)  

 
Vire  para à pesquisa neste capítulo por Rick Warren. Explique  que  o  Pastor Rick 
Warren que  pastoreia  a maior  igreja Batista  dos  E.U.A. começou a sua igreja  saindo e 
fazendo as  cinco  primeiras perguntas.  
 

B. Explique que nós adicionamos  uma pergunta (número seis) e sinta    que   ela é a  mais   
importante. Explique que eles podem perguntar qualquer uma,  todas,  ou nenhuma destas 
perguntas , mas eles devem fazer a  pergunta seis EM TODOS LUGARES  que eles   forem  
e com quem eles possam  se encontrar.  
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C. Explique que quando as pessoas respondem de um modo positivo a  pergunta  seis,  então 
eles têm acharam  um homem de paz.  
 
D. Ponham-se  de pé e leiam todas as seis perguntas  um ao outro.  
 
E. Peça a eles para   fechar   os  seus livros  e repetir a última pergunta seis vezes: “ Você  
está interessado em  ter um estudo Bíblico em sua casa?”  

 
 PARTE  II (55 MIN)  
 
1.  Explique que ao começar um   novo trabalho  ou fazendo a   sua Igreja crescer , as 
pessoas de Deus têm que mostrar o  Seu amor  para revelar  ao mundo quem Ele é.  Jesus 
nos deu o exemplo perfeito e Deus nos comanda a  amar os  outros e lhes mostrar o valor 
deles como Sua criação . Assim que  nós mostramos o amor de Deus, o Seu  amor  
derrubará  as barreiras e abrirá os  corações  para receber a  Sua verdade . Quando nós 
estamos começando um  novo trabalho  e estamos buscando “as pessoas de paz” (as 
pessoas que estão buscando paz), se nós mostramos o amor de Deus de um modo 
especial,  aqueles  que estão buscando a  Deus virão a nós ,  pois  eles  vêem  que nós 
somos diferentes que o mundo. (5 Min) 
 
2. Para  ilustrar esta  verdade  conduza as pessoas a  um estudo a  respeito  do   que Jesus 
fez em Mateus  4:23-25 e 9:36. Jesus está formando a    equipe Dele e começou o   Seu 
ministério . (10 Min) 
 
O que fez  Jesus?  

• Ensinamento ,  oração  e cura. Mt. 4:23 
Qual  foi o resultado daquilo  que  Ele fez?  

• Notícias sobre Ele se espalharam  por toda a Síria. As  Pessoas começaram a 
trazer os doentes de  toda a região. 4:24 

•  Grandes multidões  vieram de  todos os lados. Pessoas teriam que viajar dias para 
chegar  a Jesus. 4:25 

      Como o Jesus viu as pessoas?  
• “ Jesus teve compaixão delas, porque elas  estavam  desgarradas   e  errantes,   

como   ovelhas  sem  pastor.” 9:36 
 
Pergunte: Por que tantas pessoas queriam  seguir  a  Jesus?  
 
Resposta: Certamente Ele estava ensinando e  pregando a  respeito de  coisas que elas nunca 
tinham ouvido. Mas  Jesus estava satisfazendo as suas  necessidades físicas e emocionais . 
Ele as tratou de  uma maneira  diferente. Jesus as amou sem preconceitos ou condições. Elas  
se sentiam amadas  e  aceitas  por Jesus, não julgadas  ou condenadas . Por causa da  forma 
como  Jesus amou e satisfez as necessidades das pessoas, elas  O estavam  seguindo.  
 
 Explique que a igreja nos dias de  hoje tem que  mostrar aquele mesmo amor ao 
mundo, amor  sem preconceitos ou condições. Crentes em Jesus têm que aceitar todas as 
pessoas do mundo , sem barreiras ou paredes a  nos  separar. Nós temos que mostrar um amor 
diferente, um amor que  ultrapassa a  todas as barreiras para servir e nada  pede  em troca. 
Um amor que ama enquanto  outros odeiam , um amor que se  dá  enquanto  outros  tomam e 
um amor  que  ajuda  enquanto  outros  maltratam. Se a igreja amar da mesma forma que  
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Jesus ama, Deus trabalhará nos corações dos perdidos   demolindo  as barreiras e os  abrindo 
para a   Sua verdade .  
 
3. HISTÓRIA VERDADEIRA  (10 Min)  
 
Há uma igreja em Cincinnati (USA) que se  estendeu  para fora dos limites  da sua  
comunidade. A igreja começou com 30 membros  e começou a  mostrar  o amor de Deus de 
um modo prático. Eles têm muitos e diferentes  ministérios  que são colocados em prática   
para servir a comunidade. Eles limpam os  banheiros dos estabelecimentos comerciais , 
lavam  as  janelas  dos bares,  limpam quintais , etc. A medida que eles  vão mostrando  o 
amor de Deus eles simplesmente  dizem , “Nós apenas  quisemos  mostrar  a vocês o amor de 
Deus de um modo prático.” A medida  que eles fazem  isto,   Deus abre os corações daquelas  
pessoas  em quem Ele está trabalhando, aqueles em  busca de  paz, para  receber e entender a 
Sua  verdade.  
 
Uma vez  o pastor e a sua equipe  de ministério ofereceram-se  para limpar os banheiros de  
uma loja de  móveis. A senhora  no princípio  resistiu,  mas finalmente  lhes permitiu  limpar 
os banheiros. Quando eles  terminaram  a senhora perguntou  se ela podia  falar com eles. A 
mulher chorou a medida que  explicava   que a sua vida  estava uma bagunça. Ela andou 
tomando  drogas e tinha uma criança  embora  nunca tinha se  casado. Em lágrimas a  senhora  
perguntou se a igreja deles a aceitaria.  
 
Quando nós mostramos o amor de Deus, o amor de Deus tocará  os  corações  e trará o 
perdido  que  O   busca  e  que  O  acha. A igreja de Cincinnati tem mais de 3,000 membros  
agora e em um ano  eles  servem   para mais de 200,000 pessoas na  sua comunidade  
mostrando o amor de Deus de um modo prático.  
 
4.  Peça  as pessoas que formem  grupos de 5 ou 6 pessoas   por  10 minutos. Peça  a elas para  
pensar e compartilhar maneiras  que elas podem mostrar o amor de Deus de um modo prático 
nas  suas comunidades  nas  suas  realidades . Enfatize que eles  não devem  pensar  apenas 
em ajudar os pobres com comida ou  roupas ,  mas servir toda a  comunidade . Que  uma 
pessoa em cada grupo relacione  as  suas  idéias .  (10 Min) 

 
5. Após os  10 minutos , tenha os representantes de 2 ou 3 grupos diferentes para 

compartilhar com o grupo inteiro as suas  idéias.  (10 Min) 
 
6. Lembre a todos  que a medida que eles  saem para  começar um novo  trabalho e procurar 

aqueles  que  buscam   a paz, as  suas  igrejas  podem  enviar grupos para mostrar o amor 
de Deus de um modo prático. Assim que as pessoas respondam  a esse  amor, pergunte  se 
elas   estariam  interessadas em  ter um estudo  Bíblico  em suas casas. 

 
VII. O Evangelista Pioneiro e como Conduzir Estudos  Bíblicos  Pelo 
Método Indireto. (30 Min)  
 
Pergunte ao  grupo se eles se lembram   o  que II  Timóteo  2:2 diz. Resposta:  Paulo ensinou 
outros, de forma que eles ensinariam outros, de forma que eles ensinariam outros, de forma 
que eles ensinariam outros, etc. Explique que se nós quisermos  que  esses  a quem nós 
ensinamos ensinem  outros, então  nós temos que usar um método que  permita que eles  
possam  reproduzir facilmente.  O Método indireto nos ajudará a fazer isso.  
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Os participantes podem continuar este estudo  por si mesmos, lendo as perguntas e 
preenchendo os espaços em branco. Use o método indireto para apresentar o método indireto. 
Para variar , divida  o grupo em 2 ou 3 grupos, e que   cada grupo   tenha a  oportunidade  de  
ler as perguntas. Você pode dividir o grupo  em  mulheres e homens ou pode dividi-lo  em 
seções.  
  
Ao fim faça um revisão com o grupo. Faça as  seguintes perguntas :  

• Quais  são as cinco regras  que nós temos que seguir quando  fizermos uso do  
método indireto?  
1. Participação  
2. Materiais especiais  
3. Paciência  
4. Reprodução  
5. Espírito Santo faz a  obra   

• Quais  são as três coisas que nós não fazemos se nós quisermos usar método 
indireto?  
1. Diga tudo o que  sabemos.  
2. Debate  
3. Deixe um grupo pequeno dominar o estudo.  

• Quais  as duas razões  pela  qual  nós usamos este método?  
1. Facilmente transferido.  
2. Todos podem  fazer isto.  

 
Explique que usando este método  nós podemos ter  um  número  máximo de  pessoas 
trabalhando  para  fazer um  número  máximo de estudos nas casas dos  não -crentes.  
 
VIII. O Evangelista Pioneiro e Como Liderar um Estudo Bíblico   no  Lar  

sem Materiais de Estudo da  Bíblia. (5 Min)  
 
Este capítulo é realmente auto-explicativo e não precisa de instruções pedagógicas. Muitas 
vezes devido à falta de tempo nós  apenas perguntamos  aos  participantes para simplesmente 
ler  e estudar  este capítulo  por si mesmos.  Se você quer  leva-los  através  deste exercício o  
mesmo tomará cerca de uma hora.  
 
A razão que nós não  fazemos uso deste   tempo,  é que nós os ensinamos como usar os  
estudos de  João  e  o material de  Narrativas  e providenciamos isto para eles no apêndice do 
manual. Assim, este é primordialmente um capítulo de recurso no caso deles sempre querer  
fazer um estudo  Bíblico sem  a  utilização  de  qualquer outro material diferente do que a 
própria Bíblia.  
 
IX. O Evangelista Pioneiro e Como  Liderar os Estudos de  Boas  Novas –  
(1:45 Min)  
 
Part I  (15 Min)  
 
1. Nosso propósito  neste  momento será  lhes mostrar simplesmente o  estudo do Evangelho 

de João  . É  extremamente crucial  que você faça esta parte corretamente. Você precisará 
explicar que nós  iremos  aprender a fazer  estudos Bíblicos no lar   com pessoas que 
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saibam  ler e escrever e com pessoas que não saibam  ler e escrever. Estes estudos são 
para  aqueles que lêem.  

 
2. Peça a  eles  que   virem  a página   para o  apêndice do  estudo do  Evangelho de João.  
 
3. Explique cuidadosamente que o propósito destes estudos é compartilhar o evangelho de 

Cristo com  NÃO - crentes. Por favor, esteja seguro e  acentue por   repetidas  vezes,   que    
são estudos  evangelísticos  para não -crentes.  

 
4. Mostre a eles  o título da primeira lição: “O Plano Maravilhoso de Deus Para Você.” 

Explique novamente que nós não vamos nos  apressar  em compartilhar  o evangelho. As 
pessoas  perdidas    têm muitas  coisas  por detrás delas  e nós  precisamos de  tempo  para  
que  o  Espírito Santo abra  os seus  olhos e para  que elas  entendam       verdadeiramente  
o significado do  arrependimento   e fazer  com que  Jesus Cristo  se torne o Senhor  da 
sua vida.   

 
 O Pastor  Thomas regularmente explica que nosso propósito  não é   fazer que pessoas 
simplesmente  se  decidam por   Cristo,  mas nós queremos verdadeiros discípulos que se 
arrependeram e   voltaram  as  suas vidas  para Cristo. Explique  que isto  pode levar tempo 
para  alguém que tenha nascido  no  Espiritismo, Animismo, Budismo, Hinduísmo, e 
Islamismo  etc. etc.  
 
5. Explique o seguinte: (Muito importante)  

• Cada capítulo começa com uma breve  introdução.  
• Existem  perguntas   em branco a ser respondidas. A maioria das perguntas é do 

Evangelho de João. Eles leram o versículo, leram a pergunta e então respondam a 
pergunta de acordo com o que a Bíblia diz.  

  
6. Então depois que você lhes mostrar a  lição Um, lhes mostre todos os outros títulos. 

Mostre a  eles como eles estarão progressivamente  compartilhando o  evangelho  semana 
a semana.  

 
7.  Explique que  a  lição seis inclui um apelo  para  que os não –crentes  recebam  a  Cristo. 
Cuidadosamente explique que nós ESPERAMOS até o fim de lição seis para  fazer  o apelo,    
assim o Espírito Santo teve  um bom tempo para lidar com os  pecados  básicos  e   as 
conseqüências da  idolatria   em  suas  vida.  
 
Porém, por favor explique que SE alguém  por sua  própria  vontade  vier  até  eles e 
perguntar   como eles podem receber  a Cristo antes de lição seis , eles realmente devem  
explicar  o evangelho  inteiramente  e devem  convida-los a  entregar as  suas  vidas  a Cristo.  
 
PARTE  II (1:30 Min)  
 
1.  Demonstração: Como fazer os estudos Bíblicos  nas casas dos  não -crentes. (15 Min) 
 
Escolha quatro pessoas para vir à frente e sentar nas  cadeiras. Faça  com que elas  tragam  as  
suas Bíblias  e o livro  de  EP. Eles representam uma família de não -crentes com quem os 
pioneiros estão fazendo um estudo de Bíblico do lar  . Escolha duas pessoas, um   homem e  
uma mulher que representam os pioneiros que estão sendo treinados pelo Pastor ou líder da 
igreja  mãe. Estes dois pioneiros   ficarão  ao lado  da  família  e  estão  prontos  a  ajudar os 
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membros das  famílias a  encontrar  o índice da Bíblia, o livro de João e os capítulos e 
versículos  de  João. Um dos pioneiros ajudará dois dos  membros  das  famílias  e o outro 
pioneiro  ajudará os outros  dois  membros da família.  Enfatize como os pioneiros terão que 
ter paciência em ensinar  os  não -crentes sobre a Bíblia.  
 
2. Revisão: Pergunte ao grupo: (10 Min) 

• Qual  é a função  principal  do Pastor? Formar  uma  equipe , treina-la   e a  enviar.   
• Com o que   ele  treinará  a  sua   equipe ? Espírito Santo; oração ; salvação ; 

testemunho ; evangelismo;  como  iniciar e  como    realizar   estudos  Bíblicos   
nos lares dos   não crentes. . 

 
3. Peça a  todo  o grupo  para  olhar para  #1, “A primeira reunião.”  Pergunte ao  grupo o que 
os pioneiros levarão para o  estudo? (10 Min) 
 
 Deixe que  ele  responda  e então dê a  seguinte explicação :  

 Novos Testamentos  Se possível  o suficiente  para cada membro  do  
grupo. Você não deixa estas Bíblias com a família,  mas   faça uso das  
mesmas , repetidamente   em todos os  lares . Se você tiver  somente  
uma Bíblia deixe  que  cada membro  da  família   faça uso  da mesma   
para  a  sua aprendizagem  e possam  ler  da própria  Bíblia.  
 
Canetas ou lápis de forma que todos  possam  preencher os  espaços em 
branco no estudo,  
 
Folha de papel na  qual  os  seus  nomes  serão anotados .  Ore  para a  
salvação deles   durante a semana. Lembre o grupo que é Deus quem  
salva  e nós temos que orar  ao  Espírito de Deus para trabalhar  em 
suas  vidas para trazer a  convicção do  pecado e os convencer  da 
verdade.  

    
Corinhos  para começar a  ensina-los  a  louvar  a Deus.  

    
Estudos bíblicos que você vai  ensina-los.   

 
4. Agora comece a ensina-los os como  irão  apresentar  a Bíblia:  (15 Min) 

• Vire  para  índice da Bíblia. Faça que  os pioneiros ajudem  cada membro  da 
família a encontrar  o índice da  Bíblia. Depois de cada tenha achado  o índice 
diga  então  que o Pioneiro  fará  um resumo da Bíblia . Por exemplo: “A Bíblia é 
dividida em duas partes, o Antigo  Testamento e o Novo  Testamento . Cada parte 
é dividida em livros e cada livro em capítulos e versículos.” Os pioneiros devem  
estar indicando isto para os  membros das  famílias  à  medida que você  fala.  

• Encontre  o livro de João. Faça com que  os pioneiros  ajudem  cada membro   da 
família a  encontrar   João no índice e então os ajude  a virar   para   o livro de 
João. Uma vez  que eles   tenham encontrado   João , eles lhes mostrarão os 
capítulos e  a  encontrar o  capítulo 10. Então mostre  os versículos e  encontre  o  
versículo 10.  

• Comece o estudo. Os membros das  famílias  abrirão o livro nos estudos  das   
Boas  Novas  , página 201. Faça a pergunta, “Indiretamente , quem lê o título, o 
pioneiro ou o participante? (o participante) Quem lerá a pergunta, o pioneiro ou o  
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• participante? (o participante) Quem lê os versículos, o pioneiro ou o participante? 
(o participante) Quem responde a  pergunta, o pioneiro ou o participante? (o 
participante) Explique  que a segunda pergunta é uma pergunta de opinião e que 
os participantes não devem  ser corrigidos. Em  qualquer momento    que os 
participantes   possam dar   uma resposta incorreta , o pioneiro não  deve corrigi-
los ,  mas deve  pedir  que eles   leiam  o versículo e a pergunta novamente. É 
apropriado para o pioneiro reformular  a pergunta  caso    possa  ajudar. A ênfase é 
que os participantes  façam  o trabalho  não o pioneiro. Ao  pioneiro cabe  
simplesmente dirigir o estudo da Palavra de Deus.  

 
5. Que o grupo todo leia  de  B    até  I  (Alguns dos livros têm uma parte adicionada , “C”,  

acerca    de  um ato  de  veneração   em João 3:1-18 para a primeira lição. Se seu livro 
tiver  , você pode omitir “C”.) Note  que  em  “B” o pioneiro não é professor mas um 
líder, facilitador. (5 Min) 

 
6. Depois da última lição o pioneiro   fará  um  apelo  para receber  Jesus. Se um dos 

participantes vier  ao pioneiro antes daquele tempo e expressar  o  desejo para conhecer  
Jesus, o pioneiro sempre  tomará   um  tempo para explicar como o indivíduo pode 
conhecer  Jesus e pode  conceder  àquela pessoa a  oportunidade para responder à 
chamada de Deus. (5 Min) 

 
7. Peça  a  eles  que se  reúnam em grupos pequenos e pratiquem. (25 Min) 
  
X. O Evangelista Pioneiro e Como Liderar a  Seqüência dos   Estudos  

Bíblicos  
 
Este capítulo ilustra ao grupo como formar   grupos de discipulado  que permita   então que a  
liderança   advenha  do próprio  grupo . Ele  gradualmente  mostra   e  permite  ao   grupo 
eleger um líder e então conceder  ao líder recentemente eleito   iniciar  a condução  dos 
estudos.  
 
Faça  com o grupo inteiro leia  junto  os quatro pontos e os seus  sub-pontos. Dê  uma 
explicação para cada ponto,  enfatizando a continuação dos estudos das  Boas  Novas  e a  
transferência  de liderança nos grupos de discipulado   em seqüência . Estes novos  líderes 
não se tornarão  líderes da igreja até que eles demonstrem a maturidade necessária para  que 
isto aconteça,  quem sabe   isto  talvez  demore vários anos. Mas  desde  o seu  começo  eles 
podem estar conduzindo  os  estudos  das  “ Boas Novas ” e  fazer parte  da  equipe   do 
Evangelista Pioneiro.  
 

TREINAMENTO  BIBLICO  ATRAVES DA NARRAÇÃO  (60 MIN)  
 
Nota: Esta seção não está nas fitas   de vídeos de treinamento  
 
Introdução (5 Min)  
 
Um. Explique que usando  Narrativas  Bíblicas  é um modo excelente para fazer 
evangelismo.  
 
Explique que este é o melhor modo para localizar os que não lêem  MAS nós estamos 
descobrindo que estas histórias por Christy Brawner neste manual efetivamente  estão sendo 
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muito   utilizadas  com os  que  lêem  também. Assim, eles podem escolher o Estudos de  
João  ou as lições   narrativas baseadas  em Mateus.  
B. Antes de lhes mostrar as lições narrativas  no livro  mostre a eles  os dois capítulos 
seguintes. Nós só queremos  mostrar   para que leiam mais  tarde.  
 
 CAPITULO XI  UMA  INTRODUÇÃO PARA  NARRATIVAS BÍBLICAS   

por: J.O. Terry  
 
 CAPÍTULO XII .  NARRATIVAS BÍBLICAS    por:  Jackson  Day 
 
Explique que estes dois capítulos foram escritos para o  livro  do PE     por   dois dos maiores 
peritos no mundo no tópico das  Narrativas  Bíblicas.  Nós regularmente mostramos o 
capítulo aos participantes e  pedimos a  eles  que  leiam   por si  mesmos  em detalhes.  Há 
bastante material nestes dois capítulos  de Narrativas para o seminário de duração de  uma 
semana inteira. Porém, nosso propósito é  apresentar estes capítulos  a eles como uma fonte  
de informação.  
 
1.   LIÇÕES DE TREINAMENTO   COM AS  NARRATIVAS DE  BOAS NOVAS  
EVANGELISTICAS ( 20 Min)  
 
A)  Peça que virem ao apêndice do livro no  material de  narração  “As  Boas Novas  de 
Jesus.” Esta é a instrução em “como ” fazer  as lições Narrativas . Peça a  todos  para  ficar 
em pé  e ler  em voz alta  a seção, “Como usar este material.”  
 
B) Agora você quererá apresentar cada capítulo fazendo o seguinte:  

1. Mostre a eles  o título da Lição Um.  
2. Explique que os não -crentes estudarão a vida de Cristo a  partir  livro de Mateus .  
3. Explique que cada lição tem:  

• Um título  
• Uma  breve narrativa  ( mostre a eles  a narrativa )  
• Perguntas orais  
• Verdades espirituais que a lição ensina (explique que as verdades espirituais 

na série de  Boas Novas  são apresentadas  por   aqueles  que são os não-
crentes).  

4. Esteja seguro  que todos  virem as páginas  para  cada título e leia  os títulos de 
cada capítulo   para eles em voz alta  , assim eles estarão familiarizados com todas  as 
lições.  
5. Mostre a eles a  Lição Dois: Explique que esta lição começa com perguntas de 
Revisão de lição um e  todas as lições seguintes  começarão deste modo e então 
mantenha  o mesmo procedimento.  
6. Mostre a eles  os títulos de todas as lições restantes. Caminhe com  eles pelas 
lições.  

 
C. Explique  que  ao término da  lição SETE o evangelho é explicado e há um convite para 
eles aceitarem  a  Cristo  em suas nas vidas.  Explique novamente  a importância de esperar 
até este ponto para  fazer  o convite , afim de  prevenir  a   colheita  de   fruto  verde e 
decisões prematuras   ao invés  de realmente  fazer discípulos.  
 
2. EXERCÍCIO (20 MIN)  
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Peça  a eles que formem  grupos pequenos e pratiquem   com  a lição um entre si. Explique 
que cada grupo selecionará um líder e ele conduzirá a lição ,  e não ensina-la . Todos   no 
grupo podem  ler , assim  peça   a  cada um deles para  ler   uma    frase  e continue até que 
toda a narração é lida Então o líder fará as perguntas.  
 
3. COMEÇANDO UMA VIDA NOVA –  LIÇÕES   A SEREM SEGUIDAS —
TREINAMENTO  (15 MIN)  
 
A). Agora você quer mostrar  a  eles as lições  que  nós usamos para  acompanhar   os novos 
crentes . Muitos daqueles que completam todas as sete lições das  Boas  Novas  continuarão 
em direção  a    série   " Início  de  uma  Nova Vida" . Todo  novo crente  precisa ser 
discipulado.  
 
Explique que SE alguém completar  todas as sete lições de  Boas Novas  e não aceita a  Cristo 
mas quer fazer  as  lições "  Início de  uma  Nova Vida" , a  ele  deve  ser permitido  
participar  desta lição . Não  rejeite a  quem quer  seja.   
 
B. Peça a todos  para  ficar  de pé e leiam a seção  introdutória , “Como usar este material.”  
 
C. Explique isso nas lições  "  Início de  uma de Nova  Vida"  que   o grupo estudará a Vida 
de Jesus  em  Mateus   pela  segunda vez , MAS  desta   vez  do ponto de vista de um  novo 
crente. . Isto é muito importante porque alguns podem desejar saber por que nós estamos 
fazendo isto novamente.  
 
Explique que as histórias são diferentes E as verdades espirituais  agora são  para novos  
crentes . Assim, quando eles terminarem  que eles terão estudado a Vida de Jesus  por duas 
vezes do Livro de Mateus; 
 
D. Caminhe  com  eles  através  cada capítulo e lhes mostre o processo das narrativas , 
perguntas orais e verdades espirituais. Esteja seguro   que  todos    virem as  suas páginas  
para cada  título , a  medida  que você  lê  os títulos de cada capítulo a eles,  em voz alta,  
assim eles estarão familiarizados com   todas  as lições.  
 
XIII. O Evangelista Pioneiro e os Passos do Método de Evangelismo 

Pioneiro (05 Min)  
 
O propósito deste capítulo é dar uma breve  avaliação e você  peça  aos participantes para 
virarem as suas páginas   para o Processo do método do  PE  e  pedir a   eles  que leiam todos 
os dez passos  ao mesmo  tempo  em voz alta .   
 
O PLANO (45 Min)  
Esta seção está no vídeo do EP , assim você pode querer assisti-lo . 
 
1. Explique que esta é a terceira seção do livro. A primeira seção foi os Princípios. A segunda 
seção   foi  o Prático. Esta seção ilustrará uma  simples estratégia de multiplicação.   
 
2. Explique as QUATRO diferentes maneiras  que  um Evangelista Pioneiro pode fazer para  
estruturar a  sua igreja . Pode haver outras maneiras,  mas estas são as quatro  mais comuns.  
Cada  uma destas , são  muito auto-explicativas  no livro do PE . Você  pede  a eles    para   
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ficar  em  pé e ler  juntos  e em alta voz ,  OU você  mesmo pode explicar cada  com suas 
próprias palavras.  
 

A. A Igreja Tradicional  
B. A Igreja Satélite  
C. A Igreja  Célula  
D. A Igreja na Casa 
 

3. DEMONSTRAÇÃO  
 
Você quererá demonstrar os ciclos chamando  alguns voluntários para que tenham à frente.   

 Escolha UMA pessoa que representará o Pastor ou Evangelista Leigo.  
 Escolha DUAS pessoas que representarão a  equipe  do PE. . Lembre a eles  de  que 

ele tem que  se reunir  com a sua  equipe pelo menos uma  vez  por semana.  
 Escolha SEIS pessoas que representarão seis diferentes  famílias de  não crentes.   

 
CICLO UM  
 
Dê explicações para os pontos seguintes:  
1. O Pastor está treinando a  sua equipe de  PE   a cada semana  e os  enviando.  
2. Os evangelistas do PE  encontraram   6 pessoas que buscavam a  paz e estas seis que  
vieram à  frente representam seis diferentes  famílias de  não  -  crentes ,  incluindo os  seus 
amigos , seus  familiares  e o seus  " oikos "   
3. Os evangelistas do PE  farão as lições das  Boas  Novas  (quer do  livro de João ou de 
Mateus) em cada um  destes lares ,   em  horas  diferentes durante a semana. Explique que  a  
casa #1 pode ter a   participação de  quatro pessoas ,a  família #2 pode ter 10, a  família #3 
pode ter 02 etc. etc.  
4. Ao término da lição final eles farão  um convite para  que eles  confiem  em Cristo.  
5. Todos os grupos serão reunidos  para formar  UM grupo para discipulado  e dar 
continuidade   ao fazer uso  agora  do estudo  “Início de  uma  Vida Nova ” ou algum outro 
eles possam  escolher. Ao fazer  isto reúna  a  todos e  assim eles  estão agora  se  reunindo    
em UMA casa e não em   seis casas  diferentes. Este será o começo da  sua igreja.  
 
CICLO DOIS  
 
1. Os evangelistas  do PE  agora  têm UM grupo . Eles se reúnem todas as semanas para 
adoração e discipulado  em UMA casa.  
2. Muito importante: NUNCA, NUNCA, NUNCA, NUNCA, NUNCA, NUNCA, NUNCA, 
deixe de fazer as lições das Boas  Novas  nas casas dos  não -crentes. Assim os pioneiros irão 
e encontrarão  mais pessoas de paz.  
3. Peça  que  mais  seis pessoas venham à frente  para   representar seis novas  famílias não  
crentes.  
4. Faça a pergunta, “Quem fará os estudos Bíblicos  nestas casas?” Dê a eles  algum tempo 
para pensar  nisto  e responder.  
5. Então   tome  um dos pioneiros originais e um  novo crente  do grupo #1 (um que está 
sendo agora discipulado) para  criar uma nova  equipe. Esta equipe  agora  conduzirá os 
estudos das Boas Novas   em uma  das casas do segundo ciclo. Explique que   você ao se 
dirigir para o segundo grupo de casas , os dois evangelistas  originais   do PE   se separarão   
e levarão alguns dos  novos convertidos  com eles  para começar a treina-los como conduzir 
os estudos de  Boas Novas.  
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6. Quando eles terminarem  as lições de  Boas Novas  nestas seis casas ,  você os reunirá e 
formará UM grupo novamente para discipulado. Pergunte ao grupo quais estudos eles  usarão  
para o discipulado.  A resposta é as  narrativas  do  " Início  de  uma Vida Nova”. 
7. Ao começar uma novas  igreja  você traz o  primeiro    grupo original  com este grupo para 
adoração  e  então discipule o segundo grupo separadamente.  
 
CICLO TRÊS  
 
1. Pergunte ao grupo, “O que  você nunca  deixa de  fazer ?” A resposta é estudos  Bíblicos  
nas casas de não -crentes. Então escolha  mais seis pessoas para vir à frente e representar  
mais seis famílias mais não crentes.  
2.  Faça a pergunta, “Quem vai conduzir estes estudos  Bíblicos?” Pegue um  novo crente do  
primeiríssimo  grupo (que foi treinado para conduzir agora  os estudos  das  Boas Novas  
enquanto  ajuda  o segundo grupo) e um  novo crente do segundo grupo. Estes dois agora  
conduzirão os estudos  Bíblicos  nas casas no terceiro ciclo. Desta  vez  cada  um dos 
Convertidos do Ciclo Um serão um  dos líderes dos GRUPOS de  BOAS NOVAS  e serão 
acompanhado pelos  novos convertido no segundo ciclo. Explique que eles  por  duas vezes 
passaram por esses estudos  e   estão  no grupo de discipulado. Contudo,  eles não são os 
líderes na igreja  Eles simplesmente estão saindo e estão compartilhando o evangelho e todos  
são chamados para  esta atividade.  
3. Faça a pergunta : ele ou ela  vão  a sós!!!  NÃO.  Nunca faça qualquer coisa sem levar 
alguém    que possa ser treinado.  Assim quem irá com esta pessoa? O novo  crente  do   
segundo ciclo!!! Treinando outro,  para treinar outros para treinar outros.  
4. Quando você fizer  isto então que você está fazendo  discípulos e  multiplicando ao invés  
adicionar.  
5.  Depois que este grupo termine então que você quererá  reuni-los. Este grupo se  unirá  aos  
grupos UM e DOIS em adoração e então tem o próprio tempo de  discipulado , fazendo  uso 
de forma   separada  da  série    " Início de  uma VIDA NOVA” ou qualquer outra coisa que  
você desejar. .  
 
Conclusão: Explique que isto   funciona de forma  diferente na vida real , MAS eles 
poderão  ver a  verdade fundamental de como eles podem multiplicar os  seus líderes e 
alcançar os novos  incrédulos  por este método.  
 
Perguntas: Você pode gastar o resto do  tempo   para responder as  perguntas.  Nestas 
alturas, a grande parte do tempo será   preenchido por  muitos perguntas. Se você terminar 
cedo , então  passe  o tempo em oração   em  grupos  pequenos orando para um  pelo outro   , 
a medida  eles voltam para as  suas igrejas para formar as  suas  equipes,  treina-las e   envia-
las 
 

APÊNDICES (10 MIN)  
 
Depois que você termine  a demonstração  do PLANO  a  eles,  você quererá  mostrar- lhes os 
apêndices no livro. Estes são materiais  informativos  para   eles  usarem. Nós já ensinamos 
alguns destes , como os  Estudos de João , as lições  narrativas  etc. Nosso propósito  não   é  
ensina-los neste momento este material no apêndice, mas   mostrar a eles   os recursos que 
estão no livro   e se eles gostariam de os usar. Assim,  leve-os  brevemente  mostrando  os 
títulos de cada apêndice.  
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SESSÃO FINAL (60 MIN)  
 
A sessão final será um serviço de adoração  em direção a uma conclusão  cheia de inspiração  
em  tom elevado.  
 
1. Comece pedindo a  todos   para que escrevam em uma folha de papel um testemunho de  

“Como você foi santificado por esta conferência do PE.” Como eles  foram abençoados  e 
algo especial que eles aprenderam. (15 Min)  

 
2. Peça aos participantes que escrevam  o nome (s) local (s) onde eles planejam começar  os 

trabalhos.   
 
3. Ponham-se em  pé e cantem uma canção ou hino de  louvor. (5 Min)  
 
4. Peça a  alguns voluntários para  vir à frente e compartilhar os testemunhos que  eles 

escreveram. (20 Min)  
 
5. Encerre  com uma mensagem  devocional e  desafiadora e oração. (20 Min).  
 
6. Depois da conclusão peça a  todos  para  entregarem os testemunhos escritos a  você ,  o 

líder.  
 
Tradução  
Antonio Giampietro 
 


