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Introdução 
 
 
 

Pobres mortais! Eles ainda 
não entenderam que 

enquanto tentarem alcançar 
Deus com as mãos, olhos e 

mentes nunca o encontrarão. 
Orígenes Telles  
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1. Introdução 

1.1. Ganhar Almas 
Mais de 90 % de todos os crentes jamais ganharam, pessoalmente, uma 

alma para Cristo. 
Muitos crentes podem gastar horas falando sobre a vida cristã e sobre a vida 

de Cristo, mas somente um pequeno grupo sabe como apresentar o Salvador à 
outra pessoa. 

 

1.2. Podemos ser Rejeitados? 
Quando pensamos em evangelismo, surgem em nossas mentes frases feitas 

e que muitas vezes, dependendo da situação em que nos encontramos, 
apresentamos a uma pessoa. Achamos que evangelismo é uma batalha de 
palavras, em que o alvo é dominar o pagão e interrompê-lo antes de "perder" o 
argumento e "desagradar" nosso Senhor Jesus Cristo com uma derrota 
linguística.  

Evangelismo, para alguns, é um debate intelectual, em que o vencedor é 
aquele que utiliza suas palavras com mais eloquência. Para outros, é algo 
parecido com um filme de terror, tremem e transpiram com o maior medo de 
serem rejeitados. 

Em parte, isso é normal. Somos seres humanos e não queremos ser 
rejeitados por ninguém. Devido a esse receio de rejeição ou falta de confiança, 
dezenas de métodos de evangelismo têm sido desenvolvidos numa tentativa de 
nos auxiliar a ganharmos almas para Jesus. 

Porém, na Palavra de Deus, vemos que o Espírito Santo é a força propulsora 
do evangelista. O livro de Atos não menciona aulas de evangelismo na Igreja 
Primitiva. Provavelmente aprendiam a evangelizar através dos bons modelos.  

Havia, também, um zelo fervoroso por Jesus Cristo. Os cristãos de Atos eram 
cheios do Espírito Santo.  

A qualidade da nossa mensagem ou apresentação do Evangelho, em parte 
será determinada pelo nosso grau de intimidade com Deus. Isto 
necessariamente, não significa que alguém que ganhe almas, tenha profunda 
intimidade com Deus. 

O mesmo se aplica àquele que não ganha almas, mas é fiel em sua 
apresentação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador a outros.  

O Espírito de Deus não é amarrado pela nossa apresentação. 
Ele é maior do que nossas fraquezas e nossa força. Os métodos de 

evangelismo são uma tentativa de nos encorajar a falar quando as oportunidades 
surgem.  

 



12      Evangelismo - A última ordenança de Jesus Cristo 

1.3. Existe Outro Método? 
Deus poderia usar muitos outros meios para salvar os perdidos: anjos, visões, 

milagres, mensagens através de alguém que ressuscitasse dentre os mortos etc. 
Mas Ele determinou que o homem pregasse com sua boca e sua vida a Jesus 
Cristo, para que assim, outros alcançassem a salvação. Às vezes, Deus usa 
outros meios além de uma mensagem verbal. Mas o meio principal é a Palavra, 
seguido pela demonstração do poder de Deus e assim, almas são ganhas. 
Portanto, nós, seres humanos, somos os instrumentos de Deus para a salvação 
dos que estão mortos espiritualmente. 

 

1.4. A Situação Hoje 
Não se pode negar que o mundo esteja vivendo os piores dias de sua história. 

A humanidade nunca esteve tão distante de Deus. Nunca os valores cristãos 
foram tão vilipendiados e desprezados, nem a moral tão deturpada. Jamais, em 
nenhum momento da história, os homens serviram tanto aos demônios. As 
guerras e os seus rumores fazem-se ouvir por toda parte. O desenvolvimento 
armamentista é mais intenso do que em qualquer outro período da história. 
Nunca antes os homens produziram armas tão sofisticadas e poderosas, 
capazes de destruir toda a Terra várias vezes. 

Contrastando tristemente com essa situação, as igrejas tradicionais estão 
regredindo na área do evangelismo. A igreja Católica deteriorou-se, as igrejas 
protestantes estão estagnadas. Enquanto isso, as falsas religiões crescem, 
semeando heresias e enganando o povo. 

Dizer que aí reside o maior problema da igreja é uma realidade. Jamais foi tão 
aplicável aos cristãos a acusação de Hb 5.12: 

Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que 
se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras 
de Deus; e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido 
mantimento. 

Conta‐se que um viajante, na índia, foi abordado por um oficial que entrou no 
trem  e  fez  várias  perguntas,  anotando  as  respostas.  Informado  de  que  fazia 
parte  do  recenseamento  que  o  governo  procedia,  o  viajante  comentou  que, 
sem  dúvida,  levaria  várias  semanas  para  se  completar  o  censo.  Ao  que  o 
funcionário  respondeu:  "Não,  Senhor,  começamos  hoje  ao  meio‐dia  e 
terminaremos à noite." 
Admirado, o viajante perguntou: "Mas, o senhor quer dizer que o censo de toda 
a Índia se realiza dentro de um só dia?" respondeu o funcionário: "Sim. Mas o 
senhor  precisa  lembrar‐se  de  que  somos  200.000  pessoas  trabalhando  para 
isso." 

Eis aí o segredo. A evangelização do mundo não é tarefa de um grupo, de 
uma igreja ou de uma denominação. É responsabilidade de todos os cristãos. E 
preciso que todo o povo de Deus ponha as mãos no arado, dedicando suas 
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forças e recursos para a realização da obra de Deus. A ordem de nosso Senhor 
Jesus Cristo, como palavra final, foi esta: 

Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e 
ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e 
Samaria, e até aos confins da terra (At 1:8). 

A proclamação das boas novas pelos cristãos deve começar em casa, 
prosseguindo até as mais distantes regiões da Terra. Não há tempo a perder. 
Não há outra opção. Ou assumimos a nossa responsabilidade, ou daremos 
contas a Deus por ver o mundo perecer diante dos nossos olhos, sem nada fazer 
para amenizar o sofrimento de milhares de pessoas que escorregam para o 
inferno. 

Livra os que estão destinados à morte, e os que são levados para a 
matança, se os puderes retirar. Se disseres: Eis que o não sabemos: 
porventura aquele que pondera os corações não o considerará? e aquele 
que atenta para a tua alma não o saberá? não pagará ele ao homem 
conforme a sua obra? (Pv 24:11-12). 

 

1.5. Valores Trocados1 
Mateus 18.12-13 e Lucas 15.4-7 

"O que vos parece". É a pergunta de Jesus sobre o fato de um homem deixar 
noventa e nove ovelhas reunidas, e ir em busca de uma que se extraviou. Esta 
pergunta a meu ver, requer reflexão de nossa parte, pois em nossa prática como 
líderes cristãos temos ficado junto às noventa e nove e pouca preocupação 
temos tido com as extraviadas.  

A nossa atitude ainda se torna mais grave, diante das revelações destes 
textos de Mateus e Lucas, que nos apresentam o Deus Pai e o Deus Filho 
aprovando a atitude do homem deixar as noventa e nove para ir em busca da 
que se perdeu.  

Os argumentos dessa aprovação são indiscutíveis; "o filho do homem veio 
buscar e salvar o perdido". (Mt 18.11). "E quando a encontra, (a ovelha 
perdida), em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta, do 
que pelas noventa e nove que não se extraviaram". (Mateus 18.13). "Digo-
vos que, assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se 
arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de 
arrependimento". (Lucas 15.7).  

Até quando, estaremos fazendo o contrário? Ficamos sempre cuidando de 
uma minoria reunida, enquanto a maioria encontra-se perdida e dispersa. Se o 
homem citado por Jesus, preocupou-se com uma somente, o que diremos de 
nós, líderes da Igreja de Cristo? O que estamos fazendo para encontrarmos 
aquelas ovelhas que Jesus afirmava ter, mas que ainda não estavam no aprisco? 
(Jo 10.16). O que temos feito em favor dos perdidos nos envergonha diante da 

 
1 Da Internet pelo Rev. Clói Marques Pereira. 
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pergunta de Jesus, e, continuará a nos envergonhar enquanto não tivermos o 
senso de valorização correta que estes textos nos apresentam.  

Até quando, as ovelhas reunidas exercerão a primazia de nossa atenção e 
desgaste? Na maioria de nossas igrejas, gastamos 99% de tempo, dinheiro e 
serviço com as noventa e nove que ficam, e, somente 1% com a extraviada ou 
desgarrada.  

"O que vos parece?" Sinceramente, tenho vergonha de responder esta 
pergunta de Jesus, pois minha prática como líder cristão prioriza as "reunidas", 
enquanto o Pai e o Filho priorizam as "perdidas" de acordo com os textos em 
exposição. As noventa e nove reunidas, "não necessitam de arrependimento", 
mas nós líderes precisamos nos arrepender de não estarmos preocupados com 
as perdidas e não estarmos ensinando as reunidas a respeito dessa 
preocupação. Por fidelidade de alguns em nosso meio, em buscar os perdidos 
"o júbilo no céu continua" mas, a inquietante pergunta continua: "Que vos 
parece?"  

 

1.6. Conceito de Evangelismo 
Originado do grego Evaggélion, o termo Evangelho significa, literalmente, 

Boas Novas ou Boa Notícia. 
Afirmam os estudiosos que, na antiguidade, os gregos usavam a palavra 
Evaggélion para indicar "Boas notícias do Campo de batalha". 
Imaginemos toda uma cidade aguardando, ansiosa, que um mensageiro, 
vindo por mar ou por terra, traga-lhe boas notícias de seus guerreiros em 
batalha. 

Na palavra evangelismo, a partícula "ismo" indica sistema. Evangelismo, 
portanto, é o ato de levar as boas novas com métodos, estratégias e técnicas 
apresentados no Novo Testamento. 

 

Boas Novas 
Quando o anjo se apresentou aos pastores no campo, afirmando trazer-lhes 

novas de grande alegria para todo o povo, as novas foram essas:  
Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o 

Senhor (Lc 2:11). 
A mensagem trazida pelos anjos era que o Salvador havia nascido. Essa 

continua sendo a nova de grande alegria que devemos anunciar: 
Jesus, o Filho de Deus, veio buscar e salvar o que se havia perdido (Lc 

19:10). 
 

Anunciar Boas Novas abrange a proclamação de: 

1 - Necessidade de Salvação 
O pecador tem que ser conscientizado de sua condição. Deve compreender 

que seu pecado o separa de Deus (Rm 3.23), e que necessita de um salvador 
para reatar sua comunhão com o Pai. 
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2 - Possibilidade de Salvação 
Deus providenciou um meio para que o homem fosse salvo de seus pecados. 

Crendo em Cristo e recebendo-O como seu Salvador, o homem herdará a vida 
eterna (Jo 3:16). 

 

3 - Vida Abundante 
Em Cristo, encontramos não apenas uma nova vida, mas vida em abundância 

(Jo 10:10). 
 

4 - Perdão dos pecados 
Deus estará sempre pronto a perdoar-nos os pecados, tão logo nos 

arrependamos e os confessemos (1 Jo 1:9). 
 

5 - Cura de Doenças e Enfermidades 
Cristo Jesus é o Senhor que nos Sara (Êx 15:26). Na Sua morte Ele realizou 

uma salvação plena. 
Levou nossos pecados bem como as suas penalidades (Is 53:4-5, Mt 8:17). 
 

6 - Força para os fracos 
Em Cristo Jesus somos fortes e, nEle, tudo podemos (Fl 4:13). 
 

7 - Poder Contra as Trevas 
No poderoso Nome de Jesus, os demônios são expulsos e o poder das trevas 

cai por terra (Mc 16:17, Lc 9:49,50). 
 

8 - Provisão para os Necessitados 
Através de Cristo Jesus, Deus suprirá todas as necessidades de Seus filhos 

(FI 4:18-19). 
 

9 - Prosperidade 
O salvo por Cristo será bem-sucedido em todas as coisas realizadas dentro 

da vontade divina. Sua casa terá bens e fartura (Sl 112:1-3). 
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O Evangelho 
Resumindo, podemos dizer que evangelizar é apresentar Jesus Cristo - O 

Perfeito Filho de Deus que se humanizou e veio ao mundo a fim de resgatar a 
humanidade caída. 

 

Evangelismo é levar Cristo aos perdidos e trazer os perdidos a Cristo. O 
Evangelho completo anuncia não somente a salvação, mas também a libertação, 
a cura e o batismo no Espírito Santo. Levar o Evangelho a uma pessoa é levar a 
própria Pessoa de Deus para aquela vida. É a mais sublime missão que o cristão 
tem a realizar sobre a face da terra. É a mais pura demonstração de amor. 

 

O termo Evangelho é encontrado 72 vezes no Novo testamento e das 
seguintes maneiras: 

 

01) O Evangelho de Deus. Mc. 1:14, Rm. 1:1, 15:16, II Co. 11:7 
02) O Evangelho de Jesus Cristo o Filho de Deus. Mc. 1:1 
03) O Evangelho do Seu Filho. Rm. 1:9 
04) O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. II Ts. 1:8 
05) O Evangelho de Cristo. Rm. 15:19 
06) O Evangelho da Glória de Cristo. II Co. 4:4 
07) O Evangelho da Graça de Deus. At. 20:24 
08) O Evangelho da Glória do Deus Bendito. I Tm. 1:11 
09) O Evangelho da nossa Salvação. Ef. 1:13 
10) O Evangelho da Paz. Ef. 6:15 
11) O Evangelho do Reino. Mt. 4:23, 9:35, 24:14 
12) O Evangelho Eterno. Ap. 14:6 
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Aprofundando no 
Evangelismo 

 
 
 

“O melhor remédio para a 
igreja enferma é colocá-la 

em dieta missionária” 
(Oswald J. Smith). 
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2. Aprofundando no Evangelismo 

2.1. A Razão do Evangelismo 
Vários são os motivos que nos compelem a evangelizar. Dentre eles, 

destacamos: 
 

1. O Propósito da Vinda de Cristo 
O Senhor Jesus veio ao mundo com o propósito de buscar e salvar o que se 

havia perdido (Lc 19:10). Em Lc 4:18-19, ele faz um breve relato de sua missão: 
O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar 

os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar 
liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos; a pôr em liberdade os 
oprimidos; a anunciar o ano aceitável do Senhor. 

Sem jamais afastar-se de seu objetivo, ele buscou as ovelhas desgarradas e 
errantes, ensinando-as e curando-as (Mt 9.35,36), expulsou demônios e 
ressuscitou mortos. 

Tão grande era o seu amor pelas almas, que não hesitou em tomar sobre Si o 
pecado de toda a humanidade, dando por ela Sua própria vida. Com Seu sangue 
pagou o alto preço do resgate (Ef 1:7). 

Assumindo voluntariamente a natureza humana, Cristo pôde receber um 
castigo que era nosso, a fim de nos livrar do pecado, das potestades das trevas, 
da ira divina, do medo da morte, e do medo da condenação. O Filho de Deus 
ofereceu por nós um sacrifício de valor eterno e infinito. Através dEle tornamo-
nos filhos de Deus e co-herdeiros de Cristo (Jo 1:12). 

Cooperemos com o Senhor na obra de buscar e salvar os perdidos. 
 

2. A Ordem Imperativa de Jesus 
Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura (Mc 

16:15). 
Esta ordem foi dada por Cristo, pouco antes de ascender aos céus. Seu 

cumprimento tornou-se a tarefa primordial da Igreja. Como Igreja de Cristo na 
Terra, temos uma tríplice missão: 

 

1. Com Deus 
A primeira missão do salvo é para com Deus. Tão logo receba a Cristo como 

Salvador, deve aprender a conhecer o Pai Celeste. À luz do Espírito Santo, deve 
buscar na divina Palavra o conhecimento de Deus, de Seus atributos e 
soberania. Aprender a confiar nEle em toda e qualquer circunstância. 
Desenvolver uma íntima comunhão com o Pai através da oração e da leitura 
bíblica. 
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2. Para Consigo Própria 
A segunda missão da Igreja é para consigo mesma, ou seja, para com os 

seus membros. O salvo não poderá pregar o amor se ele não for vivido e 
cultivado dentro da igreja, de membro para membro. Amar não significa essa 
melação que existe em algumas Igrejas como beijos, abraços e saudações 
sociais. Mas, sim, fazer o mesmo que Ele fez por nós: Ele sofreu em nosso 
lugar. É preciso que a Igreja sofra pelos fracos e errantes, ensinando e lutando 
para que todos cheguem ao pleno conhecimento da Verdade. 

Se não vivermos a vida cristã, como falaremos de Cristo ao mundo? Nossa 
mensagem não se propaga apenas com palavras, mas com atitudes. 

 

3. Para com o Mundo 
O êxito da terceira missão da Igreja depende grandemente de que as duas 

primeiras sejam bem desempenhadas. 
A missão da Igreja para com o mundo é a de levar o Evangelho aos 

perdidos. Ao reconciliar-nos consigo, através de Cristo, Deus concedeu-nos o 
ministério da reconciliação e pôs em nós a palavra da reconciliação (2 Co 5:18-
20). Nossa incumbência é sermos embaixadores de Cristo. 

  

3. Somos Testemunhas 
Como salvos, testemunhamos do amor de Deus e da salvação em Cristo 

Jesus, bem como de sua morte e ressurreição. Deus ressuscitou a este Jesus, 
do que todos nós somos testemunhas (At 2.32). 

 

4. Recebemos da Plenitude de Cristo 
E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça 

(Jo 1:16). 
Em nós habita o mesmo Santo Espírito que habitou em Cristo. Não podemos, 

portanto, nos calar acerca da salvação. 
 

5. Temos a Natureza Divina 
Possuir a natureza divina significa vivermos a vida de Cristo, termos a Sua 

mente (Cl 3:2-3), possuirmos o mesmo sentimento que nEle houve (Fl 2:5), e 
amar as almas perdidas como Ele amou, a ponto de desejar dar a própria vida 
para salvá-las (Rm 9:1-3, Jo 10:15-17). 

 

6. Desejo de Repartir 
...de graça recebestes, de graça daí (Mt 10:8). 
O amor de Cristo em nossos corações leva-nos a querer repartir o que temos 

de bom. Que melhor coisa recebemos do que ser salvos por Jesus? Fomos 
elevados da condição de escravos de Satanás para a condição de filhos de 
Deus. Passamos da condição de réus para a de filhos do Todo-Poderoso. Antes, 
éramos prisioneiros, agora, somos livres. Vivíamos aflitos, inseguros e 
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amedrontados, tendo por eternidade a condenação. Hoje, temos paz, segurança, 
amor, vida eterna, e um tesouro incorruptível reservado no céu. 

Não podemos permitir que mais pessoas continuem nos caminhos 
escabrosos que antes trilhávamos. Arranquemo-las de seu triste fim e vamos 
trazê-las para a Luz. Devemos dar de graça o que de graça recebemos: a 
salvação em Jesus. 

 

7. O Crescimento da Igreja 
A igreja que não evangeliza está fadada ao fracasso e ao desaparecimento. A 

pregação da Palavra sempre produz novos convertidos. Um belo exemplo desse 
fato foi a pregação de Pedro na casa de Cornélio (At 10:42-48). Muitos dos que 
ouviram creram, foram salvos e batizados no Espírito Santo. A Palavra deve ser 
pregada quer ouçam quer deixem de ouvir (Ez 2:7). Quando Paulo discursou em 
Atenas, foi zombado por uns, e outros não o quiseram ouvir (At 17.32,33). 
Todavia, chegando alguns varões a ele, creram: entre os quais foi Dionísio, 
areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros (v 34). Assim 
cresce a Igreja do Senhor. 

 

2.2. A Origem do Evangelismo 
No Éden, Deus prometeu ao homem enviar um salvador que esmagaria a 

cabeça da serpente, destruiria o mal e salvaria a raça humana de seus pecados. 
Esta, porém, não foi uma decisão de última hora. Deus não foi surpreendido pela 
desobediência do homem. Em sua onisciência, Ele já sabia que seria assim. A 
decisão de enviar o Salvador foi tomada e planejada antes mesmo que o mundo 
fosse criado. 

 

Um acordo firmado entre as três pessoas da Santa Trindade estabeleceu que 
Deus Filho seria o Redentor enviado, mas Deus Pai e Deus Espírito Santo 
também tomariam parte no plano da Salvação: 

- Deus Pai seria o supremo enviador.  
- Deus Filho viria como Salvador e depois... 
- Enviaria Deus Espírito Santo, que, por sua vez, aplicaria a redenção enviada 

pelo Filho. 
 

Como sabemos, cada detalhe desse plano foi executado com perfeição e 
glória. Afirmamos, então, que o evangelismo se originou na Trindade. Deus Trino 
é o grande e verdadeiro autor da salvação. 

 

1. A Autoria de Deus Pai 
Como autor do evangelismo, Deus Pai comissionou Seu Filho Jesus 
para resgatar o pecador, por meio de sua morte substitutiva. 

Foi Deus Pai quem inspirou os profetas a anunciar a vinda de Seu Filho, em 
carne, e a predizer Seus sofrimentos e glória. 

Os sacrifícios do Antigo Testamento, que apontavam para o sacrifício de 
Cristo na cruz, foram ordenados por Deus Pai. 
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Chegando a plenitude dos tempos (o tempo determinado por Deus), Ele 
enviou Jesus (GI 4:4-5). O Filho Unigênito de Deus não foi apenas enviado, mas 
dado por Ele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a 
vida eterna (Jo 3:16). 

Tendo Jesus iniciado Seu ministério público, Deus Pai enviou sobre Ele o 
Espírito Santo em forma de pomba (Lc 3:22), qualificando-O como mediador 
entre Deus e o homem. 

Aprovando a obra perfeita do Filho, o Pai O ressuscitou dentre os mortos, a 
fim de que fôssemos justificados e a nossa justificação fosse comprovada por 
Sua morte expiatória (Rm 4.25). Deus Pai no Pentecostes concedeu-nos o poder 
do Espírito Santo para que pudéssemos testificar de seu filho Jesus. 

 

2. A Autoria de Deus Filho 
Hb 2:10: Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, 

e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, 
aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação deles. 

 

A mensagem do Evangelho foi criada por Cristo Jesus, que, assim como 
Deus Pai, é autor do evangelismo. 

Foi pelo Espírito de Cristo que os profetas da antiguidade anunciaram Sua 
morte expiatória (1 Pe 1:10-11). 

Vindo como homem, o Senhor Jesus proclamou o Evangelho do Reino de 
Deus (Lc 8:1). 

Tendo recebido toda a autoridade no céu e na terra, o Filho de Deus 
outorgou-nos a grande comissão:  

Portanto ide, ensinai todas as nações batizando-as em nome do Pai e 
do Filho e do Espírito Santo; ensinando-as a guardar todas as coisas que 
eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até à 
consumação dos séculos. Amém (Mt 28:19-20). 

 

Conforme discursou Pedro em Atos 2:33, o dom do Espírito Santo foi 
derramado sobre a Igreja por merecimento do Filho de Deus. 

É em nome de Jesus Cristo o perfeito Filho de Deus, que anunciamos a 
salvação (2 Co 5:20). E, a mensagem que anunciamos é esta: 

Que o Filho de Deus deixou a Sua glória, humanizando-se por amor de nós. 
Ofereceu a Sua vida e o Seu sangue para que fôssemos salvos e herdássemos a 
vida eterna. Ressuscitou ao terceiro dia e está vivo à destra de Deus Pai. 

 

3. A Autoria de Deus Espírito Santo 
São muitos os atos do Espírito Santo que demonstram Sua autoria no 

evangelismo. 
Já no Antigo Testamento, Ele moveu os santos profetas a que reescrevessem 

o nascimento, o ministério, a morte e a ressurreição do Salvador (2 Pe 1:21). 
 Foi o Espírito Santo quem, no dia de Pentecostes, capacitou um pequeno 
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grupo de fiéis a iniciar a sublime missão de ganhar o mundo para Cristo. E, é 
pelo Seu poder que, hoje continuamos testificando. Três mil almas foram 
agregadas à Igreja, em seu nascimento, por obra do Espírito Santo. E é pela Sua 
operação que o Senhor nos acrescenta a cada dia os que vão sendo salvos (At 
2:41). 

É a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, quem nos chama, capacita 
e conduz a semear a boa semente. 

Não fosse o Espírito da Verdade derramado sobre a Igreja, a pureza do 
Evangelho há muito teria desaparecido. 

É o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado, da justiça e do Juízo 
(Jo 16:8). Somente pelo poder do Santo Espírito a Palavra penetra o coração do 
pecador, conscientizando-o de seus pecados e convertendo-o a Cristo. 

 

Por tudo o que vimos, podemos afirmar que Deus Pai, Deus Filho e Deus 
Espírito Santo são os autores da salvação e do evangelismo. 

 

2.3. Objetivo do Evangelismo 
Nada fazemos sem um objetivo. Quando temos um alvo a alcançar, qualquer 

trabalho se torna mais produtivo e agradável. O evangelismo visa ganhar almas 
para Cristo e ajudá-las a crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor, 
para que elas possam, por sua vez, dedicar-se ao chamado divino de ganhar 
outros. A tríplice finalidade do evangelismo é: salvação, crescimento e serviço. 

 

1. Salvação 
Temos aqui o ponto principal e o primeiro passo. Nossa primeira preocupação 

ao sair em campo deve ser ganhar os perdidos para Cristo. De nada adiantarão 
ensinos avançados e admoestações pesadas para quem ainda não conhece 
Jesus. Somente quem experimentou o novo nascimento poderá aproveitar o 
ensino para a vida cristã. Logo, o primeiro ensino para o homem sem Deus é o 
Caminho da Salvação. 

Este caminho pode ser percorrido em seis passos:  
1. A realidade do pecado (Rm 3:23, 5:12, 6:23) 

Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus (Rm 3:23). 
A pessoa deve entender que todos pecaram. Logo, ela também é pecadora. 
Seu pecado a afasta de Deus e a impede de ir ao céu após a morte.  

2. O amor Divino (Jo 3:16). 
Deus não pode suportar o pecado do ser humano, mas o ama tanto que o 
quer junto a Si. Foi por muito nos amar que Ele providenciou um meio de 
reatarmos a comunhão perdida: enviou Seu Filho Jesus. 

 3. Jesus, o Filho de Deus (Jo 1:114) 
O pecador precisa conhecer Jesus. Saber que ele é o perfeito Filho de 
Deus, e é igual ao Pai. 

 4. A morte substitutiva de Cristo 
Cristo fez-se pecado por nós e morreu em nosso lugar. 

Seu sangue foi derramado a fim de nos resgatar (Hb 9:22, 1 Jo 1:7b, Ap 
1:5b). 
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5. A ressurreição de Cristo 
E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as 
Escrituras (1 Co 15:4). 
Na ressurreição do Senhor reside a nossa vitória. 

6. A aceitação de Cristo (Rm 6:23b, Ef 2:8). 
O pecador deve entender que, para ser salvo, não basta conhecer 
intelectualmente o Caminho da Salvação.  

É preciso receber Cristo em seu coração, entregando-lhe sua vida. 
 

2. Crescimento 
Se ganhar almas para Cristo constitui grande alegria para o evangelista, 

maior alegria será vê-las transformadas, crescendo e frutificando. 
O recém-nascido na família de Deus carece de cuidados muito especiais para 

que tenha um crescimento espiritual forte e saudável. E, somente o 
conhecimento da Palavra de Deus, o genuíno leite espiritual, o fará crescer assim 
(1 Pe 2:2). 

O novo crente precisa de alguém que o auxilie e assista em suas lutas, 
necessidades, fraquezas, tentações, provações, doenças etc. 

Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo (Gl 
6:2). 

Um cuidadoso discipulado é fundamental para que o novo convertido cresça 
no conhecimento da Palavra de Deus e no andar com Cristo. 

 

3. Serviço 
Se a pessoa recebeu a Cristo como seu Salvador e está crescendo em Sua 

graça e conhecimento (2 Pe 3:18), os frutos logo aparecerão em sua vida. 
 

O salvo deve ser ajudado no início de sua caminhada cristã, e quando já 
souber "andar com os próprios pés", deverá fazer a sua parte na seara do 
Senhor. É hora de pôr-se a serviço do mestre. Naturalmente, desejará 
testemunhar sua fé e dividir com outros a salvação encontrada. Assim crescerá o 
Reino de Deus. 

Encontramos em Jo 1:33-51 um vivo exemplo de serviço prestado ao Reino 
de Deus, como resultado imediato do evangelismo. Note que André e um outro 
discípulo conheceram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por 
intermédio de João Batista (v. 35-37). 

 Tão logo conheceu a Jesus começou André a trabalhar para a expansão do 
reino de Deus. 

Começando por sua casa, evangelizou seu próprio irmão que, levado a Cristo, 
teve seu nome mudado de Simão para Pedro. 

No versículo 43, Filipe tem seu encontro pessoal com Cristo. E, já no 
versículo 45 vemo-lo evangelizando Natanael, que se tornou um fiel seguidor de 
Jesus. 

Os novos salvos devem ser incentivados e preparados a fim de ganharem 
outros para Cristo. Isso também é evangelizar. 
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O Caminho da Salvação 
 
 
 

"Se as doutrinas de Jesus 
sempre tivessem sido 

pregadas com a pureza de 
quando saíram de seus 

lábios, todo o mundo 
civilizado seria atualmente 

cristão." (Thomas Jefferson) 
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3. O Caminho da Salvação 

3.1. Os 06 Passos do Caminho da Salvação 
A Bíblia fala-nos de um grande plano traçado por Deus, desde a eternidade, 

em favor da redenção da raça humana. 
Deus concederia ao homem o livre arbítrio. Este poderia escolher entre 

obedecer ou não a Deus. Se desobedecesse, estaria para sempre afastado de 
Deus, pois a desobediência é pecado e Deus determinara que o pecado fosse 
castigado com a morte (Rm 6:23a). 

Sabendo de antemão que o homem pecaria, Deus planejou um meio de 
salvá-lo de seus pecados e restabelecê-lo ao Seu divino favor e comunhão. 
Ficou determinado que o Filho de Deus, Jesus Cristo, seria o Salvador do 
homem. Esta salvação deveria abranger o perdão dos pecados cometidos e a 
libertação do poder do pecado: a santificação, a regeneração e a glorificação. 

Conforme constatamos através das Escrituras, cada detalhe deste grandioso 
plano foi devidamente executado. Tal plano não pode ser ignorado. E necessário 
que o mundo o conheça. Sua apresentação ao pecador deve ser, como já foi dito 
na lição anterior, o ponto principal do evangelismo. 

Para melhor aproveitamento e desempenho daquele que quer ganhar almas 
para Cristo, apresentaremos aqui, de forma mais detalhada, os seis passos do 
Caminho da Salvação. 

 

1. A Realidade do Pecado 
Ninguém procura alimento se não estiver com fome. Nem remédio se não se 

sentir enfermo. De igual modo, o pecador não apreciará conhecer Jesus como 
Salvador, sem antes sentir necessidade de salvação. 

O primeiro passo, portanto, é convencê-lo de sua situação pecaminosa e das 
implicações que isso acarreta. Entretanto, quem o convencerá não somos nós, 
mas o Espírito Santo através de nós. Embasados nas Sagradas Escrituras 
devemos mostrar-lhe que: 

 

1. Todos são pecadores 
Porque todos pecaram e destituídas estão da glória de Deus (Rm 

3:23). 
Não foram somente alguns homens e nem a maioria da raça humana que 

pecou. Não. Todos pecaram, diz a Bíblia. 
 

2. Seu pecado o separa de Deus 
...e destituídos estão da glória de Deus (Rm 3:23b). 
A separação causada pelo pecado, entre Deus e o homem, é outro ponto que 
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o pecador precisa entender. Embora o ame muito, Deus não pode suportar o seu 
pecado, porque Ele é santo. Alguém poderá alegar que nada faz de errado para 
que seja pecador. Tal pessoa precisa ser esclarecida de que, desde que Adão 
pecou no Éden, o ser humano foi afastado da glória de Deus, e cada pessoa, ao 
nascer, traz em si a semente do pecado. 

O pecado instalou-se como um abismo entre Deus e o homem 
(Romanos 5:12). 

 
 

3. Está condenado à morte 
A alma que pecar, essa morrerá (Ez 18:20). 
Deus determinou que a morte seria o castigo para o pecador. Morte significa 

separação. O homem em pecado está morto espiritualmente, pois a sua alma 
encontra-se separada de Deus. 

 

4. Está condenado ao sofrimento eterno 
Se o homem morrer sem abraçar a salvação, sua alma estará para sempre 

perdida. Passará a eternidade afastado de Deus, sofrendo eternamente os 
horrores do lago de fogo que é a segunda morte (Ap 20:14-15). 

Convicto de seus pecados e da condenação que sobre ele paira, o pecador 
desejará conhecer o remédio para o seu mal. É o momento do evangelista 
apresentar-lhe Jesus. 

 

2. O Amor Divino 
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho 

unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a 
vida eterna (Jo 3:16). 

Deus é santo e por isso não pode suportar a presença do pecado. Contudo, 
tem pela humanidade um imenso e insondável amor. Tão grande é o seu amor 
por nós que, não querendo que ficássemos para sempre longe Dele, enviou 
Jesus, o seu único Filho, a fim de nos salvar (Jo 1:1-14). 

 

3. Jesus, o Filho De Deus 
A entrada do pecado no mundo tornou necessária a encarnação da segunda 

pessoa da trindade, Jesus Cristo, o Filho de Deus. 
E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como 

a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade (Jo 1:14). 
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Através de Cristo foi-nos manifestada a realidade da glória divina, a fidelidade 
e o favor não merecido de Deus. 

Ao apresentarmos Jesus ao pecador, convém enfatizar que ele é o perfeito 
Filho de Deus, pois muitos são os falsos cristos existentes por aí. O próprio 
Senhor alertou-nos contra os falsos cristos, falsos profetas e lobos vestidos de 
ovelhas: 

Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes 
sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos (Mt 
24:24). 

Afirmam alguns que Jesus é o chefe do planeta Terra. Outros, que ele é o 
espírito mais evoluído da face da Terra. Alguns Kardecistas ensinam que Jesus 
não era homem nem Deus, e que seu corpo era formado apenas de fluídos 
magnéticos. As religiões afro-brasileiras dizem ser Jesus o seu grande orixá, ou, 
como dizem os espíritas, o maior de todos os médiuns. 

Sabemos, entretanto, que esse Jesus não corresponde ao Jesus Cristo da 
revelação bíblica. Quando o nome Jesus é invocado em tais religiões, o que na 
realidade está sendo invocado é a alguém muito diferente daquele revelado nas 
páginas das Sagradas Escrituras. Não nos deixemos confundir. 

Diante de tanta heresia, é imprescindível que Deus seja apresentado como o 
perfeito Filho de Deus. Aquele que é verdadeiramente homem e verdadeiramente 
Deus. Jesus Cristo, o Messias, o Ungido de Deus, que veio em carne para 
libertar-nos de nossos pecados. Jesus Cristo de Nazaré, nascido da virgem 
Maria por obra e graça do Espírito Santo, para nos trazer as Boas Novas de 
Salvação. O Cristo que viveu na Palestina, curando enfermos e expulsando 
demônios. O Cordeiro morto de Deus. O Cristo ressurreto que está vivo à destra 
de Deus Pai Todo-Poderoso. Este é o Cristo que anunciamos! 

 

4. A Morte Substitutiva de Crlsto 
Deus determinara que o pecado fosse castigado pela morte e que, sem 

derramamento de sangue, não haveria remissão de pecados (Hb 9.22). 
Porém, somente a morte de um santo, somente o sangue de um justo, 

poderia expiar o pecado de toda a humanidade. 
Expiar o pecado significa ocultá-lo da vista de Deus, aplacando assim a sua 

ira. É removê-lo ou invalidar os seus efeitos. E, foi isso o que a morte expiatória 
de Cristo fez por nós (Hb 9:26, 1O:12-14). Deus permitiu que um substituto 
morresse em lugar do pecador. Cristo foi esse substituto. Ao morrer em nosso 
lugar, tornou-nos aceitáveis perante Deus. Nossas transgressões estão 
encobertas aos olhos de Jeová pelo precioso sangue de seu Filho. O Senhor 
Jesus levou em si mesmo os nossos pecados. Recebeu o castigo que era nosso 
a fim de nos salvar. 

Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas 
iniquidades: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas 
pisaduras fomos sarados (Is 53:5). 
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5. A Ressurreição de Cristo 
E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as 

Escrituras (1 Co 15:4). 
Mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as 

primícias dos que dormem (1 Co 15:20). 
Na ressurreição do Senhor Jesus residem a nossa segurança e a nossa 

vitória. Assim como Ele, nós também seremos ressuscitados (2 Co 4:14). Porque 
Ele está vivo, nós também viveremos (Jo 14:19). 

O valor expiatório da morte de Cristo está em que ele ressuscitou. Tivesse ele 
permanecido morto, e a nossa fé seria vã e ilusória a nossa pregação. Mas Deus 
o ressuscitou dentre os mortos. Logo, não é vã a nossa fé (1 Co 15:12-20). Ele 
está vivo à destra de Deus e por isso pode garantir-nos salvação e vida eterna. 

 

6. Aceitação de Cristo (Rm 6:23b, Ef 2:8) 
De nada valerá ao sedento a contemplação de uma jarra de água fresca e 

cristalina. Se ele não se servir dela e se saciar, morrerá de sede. 
Para ser salvo não basta o conhecimento intelectual do Caminho da 

Salvação. É necessário abrir o coração a Cristo, recebendo-O como Salvador 
pessoal, e entregando-Lhe sua vida. 

Tendo o evangelista, com base na Palavra e o auxílio do Espírito Santo, 
conscientizado o pecador de seu estado e de sua necessidade de salvação, 
tendo-lhe mostrado a obra redentora de Cristo, como o remédio para o seu mal, 
deve levá-lo à aceitação de Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Único 
por que fora dele não há outro. Suficiente, porque Ele morreu uma única vez pelo 
pecado de muitos. Seu sangue tem poder para limpar todo e qualquer pecado, 
desde Adão até o último a nascer na história da humanidade. 

O convite à aceitação de Cristo deve ser feito de forma clara e pessoal. O pecador deve 
entender exatamente o que é que lhe estão oferecendo, ou para que o estão convidando. 

Deve se dar a oportunidade para a aceitação de Cristo, mas sem forçar 
uma decisão que deve ser voluntária. Torne o apelo pessoal, enfatizando 
a decisão da vontade ao perguntar: Você quer aceitar Cristo como seu 
Salvador? 
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3.2. Conclusão 
Os seis passos do Caminho da Salvação não precisam ser apresentados 

exatamente nessa ordem. O importante é que todos eles sejam mencionados. O 
aprofundamento de cada ponto dependerá da disponibilidade do tempo e da 
oportunidade apresentada. 

 
Resumindo: o pecador deve saber que seu pecado o separa de Deus. Mas 

porque Deus o ama, e enviou Seu filho Jesus para o salvar e o unir novamente a 
Deus. Cristo veio e morreu em lugar do pecador, derramando por ele seu 
precioso sangue. 

 
Foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Por ter vencido a 

morte e o pecado é que ele pode dar-nos a salvação e a vida eterna. 
 
Tudo o que o pecador precisa fazer é aceitá-Lo em seu coração, submetendo-

se ao Seu senhorio. 
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O Evangelista e  
Suas Ações 

 
 
 

“Não sei se Jesus tinha a 
Internet em mente quando 

disse a seus discípulos que 
lançassem suas redes ao 

mar” (Claudio Giulodori, 
bispo italiano, ao anunciar a 

aliança entre a Igreja 
Católica e a Internet para 

atrair mais fiéis). 
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4. O Evangelista e Suas Ações  

4.1. O Evangelista e seu Relacionamento com Deus 
Deus poderia ter enviado anjos para evangelizar o mundo, mas não o fez. 

Poderia ter irradiado a mensagem das alturas celestes, mas não o fez. Ou pode-
ria ter utilizado uma espécie de televisão celestial, mas, também não o fez. Deus 
preferiu que homens, salvos do pecado, ganhassem outros pecadores. 

Então Deus não salva todo mundo porque está tarefa é do homem aqui na 
Terra. A função do homem nos céus é principalmente adoração. Mas a função do 
homem aqui na Terra é exclusivamente a pregação do Evangelho. Trazer outros 
para a “causa”. Propagar a Verdade aqui na Terra. 

 
Os anjos almejaram pregar o Evangelho (1 Pe 1:12), mas esta era uma tarefa 

reservada aos salvos. Somente alguém que experimentou a salvação pode 
pregar que Jesus salva. Os anjos, criados sem pecado, não precisam da 
salvação. Não podem, portanto, testemunhar da mesma. Tão pouco os anjos 
necessitam de curas ou livramentos de tentações e perigos. Assim sendo, 
somente o salvo poderá pregar que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o 
Espírito Santo e voltará para buscar sua Igreja. 

Quando o anjo se apresentou a Cornélio, não expôs, ele mesmo, o Caminho 
da Salvação, mas mandou-o chamar a Simão para que lhe dissesse o que trazer 
(At 10:5-6). 

Para uma perfeita evangelização, alguns requisitos são indispensáveis àquele 
que deseja ganhar almas. Contudo, a falta de um ou outro desses requisitos não 
deve constituir desculpas para que se deixe de evangelizar. Se algo lhe falta, 
peça-o a Deus. Pelo Seu Santo Espírito, o Senhor conceder-lhe-á os dons 
necessários e o capacitará a fazer sua obra. 

Dentre os requisitos necessários ao evangelista, destacamos seu 
relacionamento com Deus. 

 

1.1. Deve Ser Salvo 
A salvação é a necessidade básica e primordial do ganhador de almas. Deve 

ter tido um encontro pessoal com Cristo, e a experiência da salvação deve ser 
clara em sua vida. A convicção de vida eterna deve estar em seu coração. De 
outra forma, como poderá falar de algo que não conhece? Como testemunhará 
daquilo que não experimentou? 

Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o 
principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo 
dos que haviam de crer nEle para a vida eterna (1 Tm 1:16). 

 A tarefa de evangelizar foi confiada ao salvo porque ele está, 
constantemente, experimentando a salvação em seu tríplice aspecto: 
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1. Salvação no passado (Rm 6:23) 
Cristo não somente garante-nos o perdão dos pecados cometidos, mas 

também nos salva da pena do pecado. 
 

2. Salvação no presente (Rm 6:14) 
Somos salvos do poder do pecado. Ele não tem mais domínio sobre nós. 
 

3. Salvação no futuro (1 Co 15:52-54) 
Seremos salvos do corpo do pecado. No arrebatamento, não mais teremos 

esse corpo corruptível e mortal. Seremos revestidos da incorruptibilidade e 
imortalidade. Teremos corpos santos e glorificados. 

 

1.2. Ter Vida Santificada 
Todo e qualquer vaso, por mais modesto que seja, poderá ser usado por 

Deus. Mas é imprescindível que seja purificado e santificado. 
Ora numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas 

também de pau e de barro. Uns para honra, outros, porém, para desonra. 
De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, 
santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda a boa 
obra (2 Tm 2:20-21). 

No Salmo 51, o salmista pede a Deus que o purifique e que o lave. Busca o 
perdão das iniquidades e anseia por um coração puro para, só então, ensinar o 
Caminho aos transgressores e converter os pecadores a Deus (v. 7, 9, 10 e 13). 

Somente depois de santificado, o cristão estará pronto a anunciar a salvação. 
Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra (1 Ts 

4:4). 
 

1.3. Ter Uma Chamada Divina 
O evangelista, como qualquer outro obreiro, deve ser chamado e vocacionado 

por Deus. A chamada divina pode acontecer de duas formas: 
 

1. Direta 
Quando somos chamados pelo próprio Deus, como foi o caso de Abraão, 

Isaque, Gideão. 
 

2. Indireta 
Quando Deus nos chama através de outra pessoa para exercer o ministério. 

Josué, chamado através de Moisés, e Timóteo, por intermédio de Paulo, são dois 
exemplos de chamada indireta. 

Isso refere-se mais a chamadas específicas para ministérios específicos. No 
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caso do evangelismo, podemos afirmar que todos os salvos são chamados 
diretamente por Deus, comissionados por Cristo para que anunciem as virtudes 
Daquele que vos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz (1 Pe 2:9). 

 

1.4. Vida Devocional 
Não se pode ter vida devocional sem oração e leitura bíblica. Esses são 

meios de comunicação com o Pai Celeste. Através da Palavra entramos em 
contato com o próprio Deus e, através da oração, mantemos com ele íntima 
comunhão. 

 

1. Oração 
Grande arte do êxito de um evangelista depende da oração. O evangelista 

que ora verá as almas virem ao seu encontro com os corações atentos às 
palavras de vida. O obreiro que ora terá a perfeita visão das almas que perecem 
e intercederá por sua salvação (At 10:10-20, 16:9, Gn 18:23-33). 

Paulo, o apóstolo dos gentios, suplicava pela salvação das almas (Rm 10:1). 
O Senhor Jesus admoestou-nos a orar e vigiar (Mt 26:41). 

 

2. Leitura Bíblica 
Sobre o conhecimento que o evangelista deve possuir da Palavra de Deus, 

reservamos um tópico à parte no próximo capítulo. Mas não poderíamos falar em 
vida devocional sem mencionar a leitura e meditação das Sagradas Escrituras. 

Para mantermos íntima comunhão com Deus é necessário que O 
conheçamos. E, é na Sua Palavra que Ele se nos revela. Contudo, vida 
devocional não é somente uns poucos minutos, ou mesmo um longo período 
diário, passados em oração e leitura bíblica. Além de constante oração e estudo 
das Escrituras, vida devocional inclui um relacionamento íntimo com Deus. 
Nossa completa maneira de viver deve ser submissa a Deus e por ele orientada. 

O Senhor Jesus disse: Não te deixarei, nem te desampararei (Hb 13:5b). 
Nessa promessa deve basear-se nosso relacionamento com Deus. Estar em 
comunhão com o Senhor é tê-Lo ao lado para nos confortar. Tê-Lo à nossa 
frente, guiando-nos, acima de nós, protegendo-nos. E dentro de nós infundindo-
nos forças. 

Ter vida devocional é viver cada instante consciente da presença de nosso 
Senhor. 

Ter vida devocional é andar com Deus como Enoque andou. 
É ser amigo de Deus como o foi Abrão. 
É falar face a face com Deus como fazia Moisés. 
E é ser uma pessoa segundo o coração de Deus, como era Davi. 
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4.2. O Evangelista e Suas Obrigações para Consigo 
Próprio  

Existem certas coisas, em sua vida pessoal, que o evangelista deve observar 
para melhor resultado em seu ministério. 

 

1. Caráter Cristão 
O caráter cristão é fator tão importante na obra do Senhor, que o apóstolo 

Paulo dedica quase um capítulo inteiro, em sua primeira Epístola a Timóteo, 
sobre esse assunto (1 Tm 3). 

 

2. Experiências 
As experiências da vida cristã são preciosas. Elas formam uma base sólida 

para nossa vida espiritual e nos guardam do envaidecimento, quando 
alcançamos algum êxito. 

Não neófito, para que não se ensoberbeça e venha a cair na 
condenação do Diabo (1 Tm 3:6). 

Ao atravessarmos momentos de provações e dores, oremos para que Deus 
os transforme em ricas experiências que contribuam para nosso saudável 
desenvolvimento espiritual. Entretanto, só adquirimos experiências fazendo a 
obra, e não somente observando. 

 

3. Confiança na Palavra de Deus 
Assim será a palavra que sair da minha boca: ela não voltará para mim 

vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei 
(Is 55:11). 

A confiança nesta mesma palavra constitui a certeza de que o vosso trabalho 
não é vão no Senhor (1 Co 15:58). 

 

4. Abnegação 
A fim de evangelizar, os apóstolos João e Tiago deixaram a empresa de 

pesca e a vida sossegada da Galileia, e palmilharam estradas poeirentas, 
enfrentando adversidades de todos os tipos. Muitas vezes, depois de um dia de 
intenso trabalho, não sabiam onde passariam a noite. Sem abnegação não 
podemos seguir a Cristo nem fazer a sua obra. A condição para servir a Cristo é:  

Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si 
a sua cruz, e siga-me (Mt 16:24). 

 

5. Homem de Pureza 
Bem-aventurados os ímpios de coração; porque eles verão a Deus (Mt 

5:8). 
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Muitas são as passagens bíblicas que nos alertam quanto à santidade e ao 
reto viver. 

Leia Is 52:11, SI 24:3-5, Hb 12:14. Não há exigências específicas quanto a 
talentos, capacidades etc. Mas o embaixador do céu tem que ser puro!  

 

6. Zeloso 
Zelo é a prática, o exemplo, o cuidado e o entusiasmo. O objetivo de quem 

evangeliza não deve ser o de produzir belos sermões, mas salvar almas do 
inferno e guiá-las ao céu. Sua oração deve ser: "Dá-me almas, senão eu morro!" 
(Hyde) 

 

7. Cheio do Espírito Santo 
A obra de Deus não ode ser feita sem a unção do Santo Espírito. Pois é o 

Espírito Santo quem: 
 

1. Capacita para o trabalho 
O Espírito Santo guiará o evangelista em toda a verdade (Jo 16:13). 
Ensinará o que falar (Lc 12:12). 
Fará lembrar da Palavra (Jo 12:26). 
Ajudará em suas fraquezas (Rm 8:26, 2 Co 3:5-6). 
Ensinará a orar como convém (Ef 6:18). 
Dará autoridade para falar (At 4:33). 
 

2. Atua no pecador 
O Espírito Santo convence o homem de seus pecados (Jo 16.8-11). 
Revela a verdade à mente e ao coração (Jo 16:13-14). 
Opera a regeneração (Tt 3:5-7). 
Opera o novo nascimento (Jo 3:5-8). 
Testifica da salvação (1 Jo 3:24, 5:8-11). 
 

8. Seus Conhecimentos 
A cultura geral do evangelista contribui bastante para os resultados. O 

conhecimento da Bíblia, da história eclesiástica, das doutrinas, das falsas 
doutrinas, e de um pouco de psicologia, ajuda muito na evangelização. O 
discurso de Estevão consistiu em relatar a história de Israel e saber fazer a sua 
devida aplicação. 

 

1. Conhecimento bíblico 
Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de 

que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade (2 Tm 2:15). 
O plano da salvação deve ser apresentado ao pecador, com base na Palavra 

de Deus. Isso exige do evangelista um suficiente conhecimento bíblico. Aliás, 
toda a matéria necessária à evangelização encontra-se na Bíblia. O estudo da 
Palavra deve ser algo sistemático, metódico e constante na vida do ganhador de 
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almas, pois ele deve ser instruído na  
- Palavra (Sl 4:6) 
- Saber as sagradas letras (2 Tm 3:16) 
- Guardá-las no coração (Sl 119:11). 

O evangelista não deve conhecer somente os versículos que o ajudem a 
expor o plano da salvação, mas toda a Bíblia, pois toda a Escritura é proveitosa e 
foi escrita para nosso ensino (2 Tm 3:16, Rm 15:4). Conhecendo as Escrituras, o 
salvo será poderoso em sua missão de ganhar almas (2 Tm 4:2). 

A colheita será abundante, pois os pecadores não resistirão ao poder da 
Palavra (At 6:10). 

Contudo, o conhecimento da Palavra não deve ser apenas intelectual. Ela 
deve estar no coração do evangelista. 

...do que há em abundância no coração, disso fala a boca (Mt 12:34). 

...A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração; esta é a 
palavra da fé, que pregamos (Rm 10:8). 

  

2. Conhecimento das escusas e alegações 
Costumam os descrentes receber-nos com as mais diversas desculpas. 

Umas, simples e ingênuas, outras, complicadas e graves. Conhecendo as 
possíveis escusas e alegações, e sabendo como lidar com elas, o evangelista 
não será pego de surpresa. Com sabedoria, oração e persistência, poderá re-
mover cada obstáculo, até alcançar livre terreno no coração do pecador. Mais 
afrente trataremos exclusivamente desse assunto. 

 

3. Conhecimentos gerais 
O evangelista deve reservar tempo para a leitura, a fim de ampliar seus 

conhecimentos. 
 É claro que a Bíblia está em primeiro lugar, seguida dos livros devocionais e 

teológicos, e dos periódicos evangélicos. Mas não se pode desprezar os bons 
jornais e revistas seculares que nos mantêm informados dos acontecimentos e 
das correntes de pensamentos. Para um maior alcance em seu trabalho, é 
imprescindível que o evangelista se mantenha atualizado e a par das mudanças 
que estão ocorrendo. 

Compreenda sua época. Conheça a comunidade que deseja evangelizar. 
Sinta os problemas as dores e alegrias de seus ouvintes. 

Procure expressar-se numa linguagem acessível. Lembre-se de que muitos 
termos para nós importantes, não farão sentido ao pecador. Será que o mundo 
sem Cristo compreenderá expressões como "redenção", "justificação" ou 
"expiação"? 

Descubra as palavras certas que comuniquem verdades de forma simples e 
objetiva. 
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4.3. O Evangelista e Suas Obrigações para com o 
Mundo 

A salvação é anunciada ao mundo não somente através de palavras, mas 
também de atitudes. A maneira de viver do evangelista deve revelar o amor e o 
poder de Deus, tanto quanto suas pregações. 

 

1. Bom Testemunho 
...é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de 

não cair no opróbrio e no laço do diabo (1 Tm 3:7 ARA). 
Muito importante na obra de evangelização é o testemunho do evangelista. 

Diz-se que "ovelha fraca gera ovelha fraca". O mundo precisa acreditar em Deus, 
na obra expiatória de Jesus Cristo, na 

Para sermos acreditados pelos homens, precisamos ter uma vida exemplar, 
uma conduta moral e espiritual digna de verdadeiro cristão. O mundo precisa ver 
Cristo em nós. 

Tão importante é o testemunho, que o tratamos como item a parte: item 4.4. 
 

1. Sermão Vivente 
Em certas ocasiões, nossos atos falam mais alto que nossas palavras. 

Alguém já disse que o cristão deve ser um "sermão vivente". É indispensável que 
vivamos aquilo que pregamos. Todos conhecemos o caso daquele aluno da 
Escola Dominical que disse ao seu professor: "Os seus atos gritam tão alto, que 
não consigo ouvir suas palavras." 

Jamais terá autoridade moral, aquele que não pratica o que ensina. 
"Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas 

que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, 
adulteras? Tu, que abominas os ídolos, roubas os templos?" 

Conforme Paulo recomendou a Timóteo, devemos ser o exemplo dos fiéis, na 
palavra, no trato, na caridade no espírito, na fé, na pureza (1 Tm 4:12).  

 

2. Evangelizar pelo Exemplo 
...Semelhantemente vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos; 

para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam 
ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres (1 Pe 3:1). 

O versículo acima indica que é possível ganhar almas só pelo exemplo. 
Tão irrepreensível era a conduta de Elizeu, que a mulher sunamita disse a 

seu respeito: 
Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um 

santo homem de Deus (2 Rs 4:9). 
 

2. Paixão pelas Almas 
Nos tempos bíblicos o Evangelho era pregado por homens que nutriam 
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ardente amor pelos perdidos. Era com corações repletos de compaixão que 
suplicavam a Deus pela salvação de almas. 

Irmãos, o bom desejo de meu coração e a minha súplica a Deus por 
Israel é para sua salvação (Rm 10:1). 

 

1. Amor divino 
Deus é a fonte de todo amor. Se você não sente suficiente amor pelas almas, 

peça-o a Deus. Ele lhe dará de seu próprio amor, pois: 
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, 

para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna 
(Jo 3:16).  

 

2. Amor de Cristo 
Em sua carta aos Filipenses, Paulo recomenda que tenhamos o mesmo 

sentimento que houve em Cristo Jesus (Fl 2:5). E o sentimento de Cristo em 
relação aos perdidos revela-se na seguinte passagem: 

E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam 
desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor (Mt 9:36). 

Contudo, sua maior demonstração de amor foi dada na cruz, quando 
ofereceu-Se em sacrifício pela salvação do mundo. 

 

3. Amor dos Apóstolos 
Tão grande era o amor de Paulo pelas almas, que se fez de tudo para todos, 

para com todos os meios chegar a salvar alguns (1 Co 9:22). 
Pois, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o 

maior número possível (1 Co 9:19). 
Em Rm 9:1-3, ele dá a entender que não se importaria de perder a própria 

salvação se, com isso, pudesse ganhar a seus irmãos. Esse é o amor que levaria 
a Igreja a evangelizar o mundo inteiro!  

Digno de menção é o amor de João e Pedro que depois de passarem uma 
noite na prisão por causa do Evangelho, responderam aos que os ameaçavam: 

Julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a 
Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido 
(At 4:19-20). 

Não podíamos deixar de citar Estevão que, no momento de sua morte por 
apedrejamento, rogou ao Senhor que perdoasse os seus algozes. Havia em seu 
peito um ardente amor pelas almas que perecem.  

 

4. A igreja Primitiva 
Embora perseguidos e dispersos, os primeiros cristãos anunciavam por toda 

parte a Palavra (At 8:4, 11:19). 
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3. Viva a Sua Fé 
Há alguns anos, na Inglaterra, um assassino condenado, de nome Charles Peace, 
estava sendo conduzido ao cadafalso para a execução. Ao seu  lado estava um 
clérigo,  que  lhe  falava.  Passados  alguns  momentos,  Charles  Peace  falou 
subitamente:  "o  Senhor  crê  realmente  no  que  está  dizendo?"  "Sem  dúvida," 
respondeu o clérigo, um tanto abalado pela veemência da pergunta. 
"Não, o senhor não crê", retrucou Peace, com voz pesada. "Se eu cresse no que 
o Senhor afirma crer, correria ou mesmo rastejaria por toda a Inglaterra e pelos 
campos, ainda que estivessem cheios de cacos de vidro, para falar a homens e 
mulheres a  respeito da minha  fé. Não, nem o  senhor mesmo crê naquilo que 
professa!" 

 

4. Afável e Simpático 
Sabendo que o pecado é uma enfermidade, o evangelista deve lembrar-se de 

que seu ouvinte é um enfermo espiritual. Como tal, deve ser tratado com amor, 
bondade e compreensão. Aliás, esse é o tratamento que devemos dispensar a 
toda e qualquer pessoa. Discussões que a nada conduzem devem ser deixadas 
de lado para que o Evangelho puro penetre o entendimento e o coração do 
pecador. 

 

4.4. Testemunhas de Cristo 
Os depoimentos mais importantes num tribunal é o das testemunhas. A 

omissão de informação, por parte da testemunha, é caracterizada como crime 
pelas leis. 

Muitos são os que precisam ouvir que existe a salvação em Cristo Jesus, 
todavia muitos crentes têm se calado e não tem testemunhado do que Cristo fez 
em suas vidas. Este testemunho, a Bíblia chama também de “evangelização”. 

 

1. Testemunhar é uma obrigação perante o Senhor 

a) Obrigação  
a1) Paulo entendeu esta obrigação (1 Co 9:16) 
a2) Pedro e João entenderam esta obrigação (At 4:19-20) 
a3) A igreja entendeu esta obrigação (At 8:3-4) 
 

b) Não Testemunhar Implica em: 
b1) Desobedecer (1 Co 9:16; At 1:8). 
b2) Omitir-se (At 4:18,20). 
b3) Não ter misericórdia (Tg 5:20). 
b4) Não repartir (1 Jo 1:3). 
b5) Negligenciar nossa função.  
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Somos embaixadores, temos a responsabilidade da evangelização (2 Co 
5:20; Ez 3:17-19). 

 
Embaixador: aquele que representa uma autoridade de um governo distante 

em um país estrangeiro. Somos, portanto, representantes da vontade de Deus no 
mundo, devemos apresentar Sua palavra ao mundo. 

 
Muitos julgam que a responsabilidade da evangelização é apenas de 

pastores, no entanto devemos lembrar que a ovelha gera ovelha, e pastores as 
apascentam. 

 

2. Testemunhar - Definição 
Testemunho é a narração dos fatos relacionados à sua salvação (At 20:2-19. 

Consiste em: 
a) Contar o que você viu e ouviu (At 22:15) 
b) Contar sua experiência como fato (Jo 9:8-11,15) 
c) Comunicar aos outros o que lhes é necessário para salvação (At 20:21) 
 

O testemunho não trata de argumentos ou histórias fictícias, mas de fatos 
(“Contra fatos, não há argumentos”). 

Lembre-se: fato é algo que se comprova, daí a necessidade da testemunha 
haver realmente experimentado a salvação. 

 

3. A Importância do Testemunho  
O objetivo de Deus é salvar o maior número de pessoas, para isto é 

necessário que as pessoas somente invoquem seu nome (Rm 10:13-15). 
Evangelizando, nós estamos cumprindo três grandes princípios revelados na 
Bíblia: 

a) Cumprimos a Grande comissão (Mc 16:15-16) 
Muitos, para fugir desta responsabilidade, dizem que este texto foi dado 

somente para os discípulos, no entanto mais de quinhentas pessoas se 
encontravam presentes na ascensão de Jesus, porém o mais importante está, 
não no número de pessoas que ouviram as palavras, mas sim, o que as palavras 
diziam. As palavras finais de Jesus eram palavras de teor imitativo, repetitivo, ou 
seja, aquilo que eles ouviram, deveriam passar adiante, cada qual que fosse 
transformado por esta mensagem estaria automaticamente responsabilizado por 
fazer esta mensagem conhecida de outros e em seguida discipulá-los. Discipular 
implica em ensinar o aluno a fazer exatamente o que o professor faz, assim, se o 
professor para discipular, primeiramente evangelizou, o discípulo deve 
evangelizar para discipular. 

 

b) Impedimos as almas de irem para ao inferno (Tg 5:20) 
A Bíblia nos ensina um princípio divino: “Deus tem misericórdia de quem tiver 

misericórdia”. Pessoas que estão sentadas nos bancos das igrejas, vendo como 
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espectadores os pecadores que morrem sem salvação - não possuem 
misericórdia. 

 

c) Temos o privilégio que os anjos desejaram (1 Pe 1:12) 
Os anjos desejaram pregar o evangelho, mas lhes foi negado. Os anjos não 

poderiam falar com a autoridade da experiência sobre a salvação. Somente o 
homem que soube estar sob o domínio do pecado, doenças e prisões 
demoníacas, agora pode falar com autoridade sobre a transformação que pode 
ocorrer nas vidas dos pecadores que se converterem ao Senhor Jesus Cristo. 

 

4. Testemunhar é Crescer  

a) Inatividade 
A própria natureza nos ensina coisas interessantes sobre a inatividade: a 

ferramenta não usada, enferruja; o poço que não se tira água, seca; a bateria 
que não se utiliza, descarrega; o crente que se cala, esfria. 

a1) Luz do mundo (esclarecedores quanto qual seja a vontade de Deus e 
sobre sua Palavra. Devemos mostrar a saída deste mundo tenebroso e a entrada 
da salvação que é Jesus). 

 

a2) Sal da terra (somos responsáveis por dar mais “sabor” a vida, impedir a 
corrupção). Estas duas figuras nos mostram claramente o desejo do Senhor 
Jesus para as nossas vidas. Estas são figuras do testemunho. A respeito delas 
disse Jesus: “Para que serve a candeia que é posta debaixo da cama? E se o sal 
se tornar insípido, para que serve?” (Mt 5:13-14). 

b) Níveis de Crescimento 
b1) A alegria de ver filhos na fé traz crescimento (3 Jo 4). Este crescimento é 

visto claramente nas palavras de João em 1 Jo 2:12-14: 
1. Filhinho (é o povo convertido). 
2. Jovem (é aquele que já se firmou na Palavra de Deus e já venceu o diabo em 

decorrência de haver guardado esta palavra). 
3. Pai (é aquele que amadureceu na fé e pode gerar e cuidar de filhos 

espirituais). 
 

b2) Precisamos crescer e dar frutos (Jo 15:16). Jesus não está dizendo, neste 
texto, que nos deixou uma opção, mas sim que nos designou para a darmos 
frutos. Devemos estar sempre atentos à dramatização que Jesus fez ao secar 
uma figueira, fiquemos preocupados em darmos também frutos, pois como João 
Batista: “Eis que o machado está posto à raiz da árvore; toda árvore que não 
produz bom fruto, ele a corta e a lança no fogo” (Mt 3:10). 

 

5. Testemunho é Obra (Tg 2:14-20) 
É um grande perigo tornar-se crente e estagnar-se. A Bíblia está repleta de 

ênfase ao fruto no tempo certo (Sl 1:3). Analisemos agora, a questão da fé, sem 
prática, ou seja, sem pô-la por obra (Ez 33.31): 

 1. A fé demonstrada pelas obras (Tg 2:18; Mt 3:8) 
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 2. As obras autenticam a fé (Tg 2:22) 
 3. A fé sem obras não é fé, mas palavras vazias (Tg 2.14-17) 
 4. Só crer não quer dizer nada (Tg 2:19) 
 5. A falta de obra implica em perda da salvação (Tg 2:24; Mt 3:10) 
 

6. Pré-requisitos para Testemunhar 
 1. Ter experimentado o que fala (1 Jo 5:13) 
 2. Demonstrar o que fala (1 Pe 3:15) 
 3. Orar pelas conversões (Ef 6:19; 1 Tm 2:1) 
 4. Falar de Jesus, não de religião (1 Co 2:1-2) 
 5. Saber sobre o que fala (1 Pe 3:15) 
 

7. O que Acontecerá? 

a) Nem Todos Aceitarão 
Toda pessoa ao evangelizar deve ter em mente o seguinte: Jesus não disse 

que todos aceitarão a mensagem e nem que a pregação seria apenas para a 
salvação. Mc 16:16 nos relata as palavras de Jesus: “Quem crer e for batizado 
será salvo; mas quem não crer, será condenado.” 

 

Nem todos aceitarão o evangelho, visto amarem mais as trevas do que a luz, 
porém temos a obrigação de levar o evangelho para que estas pessoas fiquem 
inescusáveis diante de Deus. Nossa mensagem não voltará vazia, ou ela salvará 
ou condenará o pecador (At 17:32-33; Hb 11:7). 

 

b) Muitos Porém Estarão Sedentos 
São pessoas que estão no erro, não porque queiram, mas porque são cegos 

espirituais e precisa de quem os guie à verdade (Jo 4.39; At 17:34). 
 

8. Fatores do Testemunho 

1. Que Atrapalham 
a) Pecados não confessados. 
b) Falta do poder do Espírito Santo (At 1:8). 
c) Falta de naturalidade ao falar. 
 

2. Que ajudam 
a) Maneira de falar: atitude correta (não querer convencer ninguém a força). 
b) Não discutir (Tt 3:9). 
c) Evitar evasivas (concentrar-se no assunto principal). 
d) Linguagem clara, simples e compreensível. 
e) Simpatia (At 2:47; 5:13-14). 
 



A Bíblia do Reino       43 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escusas e Alegações 
 
 
 

"Se ficarmos reparando os 
defeitos das outras pessoas 

nunca iremos participar da 
vida, pois vamos nos 

contentar com as nossas 
desculpas." José Alberto 
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5. Escusas e Alegações 

5.1. Do Provável Evangelista 
Como disse certo pregador uma vez: "Diga Banana. Isto, se você pode dizer 

banana você pode ser evangelista." Isto pode chocar quem escuta a primeira 
vez, mas é exatamente isto. Se você é salvo, pode falar ou se comunicar de 
alguma maneira, você pode evangelizar. Isto significa que não necessitamos de 
um preparo apurado para iniciar a evangelização, pois na verdade quem 
convence o nosso evangelizado não é o evangelizador, mas a Palavra de Deus, 
o Espírito da Palavra de Deus. Isto é assim para que não fiquemos orgulhosos, 
"cheios e inflados" de nossa gloriosa tarefa. 

Mas muitos usam de desculpas e alegações das mais variadas para evitar o 
confronto da evangelização. Eis alguns deles: 

 

Tipos de Crentes 
 190 - Só busca Deus em situação de emergência. 
 333 - Meio besta. 
 6 horas - Em todo final de culto: "Seis ora por mim." 
 Agente Secreto - Ninguém sabe que ele é crente. 
 Agiota - Negocia até o dízimo com Deus. 
 Bexiga - É aquele crente nervoso, de temperamento explosivo. Vai se 

enchendo com as coisas que falam ou fazem para ele até explodir. 
 Alfinete - Aquele que conhece o bexiga, e vai falar ou fazer a última coisa 

para explodir o bexiga. "Sabe, aquele irmão tem falado de você." 
 Alpinista - Sempre no monte. 
 Alvo - Acha que toda pregação é para ele. 
 Amnésia - Não lembra nada do que o Pastor pregou. 
 Avestruz - Se aparece algum obstáculo ou dificuldade rapidamente some, 

dá desculpas e coloca a "cabeça escondida dentro do buraco". 
 Bicho preguiça - Espera sentado, achando que Deus vai ajudá-lo. 
 Borboleta - É aquele que vai de igreja em igreja, normalmente sem a 

permissão do pastor. 
 Bush - Só vive na guerra. 
 Tititi - Sabe de tudo da vida do irmão, mas da Bíblia que é bom, nada! 
 Carteiro - É o crente Tititi, mas que vai de casa em casa para saber e 

falar da vida de todo mundo. 
 Capelinha - É amigo do crente carteiro. 
 Carrinho de mão - Só vai para frente com alguém empurrando atrás. 
 Cebola - Ele enxerga o pastor e chora. Ou ainda vai testemunhar, mal 

começa a primeira palavra e chora. 
 Cego - Vive pedindo a Deus, mas não enxerga as bênçãos recebidas. 
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 Chuchu - Segue todas as modas, todas as tendências, a opinião das 
pessoas com quem anda. Em suma é o crente "Maria vai com as outras". 

 Danoninho - É o crente que vive na carne: vale por um bifinho 
 Domingueiro - Só vai na Igreja aos domingos. 
 Doril - Quando você menos espera, ele sumiu. 
 DVD - Deita, Vira e Dorme (no culto). 
 DVD R+ - Deita, Vira, Dorme e Ronca (no culto). 
 Einstein - Pensa que conhece ou sabe tudo. 
 Email - Meio crente, meio salvo, meio firme, meio no mundo. 
 Escoteiro - Só aparece em acampamento ou retiro. 
 Espiri Tu All - Você nunca o vê na igreja. 
 Facebook – Na igreja é espiritual, nas redes sociais é o carnal. Na igreja 

compartilha a Palavra, no Facebook compartilha palavrão. 
 Festeiro - Só vai nas festas da Igreja. 
 Fundista - Vive correndo da Igreja e das pessoas que o convidam. 
 Ghost - Vê fantasma ou espírito em tudo. 
 Girafa - Corpo na Igreja, cabeça lá fora. 
 Hebe Camargo ou Silvio Santos - Quanto mais velho mais sem 

vergonha, mais palavrão, mais problemático. 
 Kodak - Vive de revelação. 
 Locomotiva - Traz uma lista grande (vagão cheio) de desculpas, motivos, 

um mais louco que o outro. 
 Loteria - Arrisca tudo com Deus. 
 Lula - Não ouve nada e não sabe de nada. 
 Macaco - Pula de igreja em igreja.  
 Martinho da Vila - É devagar, é devagar, devagar, devagarinho. 
 Motocicleta - Faz muito barulho, é econômico, e não tem ré. 
 Noiva - Só chega atrasado. 
 Nostradamus - Cheio de visões, sonhos, visagens... 
 Papel Higiênico - Quando não está no rolo, está na M****. 
 Pipoca - Pula, Pula, Pula... 
 Pitbull - Briga com todo mundo. 
 Popó ou Van Dame - Apanha, apanha, mas não perde os vícios. 
 Porta - Não compreende o que se fala ou prega. A todo momento reclama 

e te responde com um "Hemmmmm". 
 Sapo - É aquele que só anda atrás de chuva de bênçãos e de campanha. 
 Serrote - É empurrado para lá e para cá conforme a onda. É amigo do 

crente chuchu. 
 SMS (torpedo) - Só aparece para trazer a mensagem. 
 Sorvete - Aparece o pastor e ele se derrete todo. 
 Turista - Só vem passear. 
 Valsa ou Do Pé Quente - Durante a semana só nos forrós, e no domingo 

finge que nada aconteceu, só na "unção". 
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Há ainda o Crente Moeda, que tem 4 subtipos: 
. Chumbo  Como a moeda de chumbo, tem que visitar, viver polindo, para poder 

brilhar. Mas logo escurece, precisando novamente de visita. 
. Prata  Como a moeda de prata, brilha muito, mas logo desaparece, logo 

escurece. 
. Ouro  Como a moeda de ouro, não quer ser tocado por ninguém porque se o 

tocarem acha que irá escurecer e desaparecerá seu resplandecer. É o que brilha 
mais, e também o mais orgulhoso. 

. Barro  Como a moeda de barro, que pode ser amassada com facilidade, o 
verdadeiro crente tem que ser do material que é mais facilmente moldado nas 
mãos de Deus. 

 

Lucas 4:18:19: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me 
ungiu para anunciar boas novas [Evangelho - evangelizar] aos pobres; 
enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista 
aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano 
aceitável do Senhor. 

 

5.2. Do Que Será Evangelizado 
Na parábola da grande ceia, relatada pelo Senhor Jesus, todos os convidados 

apresentaram escusas para não comparecer ao banquete. Um comprara um 
campo e precisava ir vê-lo, outro precisava experimentar as cinco juntas de bois 
que adquirira. E, um outro casara-se e também não podia ir (Lc 14:15-24). 

Ao sair em campo, o evangelista enfrentará os mais diversos tipos de 
desculpas arranjadas pelos pecadores. É bom que ele as conheça de antemão e 
saiba como refutá-las, embasado na Palavra de Deus. 

É quase impossível arrolar em um só capítulo todas as escusas e alegações 
com que se deparará o ganhador de almas. Mencionaremos aqui as mais 
frequentemente empregadas. 

 

1. Os Indiferentes 
O grupo dos indiferentes é constituído por pessoas que parecem não se 

importar com a vida espiritual. Eles precisam ser conscientizados de que o fato 
de não se preocuparem não os exclui do rol dos pecadores necessitados de 
salvação e nem extermina a existência do mundo espiritual. Para estas pessoas 
o evangelista deverá mostrar que todos são pecadores (Rm 3:23), e o que o 
Senhor Jesus fez por elas (1 Pe 3:18, 2 Co 5:21). 

Faça-os compreenderem que a rejeição a Cristo conduz à condenação. 
Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está 

condenado... (Jo 3:18). 
Veja também Jo 3:36. 
Caso não acredite no mundo espiritual, leia com ele a passagem do rico e o 

mendigo Lázaro (Lc 16:19-31). 
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Lc 16:31: Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos 
profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os 
mortos. 

 

2. Os Ateus 
No grupo dos incrédulos, encontramos aqueles que realmente têm dificuldade 

em crer, e os que são simplesmente zombadores. 
Quanto aos primeiros, sabemos que o homem natural não compreende as 

coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-
las, porque elas se discernem espiritualmente (1 Co 2:14). 

Aos zombadores, aqueles que ridicularizam as coisas sagradas, mostre que a 
palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós, que somos 
salvos, é o poder de Deus (1 Co 1:18). Avise-os ainda de que por causa do seu 
orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: Não há Deus (Sl 
10:4). E, disse o néscio no seu coração: 

Diz o néscio no seu coração: Não há Deus... (Sl 14:1). 
Sejam os ateus zombadores ou sinceros, apresente-lhes a Palavra de Deus, 

levando-os a crer: 
1. Na existência de Deus que se tem manifestado desde a criação do mundo (Rm 

1:19-20) e cujas obras declaram o Seu poder (Sl 19:1-5). 
2. Na condenação eterna (Mt 25:41,46, Mc 9:43-50). 
3. Na inspiração das escrituras (2 Pe 1:19-21, Hb 4:12-13). 
4. Na divindade de Cristo (Jo 5:22-23, Jo 27-29, 1 Jo 2:23). 

 

3. Os Que Confiam em Obras 
O número dos que acreditam alcançar a salvação por seus próprios méritos é 

bem maior do que imaginamos. Suas alegações não diferem muito umas das 
outras: 

 

1. "Não cometo pecado" 
Quantas vezes ouvimos pessoas afirmarem que não têm pecados porque 

"não bebo, não fumo, não mato, não roubo, nem desejo mal a ninguém"? 
Esses precisam conhecer o que diz 1 Jo 1:8: 
Se dissermos que não temos pecado enganamo-nos a nós mesmos, e 

não há verdade em nós. 
Na verdade, que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem, e 

que não peque (Ec 7:20).  
 

2. "Faço o bem" 
Essa é outra afirmação que constantemente ouvimos de pessoas que 

acreditam serem salvas por aquilo que fazem. 
O evangelista deve levar tal pessoa a entender que a prática do bem é dever 

de todo ser humano, e que não conta à salvação. 
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Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé 
em Jesus Cristo temos também crido em Jesus Cristo, para sermos 
justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei porquanto pelas 
obras da lei nenhuma carne será justificada (Gl 2:16). 

Embora o procedimento correto seja apreciável, Deus não atenta somente 
para a aparência do homem e sim para o seu coração. Dessa forma, aquele que 
se julga salvo porque pratica o bem e faz o que é certo, não está livre de ser 
reprovado diante de Deus: 

...mas Deus conhece os vossos corações, porque, o que entre os 
homens é elevado, perante Deus é abominação (Lc 16:15). 

Por melhor, honesta e justa que uma pessoa seja, ela precisará de Cristo 
para salvá-la, como foi o caso de Cornélio e Paulo (At 10:1-6, 11:11-14, Fl 3:4-8). 
E, principalmente, devem saber que: 

...pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós é dom 
de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie (Ef 2:8-9). 

 

4. Os Ocupados Com Coisas Terrenas 
Esses são os que colocam os interesses pessoais em primeiro lugar. Veja 

suas alegações mais comuns e os textos bíblicos que as refutam. 
 

1. "Perderei meus negócios" 
Quantos temem perder o emprego ou serem prejudicados nos negócios, caso 

se tornem "crentes". 
Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua 

alma? (Mc 8:36).  
Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma; e o que 

tens preparado para quem será? (Lc 12:20). 
Ensine-os que a salvação da alma e as coisas divinas devem ocupar o 

primeiro lugar na vida. Temos a promessa de que as demais coisas nos serão 
acrescentadas (Mt 6:33). O conjunto de bênçãos decorrentes da salvação (vida 
eterna, batismo com o Espírito Santo, dons, curas, paz, prosperidade etc.) é 
maior e mais valioso do que qualquer outro bem terreno. Além do que, Deus 
também tem para seus filhos promessas de bens materiais (Mc 10:28-30). 

 

2. "Terei que Renunciar a Muitas Coisas" 
Não ameis o mundo, nem o que no mundo há... e o mundo passa, e a 

sua concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus permanece 
para sempre (1 Jo 2:15-17). 

Uma forma de ajudar essas pessoas é esclarecê-las de que não são 
obrigadas a abandonar as coisas boas e louváveis, e sim as más, que conduzem 
o homem à ruína e à perdição. 

Cristo é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que se possa ter. 
Para ganhar a Cristo, o apóstolo Paulo considerou refugo a todas as coisas: 
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Mas o que para mim era ganho reputei-o perda por Cristo. E, na 
verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do 
conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor; pelo qual sofri a perda de 
todas estas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a 
Cristo (Fl 3:7-8) 

 

3. "Sofrerei Perseguições" 
Para os que temem ser perseguidos apresente o exemplo dos apóstolos que 

se regozijavam por serem dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus (At 
5:40-41).  

Por meio daquele que nos amou, venceremos todas as perseguições. E por 
mais cruéis que sejam, jamais nos separarão do amor de Deus que está em 
Cristo Jesus, nosso Senhor (Rm 8:35-39). 

Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente 
não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada (Rm 
8:18). 

 

4. "Não quero perder amigos e parentes" 
Algumas pessoas chegam a aceitar Jesus e depois desistem de servi-Lo, 

somente por recear serem abandonadas pelos amigos e parentes. 
O Senhor Jesus disse em Mt 10:37: 
Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim; e 

quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim.  
É preferível ser amigo de Deus e herdar a vida eterna, do que, por 

condescendência e apego aos amigos, experimentar o pecado e perder a 
salvação. 

As boas e saudáveis amizades devem ser conservadas, mas aquelas que 
possuem influência para o mal. 

Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será 
afligido (Pv 13:20). 

Além do mais... que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que 
comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou 
que arte tem o fiel com o infiel ? (2 Co 6:14-15). 

O pecador precisa definir sua posição perante Deus, lembrando-se de que a 
amizade do mundo é inimizade contra Deus (Tg 4:4). 

Veja o exemplo de Moisés em Hb 11:24-27. 
 

5. Os Que Adiam 
"Hoje, não. Em uma outra oportunidade..." Tem sempre alguém adiando, 

transferindo para mais tarde a decisão de aceitar Cristo. Os motivos que alegam 
para retardar sua escolha são vários: 

 



50      Evangelismo - A última ordenança de Jesus Cristo 

1. "Tenho muito tempo ainda" 
Essas pessoas precisam conscientizar-se da brevidade da vida humana. 
Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia (Pv 

27:1). 
Mostre-lhes a necessidade de se buscar ao Senhor enquanto se pode achar 

(Is 55:6). O tempo aceitável é agora. O dia da salvação é hoje (2 Co 5:2). 
 

2. "Tenho muito o que fazer" 
As parábolas do rico insensato (Lc 12:16-21) e da grande ceia (Lc 14:15-24) 

servirão bem para mostrar a essas pessoas o perigo de se deixar as coisas 
divinas para segundo plano. 

Por mais coisas que tenhamos a fazer, o reino e a justiça de Deus devem vir 
em primeiro lugar (Mt 6:33). 

 

3. "Sou jovem ainda" 
Os que assim pensam devem entender que juventude nunca foi garantia para 

vida longa. E, a recomendação divina é: 
Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham 

os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: Não tenho 
neles contentamento (Ec 12:1). 

Prosseguindo até o versículo 7, encontramos uma perfeita descrição da 
velhice: 

suas enfermidades (v.1), 
falta de interesse e de ideais, fraqueza do corpo (2), 
dos braços, das pernas e das costas, dos dentes e das vistas (3), 
falta de assunto para falar e fraqueza na voz (4), 
vertigens em lugares altos e tremor no caminho, cãs alvas e falta de apetite (5). 

No versículo 6 deparamo-nos com uma poética descrição da morte, 
confirmada no versículo 7: 

antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e 
se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o 
pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu (Versão 
Revista e Atualizada). 

Antes que qualquer uma dessas coisas aconteça, lembra-te do teu Criador! 
 

4. "Deus é quem sabe. Quando ele quiser..." 
Algumas pessoas estão sempre esperando que Deus as "toque", que Deus 

decida por elas. 
Mostre-lhes que a decisão de Deus a esse respeito há muito já foi tomada. 

Desde que Deus decidiu mandar Seu Filho Jesus para morrer por elas, sua 
salvação ficou resolvida. Compete-lhes aceitá-Lo como seu Salvador. 

É da vontade divina que todos os homens se salvem, e venham ao 
conhecimento da verdade (1 Tm 2:4). Quando o homem ouve a Palavra de Deus, 
perante ele apresentam-se dois caminhos: o da salvação e o da perdição. Ele 
não mais poderá protelar sua escolha: Se crer e aceitar a Cristo, será salvo, se 
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não crer e O rejeitar, será condenado (Jo 3:18). 
Portanto, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos 

corações, como na provocação (Hb 3:15). 
 

6. Os Obstinados 
A teimosia de certas pessoas às vezes é tão grande que se torna em 

obstinação. Quando procuramos evangelizá-los, seus duros argumentos beiram 
a agressividade. 

 

"Nem me fale nisso" 
Um amigo contou-me o seguinte: "Lembro-me de que, quando criança, 

recebemos em nossa casa uma tia incrédula e obstinada. Meu pai por diversas 
vezes, tentou falar-lhe de Jesus. Ela, que sempre mostrava certo refinamento, 
tornava-se rude e mal-educada, e dizia: "Se você insistir no assunto, não ponho 
mais os pés em sua casa." Embora um tanto humilhado, meu pai não desistia. 

Uma noite, quando ela tricotava em nossa sala de estar, meu pai sentou-se 
próximo a ela e pôs-se a ler a Bíblia em voz alta. Em tom de pouco caso, ela 
disse-lhe: "Se é para mim que você está lendo, pode parar que não estou 
prestando atenção." Meu pai continuou. Minutos depois, ela falou em tom ríspido: 
"Estou concentrada em meu tricô. Nem estou ouvindo o que você está lendo. Se 
for para mim, aviso que está se cansando à toa." Na verdade, a Palavra a estava 
incomodando bem mais do que queria admitir. Observei que suas mãos tremiam 
e que erravam os pontos do tricô. 

Por mais umas duas vezes ela repetiu a meu pai, em tom de desprezo, que 
parasse de ler. Ele, um bravo guerreiro de Cristo, não desistiu, mas pude sentir 
que sua voz já não era firme como no início da leitura. Meu coração infantil 
revoltou-se contra a atitude de minha tia. Magoou-me o que ela estava fazendo 
com meu pai. Senti raiva. Só mesmo a minha timidez impediu-me de chamá-la 
de burra e lhe gritar umas verdades acerca do inferno que, naquele momento, 
pareceu-me o lugar mais apropriado para ela." 

Por favor, não vá o evangelista chegar a tal extremo! Mas, de maneira firme, 
porém educada, mostre aos obstinados que surgirem em seu caminho que:  

o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida 
eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor (Rm 6:23). 

O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será 
quebrantado de repente sem que haja cura (Pv 29:1). 

Satisfazendo a curiosidade do leitor: passados vinte anos, a tia de meu amigo 
decidiu abrir seu coração a Cristo. Mas veio pela dor, ao ver seu jovem filho 
morrer de Aids, e seu esposo ficar paralítico em consequência de um derrame 
cerebral.  

 

7. Os Queixosos 
Sempre haverá alguém queixando-se por um motivo particular. Há, porém, 

aqueles que, de tudo e por tudo, reclamam. Conheça as queixas mais comuns e 
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saiba como lidar com elas. 
 

1. Queixa contra Deus 
Não é raro ouvirmos pessoas acusando Deus de injusto ou cruel, depois de 

terem passado por grande dor, como por exemplo a perda de um ente querido. 
Com muito tato e compreensão, o evangelista deverá confortar a pessoa e 

apresentar-lhe textos como: Quão insondáveis são os seus juízos, e quão 
inescrutáveis os seus caminhos! Por que quem compreendeu o intento do 
Senhor? ou quem foi seu conselheiro? (Rm 1:33-34). 

Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa 
formada dirá ao que a formou: Por que me fizeste assim? (Rm 9:20). 

Veja ainda Ez 33:11 e Is 55:8-10. 
 

2. Queixa contra a Bíblia 
Essa espécie de queixa é apresentada por pessoas que pouco ou nada 

conhecem das Escrituras. Geralmente, queixam-se de não compreender. Outros 
duvidam de sua autoria divina, ou afirmam, absurdamente, que a Bíblia é 
contraditória, ou que é um livro qualquer. 

Os versículos a seguir ajudarão a esclarecer o entendimento de tais 
queixosos: 

Ora o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, 
porque lhe parecem loucura; e não pode entendê-las, porque elas se 
discernem espiritualmente (1 Co 2:14). 

Nos quais o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, 
para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que 
é a imagem de Deus (2 Co 4:4). 

Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, 
mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo (2 
Pe 1:21).  

Leia também Dn 12:10, Jo 7:17, 1 Co 1:18. 
 

3. Queixa contra os "crentes" 
Esta é a mais frequente queixa que ouvimos. Na verdade, são críticas e 

acusações contra os salvos, feitas, geralmente, por alguém da família que ainda 
não se tenha convertido. 

Para acalmar os ânimos, o evangelista deverá admitir que, realmente, há 
alguns "crentes" que ainda não foram, de fato, transformados. 

Disse-lhe Jesus:  
...ora vós estais limpos, mas não todos (Jo 13:10). 
A própria Bíblia adverte-nos quanto ao joio que cresce no meio do trigo (Mt 

13:24-30). A existência de falsos cristãos somente prova o valor dos genuínos (1 
Co 11:19). 

Feito isso, o evangelista deve deixar bem claro que cada homem é 
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responsável perante Deus, independentemente do comportamento de seu 
semelhante. Além de que, o julgamento cabe a Deus. 

Portanto, és indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que 
sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro; pois 
tu, que julgas, fazes o mesmo (Rm 2:1). 

Não julgueis, para que não sejais julgados. E por que reparas tu no 
argueiro que está na olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu 
olho? (Mt 7:1,3). 

Se a pessoa se queixa de ter sofrido algum prejuízo moral ou material por 
parte de algum "crente", será bom conscientizá-la de que nem isso, nem 
qualquer outra coisa, poderá constituir desculpas para não se chegar a Deus. O 
Todo Poderoso não lhe fez mal algum. 

Que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, 
indo após a vaidade, e tornando-se levianos? (Jr 2:5) 

Faça com que o pecador volte sua atenção para a pessoa de Cristo, o autor e 
consumador da fé (Hb 12:2), que provou seu amor por nós, morrendo em nosso 
lugar, sendo nós ainda pecadores (Rm 5:8).  

 

8. Os Desviados 
Os que se desviam dos caminhos do Senhor são, geralmente, mais infelizes 

do que aqueles que nunca o conheceram. Quando percebem que alguém está 
procurando trazê-los de volta, reagem de duas maneiras diferentes, dependendo 
do estágio em que se encontram: 

 

1o Estágio: Os Rebeldes 
Se ainda estiver na fase de rebeldia, o desviado se esforçará por mostrar que 

tudo está muito bem em sua vida. Está "tudo maravilha" e não precisa de 
ninguém. E, ainda procurará acusar algum cristão, geralmente um líder, dizendo: 
"Sou mais crente do que ele." 

 

2o Estágio: Os Desiludidos 
Se já tiver passado da fase de rebeldia, e se desiludido com todas as 

experiências mundanas que provou, a atitude do desviado será de fraqueza e 
desânimo. Já ouvi muitos desviados dizerem: "Quando quero dar um passo para 
a frente, acabo dando dois para trás". Isso não é difícil de se compreender, visto 
que Satanás tudo fará para distanciá-lo de Deus, o mais que puder. 

 

Motivos do Desvio 
São muitos e vários os motivos que levam uma pessoa a se afastar de Deus: 

a) Fé sem raízes ou embasada em emoções humanas. 
b) Desobediência ou negligência espiritual. 
c) Falta de entregar-se completamente a Cristo. 
d) Ignorância da eficácia do sangue de Cristo para tirar pecados. 
e) Negligência na oração e leitura bíblica. 
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f) Não comparecimento aos cultos. 
Essas são algumas das coisas que causam o esfriamento espiritual, e, 

consequentemente, o distanciamento dos caminhos do Senhor. 
 

Procedimento do evangelista 
Quaisquer que forem as causas do afastamento, e esteja o desviado no 

primeiro ou segundo estágio, o evangelista deverá: 
a) Mostrar-lhe que o Senhor aguarda ansioso a sua volta. Vinde então, e argui-me, 

diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se 
tornarão brancos como a neve: ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se 
tornarão como a branca lã (Is 1:18). Veja Jr 3:22. 

b) Fazê-lo saber que a igreja o espera de portas abertas e que muito se regozijará 
com o seu regresso (Lc 15:11-24). 

c) Certificá-lo das bênçãos e da renovação que o Senhor conceder-lhe-á (Sl 51:8, 
Lc 15:11-24). 

d) Orar com ele, tão logo manifeste desejo de retornar (Tg 5:19-20). 
e) Acompanhá-lo à igreja para que não se sinta inibido (GI 6:1-3). 
f) Apresentá-lo ao pastor e promover sua reintegração ao convívio dos santos (2 

Co 2:6-10). 
g) Prestar-lhe assistência espiritual até que esteja bem firmado no caminho em que 

deve andar (Is 41:6, GI 6:1-2). 
 

9. Os Fracos 
Há aqueles que fazem de sua suposta fraqueza um motivo para não aceitar a 

Jesus. Seus argumentos são: 
 

1. "Não terei forças para permanecer" 
Mostre a essas pessoas que Cristo guardar-nos-á de tropeços, ajudando-nos 

a nos conservar irrepreensíveis (Jd 24). A tentação não é maior do que 
possamos suportar: 

Deus não permitirá que sejamos tentados além de nossas forças, e nos 
concederá escape na tentação (1 Co 10:13). 

...estará firme; porque poderoso é Deus para o firmar (Rm 14:4). 
Veja ainda 2 Co 12:9-10. 
 

2. "Não conseguirei abandonar o pecado" 
Algumas pessoas viveram tantos anos escravizadas pelo pecado, vítimas de 

vícios e costumes depravados, que pensam ser impossível libertar-se deles, 
embora reconheçam o mal que lhes causam. 

Faça-a entender que a novidade de vida será operada pelo Senhor Jesus, tão 
logo ela venha a Ele. 

Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas já 
passaram; eis que tudo se fez novo (2 Co 5:17). 

E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará (Jo 8:32). 
Cristo o fortalecerá, e, nEle, todas as coisas serão possíveis (Fl 4:13). 
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3. "Vou melhorar primeiro" 
Completamente enganados, alguns vivem prometendo mudar de 

comportamento para, depois, tornar-se um "crente de verdade". Explique-lhe que 
é impossível ao homem justificar-se a si próprio. Somente Cristo poderá salvá-lo. 
O Senhor Jesus, que veio chamar os pecadores ao arrependimento (Mt 9:13), o 
aceitará do jeito que é (veja Mt 6:33 e Lc 15:1-7). 

 

10. Os Indignos 
O inimigo de nossas almas tenta, de todos os modos, impedir que pecadores 

venham a Cristo. Como o grande acusador (diabo vem da palavra grega 
diabolos, que significa caluniador e acusador), ele sugere ao ouvido dos perdidos 
que estes são indignos da salvação. 

 

1. "Meus pecados são muitos" 
Os que se julgam pecadores demais devem saber que: 
Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido (Lc 

19:10). 
E, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão 

brancos como a neve (Is 1:18). 
Portanto deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus 

pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele; torne para o 
nosso Deus, porque grandioso é em perdoar (Is 55:7). 

 

2. "Temo não ser aceito por Deus" 
Essa é outra dúvida maligna posta por Satanás no coração do homem. 

Afugente tal idéia mostrando que: 
E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem 

sede, venha; e quem quiser, tome de graça da água da vida (Ap 22:1 7). 
Deus promete: o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora (Jo 

6:37). 
Veja ainda Is 1:8 e At 10:43. 
 

3. "Cometi o pecado imperdoável" 
O pecado imperdoável, ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo, só é 

cometido quando alguém, de forma deliberada e conscientemente, atribui a 
Satanás uma operação do Espírito Santo (Mt 12:31-32). 

O fato da pessoa interessar-se por sua salvação e se entristecer pelo pecado 
que julga ter cometido já demonstra que não blasfemou. Pois os que pecam 
contra o Espírito Santo jamais sentirão qualquer arrependimento ou preocupação 
pela salvação. O Espírito Santo estará para sempre afastado de sua vida e ele 
será um instrumento do mal (Hb 10:29). 
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4. "Já é tarde demais para mim" 
Ou por ter vivido em grande devassidão, ou por achar-se às portas da morte, 

alguns argumentarão não terem mais tempo para serem salvos. 
A passagem do malfeitor salvo ao lado da cruz de Cristo ajudará tais pessoas. 

Refute seus argumentos mostrando que agora é o tempo aceitável (2 Co 6:2), e 
que o Senhor... é longânimo para convosco, não querendo que alguns se 
percam, senão que todos venham a arrepender-se (2 Pe 3:9). 

Quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então nos 
últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz; porquanto o 
Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, 
nem se esquecerá do pacto que jurou a teus pais. (Dt 4:30-31). 

 

11. Os Sedentos de Salvação 
Apesar dos muitos obstáculos apresentados pelas pessoas para não 

aceitarem a Cristo, encontraremos em nossa missão um incontável número dos 
que anseiam por serem salvos. Precisam tão somente que lhes indiquemos o 
Caminho e os ajudemos em seus primeiros passos, para que Satanás não os 
embarace. 

O caminho da Salvação constituirá a mensagem ideal aos sedentos de 
salvação. 

Os textos bíblicos apresentados em cada caso não são para serem usados de 
uma só vez. O evangelista, que deverá estar bem familiarizado com a Bíblia, 
usará o texto que achar mais apropriado no momento, seguindo, logicamente, a 
orientação do Espírito Santo. 
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"A ação nem sempre traz 
felicidade, mas não há 
felicidade sem ação." 

(Benjamin Disraeli) 
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6. Evangelização é Pura Ação 

6.1. Evangelismo e Religião 
Alguém poderá não aceitar o fato de que Deus condiciona sua mensagem à 

cultura de cada povo. Entretanto, independente dos fatos históricos que 
poderíamos citar como exemplos, incluindo-se aí o próprio povo de Israel, 
bastariam conhecer outros povos, sua cultura, sua formação e suas 
particularidades, para se concordar com essa realidade à qual não se pode fugir. 

Para um evangelismo mais eficaz, deve haver uma perfeita identificação com 
o povo. Suas reais necessidades devem ser conhecidas para que o Evangelho 
alcance as pessoas, suprindo aquilo que é preciso. 

Ao falarmos sobre religião no Brasil, perguntamos: qual é a religião do 
brasileiro? Nosso povo se diz católico. No entanto, a maioria o é simplesmente 
por tradição ou nascimento. Curiosamente, sua formação religiosa não foi 
produto da Igreja Católica oficial, por meio de seus sacerdotes. Na verdade, foi 
uma espécie de tradição religiosa popular, transmitida de geração em geração, 
quase uma religião dentro do catolicismo. Essa tradição religiosa popular 
apresenta sinais de sincretismo2 com as religiões africanas, espiritualistas 
européias e com as religiões orientais, devido à influência do oriente sobre o 
ocidente. 

 

1. A Religiosidade Popular 
A própria igreja católica tem, na palavra dos seus representantes em nosso 

País, afirmado a necessidade de um ponto de encontro com a religiosidade 
popular inerente ao nosso povo, para melhor identificá-lo com a fé apostólica 
romana. Tal fato não traria benefícios para o cristianismo via Europa, enxertado 
com a mitologia greco-romana, que o transforma muito mais em uma religião 
pagã do que em uma doutrina cristã nos moldes do Antigo Testamento. Veja livro 
14 da coleção A Bíblia do Reino, Seitas e Religiões, no assunto Catolicismo 
Romano. 

Dado o grande crescimento das religiões e seitas de origem africana, como 
Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Macumba, podemos afirmar que 70% dos 
católicos, em nosso país, identificam-se direta ou indiretamente com essas 
crenças. O grande sincretismo entre catolicismo e espiritismo (nas suas várias 
ramificações) dá ao povo uma religiosidade digna de ser bem compreendida por 
nós, para que possamos ser mais eficientes no cumprimento de nossa tarefa. 

 

2. A Linguagem da Pregação 
De que maneira devemos evangelizar as pessoas envolvidas nas mais 

 
2 Sincretismo é a fusão de crenças e práticas distintas. 



A Bíblia do Reino       59 

diversas formas de religiosidade existentes no Brasil? É simples: usando a 
mesma linguagem usada por elas. O protestantismo e suas igrejas não falam a 
linguagem do povo. Usam chavões pietistas, criam aspirações estranhas, e falam 
de realidades que o povo desconhece. 

É claro que não devemos nos limitar somente à uma linguagem 
compreensível ao povo, pois a verdadeira linguagem da fé deve estar presente 
com suas promessas e o cumprimento das mesmas. Contudo, neste estudo 
estamos tratando do assunto evangelização, e, embora ela deva ser 
acompanhada de atos concretos, sua ênfase está na linguagem que comunica o 
Evangelho. 

Para um povo necessitado, maltratado, doente, vivendo sob as mais diversas 
formas de opressão (particularmente a demoníaca), o que devemos comunicar? 
Que o sofrimento faz bem e ajuda na evolução espiritual? Que essa vida não tem 
importância? Que Deus aprova o sofrimento e a miséria? 

Claro que não! Isso não condiz com o espírito do Evangelho nem com o 
que a Bíblia declara sobre a natureza de Deus. O que vamos dizer a 
uma pessoa que está sendo vítima de demônios? Que procure um 
psicólogo ou um psiquiatra, e pronto? Que diremos a uma pessoa 
desenganada pelos médicos? Que espere com alegria a morte? Que 
dizer aos necessitados? Que se alegrem com sua miséria e problemas? 

 

3. Cristianismo e Religião 
Do ponto de vista social pode-se dizer que o cristianismo é uma religião. 

Entretanto, do ponto de vista de sua mensagem, seria diminuí-lo apenas dentro 
desta categoria. Cristianismo é muito mais que isso. É um estilo de vida, um jeito 
de ser. Uma atitude diferente para com Deus, as pessoas e o mundo. A 
mensagem cristã está acima das práticas religiosas. Ela supera o que há de bom 
em todas as formas de religião. Por isso mesmo, para alguns, tem sido fácil 
associar o cristianismo às diversas práticas, às vezes até não recomendáveis, o 
que deve ser reprovado. 

Pregar a Jesus Cristo não é pregar uma religião. Jesus não veio à Terra para 
pregar ou criar uma religião. Daí o cuidado de não se confundir as coisas e as 
pessoas. Observe algumas sugestões práticas na evangelização: 

 

1. Não discuta religião 
Não há nada mais inútil. Só leva ao descontentamento. A pessoa afasta-se de 

você e da igreja. Seus preconceitos são fortificados e todos perdem com isso. É 
muito difícil mudar a cabeça de alguém que tem uma religião pré-concebida. 

 

2. Não pregue religião 
Não é de religião que as pessoas precisam. Elas necessitam de Jesus Cristo, 

de Seu amor, poder e companhia. Não defenda nenhuma forma de religião. 
Todas elas são falhas e nenhuma delas é capaz de atender perfeitamente a 
todas as pessoas. 
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3. Não confunda as pessoas com as suas religiões 
Considere as pessoas como pessoas e não como adeptas desta ou daquela 

religião. Não critique ninguém por causa da religião que pratica. Por mais erradas 
que julguemos estar, devemos considerar também suas verdadeiras intenções. 

 

4. Fale de Deus 
Pregar é falar de Deus, de Seu Filho, Jesus Cristo, e do bem que dEles 

provém. As Escrituras são ricas em promessas de bênçãos, em exemplos de fé e 
em demonstrações do poder de Deus nas vidas daqueles que nEle crêem. As 
Escrituras apontam o erro e insistem com as pessoas para que deixem seus 
maus caminhos. Mas fazem isso com amor, com real interesse na vida do que se 
rende aos seus amoráveis apelos. 

 

5. Leve as pessoas a aproximarem-se de Deus 
O dever do pregador é tentar aproximar as pessoas de Deus. Quem converte, 

purifica e transforma é o próprio Deus, através do Espírito Santo. O Espírito de 
Deus se encarregará de encaminhar a pessoa para o crescimento na vida cristã. 
Aí, então, a igreja será muito útil, mas a obra inicial é do Espírito. 

 

6. Estimule as pessoas a crerem 
Romanos 10:17: 
A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela Palavra de Deus (versão Atualizada 

segundo os melhores textos gregos e hebraicos). 
E, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação, pela palavra de Cristo 

(versão Revista e Atualizada). 
Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é 

ouvida mediante a palavra de Cristo (Nova Versão Internacional). 
A pregação deve ser direta, concreta e objetiva. O que Deus promete em Sua 

Palavra deve ser anunciado com todo vigor. Os testemunhos das Escrituras e 
daqueles que têm sido abençoados devem ser propagados, para que as pessoas 
sejam fortalecidas na sua fé. 
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6.2. Quando Evangelizar 
Podemos dizer que não há momento específico para se evangelizar. 

Qualquer hora é o momento. A Bíblia fala-nos de quatro tempos apropriados ao 
evangelismo: Hoje, agora, enquanto é dia, e todos os dias. 

 

1. Hoje 
Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz (Hb 3:7). 

Hoje se refere ao tempo presente. 
Hoje, a humanidade está distante de Deus. 
Hoje, os valores cristãos estão sendo, mais do que nunca, desprezados e 

vilipendiados. 
Hoje, a moral está deturpada como nunca esteve. 
Hoje, guerra e seus rumores fazem-se ouvir por toda a parte. 
Hoje, o desenvolvimento armamentista é mais intenso do que em qualquer outro 

período da história. 
Hoje, os homens estão servindo aos demônios. 
Hoje, milhões de almas estão caminhando para a morte. 
E hoje, é dia de livrar os que resvalam para o inferno. 

Não deixe para amanhã. Hoje, o Senhor o está enviando. Amanhã...? Quem 
sabe o que poderá acontecer? Não presumas do dia de amanhã, porque não 
sabes o que produzirá o dia (Pv 27:1). 

 

2. Agora 
...anuncia agora a todos os homens, e em todo o lugar, que se 

arrependam (At 17:30b). 
Agora, neste momento, onde está você? Quem está ao seu lado? As pessoas 

que o cercam já conhecem a Cristo? Não vou perguntar o que você está fazendo 
agora, porque certamente está lendo esse livro. Mas, e nos outros momentos do 
seu dia? E em todos os agora que pontuam o seu tempo? Agora, enquanto você 
almoça com os colegas de trabalho. Agora, enquanto está na fila do banco. 
Agora, enquanto aguarda sua vez no balcão do açougue. Agora, enquanto viaja 
de ônibus. Agora, quando aquela pessoa problemática lhe telefona para 
desabafar. 

Você tem falado de Cristo agora, ou tem deixado para daqui a pouco? 
Não aceite sugestões diabólicas de que ainda não chegou o tempo de 

determinada pessoa ser salva, de que, talvez, não seja esse o momento dela 
aceitar Jesus. Lembre-se:  

...eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação (2 
Co 6:2). 
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3. Enquanto é Dia 
Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia: 

a noite vem, quando ninguém pode trabalhar (Jo 9:4). 
O evangelho deve ser anunciado enquanto é dia, ou seja, enquanto é tempo. 
Não sabemos quanto tempo nos resta para plantarmos a semente da Palavra 

no coração de um filho, ou para ganharmos um vizinho para Cristo. Quem lhe 
assegura que amanhã seu vizinho ainda está morando perto de você? Ou, que 
estará vivo? Quem lhe garante que seu pequenino filho continuará ao alcance de 
seus braços por mais tempo? Já pensou que ele lhe poderá ser tirado, ou que 
você lhe poderá faltar, antes que ele conheça a salvação? 

Enquanto é tempo, falemos de Jesus. Enquanto temos vida e saúde, 
evangelizemos. 

...como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não há outra 
esperança (1 Cr 29:15). 

Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque, que é a 
vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se 
desvanece (Tg 4:14). 

 

4. Todos os Dias 
E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar, e de 

anunciar a Jesus Cristo (At 5:42). 
 

Digno de ser imitado é o exemplo dos apóstolos, que, embora perseguidos e 
ameaçados de morte, não cessavam de anunciar o Evangelho, todos os dias. 

 

O evangelismo não deve ser uma prática esporádica, mas constante. Não 
deve ser um ato impetuoso, movido por emoções. Ou seja, não vamos 
evangelizar somente quando ouvimos uma ardorosa pregação sobre missões, ou 
quando lemos um livro que nos impulsiona a ganhar almas, e depois esmorecer 
e passar dias e meses inertes, esperando que nova injeção de ânimo nos leve a 
evangelizar. 

 

Ore para que o evangelismo seja uma disposição duradoura em sua vida, e 
não somente um impulso momentâneo. Pratique constantemente, diariamente, e, 
à medida que for adquirindo experiências, ele se tornará um hábito em seu viver. 
Deus lhe dará o ardor evangelístico necessário para salvar os que, sem Cristo, 
jazem na ignorância espiritual. 
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5. A Urgência de se Ganhar Almas 
Ganhar almas é uma urgente missão por quê: 

 

1. São poucos os nossos dias na terra 
A duração da nossa vida é de setenta anos; e se alguns, pela sua 

robustez, chegam a oitenta anos, a medida deles é canseira e enfado; 
pois passa rapidamente, e nós voamos. (Sl 90:10). 

Se tardarmos em cumprir a missão de ganhar as almas, perderemos o nosso 
tempo. Enquanto temos forças, ofereçamos o melhor de nós ao Senhor. 

 

2. Estamos nos últimos dias 
Multiplicam-se os sinais da volta de Cristo. Cumprem-se as profecias. A cada 

instante torna-se mais próxima a sua segunda vinda. Se não trabalharmos para o 
engrandecimento do seu reino agora, nunca mais nos será possível fazê-lo. 

 

3. Satanás não dorme 
Conhecendo seu destino e percebendo a proximidade de sua derrota, 

Satanás se enfurece em sua obra destrutiva. Basta acompanharmos as notícias 
nos jornais para percebermos seu dedo maligno espalhando pânico e semeando 
desgraças. 

Para arrancar-lhe as almas das garras, nosso trabalho tem que ser muito 
intenso. 

 

6.3. Onde Evangelizar 
Todo e qualquer lugar onde haja almas perdidas é apropriado à 

evangelização. Assim como qualquer hora é o momento, qualquer lugar é o 
campo. É possível evangelizarmos em qualquer local desde que empreguemos o 
método adequado. 

Vejamos como proceder nos diferentes locais: 
 

1. Igreja 
Pode parecer um tanto estranho a idéia de se evangelizar na igreja. No 

entanto isso é perfeitamente normal. Em At 5:42 lemos que todos os dias, no 
templo e nas casas, não cessavam de ensinar, e de anunciar a Jesus Cristo. E, 
se prestarmos atenção, veremos que esse tem sido o meio mais usado. 

 

1. No Culto 
O culto é um ato de adoração prestado a Deus por pessoas salvas. 

Entretanto, sempre estará presente alguém que não conhece Jesus (e é bom 
que assim seja!). Portanto, o pregador do culto público deve ter o cuidado de 
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incluir em seu sermão a mensagem salvítica. Mesmo que sua pregação seja 
dirigida aos salvos, no sentido de fortalecê-los na fé, de renová-los 
espiritualmente, ou fazê-los crescer na graça e no conhecimento de Cristo, ele 
deve lembrar-se dos ouvintes não salvos e introduzir em sua mensagem algo a 
respeito do sacrifício de Cristo em favor dos pecadores, finalizando com um 
convite para aceitar Jesus como Salvador. 

 

2. Escola Dominical 
Alguém já disse que a Escola Dominical é a maior agência ganhadora de 

almas, e que evangeliza enquanto ensina. Dessa forma, a Escola Dominical é o 
departamento da igreja que cumpre integralmente as diretrizes traçadas por 
Cristo na Grande Comissão (Mt 28:19-20). De todas as reuniões da igreja, a que 
apresenta um maior número de visitantes é a Escola Dominical, principalmente o 
departamento infantil. 

Ao preparar sua aula, o professor deve ter o cuidado de intercalar na lição 
bíblica os seis pontos do caminho da salvação, e levar o visitante a decidir-se ao 
lado de Cristo. É importante lembrar que entre os alunos matriculados e "crentes" 
pode haver alguém que não tenha certeza de salvação. O clima de intimidade 
que se desenvolve nas classes, entre alunos e professores, contribui 
grandemente para que o professor conheça bem cada um de seus alunos, com 
seus problemas, dúvidas e dificuldades. Esteja atento, professor. Apresente cada 
um a Deus em oração, e procure compreendê-los e amá-los, ajudando no que for 
possível. Ao perceber que alguém se sente inseguro quanto à salvação, 
converse com ele. Tire as dúvidas, baseado na Palavra de Deus. Se for 
necessário, leve-o a ter um novo encontro com Cristo.  

 

3. Campanhas Evangelísticas 
Uma Campanha Evangelística não deve ser feita com o propósito de se lotar 

o templo, mas de atingir cada morador local com a mensagem da salvação. Em 
um capítulo à parte trataremos da organização, realização e resultados de uma 
campanha evangelística. 

 

2. Casas 
...e de casa em casa, não cessavam de ensinar, e de pregar Jesus, o 

Cristo (At 5:42 - ARA). 
...como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que útil seja, 

ensinando-vos publicamente e de casa em casa... (At 20:20). 
O evangelismo de casa em casa deve iniciar em nosso próprio lar, como 

analisaremos num próximo tópico. Antes vejamos como evangelizar outros lares: 
 

1. Núcleos familiares 
Já no nascimento da Igreja, os irmãos realizavam o que hoje chamamos de 

núcleo. Reuniam-se em convívio familiar afim de cultuar a Deus. Lídia e Crispo 
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são exemplos de núcleos familiares. 
Os núcleos são cultos realizados, geralmente em lares de pessoas 

evangélicas que convidam seus vizinhos e parentes não salvos a participarem. 
Pessoas que, talvez por preconceito, nunca tenham entrado em uma igreja 
evangélica, aceitarão o convite para o culto no lar de um conhecido ou parente. 
Essa é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. Aproveite o ensejo e 
anuncie a salvação. 

 

2. Cultos volantes 
O culto volante é parecido com o núcleo familiar e muito tem contribuído para 

o crescimento da igreja em nossos dias. 
Pode ser realizado em lares de pessoas não salvas e que o aceitem 

espontaneamente. Tanto no "núcleo" quanto no "volante", algumas coisas devem 
ser observadas, a fim de que as portas estejam sempre abertas e a obra 
caminhe sem empecilhos. 

a) Nunca atacar os presentes por causa de suas religiões, costumes, ou qualquer 
outra coisa. 

b) Não entrar com pés sujos ou molhados, nem com guarda-chuvas pingando 
água. Isso bastaria para endurecer o coração de uma dona de casa com mania 
de limpeza. 

c) Não fique reparando nos móveis e objetos da casa. Um elogio discreto e 
moderado será bem recebido, mas não faça comentários sobre valor material, 
para não ser mal interpretado. 

d) Se for oferecido algo para comer ou beber, aceite com educação. Recusar 
totalmente qualquer coisa servida seria tão grosseiro quanto devorar tudo 
gulosamente. 

e) Escolher textos bíblicos que fortaleçam a fé, prometam bênçãos ou tragam 
consolo, e os que falam da salvação. 

f) Conduzir os cânticos e orações de forma que não haja gritarias. 
 

3. Ensino bíblico 
Membros de algumas seitas estão indo de casa em casa, dizendo ensinar a 

Bíblia, quando na verdade estão semeando heresias. Vamos ficar de braços 
cruzados e limitar-nos a criticá-los? Não! Se temos as palavras de vida eterna, 
anunciemo-las de casa em casa! 

O ensino bíblico pode ser feito depois de travado um rápido conhecimento 
com a pessoa. De forma gentil e educada, ofereça-se para estudar com ela as 
Escrituras. Tais estudos podem ser realizados uma ou duas vezes por semana, 
em horário pré-estabelecido, levando-se em conta a disponibilidade da pessoa. 
Lembre-se de que ela tem outros interesses e afazeres a cumprir. Não se 
demore com conversas fúteis ou discussões tolas que só roubarão o tempo do 
ensino. 

Se, por exemplo, a pessoa que estiver recebendo instruções for uma dona de 
casa, cuidado para não marcar o estudo no mesmo horário em que ela precisa 
mandar os filhos à escola, ou no momento do marido voltar do trabalho. Isso 
traria transtornos e a família trataria o estudo bíblico com antipatia. 
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Ordem e decência é a recomendação bíblica para toda boa obra. 
 

4. Reuniões sociais 
A presença do Senhor Jesus foi marcante em várias reuniões sociais. Quem 

não sabe que seu primeiro milagre foi realizado em uma festa de casamento? A 
Bíblia menciona ainda um jantar em casa de Simão, o leproso, de Mateus e 
outros. Sua participação, porém, não era profana. Sua presença santa e 
contagiante era marcada por palavras de vida e atos de bondade. 

Quando formos convidados para alguma recepção, sigamos o exemplo do 
Mestre: evangelizemos. Mas lembre-se: todos estarão "de olho no crente". Saiba 
ser agradável sem ser mundano. Seja sociável porém santo. 

 

5. Visitas 
Ao visitar uma pessoa doente, devemos levar, além de conforto, a Palavra de 

fé encorajando o mesmo a crer em Deus para milagres e a mensagem de 
salvação. 

Visitar famílias carentes, levando-lhes algum alimento, é uma ótima 
oportunidade de se evangelizar. 

 

3. Ao Ar Livre 
Evangelismo ao ar livre abrange uma série de lugares e maneiras. 
 

1. Feiras 
Numa feira, encontramos pessoas que vão para comprar e pessoas que vão 

"só olhar" e passear. É contraproducente o método de se postar em um ponto da 
feira e, de Bíblia aberta, pôr-se a falar. Seria difícil e um tanto ridículo competir 
com os pregões dos feirantes que anunciam suas mercadorias em alta voz. O 
meio mais eficaz é a distribuição de folhetos, acompanhada de rápidas palavras. 

 

2. Praças 
Numa praça, além do evangelismo pessoal, podem ser realizados cultos 

rápidos. 
Um grupo de pessoas em semicírculo entoa alguns cânticos evangelísticos. 

Deve-se então pregar, dizendo aos presentes das promessas de Deus de curas 
e libertação. Em seguida, devemos convidar os presentes que estão sofrendo 
para virem receber a oração da fé. Após a oração, devemos orientar a todos a 
fazer o que não podiam fazer antes, incentivando-os a receber os seus milagres 
e trazendo à frente os que os alcançaram estes milagres, para testemunhar 
dando a glória e o louvor ao Senhor. Depois, alguém deve fazer uma exposição 
do plano da salvação, seguida de apelo. 

Os cultos bem-organizados, com boa música e eficiente serviço de som no 
poder do Espírito Santo, são os que apresentam melhores resultados. 

Quanto ao evangelismo pessoal, que melhor oportunidade encontraremos do 
que nos sentarmos ao lado do velho solitário que toma sol, ou do mendigo 
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encolhido sobre um banco da praça ou de uma pessoa que aparenta estar em 
grande sofrimento? 

Quando esteve em Atenas, o apóstolo Paulo dissertava na sinagoga entre os 
judeus e os gentios piedosos. Também na praça todos os dias, entre os que se 
encontravam ali (At 17:17). 

 

3. Praias 
Grande parte do ministério do Senhor Jesus ocorreu nas praias da Galileia 

(Mc 2:13). E, a conversão de Lídia deu-se quando Paulo falava às mulheres à 
margem de um rio (At 16:13-15). 

 

4. Parque de diversões e área de lazer 
Um trabalho semelhante ao que é feito em praça pública pode ser feito em 

outras áreas de lazer. 
 

4. Local de Trabalho 
Mateus, também chamado Levi, foi salvo por Jesus quando trabalhava em 

sua coletoria (Mc 2:14). Não perca a oportunidade de falar de Cristo ao seu 
companheiro de trabalho. Mas seja sábio e prudente. Conversar em horário de 
trabalho poderá trazer prejuízo a você e - o que é pior - à outra pessoa. Aguarde 
um momento oportuno, como, por exemplo, a hora do almoço ou café. 

 

5. Hospitais 
Todos conhecemos a história do tanque de Betesda. A palavra Betesda 

traduz-se por Casa de Misericórdia. Podemos dizer que este local lembrava um 
hospital, onde uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperavam 
ser curados (Jo 5:1-15). Foi nesse lugar que um homem, paralítico por 38 anos, 
conheceu Jesus. 

Os hospitais estão repletos de pessoas ansiando pela cura de seus corpos e 
almas. Que momento oportuno para se plantar a semente da vida eterna!  

 

6. Transportes 
Foi enquanto viajava numa carruagem, pelo caminho que desce de Jerusalém 

a Gaza, que o eunuco, alto oficial da rainha de Candace, foi evangelizado por 
Filipe (At 8:26-40). 

Quanto tempo passamos, diariamente, sentados em uma condução, ao lado 
de pessoas em quem mal prestamos atenção? Ou, se travamos conversação, é 
para falar do tempo, do trânsito, do governo... menos de Jesus. Que perda de 
tempo! Habitue-se a trazer na bolsa folhetos evangelísticos. Eles sempre 
ajudarão, caso você seja tímido e não saiba como iniciar uma conversa com a 
pessoa que viaja ao seu lado. 
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7. Outros Locais 
Muitos outros lugares ainda poderiam ser mencionados, como: 
 

1. Prisão 
As prisões constituem um vasto campo. Visitas, cultos, distribuição de Bíblias 

e literatura evangélica... Tudo servirá para "apregoar liberdade aos cativos". 
 

2. Escolas 
O evangelismo nas escolas pode ser feito de forma pessoal, pelos salvos que 

lá estudam, ou de forma coletiva, através de aulas e programas especiais, 
previamente combinados com a direção do estabelecimento. 

Ainda podemos evangelizar em bares, restaurantes, lojas, prostíbulos, 
terminais e estações. Lembre-se: qualquer hora é o momento e qualquer lugar é 
o campo. 

 

8. Distribuição de Folhetos 
Mais de uma vez, nesta lição, mencionamos a distribuição de folhetos. 

Entretanto, isso é algo que, como tudo o mais no evangelismo, não pode ser feito 
de qualquer maneira. Existem alguns pontos a observar: 

 

Tipo de folheto 
Não é qualquer folheto que serve ao evangelismo. Alguns trazem mensagens 

sem nenhum fundamento ou de difícil compreensão. Nas boas casas do ramo 
encontraremos o folheto certo para cada tipo de pessoa. Ao comprar ou imprimir 
folhetos, lembre-se de que a qualidade é mais importante do que a quantidade. A 
apresentação é de grande importância. Embora de custo mais elevado, é 
preferível adquirirmos folhetos coloridos e atraentes. Eles serão lidos por muito 
mais pessoas do que os imprimidos em preto e branco, e em papel inferior. 
Nunca entregue um folheto amarrotado ou sujo. 

 
A linguagem é outra coisa que deve ser observada. Ela deve ser direta, 

coloquial, sem ser vulgar. A atenção do leitor deve ser captada logo na primeira 
frase. 

 
A mensagem deve ser pessoal, isto é, dirigida ao leitor, de forma que ele 

entenda ser a pessoa com quem o folheto está falando. Interessantes também 
são os folhetos que narram experiências reais e emocionantes, que tocam o 
coração para, logo depois, de forma sutil, introduzir a mensagem bíblica. 

 
O apelo é algo que não deve faltar no final do folheto, e, se possível, 

acompanhado de uma oração de decisão. Outra coisa que não pode ser 
esquecida é o endereço para contato, que pode ser colocado com um carimbo. 
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A impressão deve ser de boa qualidade, com letras legíveis, e sem erros 
gramaticais. 

 
A entrega não pode ser feita indiscriminadamente e de qualquer 
maneira, atirando-os pelas ruas ou introduzindo-os por baixo das portas, 
como alguns costumam fazer. Entregar folhetos é um ministério que 
deve ser aprendido e praticado. Ao oferecer um folheto, sorria e seja 
simpático. Em qualquer ocasião, seu rosto deve irradiar o amor de Cristo 
e a alegria do Espírito. Demonstre interesse na pessoa antes de 
entregar-lhe o folheto. Cumprimente-a, faça uma observação ou 
pergunte algo sobre o que ela estiver fazendo no momento. Sua mente e 
seu espírito devem estar orando enquanto conversa com a pessoa. Caso 
ela não queira aceitar o folheto, não a obrigue nem se desconcerte. 
Conserve a amabilidade até o final da conversa. Despeça-se com um 
convite para visitar a igreja. Esteja preparado para qualquer reação e 
aproveite-a para firmar uma conversa ou marcar um encontro posterior. 

 
Não perca o entusiasmo. Seja constante no trabalho de semear. 
 
O que semeia pouco, pouco também ceifará; e o que semeia em 

abundância, em abundância também ceifará (2 Co 9:6). 
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Evangelismo no Lar 
 
 
 

"Os filhos tornam-se para os 
pais, segundo a educação 

que recebem, uma 
recompensa ou um castigo." 

J. Petit Senn 
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7. Evangelismo no Lar 

O valor das pregações de um obreiro é avaliado dentro de seu próprio lar. O 
convívio direto e a intimidade do recesso familiar o transformam no mais 
importante campo evangelístico. 

O evangelista que não reconhece a necessidade de ter seu lar salvo por 
Cristo, dificilmente alcançará outro objetivo na área de missões. Como ganhar o 
mundo inteiro, se não conseguirmos ganhar nossos próprios familiares? Uma das 
grandes alegrias do evangelista é saber que um dia terá reunida sua família na 
glória eterna, constatando que nenhum deles se perdeu. 

Já vimos como evangelizar os lares de outras pessoas. Vejamos agora como 
o evangelismo desenvolve-se em nosso próprio lar. 

 

7.1. Ganhando os Filhos 
Pertence aos pais a responsabilidade de ganhar os filhos para Cristo. Isso 

não deve ser encarado como um peso, mas como um privilégio. 
Quantos pais estão sofrendo, amargando fracassos e derrotas, por verem 

seus filhos no mundo. No entanto isso pode ser evitado. 
 

1. Ensinando o caminho 
Instrui ao menino no caminho em que deve andar; e até quando 

envelhecer não se desviará dele (Pv 22:6). 
A maioria das explicações que já ouvi sobre esse versículo dá a entender 

que, se guiarmos nossos filhos no caminho cristão, ainda que se desviem dele 
por algum tempo, quando forem velhos voltarão ao caminho certo. Apesar de 
esperançoso, isto é terrivelmente desencorajador e perigoso. Quem gostará de 
ver seu filho afastado de Deus, experimentando as coisas mundanas, na 
expectativa de que um dia retorne? 

A escritora Beverly La Raye, em seu livro Como Desenvolver o 
Temperamento de seus Filhos - Beverly La Raye - Editora Mundo Cristão), 
abre-nos um novo horizonte sobre o assunto. Veja o que ela nos ensina baseada 
nos originais hebraicos: 

 

a) Ensina 
"A palavra hebraica assim traduzida está relacionada ao interior da boca - as 

gengivas, o palato ou 
o céu da boca - e refere-se ao freio colocado na boca de um cavalo xucro. É o 

instrumento usado para se domar e sujeitar um cavalo selvagem. Tiago 3:3 dá 
melhores explicações sobre o uso do freio: Ora, se pomos freios na boca dos 
cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. É 
necessário treinar, ou trazer a criança em sujeição, de modo que nos obedeça e 
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que mude assim toda a sua orientação. Isso significa desviar-se de seus 
caminhos pecaminosos e egoístas para seguir obedientemente a Jesus Cristo." 

 

b) A criança 
"A mesma palavra em hebraico usada aqui aparece em vários outros pontos 

da Bíblia. Eis aqui uns poucos exemplos: 
- em 1 Sm 4:21 ela refere-se ao nenezinho que acabou de nascer. 
- em Gn 21:1 4 ela é usada para indicar Ismael, que tinha na época quinze anos de 

idade. 
- em Gn 37:30 ela faz referência ao jovem José, que tinha dezessete anos de 

idade. 
- em Gn 34:5 ela refere-se à filha de Jacó, que já tinha idade para se casar. 

Assim, a amplitude do termo criança vai desde o nascimento até a idade em 
que deixa o lar paterno para se casar." 

 

c) No caminho em que deve andar 
"Esta frase significa, mais literalmente, de acordo com seu caminho ou 

conforme a maneira em que foi feito por Deus. Isto não significa necessariamente 
o caminho pelo qual os pais pensam que ele deveria ir, mas de acordo com seu 
próprio caminho, ou o caminho para o qual ele foi programado por Deus... no 
caminho para o qual Deus o formou." 

 

d) E ainda quando for velho 
"Aqui a palavra velho não indica a idade avançada, 60 ou 70 anos! Refere-se 

ao rapaz quando a sua barba começa a crescer ou quando ele começa a entrar 
na idade da maturidade." 

 

e) Não se desviará dele 
"Que promessa espantosa! Deus promete que a criança não se desviará da 

criação recebida dos pais se estes fizerem o que deles requer o Senhor". 
 

2. Fazendo o culto doméstico 
É espantoso o desprezo com que alguns pais tratam o culto doméstico, algo 

que tem sido o mais eficiente meio de desenvolvimento espiritual da família. 
Vejamos alguns pontos que comprovam sua importância. 

a) Fortalece os laços afetivos 
Só quem vive num lar onde o culto doméstico é observado pode entender a 

alegria e a doçura que se experimenta quando a família se reúne para adoração 
a Deus e estudo da Sua Palavra. 

É uma oportunidade sem igual que os membros da família têm de se 
conhecerem e se compreenderem. Pelo tom de voz com que alguém ora, a 
maneira de se falar sobre determinado assunto com o Pai Celeste, revelará aos 
demais membros da família a importância que tal assunto está tendo para ele. 
Pelo jeito de uma pessoa orar, os familiares tomarão conhecimento de seus 
problemas, dúvidas e temores. Isso aumenta o nível da compreensão e faz com 
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que o amor flua mais intensamente. 
Não é sempre que o tempo permite fazer um culto doméstico demorado, com 

debates bíblicos, muitos cânticos, "peças" improvisadas pelas crianças etc. Mas, 
quando isso é possível, que alegre comunhão se instala no seio da família! 

 

b) A família cresce espiritualmente 
Oração e leitura bíblica sempre trazem crescimento espiritual. E, que 

maravilha é quando a família cresce unida. 
 

c) Desperta interesse pelas coisas divinas 
Quando se têm crianças em casa, é bom que o culto doméstico, ou parte 

dele, seja adaptado à idade delas. As histórias bíblicas devem ser narradas de 
forma viva e interessante. Bíblias com ilustrações atraentes e linguagem de fácil 
compreensão são de grande valor para que as crianças aprendam a amar a 
Palavra de Deus. Memorizar porções das Escrituras ajudará a "guardar a Palavra 
no coração". Se as crianças são pré-escolares, escolha um pequeno versículo 
por semana, repetindo-o todos os dias. Para crianças maiores pode se dar um 
capítulo inteiro. Os pais devem decorá-los juntamente com os filhos. À medida 
que se muda o texto memorizado, deve-se voltar de vez em quando a repetir os 
textos passados para que não caiam no esquecimento. Aquilo que se aprende na 
infância permanece com a pessoa para sempre. Os hinos que mais aprecio, 
ainda hoje, são os que aprendi com meu pai quando tinha quatro ou cinco anos. 
O filho que vê seus pais orando, e que desde pequeno aprende a falar com o 
Papai do Céu não terá problemas com a oração. Ou seja, não terá preguiça de 
orar nem duvidará do poder da oração. Pelo contrário, confiará em Deus e terá 
prazer em despender tempo diante dEle. 

 

d) Traz bênçãos para a família 
No culto doméstico, a bênção divina é buscada em conjunto. A família, unida, 

pedirá a bênção para o negócio do pai, para o trabalho da mãe, o teste escolar 
do filho, a saúde do vovô etc. A criança habituada a tal prática sempre confiará 
em Deus e recorrerá a ele em qualquer dificuldade futura. Essa criança jamais 
procurará soluções para seus problemas no álcool, nas drogas, ou qualquer 
outro tipo de "escape". 

São inúmeras as bênçãos provenientes do culto doméstico. A história a seguir 
revela a sua importância: 

Numa  prisão  dos  Estados  Unidos,  o  diretor  resolveu  fazer  um  levantamento 
para saber quantos dos seus jovens detentos vieram de um lar onde se fazia o 
culto  doméstico.  Confirmando  as  suas  suspeitas,  em  meio  a  centenas  de 
prisioneiros, apenas um único rapaz disse que em sua casa se observava o culto 
doméstico.  Para  surpresa  geral,  poucos  dias  depois  foi  provada  a  inocência 
daquele  moço.  Ele  nada  fizera  de  errado.  Fora  condenado  e  preso  por  um 
engano da justiça. 
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3. Levando os filhos à igreja 
Os pais não devem mandar os filhos à igreja, mas ir com eles. Ou a criança 

pensará: "Se a igreja fosse tão boa assim, meu pai também iria." 
O oposto disso também ocorre: pais que vão à igreja e deixam os filhos em 

casa. Se imaginassem o perigo que estão correndo! Os desgostos que estão 
semeando! 

O percurso de casa até a igreja, seja de carro ou a pé, deve constituir-se num 
momento de alegria para toda a família. A expectativa de louvar a Deus em seu 
templo e ouvir a mensagem divina deve encher o coração da família, enquanto 
ela caminha para a igreja. No trajeto de volta, sua conversa deve ser sobre a 
palavra aprendida e a comunhão desfrutada na companhia dos outros salvos. 
Cuidado, pais, para que seus comentários não sejam acerca do mau 
comportamento do irmão fulano, do jeito condenável da irmã beltrana, ou da 
falha que o seu pastor cometeu. Isso poderá criar um abismo entre seu filho e a 
igreja. 

 

4. Vivendo vida cristã 
A permanência dos filhos nos caminhos do Senhor muito dependerá do 

testemunho dos pais. 
Quando pequenos, os filhos nutrem grande admiração por seus pais, 
tendo-os como heróis. Mas, quando vão crescendo, e a realidade da vida 
se lhes torna mais perceptível, esses mesmos heróis podem tornar-se 
vilões ante seus olhos. Uma decepção por parte dos pais pode conduzir 
um filho à perdição. Que dizer de casais que discutem e se desrespeitam 
na frente dos filhos? Ou pais que maltratam os filhos em vez de 
discipliná-los com amor? 

Outro sério perigo que já mencionamos acima é o de difamar outro cristão na 
presença dos filhos. Nem fora de sua presença devemos fazê-lo. 

Pais que agem hipocritamente, pensando enganar seus filhos, estão 
enganando a si mesmos. As crianças são muito observadoras e sensíveis a qual-
quer mudança no comportamento dos pais. 

O pai que mente, a fim de livrar se de situações embaraçosas, pode esperar o 
mesmo de seus filhos num futuro muito próximo. A jovenzinha, que 
frequentemente vê seus pais se safando com uma "mentirinha", se descobrirá 
muito "criativa" na hora em que eles lhe pedirem conta de seus horários, saídas 
etc. 

Pais, peçam sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente. Enquanto é 
tempo, arrependam-se de seus erros, e passem a agir como fiéis servidores de 
Cristo. 

Se você ignorantemente vem cometendo erros desse tipo e deseja mudar 
para ganhar a salvação de seus filhos, converse com Deus a respeito. Confesse-
Lhes sua falta, peça-Lhe perdão e aceite dEle forças para não mais errar. 
Depois, confesse seu erro a seus próprios filhos. Peça-lhes que o perdoem, e 
avise-os de que pretende mudar. Se seus erros tiverem sido tantos a ponto de 
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terem causado desilusões e desânimo em seus filhos, provavelmente eles se 
mostrarão um tanto céticos a princípio. Não se deixe abater. Leve adiante sua 
resolução de mudar. Envide todos os esforços e peça constantemente a Deus 
que o transforme pelo Seu Santo Espírito. A batalha será árdua. Mas a vitória é 
certa! 

 

5. Disciplinando 
Filhos que não respeitam os pais não respeitarão a Deus. A disciplina é 

bíblica e é uma necessidade na vida da criança. Mas tem que ser exercida com 
muito amor e sabedoria. A disciplina não pode ser resultado da raiva ou um 
desabafo por causa de algum aborrecimento. Ela deve ser um ato de amor. 

Algumas normas de comportamento e usos, embora ditadas pela tradição, 
não são exigidas pela Bíblia, e podem se tornar uma pesada carga para os filhos. 
Antes de estabelecer limites para seus filhos, dizer o que "pode" e o que "não 
pode", consulte a Palavra de Deus. 

Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para 
instruir em justiça (2 Tm 3:16). 

 

6. Levando-os a Cristo em tenra idade 
O pai que espera o filho crescer para levá-lo a Cristo, comete um terrível 

engano. Quanto mais idade a criança tiver, mais difícil será essa missão. Leve 
cada um de seus filhos a Cristo, o quanto antes. O mais cedo possível. Tão logo 
a criança possa compreender o bem e o mal, procure falar-lhe, em linguagem 
acessível, acerca do pecado e da salvação. E a leve receber Cristo como seu 
Salvador. 

Moisés viveu com seus pais verdadeiros apenas os primeiros cinco anos de 
sua vida. Durante esse curtíssimo tempo, seus pais transmitiram-lhe todo o 
conhecimento do Deus que serviam. E, nem a vida principesca que, 
posteriormente, Moisés teve no palácio de Faraó, nem todo o conhecimento 
secular que adquiriu foram capazes de suplantar em seu coração e mente o 
conhecimento do Deus vivo. 

 

7. Orientando na escolha dos amigos 
Estejamos alertas quanto às amizades de nossos filhos, principalmente dos 

adolescentes. De preferência, seus amigos devem ser salvos. Bons amigos são 
aqueles que exercem boas influências uns sobre os outros, fortalecendo na fé e 
no viver cristão. Uma amizade mundana pode jogar por terra anos de ensino e 
trabalho, e arrastar o jovem ao inferno. 

 

8. Fornecendo opções saudáveis 
Às vezes queremos proibir tudo a nossos filhos, e nada damos em troca. É 

extremamente necessário impormos limites e proibirmos o mal. Mas temos 
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também que fornecer-lhes outras opções. Em conjunto com outros pais de nossa 
igreja, podemos promover atividades cristãs para nossas crianças, adolescentes 
e jovens. É importante que eles desfrutem da companhia de outros cristãos de 
sua faixa etária, a fim de que não se contaminem com amizades perniciosas. 
Festinhas na própria igreja ou na casa de um deles, passeios, piqueniques etc., 
muito contribuem para um bom entrosamento de jovens que possuam os 
mesmos ideais em Cristo. 

Além de lhes oferecermos opções para dispêndio de energia, também 
devemos dar-lhes oportunidade de se desenvolverem espiritualmente e no 
serviço cristão. Exemplo: formação de grupos musicais, reuniões de oração, 
palestras, debates bíblicos, evangelismo em grupo etc. 

 

9. Orando por eles 
Levanta-te, clama de noite no princípio das vigias; derrama o teu 

coração como águas diante da face do Senhor: levanta a eles as tuas 
mãos, pela vida de teus filhinhos... (Lm 2:19). 

Podemos obrigar nossos filhos a mudar de atitude, mas mudança interior, 
transformação da alma, da mente e do espírito, só Jesus pode operar. Por isso, 
por mais que façamos, não podemos deixar de interceder por eles. 

 

7.2. Ganhando a Esposa 
Em Efésios 5:25-33, deparamo-nos com uma comparação entre Cristo e a 

Igreja, entre o marido e a mulher. 
O esposo cristão não deve ser indiferente à vida espiritual da esposa. Não 

deve fugir à responsabilidade, deixando as coisas "entre ela e Deus". Assim 
como Cristo assumiu o cuidado e o crescimento da Igreja, o marido deve 
responsabilizar-se pelo cuidado e crescimento da esposa e dos filhos. 

Dentre as muitas responsabilidades que tem um esposo cristão, a principal 
delas é a de santificar a esposa. Infelizmente, alguns maridos têm-se tornado em 
pedra de tropeço para a vida espiritual das esposas, quando deveriam incentivá-
las a prosseguir. 

Se a esposa ainda não é salva, os esforços do marido têm que se multiplicar 
a fim de conduzi-la a Cristo. 

 

1. Amando-a como Cristo amou a Igreja 
Esse é o amor que abraça deveres e responsabilidades, e renuncia ao 

orgulho e aos privilégios. Seja sensível às necessidades físicas, emocionais e 
espirituais de sua esposa. Respeite sua personalidade, aceitando-a como é, e 
não tentando mudá-la pelos seus próprios esforços. Confie que juntamente com 
a salvação virão também as mudanças necessárias. O amor não é apenas para 
ser sentido, mas demonstrado. Faça isso ajudando sua esposa em alguma tarefa 
doméstica que ela ache mais difícil e aborrecida. Faça-a saber o quanto você a 
ama, por palavras e por gestos. Um pequeno presente, de vez em quando, ou 
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uma flor dada fora das "datas especiais" são de grande valor para a esposa. A 
demonstração de amor deve ser uma "vitamina" diária, ministrada com 
sinceridade e ternura. 

 

2. Revelando personalidade cristã 
Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando 

honra à mulher... (1 Pe 3:7). 
Numa autêntica personalidade cristã não há lugar para grosserias, 

irresponsabilidades, indiferenças, frieza, sarcasmo, exclusivismo, orgulho, 
explosões de ira etc. A esposa será atraída pelo cavalheirismo, cortesia, 
responsabilidade, altruísmo, paciência e outras virtudes do marido salvo. Afinal, 
se seu esposo se converteu primeiro, é indispensável que ela veja na vida dele 
os frutos do Espírito. 

 

3. Sendo atencioso 
Demonstrar reconhecimento pelo trabalho da esposa é algo que a deixa muito 

satisfeita. Na verdade, o trabalho doméstico é, às vezes, tão estafante e 
monótono, que somente um elogio e o reconhecimento por parte do esposo são 
capazes de suavizá-lo. 

Não poupe elogios. Demonstre apreciação pelos pratos que ela prepara e 
pela maneira que arruma a casa. Valorize seus talentos. Elogie sua aparência, 
seu jeito de ser, sua afetividade. Mostre gratidão pelo cuidado que ela dispensa 
aos filhos. 

Contudo, o reconhecimento é demonstrado não somente por elogios, mas por ações. O 
marido que elogia o brilho do assoalho, e entra com os pés sujos, ou que elogia a arrumação da 
casa, e deixa suas coisas espalhadas, não está sendo sincero. 

 

4. Exercendo autoridade com humildade 
A autoridade concedida por Deus ao marido não deve ser encarada como 

direito, mas como obrigação. Um encargo a que ele não deve renunciar sob 
pretexto algum. Firmeza e decisão são imprescindíveis para quem foi constituído 
cabeça do lar. No entanto, esta posição deve ser mantida com sabedoria e 
humildade, sem demonstrações antipáticas de autoridade. 

É preciso saber respeitar a esfera de ação da esposa. Economia doméstica é 
da alçada dela. O marido deve apenas supervisionar. 

Jamais fira os sentimentos da esposa, censurando-a na presença dos filhos 
ou de estranhos. Isso a magoaria grandemente e ainda afetaria a dignidade do 
esposo. 

 

5. Orando pela esposa 
Ore pelo bem-estar de sua esposa, pela sua paz e tranquilidade. Se ela não é 

salva, acima de tudo, ore para que o Espírito Santo a esclareça acerca da 
salvação. 
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7.3. Ganhando o Marido 
A fórmula divina para a esposa que deseja ganhar seu marido para Cristo 

encontra-se em 1 Pe 3:1-6. 

1. Sem palavras 
...para que, se alguns deles ainda não obedecem à palavra, sejam 

ganhos, sem palavra alguma... (1 Pe 3:1 - ARA). 
A esposa que conhece a Cristo, e está progredindo na vida cristã, cairá em 

grande erro se ficar propalando ao marido tudo o que experimenta na vida 
espiritual. Embora seja seu desejo levar o marido a experimentar o mesmo, ela 
deve refrear-se para não pôr tudo a perder. Lembre-se de que o homem natural 
não compreende as coisas espirituais. Jamais se queixe ao marido de que ele 
não a acompanha à igreja, nem o repreenda pelo seu comportamento. E, 
principalmente, jamais o compare a algum "irmão da igreja". (Nem mesmo um 
marido salvo toleraria isso.) Tal comparação cavaria um abismo entre ele e a 
salvação. No caso do marido, o Evangelho não deve ser pregado com palavras, 
mas... 

 

2. Pelo honesto procedimento 
...por meio do procedimento de suas esposas, ao observarem o vosso 

honesto comportamento cheio de temer (1 Pe 3:1-2 - ARA). 
A transformação operada pelo Espírito Santo na vida da esposa será a mais 

eloquente pregação. O comportamento exemplar de uma esposa paciente e 
carinhosa, e que sabe calar, é o meio infalível de se vencer os obstáculos e levar 
o marido a Cristo. 

Ele precisará ver na esposa os frutos do Espírito. Precisará constatar o 
domínio de Deus sobre o seu gênio, sua língua e suas atitudes. 

 

3. Pela beleza interior 
Não seja o adorno das esposas o que é exterior, ...seja, porém, o 

homem interior do coração, unido ao incorruptível de um espírito manso e 
tranquilo, que é de grande valor diante de Deus (1 Pe 3:3-4 - ARA). 

Algumas esposas recém-convertidas, cujos maridos ainda não o são, não 
querem abandonar certos aparatos e vestimentas mundanas, receando que os 
maridos as achem menos atraentes. Não se preocupariam tanto se 
conhecessem o valor dos reais adornos de que a Bíblia nos fala. 

a) Homem interior 
Refere-se à personalidade ou espírito já tocados por Deus, e dirigidos pela 

senda da justiça. 
 

b) Espírito manso e tranquilo 
Apesar das circunstâncias, sejam elas quais forem, se há contentamento com 

a vida, através de: 
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gratidão e paciência; 
sabedoria para agir nas mais diversas situações; 
palavra branda e dita "a seu tempo"; 
olhar meigo e sereno; 
aliado à amorosa submissão ao marido. 

Tudo isto revela um espírito manso e tranquilo. 
Esses são os adornos usados pela mulher que deseja atrair seu esposo a 

Cristo.  
Mas, atenção: Não pense a mulher que deverá ser desleixada com sua 

aparência. Isso seria catastrófico. O asseio pessoal é um dos traços da 
personalidade cristã. Seja bela. Cuide de seus cabelos, sua pele e seu corpo. A 
intenção dessa passagem é ressaltar a santidade interior apreciada por Deus, e 
que é de infinito valor, comparada à beleza exterior. O que você deve observar 
quanto à sua aparência é a distinção entre o padrão divino e o padrão mundano. 

 

4. Esperando em Deus 
Tenha fé e renovada esperança. O "dia da visitação" chegará. Os olhos do 

marido serão desvendados, e ele perceberá, agradecido e maravilhado, a 
encantadora personalidade cristã de sua esposa que, pacientemente, soube 
suportar e esperar em Deus. 

 

5. Orando 
Ore incessantemente pela salvação de seu esposo. Mas seja sábia: não vá 

aborrecê-lo com prolongadas orações, justamente na hora em que ele deseja 
estar com você. 

Outro erro será perturbar-lhe o sono com barulhentas orações de madrugada. 
É bom que ele a veja em oração de vez em quando, mas não ao ponto de julgar 
que você passe o tempo todo "beatificamente". 

 

6. Com o auxílio de outros salvos 
A oração e o apoio da igreja são de grande valor nos momentos em que a fé 

e a esperança parecem fraquejar. Grupos de intercessores podem ser criados na 
igreja, a fim de orar e jejuar pela salvação dos cônjuges não salvos. 

Irmãos que sejam sábios poderão visitar os esposos não salvos, a fim de 
convidá-los para algum trabalho especial da igreja. Ele deverá sentir que tal visita 
foi um ato voluntário por parte dos irmãos, e não que foi "forjada" pela esposa. 
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7.4. Ganhando os Pais e Irmãos 
1. Pela obediência 
O plano de Deus para os filhos é que obedeçam a seus pais. Assim sendo, 

estarão obedecendo a Deus, e o resultado será a presença e a bênção de Jesus 
em suas vidas. 

Que melhor testemunho poderá dar um filho salvo do que obedecer a seus 
pais? 

 

2. Pelo exemplo 
A diferença entre "antes" e "depois" logo será percebida não só pelos pais, 

mas também pelos irmãos ainda não salvos. A maneira gentil e amorosa de se 
tratar cada membro da família falará profundamente aos seus corações. 

 

3. Orando 
Apresente seus pais e irmãos a Deus em oração. Ore para que o Espírito 

Santo trabalhe em seus corações, convencendo-os da necessidade de salvação.  
 

4. Não discutindo ou censurando 
Discutir ou censurar os hábitos pecaminosos da família desenvolverá um 

sentimento de antipatia. Logo surgirão as provocações causando desavenças e 
mágoas. Aceite-os com amor, sem condená-los. A transformação virá quando 
chegarem ao pleno conhecimento da verdade. 

 

5. Convidando-os 
Não se canse de convidá-los para os cultos, mesmo que eles não atendam 

com frequência. Convide-os, principalmente, quando houver trabalhos especiais, 
com programas interessantes. 

Levando-se em conta que o profeta não tem honra na sua própria pátria (Jo 
4:44), não é tarefa fácil para um cristão evangelizar e trazer para Cristo os 
demais membros de sua família. No entanto, é segura a promessa divina: 

 

Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa (At 16:31). 
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Evangelística 

 
 
 

Nunca recomeces sem antes 
planejar teus passos, para 

que alcances êxito no final. 
Anônimo 
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8. Campanha Evangelística 

E, descendo Filipe à cidade de Samaria lhes pregava a Cristo. E as 
multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque 
ouviam e viam os sinais que ele fazia; pois que os espíritos imundos saíam 
de muitos que os tinham, clamando em alta voz; e muitos paralíticos e 
coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade (At 8:5-8). 

Isso é evangelização em massa. O que o texto bíblico narra bem pode ser a 
descrição de uma Campanha Evangelística. Observe que havia milagres ouvidos 
e vistos (v. 6). Ou seja, a legitimidade dos sinais era confirmada. 

O objetivo de uma Campanha Evangelística é atingir o maior número possível 
de pessoas com a mensagem de salvação. Infelizmente, alguns líderes possuem 
uma visão deturpada da Campanha, realizando-a com uma finalidade que não 
corresponde ao que ela se propõe. O propósito de uma campanha evangelística 
não deve ser lotar o templo, trazer mais arrecadação ao pastor, muito menos 
"reavivar" a igreja. Se a igreja caiu em frieza espiritual, não será a Campanha 
Evangelística que a "esquentará". Aliás, uma Campanha, como qualquer outro 
trabalho evangelístico, é resultado de uma igreja já avivada. 

Uma Campanha Evangelística tem como objetivo alcançar aqueles que ainda 
não depositaram sua fé em Cristo. Muitas pessoas jamais concordaram em 
entrar numa igreja evangélica para assistir a trabalhos normais. Entretanto, se 
sentirão inclinadas a aceitar um convite para uma Campanha Evangelística, por 
se tratar de algo especial, e que, de início, não as compromete com a igreja.  

 

8.1. Preparando uma Campanha 
Por serem as Campanhas Evangelísticas acontecimentos de grande vulto, 

aconselhamos que se realizem com um certo intervalo umas das outras, e que 
seus preparativos comecem alguns meses antes da data.  

1. Preparativos 
Os preparativos começam com a organização das equipes responsáveis 

pelos diversos setores: divulgação, programa, serviço de som, recepcionistas, 
conselheiros, discipuladores etc. 

O pregador deve ser convidado com antecedência para que tenha tempo de 
confirmar ou não sua presença. 

Toda a igreja deve ser envolvida num programa de oração específica em 
favor da Campanha, que será uma guerra contra as hostes espirituais da 
maldade. 

Como parte dos preparativos será bom ministrar um curso de uma semana 
para os conselheiros e demais obreiros da Campanha. Esse curso fornecerá as 
bases do evangelismo. Ensinará a expor o plano da salvação de forma clara e 
eficiente, e preparará o obreiro para lidar com as dúvidas da pessoa que acaba 
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de se decidir ao lado de Cristo. 
 

2. Divulgação 
O trabalho de divulgação deve ter início algumas semanas antes. Ele é feito 

através de rádio, jornal, televisão, faixas, cartazes, convites etc. A divulgação 
deve incluir o local, a data e principais partes do programa.  

 

3. Equipes de trabalho 
Uma Campanha Evangelística não alcançará êxito, se apenas algumas 

pessoas quiserem fazer todo o trabalho necessário. Toda a igreja deverá 
envolver-se na Campanha, podendo indicar uma pessoa para ser o diretor-geral, 
que conduzirá as atividades. 

Os membros da igreja devem unir-se em equipes que dividirão entre si as 
responsabilidades. Cada equipe terá uma função específica antes, durante e 
depois da Campanha. 

Durante os dias do evento, todas as pessoas que exercerão alguma atividade 
deverão chegar ao local com pelo menos uma hora de antecedência, a fim de 
receber as instruções diárias da coordenadoria e colocar-se a postos. 

 

a) Diretor Geral 
O diretor-geral não tem, necessariamente, que ser também o dirigente do 

programa. É até bom que não o seja. Como poderá resolver os possíveis 
problemas que surgirão durante a Campanha, se estiver no púlpito dirigindo o 
programa? 

As qualificações para o diretor-geral são: 
- que já tenha experiência em liderar grupos de trabalho; 
- que tenha visão evangelística; 
- que tenha amor e preocupação pelas almas perdidas. 

O diretor-geral começa a trabalhar antes da campanha e só pára quando o 
ciclo do trabalho tiver se completado. Isso significa que a responsabilidade de 
organizar o serviço de discipulado pertence a ele. 

 

b) Intercessores 
O fato de toda a igreja estar orando pela Campanha não anula a necessidade 

desse grupo. É necessário que uma equipe de cinco ou seis pessoas, pelo 
menos, esteja orando especificamente. A oração é um dos esteios de 
sustentação da Campanha. Os intercessores devem ser informados dos pedidos 
específicos. Devem orar pelo pregador e por aqueles que estarão ministrando o 
louvor. Apresente a Deus cada pessoa envolvida com o trabalho, desde os que 
estão dirigindo até os que executarão as tarefas mais simples. Ore pelo bom 
andamento da obra, para que haja perfeita harmonia entre os obreiros, e para 
que todas as necessidades sejam supridas. Rogue a Deus que envie almas a 
serem salvas, e que dezenas de pessoas sejam arrancadas das trevas. Esse 
grupo deve conhecer o poder que o filho de Deus possui, e deve usá-lo para 
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reivindicar os pecadores para a salvação, quebrando o poder do diabo que atua 
na vidas dos perdidos. 

Mesmo depois da Campanha, os intercessores devem continuar orando pelos 
decididos e por suas famílias. 

 

c) Divulgadores 
Se a divulgação da Campanha deve iniciar com semanas de antecedência, a 

tarefa dos divulgadores começa bem antes disso. Pois deverão ter pronto e 
organizado todo o material de divulgação. 

Meios de comunicação - mídia eletrônica e impressa - devem ser contatados, 
além de faixas, cartazes, convites etc. Pertence aos divulgadores a 
responsabilidade de atrair pessoas à Campanha. 

 

d) Dirigente do programa 
O trabalho de comandar o programa deve ser entregue a uma pessoa com 

experiência em dirigir grandes reuniões e lidar com platéias. A direção dos 
cânticos congregacionais também pertence a ele. Caso não possua talento para 
isso, uma outra pessoa poderá ser convidada a conduzir os cânticos. 

O programa deve ser dirigido de tal forma que não haja intervalos entre as 
partes. Não deve ser um programa prolongado. Isso enjoa qualquer um e muito 
mais os incrédulos. 

 

e) Mensageiro 
Não deve jamais ser do tipo aventureiro, que vive de igreja em igreja, atrás de 

lucros materiais. Que seja de reconhecida maturidade e compromissado com a 
Palavra de Deus. Que indique realmente o Caminho da Salvação, e alimente o 
povo com mensagens substanciais, que seja alguém que tem provado que 
possui um ministério operante. 

 

f) Responsável pelo especial 
O especial deve ser algo simples, atraente e funcional. O seu responsável 

deve ser pessoa de talento e criatividade. 
 

g) Introdutores 
São os responsáveis pela recepção aos convidados. Um visitante recebido de 

maneira gentil e atenciosa se sentirá imediatamente à vontade, e desejará 
retornar mais vezes. Importa, por isso, que os introdutores sejam pessoas 
educadas, gentis, e que tenham profundo amor pelas almas perdidas, desejando 
vê-las salvas. Devem estar decentemente trajados. 

Além de receber os convidados à porta, com um sorriso aberto e um caloroso 
aperto de mão, os introdutores devem indicar-lhes o local onde se sentarão. Isso 
se faz necessário principalmente quando o templo vai se enchendo, e se torna 
difícil encontrar lugar. 
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h) Conselheiros 
Devem ser pessoas espirituais, convictas de sua salvação, e conhecedoras 

do plano da Redenção. Para tanto devem ter participado do curso intensivo de 
evangelismo, ministrado durante os preparativos da Campanha. 

Durante a pregação, os conselheiros estarão observando as reações dos 
convidados. E, quando for feito o apelo, deverão ajudá-los a tomar sua decisão, 
sem, contudo, forçá-los. Devem acompanhar os decididos à frente e, depois da 
oração de aceitação a Cristo, levá-los ao local do aconselhamento. É aí que 
desempenharão a principal parte de sua função: certificar-se de que o decidido 
compreendeu o ato que acabou de realizar, tirar suas dúvidas e mostrar-lhe, pela 
Bíblia, que está salvo. 

Finalmente, deverá tomar seu nome, endereço e outros dados que constem 
na ficha de novos convertidos. Tudo isto pode ser feito na mesma hora da 
decisão ou parte pode ser feito em outro dia. 

 

i) Equipe de som 
Um equipamento defeituoso ou usado de maneira errada poderá 

comprometer toda a campanha. Portanto, os encarregados do serviço de som 
devem ser, de preferência, profissionais no assunto. Ou que pelo menos 
entendam o suficiente para evitar imprevistos desagradáveis. Não se pode 
admitir jovens irresponsáveis, que fiquem diminuindo ou aumentando o volume a 
todo instante, principalmente durante a mensagem. Outro comportamento 
condenável e irritante é afinar instrumentos durante o trabalho. 

 

j) Discipuladores 
Como a tarefa dos discipuladores é um trabalho pós-Campanha, eles podem 

atuar em outras áreas durante o evento. Alguns podem ser conselheiros, outros 
introdutores... 

Sua missão consiste em conservar os frutos da Campanha Evangelística. Por 
intermédio de visitas e correspondências, eles farão com que os decididos sintam 
o quanto a Igreja se interessa por eles, promovendo sua integração ao convívio 
dos santos. 

Todas as pessoas que serão engajadas na Campanha devem ser 
obrigatoriamente batizadas no Espírito Santo e devem estar em plena comunhão 
com o Senhor. 

 

8.2. Realizando a Campanha 
1. Duração 
A duração de uma Campanha Evangelística dependerá da disponibilidade 

que a igreja tem de tempo, espaço, obreiros, dinheiro etc. Ela poderá durar uma 
semana, ou apenas três dias (começando na sexta e terminando no domingo). 
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Há quem realize uma Campanha em apenas dois dias (sábado e domingo), mas, 
levando-se em conta o tempo e o esforço dispendido para pôr uma Campanha 
em funcionamento, concluímos que apenas dois dias não compensarão o 
trabalho empenhado. 

Quanto ao tempo gasto em cada reunião, uma hora e meia, quando muito 
duas horas, é suficiente. Uma reunião demasiadamente prolongada não trará 
bons resultados. O povo se fatigará e poderá não retornar na noite seguinte. 
Além disso, não devemos nos esquecer que muitas pessoas levantam-se cedo 
para trabalhar e precisam descansar. 

 

2. Programa 
Sem que haja um programa específico e bem definido, uma Campanha 

Evangelística não alcançará o resultado almejado. A organização de cada 
detalhe é muito importante para se evitar atropelos e imprevistos. 

Os principais elementos do programa são: 
- louvor, 
- mensagem bíblica, 
- oração da fé e 
- aconselhamento. 

 

a) Louvor 
É de vital importância a música numa Campanha Evangelística, pois: 

- é um meio de adoração a Deus, 
- enfatiza a mensagem do Evangelho, 
- aproxima os participantes. 

Sua principal finalidade será louvar e adorar a Deus. Servirá para aproximar 
os participantes, criando um ambiente alegre e descontraído. 

Devem ser escolhidas de forma a enfatizarem a mensagem bíblica. A 
mensagem salvítica deve ser o tema central dos cânticos. A maioria dos 
presentes não está acostumada a cantar corinhos evangélicos, por isso escolha 
cânticos simples, de mensagem clara e melodia atraente. 

O "especial" faz parte do período de louvor. Constituirá de uma apresentação 
musical feita por um bom coral, conjunto, ou um cantor. Todos os preparativos 
deverão estar prontos para sua apresentação. Não pode haver esperas. Quanto 
melhor e mais atrativo for o especial, mais pessoas serão atraídas à Campanha. 

Um emocionante testemunho de alguém salvo e liberto por Cristo poderá ser 
contado como "especial". Mas, atenção: ele não deve tomar além de dez minutos 
para não comprometer o programa. O maior tempo deve ser reservado à 
pregação. 

 

b) Mensagem bíblica 
É o ponto alto de uma Campanha. Todo o trabalho empenhado foi para que 

as pessoas viessem ouvir a Palavra que gera e traz salvação. 
O tempo gasto com cânticos e testemunho não deve, em hipótese alguma, 



A Bíblia do Reino       87 

interferir no tempo do pregador. 
O mensageiro, homem de Deus, e capacitado pelo Espírito Santo, deve saber 

que não está ali para oferecer "show", mas para expor o caminho da salvação e 
lançar a rede que trará os pecadores a Cristo. 

 

c) A oração da fé 
Muitos perdidos jamais trocarão a sua religião morta pelo Cristo vivo, se não 

O virem realizar os mesmos milagres de cura operadas no passado. Na verdade, 
um milagre de cura, ou a libertação de um possesso, falará mais fundo no 
pecador do que mil sermões em que o pregador só assimila as "virtudes da sua 
Igreja ou religião. Não há uma só pessoa, que assista à libertação de alguém dos 
espíritos malignos, que não se convença de que Jesus é real e mais poderoso do 
que todos os demônios. Como alguém ficará em dúvida se ele vê os cegos 
enxergarem, os surdos ouvirem, caroços e hérnias desaparecerem? 
Principalmente se ele for a pessoa em quem o milagre operou. 

Após a oração da fé deve-se lançar o apelo, para os perdidos aceitarem a 
Cristo, com seriedade, fazendo-os saber que não estão somente mudando de 
religião, mas recebendo a própria pessoa de Jesus como Salvador e Senhor de 
suas vidas. 

 

d) Aconselhamento 
Esta parte do programa é tão importante quanto a mensagem bíblica, e terá 

lugar logo após o apelo. 
Os que se decidiram por Cristo devem ser conduzidos a uma sala 

previamente destinada a isso. Dependendo do número de decididos e de 
conselheiros, cada conselheiro poderá conversar em particular com um decidido. 
Entretanto, isso é quase impossível em uma Campanha. Normalmente, ficam a 
cargo de um conselheiro dois ou três decididos. Mas, se forem muitas as 
conversões, o melhor será dividir as pessoas em grupos de cinco ou seis para 
cada obreiro. 

O aconselhamento deve ser feito num espaço de dez a quinze minutos, no 
máximo, e deve ser entregue material apropriado para os primeiros passos do 
novo convertido, de preferência já o envolvendo em atividades. 

Cada parte do programa tem o seu valor, e deve ser bem aproveitada, para 
que a reunião seja bem-sucedida. 

Ao organizarmos os elementos que formam o programa, é importante 
observar o tempo necessário para cada um. 
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8.3. Conservando os Frutos 
Dizem que preparar um peixe para comê-lo é mais difícil do que pescá-lo. Por 

isso alguns pescadores não chegam a saborear seus próprios peixes. O mesmo 
ocorre com muitas igrejas que realizam Campanha Evangelística. Não chegam a 
desfrutar dos seus resultados porque, simplesmente, não se empenham em 
conservá-los. 

 
O trabalho de uma Campanha Evangelística não termina na última noite. O 

ciclo de uma Campanha só se completa quando o maior número possível de 
decididos for integrado à igreja. 

 
Cultivar os resultados é uma tarefa que não pode ser adiada. Deve começar 

imediatamente, para que os novos ramos da videira não sejam crestados pela 
fúria do inimigo. Os recém-nascidos na família de Deus carecem de um cuidado 
todo especial para seu crescimento. 

 
As fichas de decisões devem ser distribuídas entre os vários discipuladores 

que cuidarão do bom desenvolvimento espiritual dos novos convertidos. Estes 
discipuladores serão responsáveis por estes novos convertidos. 

 
Deverão ser tratados dentro dos princípios do amor fraternal. Cursos bíblicos 

especiais, oferecidos na igreja, e visitação sistemática - regados com oração - 
são fundamentais. 

 
Quando os novos na fé puderem caminhar sozinhos, e começarem a prestar 

serviço ao Senhor, a ponto de cuidar da integração de outros novos, está 
completo o ciclo da Campanha Evangelística. 

 
O trabalho de Paulo só ficou completo quando ele viu Tito, Timóteo, Gaio, e 

os demais discipulando outras pessoas. 
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Evangelismo Pessoal 
 
 
 

"O que você fizer hoje é muito 
importante: porque você está 
trocando um dia de sua vida 

por isso." Anônimo 
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9. Evangelismo Pessoal 

Em todo tipo de evangelização sempre há o trabalho pessoal. De certa 
maneira, todo salvo é resultado do trabalho pessoal de uma ou várias pessoas. 

Pelo que lemos em At 5:14, 20:20, percebemos que o rápido crescimento da 
Igreja Primitiva deu-se por causa do evangelismo pessoal praticado 
incessantemente pelos primeiros cristãos. 

São várias as maneiras que podemos usar para alcançar as almas. Os locais 
e circunstâncias já foram apresentados em capítulo anterior. Vejamos agora 
como abordar as pessoas. 

 

9.1. Precisamos de um Plano 
Vantagens de um Plano para ganhar almas: 
1. Você terá coragem de falar. 
2. Você saberá as reações e respostas que o indivíduo vai dar. 
3. Você poderá controlar a conversa. 
4. Pensará somente na salvação do indivíduo com quem está falando. E não 

terá que pensar no que dizer em seguida. 
5. Não precisará decorar muitos versículos da Bíblia. 
6. Você poderá trazer o indivíduo a uma decisão mais rápida. 
7. Você sempre estará pronto quando o Espírito Santo lhe der uma 

oportunidade. 
 
Veja no final do livro um exemplo de material para ser utilizado na 

evangelização: As 4 Leis Espirituais. 
 

9.2. Métodos de Testemunhar 
Há dois métodos de testemunhar: 

. o tipo agressivo, no qual alguém, deliberadamente, procura uma pessoa a fim de 
apresentar Cristo; e 

. o tipo passivo, no qual se espera que Deus providencie uma oportunidade para 
isso. 

 
Os cristãos sábios preparam-se para os dois tipos de testemunho e usam um 

princípio simples para determinar qual o melhor método em cada situação. 
 

1. Agressivo 
No agressivo, você se achega a uma pessoa com seu testemunho. Os dois 

tipos foram usados por nosso Senhor. No capítulo 4 de João, Jesus aproximou-
se da mulher no poço. 
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2. Passivo 
No passivo você espera que o Espírito Santo lhe prepare alguém. A maior 

parte dos cristãos prefere o passivo. 
Em João, capítulo 3, Nicodemos aproximou-se de Jesus procurando ajuda. 
Onde é importante ser aceito socialmente, use sempre o tipo passivo. 
 

Comentários 
O método agressivo de testemunhar irá sempre separar o evangelizador do 

mundo. Quando se apresenta o desafio de Cristo, não se é aceito socialmente. 
Isto Ele já nos tinha avisado nas Escrituras. Cristo provoca divisões entre os 
homens, entre as famílias. Sua Palavra é rejeitada pela maioria dos homens. 

A experiência ensina-nos que no trabalho e em reuniões fraternais, a 
aceitação social é importante e deve ser conservada. No mínimo, o cristão pode 
viver seu testemunho nestes lugares onde não pode declará-Lo. Uma palavra 
audaciosa poderá isolá-lo imediatamente e ele não terá mais ministério naquele 
local. Particularmente no trabalho, pode-se discretamente usar uma aproximação 
passiva. Isso compreende dois passos: 

1. Identificar-se como um cristão 
Isso pode ser feito através de seus lábios, apresentando observações assim: 

“Como um cristão eu sinto que...” Através de suas ações, como a de ler seu 
Novo Testamento na hora do almoço ou deixando-o cuidadosamente colocado 
em sua mesa ou aparecendo no bolso, assim você apresentará uma boa 
identificação. Estes indícios, sem qualquer palavra, irão destacá-lo como um 
homem ou mulher de Deus. 

 

2. Deus faz o restante 
Os necessitados irão procurá-lo e você poderá ajudá-los sem receio de criar 

antagonismo. Quando os atribulados apresentam seus problemas, você pode 
sabidamente responder: “Já que você mencionou isto...” ou “Agora que você 
trouxe isto à tona, eu gostaria de saber se alguém lhe perguntou sobre seus 
interesses em coisas espirituais?” 

Isto, como você pode ver, lança a responsabilidade da entrevista sobre ele. 
Ninguém pode acusar você de insistir demais em falar sobre religião e isto o 
livrará de problemas com os seus empregadores. 

A vida é repleta de oportunidades de se usar também o tipo agressivo de 
testemunhar. Visitas particulares apresentam ilimitadas oportunidades. E o 
vendedor que bate sua porta pode ter sido enviado por Deus e estar necessitado 
de salvação. 

Podemos trabalhar melhor quando estamos prontos para usar ambos os tipos 
e somos dirigidos pelo princípio de aceitação social. Esta é a chave. Aceitação 
social é importante àqueles que desejam viver Cristo perante os outros, mesmo 
como proclama o caminho para Deus. Cabe ao Cristão ser sábio para escolher o 
tipo para cada situação especial, que não interfira na sua apresentação como 
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representante vivo de Jesus Cristo. É o testemunho vivo que comporta maior 
poder. Então nestes lugares onde você não precisa demonstrar seu testemunho, 
o tipo agressivo é o mais adequado. 

 
Você deve estar preparado para ganhar qualquer pessoa para Cristo com 

qualquer método. 
 

E a Bíblia 
Nada é mais embaraçoso ao ganhador de almas que ter uma excelente 

oportunidade de falar com alguém sobre Cristo e então não ter seu Novo 
Testamento em mãos. Uma vez que não nos é possível saber quando o Espírito 
Santo nos dará uma oportunidade de apresentar alguém a Jesus, devemos 
sempre estar preparados. 

Às vezes um pequeno trabalho começado em frente de casa pode terminar 
com uma conversa com um vizinho, ou a ida a uma loja pode tornar-se em uma 
experiência de ganhar almas, se estamos preparados para isso. É bom você 
nunca sair da casa sem primeiro assegurar-se de que não esquece o seu Novo 
Testamento. 

 

9.3. Modos de Testemunhar 
Há dois modos fundamentais de desenvolver o Plano de salvação de almas: 

- um positivo e 
- outro negativo. 
 

Negativo 
Dá ênfase no fato de todos os homens serem pecadores e precisam 

arrepender-se de seus pecados. 
Trata das dúvidas, temores e objeções de uma pessoa. Para tanto é 

necessário um grande conhecimento bíblico: versículos que auxiliem na 
apresentação. 

 

Positivo 
Dá ênfase ao Dom de Deus e a necessidade que cada homem tem de aceitar 

Cristo. 
 

Comentários 
O tema central da evangelização não é o fato do homem ser um terrível 

pecador e precisar abandonar o pecado. No método positivo de ganhar almas, a 
pessoa de Jesus Cristo é a figura central. Cristo é oferecido como o Dom 
Supremo e o homem foi feito para contemplá-lo. Isto não quer dizer que o 
arrependimento não faz parte da experiência da salvação. Certamente não há 
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verdadeira salvação sem arrependimento. A diferença está no modo de produzir 
o arrependimento. 

Com estas verdades em mente, a maior vantagem do método positivo é a sua 
simplicidade! Envolve só a apresentação de Jesus Cristo. Esta feição o torna fácil 
para pessoas de todas as idades. Mesmo as crianças podem aprender a 
apresentar Cristo a alguém.  

O método negativo, que trata com dúvidas, temores e objeções de uma 
pessoa, requer um grande conhecimento de versículos bíblicos e usualmente um 
manual preparado para o ganhador de almas. Este tem a finalidade de tratar de 
qualquer problema e questão que surja. Mas ainda, após responder todas as 
perguntas e objeções, deve-se apresentar a pessoa ao Senhor. Por que não se 
fazer isso no início? Ele requer apenas quatro versículos para a apresentação de 
Cristo e a situação da apresentação é quase sempre a mesma. 

 

9.4. Preparando um Plano 
1. Perguntas 
A primeira frase que o eunuco ouviu de Filipe foi uma interrogativa: "Entendes 

o que lês?" Daí surgiu a oportunidade para a mensagem do Evangelho. O oficial 
da rainha de Candace aceitou a Cristo e foi batizado (At 8:26-39). 

Durante o seu ministério, Cristo fez em torno de 150 perguntas, e todas elas 
com objetivos alcançados. Veja alguns exemplos: 

1. Quem dizem os homens ser o Filho do homem? ...E vós, quem dizeis que eu 
sou? (Mt 16:13,15). E, por revelação divina, Pedro soube que ele era o Filho de 
Deus. 

2. É lícito nos sábados fazer bem, ou fazer mal? salvar a vida, ou matar? (Lc 6:9) 
E, os fariseus ficaram desconcertados por compreenderem que há pouquíssima 
diferença entre fazer o mal e deixar de fazer o bem. 

3. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, e ser batizados com o batismo com que 
eu sou batizado? (Mc 10:38). Com isto ensinou aos discípulos o valor de 
compartilhar da humildade de seu espírito, e do serviço voluntário com interesse 
voltado para os outros. 

4. Quem tocou nos meus vestidos? (Mc 5:30). O Senhor bem sabia quem o tocara. 
Ao fazer a interrogação, deu ensejo a que a mulher testemunhasse o seu poder, 
transferindo a fé em Sua veste para uma confiança depositada unicamente na 
Sua pessoa. 

5. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? (Mc 
8:36). Nesta passagem o Senhor leva-nos a dizer não ao pecado, ao mundo e ao 
ego, que é a fonte da vontade oposta a Deus. Convida-nos o Senhor a ir após 
Ele, a segui-Lo. 

6. Que queres que te faça? (Mc 1 0.51). Com esta pergunta, o Senhor levou o cego 
de Jericó a pedia cura da visão física. 

7. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E, por três vezes ainda 
voltou a perguntar: Simão, filho de Jonas, amas-me? (Jo 21-15,17). O Mestre 
levou Pedro a entender o amor desinteressado, necessário a quem deveria 
apascentar as ovelhas. Em, seguida, profetizou a morte do apóstolo pela 
crucificação. 
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Como vimos, fazer perguntas é uma boa maneira de se preparar o 
terreno para a semente do Evangelho. Observe, entretanto, que as 
perguntas do Mestre exigiam respostas conscientes, racionais, e não 
apenas "sim" ou "não". A interrogação deve ser lançada com sabedoria e 
objetivo. Pergunte, por exemplo: 

"Está tudo bem entre você e Deus?" 
"Você tem medo do que virá após a morte?" 

Esteja atento à resposta da pessoa. Aprenda a "ler nas entrelinhas". Observe 
sua reação, notando qualquer mudança em seus olhos, sua expressão facial e 
tom de voz. 

 

2. Circunstâncias Ocasionais 
Outra oportunidade que se nos oferece para o evangelismo pessoal são as 

circunstâncias ocasionais. As pessoas gostam de comentar sobre as guerras, os 
terremotos, os acidentes, doenças incuráveis, progresso científico, política etc. O 
evangelista bem atualizado e informado poderá comentar cada um desses fatos 
à luz das profecias. As pessoas geralmente se surpreendem ao constatar que 
determinado acontecimento já estava profetizado nas escrituras, e que ele indica 
a proximidade da volta de Cristo. Isto as predispõe a ouvir o Evangelho. 

 

3. Literatura 
A literatura tanto refere-se a um folheto como a um livro. Ele servirá ao 

evangelismo pessoal se for bem selecionado e objetivo. Aproveite datas 
especiais, como natal, aniversário... Ofereça literatura adequada à idade e aos 
gostos da pessoa. 

 

4. No Plano em Que se Encontram 
Ao nos aproximarmos de um pecador, devemos fazê-lo no mesmo plano em 

que ele se encontra. O fundamento do evangelismo pessoal é o contato entre o 
evangelista e o pecador. Sem contato é impossível o evangelismo. A maneira de 
se aproximar da pessoa a ser evangelizada determinará o resultado da iniciativa. 

Um grande erro é iniciar a conversa já mostrando as consequências do 
pecado. Deus sempre enviou primeiro a mensagem de arrependimento, e depois, 
a de juízo. 

Aproximar-se da pessoa no plano em que se encontra significa identificar-se 
com ela a fim de atingi-la com a mensagem do Evangelho, sem contudo, ofendê-
la ou espantá-la. 

 

1. Filipe e o eunuco 
Ao aproximar-se do carro do eunuco, Filipe poderia ter perguntado sobre a 

viagem, o carro, a estrada. Mas note que ele ouviu que lia o profeta Isaías, e 
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disse: Entendes tu o que lês? (At 8:30). Ele soube penetrar a esfera de 
atenção do eunuco. 

 

2. Jesus e a Samaritana 
A mulher viera tirar água do poço. Nada mais lógico e oportuno que pedir-lhe 

um pouco d'água. Assim fazendo, o Senhor abriu campo para uma conversa 
inusitada entre um judeu e uma samaritana. O desfecho não poderia ser outro: a 
mulher recebeu a água da vida. 

 

3. Jesus e o doutor da lei 
O homem que desejava saber como ganhar a vida eterna era um intérprete 

da lei. Ou seja: era um teólogo judeu, autoridade na lei de Deus. A fim de 
alcançá-lo em seu próprio plano, o Senhor Jesus perguntou: 

Que está escrito na lei? Como lês? (Lc 10:26).  
 

4. Paulo em Atenas (At 17) 
Embora o espírito do apóstolo se revoltasse com a idolatria reinante em 

Atenas, ele procurou um meio de aproximar-se de seus cidadãos, sem afugentá-
los. Captou sua atenção observando-lhes que eram acentuadamente religiosos 
(v. 2). Sentindo-se elogiados, os atenienses dispuseram-se a ouvi-lo. 

Aproveitando o fato de terem um altar "AO DEUS DESCONHECIDO", Paulo 
ofereceu-lhes o conhecimento do Deus verdadeiro, Criador do mundo, Senhor do 
céu e da terra, e que não habita em santuários humanos (v. 23 e 24). 

O evangelista deverá observar os gostos e os hábitos da pessoa, e "puxar um 
assunto" que seja do seu interesse, e que sirva de abertura para a exposição do 
Evangelho. Assim fazendo estará alcançando o pecador no plano em que se 
encontra. 

 

5. Procedimento 
Não importa o método que se use, algumas coisas devem ser observadas no 

evangelismo pessoal. 

1. Oração 
Ao falar com o pecador, tenha sempre no coração uma prece (Rm 10:1, Ef 

6:18-20). 

2. Sem pressa 
Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança 

há dum tolo do que dele (Pv 29:20). 
Não se mostre afobado ao conversar com a pessoa. Dê-lhe tempo a que 

exponha seus sentimentos e ideias, para que o assunto seja mais bem 
conduzido. 

3. De maneira compreensível 
É necessária uma clara compreensão do assunto, por parte do pecador. Caso 
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contrário, virá o maligno e arrebatará o que foi semeado (Mt 13:19). Evite 
expressões sem sentido. Lembre-se de que nem todos podem compreender 
termos e expressões que para nós são comuns. Fale de maneira simples e 
objetiva, usando a linguagem da pessoa e explicando, ponto por ponto, o 
Caminho da salvação (Ne 8:8-12). 

4. Seja convicto 
Fale do Evangelho com a convicção de um salvo, de alguém que está 

plenamente certo daquilo que anuncia. 
 

6. Exemplos Bíblicos 
Encontramos nas Sagradas Escrituras vários exemplos de evangelismo 

pessoal. 

1. Jesus 
Nosso supremo Mestre em todas as coisas foi também mestre no 

evangelismo pessoal. 
a) Nicodemos (Jo 3:1-15) 
O fariseu foi procurar o Senhor Jesus â noite. O mestre não se esquivou de 

recebê-lo. Ao contrário, como se já o esperasse, levou-o a saber da importância 
do novo nascimento. 

 
b) Samaritana (Jo 4:1-30) 
Cansado e sedento, sob o sol do meio dia, o Senhor Jesus não pensou em si, 

mas voltou-se às necessidades espirituais da mulher samaritana. 
 
c) Ladrão (Lc 23:39-43) 
O sofrimento de Cristo na cruz era intenso, e dentro de poucos minutos 

estaria entregando ao Pai o Seu espírito. Tudo estaria consumado. Mas ele não 
deixou passar a oportunidade de ganhar mais uma alma. 

 

2. Os apóstolos 
a) André e Pedro (Jo 1:40-42) 
Logo depois de conhecer o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, 

a primeira pessoa que André encontrou foi seu irmão, Simão Pedro, e, 
imediatamente, levou-o a Jesus (v. 41 ,42). O evangelismo pessoal foi praticado 
dentro da própria família. 

 
b) Filipe e Natanael (Jo 1:45) 
Natanael foi conduzido a Cristo por Filipe, que acabara de conhecê-Lo. 
 
c) Paulo e o carcereiro (At 16:25-31) 
Ao ser milagrosamente liberto dos grilhões que o prendiam, o apóstolo Paulo 

não pensou em correr para a liberdade, mas em evangelizar o desesperado 
carcereiro. 
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Evangelismo  
Infantil 

 
 
 

Mais de 70% das pessoas 
dentro de uma igreja 

evangélica, aceitaram Jesus 
quando tinham menos de 25 

anos. Pesquisa... 
 

Provérbios 22:6 "Educa a 
criança no caminho em que 

deve andar; e até quando 
envelhecer não se desviará 

dele." 
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10. Evangelismo Infantil 

Alguém já afirmou que ganhar uma criança para Cristo é ganhar uma vida 
inteira para o serviço do Mestre e uma alma salva para toda a eternidade. 

Mais da metade da população existente na América Latina é constituída por 
crianças. Cerca de 225 milhões de pequeninos. Segundo estatísticas recentes 
(1998), há em nosso país 36 milhões de crianças carentes. São milhares de 
meninos e meninas perambulando pelas cidades, sem qualquer recurso, sem 
outra perspectiva, a não ser a da fome e a do crime. 

Não podemos fechar os olhos para esse imenso rebanho, nem tapar os 
ouvidos à voz do Mestre que, com doce solicitude, ordena: Apascenta os meus 
cordeiros. 

 

10.1. Razões Bíblicas Para O Evangelismo Infantil 
Não são poucas as passagens neotestamentárias que nos mandam 

evangelizar os pequenos. E na maioria das vezes, foi o próprio Senhor Jesus 
quem ordenou. 

1. Ide... pregai o evangelho a toda a criatura (Mc 16:15) 
“Toda a criatura" inclui também as crianças.  
 

2. Deixai vir os meninos a mim (Mc 10:14) 
Para o amoroso Salvador, os pequeninos não era um obstáculo. Ao contrário, 

eram parte integrante do Reino de Deus. 
Infelizmente, ainda hoje, há igrejas com a mesma visão distorcida dos 

discípulos que quiseram impedir a aproximação das crianças, julgando que elas 
incomodariam o Mestre. Não é raro vermos igrejas colocando suas crianças em 
segundo plano para assegurar a comodidade dos adultos. 

Possa o Senhor despertar os nossos líderes para a necessidade de se 
realizar programações infantis especiais, e dirigidas por pessoas preparadas e 
interessadas, realmente, na salvação de crianças. Que os templos sejam 
construídos de maneira a proporcionar espaço para o aprendizado infantil. Que 
mais recursos sejam investidos na preparação de obreiros especializados e na 
aquisição de material apropriado ao evangelismo de crianças. 

 

3. Apascenta os meus cordeiros (Jo 21:15) 

1. A ordem bíblica no Antigo Testamento 
No Antigo Testamento, a ordem era que se ensinasse às crianças as 

doutrinas fundamentais. 
a) O significado da Páscoa (Êx 12:26-27) 
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Quando vossos filhos vos perguntarem... respondereis. Os pais deviam 
estar prontos para responder aos filhos sobre os rituais da Páscoa. Não bastava 
às crianças conhecerem o ritual. Era necessário que compreendessem o seu 
significado. 

 
b) Ouvindo os mandamentos (2 Rs 23:2, 2 Cr 20:13, Dt 6:7, 31:12,13) 

A ordem divina era que "desde o menor" ouvissem os mandamentos de Deus. 
Tanto os pais, no recesso de seus lares, quanto a congregação do povo de 
Deus, tinham a responsabilidade de doutrinar as crianças na lei de Deus. 

 
c) Cultos de arrependimento (Ed 10:1) 

Enquanto Esdras orava e confessava os pecados de Israel, a congregação, 
composta de homens, mulheres e crianças, chorava arrependida. 

 
d) Conhecendo as maravilhas do Senhor (Sl 78:1-8) 

O poder e as maravilhas do Senhor devem ser conhecidos da nova geração 
(v.6), para que não venham a se tornar uma geração dura e rebelde (v.8). 

 

2. Possibilidade de salvação para as crianças 
A Bíblia prova claramente que uma criança pode ser salva. 

a) Os "santos" de Éfeso 
Ao compararmos Ef 1:1 com Ef 6:1, constatamos que as crianças foram 

incluídas entre os santos de Éfeso. Ao escrever-lhes, o apóstolo Paulo estava 
convicto de que elas haviam sido salvas. 

 
b) Os pequeninos que crêem em Cristo (Mt 18:6) 

Dando uma lição de humildade aos discípulos, o Senhor Jesus designou as 
crianças como pequeninos que crêem em mim. Narrando esse mesmo fato, 
Marcos apresenta que Jesus tomou a criança em seus braços (Mc 9.36). Para 
ser pega no colo, tinha que ser uma criança de bem pouca idade. Mas isso não 
impedia que ela já cresse em Cristo, conforme ele mesmo indicou. 

 
c) Tornar-se criança 

Cristo afirma que se não vos tornardes como crianças, de modo algum 
entrareis no reino dos céus (Mt 18:3 - ARA). O fato de um adulto precisar 
tornar-se como criança para ser salvo torna evidente que a criança está na idade 
ideal de decidir-se ao lado de Cristo. O coração da criança é solo fértil e ainda 
virgem. A semente que primeiro for plantada terá muito maior possibilidade de 
frutificar do que as que vierem depois. Sendo mais humilde, sensível e mais 
confiante do que o adulto, a criança é também mais receptiva. 

ꞏ Humilde: Não é difícil para um pequenino reconhecer-se pecador e aceitar a 
salvação oferecida por Deus.  

ꞏ Sensível: O coração infantil ainda não é endurecido, por isso é mais sensível ao 
recado divino. 
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ꞏ Confiante: A criança ainda não possui idéias formadas. Facilmente crê naquilo 
que lhe é ensinado. 

ꞏ Livre.  
São muitas as complicações e problemas que dificultam a conversão de um 

adulto. Embora ouvindo o convite do Espírito, o adulto pensa em sua situação 
civil irregular, nas mulheres ou homens que pretende conquistar, nos vícios que 
deverá abandonar etc. A criança está livre de tudo isso. Sua visão não está 
confundida pelo mundanismo. Com peculiar simplicidade, expressará sincera fé 
em Cristo. 

 

3. A criança é pecadora e poderá perder-se 
a) Todos pecaram (Rm 3:23) 
Não foram apenas os adultos que pecaram, mas todos. Isso inclui a criança. 

Com a queda de nossos primeiros pais no Éden, todos já nascemos pecadores 
(Sl 51:5 e Rm 5:12). 

 
b) Coração mau 
A Bíblia afirma que o coração do homem é mau desde a meninice (Sl 58.3). 
 
c) Em perigo 
Mateus 18:14: Assim também não é da vontade de vosso Pai que está 

nos céus, que venha a perecer um só destes pequeninos. 
Entendemos daí que existe o perigo da criança se perder. 
 

10.2. Onde Evangelizar Crianças 
O evangelismo infantil desenvolve-se em todo e qualquer lugar onde haja 

crianças. 
 

1. No lar 
Já vimos, em capítulo anterior, que pertence aos pais a responsabilidade e o 

privilégio de, bem cedo, levar cada um de seus filhos a Cristo. 
Sabendo que Abraão guiaria os filhos nos Seus caminhos, Deus o chamou 

para ser o pai da nação eleita. Por outro lado, o sacerdote Eli foi julgado por não 
saber conduzir seus filhos a Deus. 

 

2. Na igreja 
Se os pastores descobrissem a importância que há no relacionamento entre 

eles e os pequenos, as coisas andariam bem melhores. Ganhar a simpatia e a 
confiança das crianças é muitíssimo gratificante ao ministério pastoral. Poder 
conduzi-los a Cristo em tempo oportuno é coroar de êxito tal ministério. 
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a) Escola Dominical 
Professores chamados por Deus, e dedicados ao ensino da Palavra, têm, nas 

classes de Escola Dominical, uma excelente oportunidade de levar crianças à 
salvação. 

 

b) Cultos públicos 
Os cultos públicos, principalmente se forem específicos para crianças, são 

portas abertas à salvação dos pequeninos. 
 

c) E.B.F 
A Escola Bíblica de Férias é uma extensão da Escola Dominical voltada à 

criança já salva e aos amigos e vizinhos. 
Deve ser realizada no período de férias, nas creches, em empresas, em 

acampamentos... Seu objetivo é evangelizar e doutrinar. Muitos são os 
benefícios oferecidos à igreja por uma E.B.F. Os lares dos não crentes são 
alcançados através das crianças, e o resultado verificar-se-á no aumento do rol 
de membros da igreja local e na expansão do reino de Deus. 

 

3. Classes em lares cristãos 
Classes realizadas em residências particulares são uma grandiosa 

oportunidade para se anunciar Cristo aos pequeninos. Crianças (e adultos), que 
de outra forma talvez nunca ouvissem o Evangelho, são alcançadas através 
deste trabalho que é voltado, justamente, às pessoas que se negam a frequentar 
uma igreja. 

 

4. Ao ar livre 
As ruas, os parques, as praças e as praias, estão sempre cheios de crianças. 

Qualquer pessoa, disposta a dedicar curtos períodos de seu tempo, poderá ir até 
essas crianças, levando-lhes as boas novas de salvação. 

 

5. Escolas 
Milhares de crianças, que jamais frequentaram uma Escola Dominical, 

ocupam diariamente os bancos escolares. Que oportunidade de se ganhá-las, 
todas juntas, para Cristo! A lei de nosso país permite o ensino religioso em 
escolas públicas. Se nós, evangélicos, não aproveitarmos essa porta aberta, os 
heréticos o farão. 

 

6. Outros lugares 
Vários são os programas que podem ser promovidos a fim de reunir crianças 

para serem evangelizadas. Podemos alcançá-las nas creches, orfanatos, 
hospitais, ônibus, praias, ambientes abertos ou fechados. 
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Os modernos meios de comunicação não devem ser esquecidos. O rádio 
pode alcançar locais inatingíveis. Um atraente programa televisionado pode levar 
o conhecimento de Cristo a milhares de crianças ávidas de ouvir a maravilhosa 
história do amor de Deus. 

Uma forma segura de garantirmos uma geração espiritualmente sadia é 
transmitirmos as verdades da Palavra de Deus às crianças. Ao crescerem, elas o 
farão a outras. 

 

10.3. Como Levar a Criança a Cristo 
A alma de uma criança é tão preciosa quanto a de um adulto. E o caminho da 

salvação é o mesmo, não importa a faixa etária. Tanto o adulto quanto a criança 
têm que: 

. reconhecer sua necessidade de salvação (Rm 3:23, Is 53:6), 

. conhecer a fonte de salvação: o Deus Trino, 

. conhecer a provisão para a salvação: Cristo, o Filho de Deus, crucificado em 
nosso lugar e ressurreto dentre os mortos (1 Co 15:3-4), 

. e ser levado a receber o presente da salvação, obtendo certeza de vida eterna. 
Os passos para se levar uma criança a Cristo, são os mesmos já 

apresentados para os adultos. As verdades espirituais, comunicadas no poder da 
Palavra de Deus, são as mesmas.  

 
A mensagem não se altera. Contudo, ao tratarmos com uma criança, 

devemos usar linguagem que lhe seja compreensível. As boas livrarias 
evangélicas oferecem amplo material para o evangelismo infantil. Histórias 
bíblicas ilustradas são um ótimo veículo para a mensagem salvítica.  

 
Os pontos do caminho da salvação devem ser cuidadosamente intercalados 

no decorrer da história. Não é muito proveitoso contar toda a história e, somente 
no final, expor o plano da salvação, porque até o término da história a criança 
poderá ter perdido o interesse. 

 
Ao contar uma história bíblica, seja para um grupo de crianças ou para uma 

em particular, vá encaixando o caminho da salvação à medida que os 
acontecimentos vão se desenrolando na história. Com base nos sentimentos e 
atitudes dos personagens, fale do amor de Deus, da realidade do pecado, e da 
morte e ressurreição de Cristo.  

 
Terminada a história, você precisará tão-somente fazer o apelo, levando a 

criança a se decidir para o lado de Cristo. 
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10.4. Algumas Precauções 
Já dissemos que qualquer lugar e qualquer hora são apropriados ao 

evangelismo. Contudo, existem algumas coisas que devem ser observadas 
quando se sair com o objetivo de evangelizar crianças. 

 

1. Condições climáticas 
Em dias muito frios ou chuvosos será difícil evangelizar crianças ao ar livre. 

Trabalhos em praças, ruas, praias etc., devem ser feitos durante o verão. 
Para que seu trabalho seja mais profícuo, antes de se lançar ao evangelismo 

infantil em determinado bairro, descubra a que hora do dia as crianças estão em 
maior número nas ruas. Procure saber se a maioria estuda na parte da manhã ou 
da tarde. 

 

2. Número de obreiros 
Para falar a um pequeno grupo de crianças que esteja brincando na rua, duas 

pessoas são suficientes. Se houver mais obreiros, distribua-os em outros grupos. 
 

3. Evite ser mal-interpretado 
Fuja da aparência do mal. Se estiver mal trajado e não identificado com a 

Bíblia e digamos um crachá ou camiseta, poderá parecer um sequestrador ou um 
anormal. 

a) Nunca convide a criança a entrar em seu carro. O mínimo que alguém pensaria 
disto é que ela estivesse sendo sequestrada. 

 

b) Não se afaste com a criança, a pretexto de ficar à sombra ou sentar-se num 
lugar melhor. Alguém poderia pensar que você a está raptando ou querendo 
oferecer-lhe drogas. 

 

c) Um homem não deve falar a um grupo só de meninas, a menos que esteja 
acompanhado de uma irmã. Do contrário ele poderia ser mal-interpretado e 
acusado de perversão moral. 

 

d) Caso algum adulto se aproxime, explique-lhe em poucas palavras o que está 
fazendo. Como responsável, ou conhecido da criança, ele tem o direito de saber 
o que está acontecendo. 

 

e) Na prática do evangelismo pessoal, feito ao ar livre, evite cantar. Isso chamaria 
a atenção dos pais, que procurariam impedir você, julgando-o maluco. 
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Nossa Meta 
 
 
 

"O rio atinge seus objetivos, 
porque aprendeu a contornar 

obstáculos." Anônimo 
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11. Nossa Meta 

Significando objetivo ou finalidade, meta é o marco que indica o final das 
corridas. Atingir a meta é atingir o alvo. Sobre este alvo, fala-nos o apóstolo 
Paulo: 

Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa 
faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando 
para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da 
soberana vocação de Deus em Cristo Jesus (Fl 3:13-14). 

O que Paulo queria fazer entender aos irmãos de Filipo era que, por estar 
envolvido numa grande corrida, não podia distrair-se com nada deste mundo. Do 
contrário, jamais alcançaria as metas que o próprio Cristo lhe demarcara. 

 

11.1. Conclusão: Metas Traçadas Por Cristo 
É necessário reconhecermos as principais metas traçadas pelo Senhor Jesus 

e a urgência de cada uma delas. Não podemos correr a esmo. Temos que saber 
por que e para que corremos. 

Sem método, quase nada se pode fazer. Em sua comissão, o Senhor Jesus 
ordenou que os discípulos fossem por todo o mundo e pregassem o 
Evangelho a toda criatura (Mc 16:15). Imagine o espanto daqueles pescadores 
de almas ante a enorme tarefa de alcançar todo o mundo e toda criatura. Como 
atingir tão alta meta? O mestre delineou o método para que eles pudessem, com 
proficiência, propagar a mensagem evangélica: 

...e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a 
Judéia e Samaria, e até aos confins da terra (At 1:8). 

 

1. Evangelização Local 
De acordo com o método recebido de Cristo, os discípulos deveriam iniciar a 

evangelização mundial, partindo de Jerusalém. Para melhor coordenar a 
evangelização de toda a Judéia e das nações gentílicas, precisariam de um 
quartel-general. Num primeiro momento a cidade Santa tornou-se o quartel de 
onde alcançariam as províncias judaicas, as aldeias samaritanas, e se 
preparariam para ir às nações gentílicas. Quando começaram a evangelizar os 
gentios, a cidade de Antioquia passou a ser este quartel general. 

Em Jerusalém, a igreja já nasceu crescendo. Com um passo grandioso e 
perfeito, iniciou a corrida para a meta: três mil almas! (At 2:41) A corrida 
continuou, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se 
haviam de salvar (v. 47). Em pouco tempo a igreja de Jerusalém pôde assistir as 
nascentes igrejas da Judéia e Samaria. Obreiros foram enviados a prestar-lhes 
assistência. Pedro e João foram enviados a Samaria, a fim de orar pelos novos 
crentes para que recebessem o batismo com o Espírito Santo. 
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Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, e Galileia e Samaria tinham paz, e 
eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação 
do Espírito Santo (At 9:31). 

Se a igreja deseja atingir os objetivos nacionais e internacionais da grande 
comissão, deve começar por implantar a evangelização local. Jamais será uma 
igreja missionária, se não evangelizar seus vizinhos. 

 

2. Evangelização Nacional 
Os objetivos estabelecidos por Cristo foram alcançados rapidamente pela 

igreja de Jerusalém. A prova disto está na paz, edificação, multiplicação, temor e 
consolação que havia nas igrejas da Judéia, Galileia e Samaria (At 9:31). 

Depois de receberem o batismo com o Espírito Santo, os discípulos não 
continuaram em Jerusalém desfrutando do poder obtido, nem se conformaram 
com os primeiros milhares de almas salvas. Este era apenas o primeiro marco 
fincado por Cristo. Saíram à procura de outras almas em diferentes cidades. 
Filipe, por exemplo, é encontrado anunciando 0 Evangelho e realizando milagres 
em Samaria. Depois é visto em Gaza, onde evangelizou e batizou o eunuco, 
oficial da rainha de Candace. Quanto a Pedro, que ganhara no primeiro sermão 
três mil almas, logo foi para Samaria e Cesareia. 

De igual modo, a igreja não pode sentir-se realizada com um crescimento 
apenas local. A meta evangelística de Cristo não pára aí. Sua ordem é 
evangelizar até aos confins da terra. 

 

3. Evangelização Transcultural 
Até o capítulo 12 de Atos, vemos que foram evangelizadas as cidades de 

Jerusalém, Judéia e Samaria. Os três primeiros marcos evangelísticos 
estabelecidos por Cristo tinham sido alcançados. 

Logo após a morte de Estevão, grande perseguição levantou-se contra os 
cristãos. Muitos foram dispersos, e, através deles, o Evangelho chegou à 
Fenícia, ao Chipre e à Antioquia. Da gentílica cidade de Antioquia saiu a primeira 
viagem missionária (At 13:1-5). Paulo, o apóstolo dos gentios, anunciou-lhes o 
Evangelho e fundou igrejas em várias localidades, como nos provam suas 
epístolas. 

Cada apóstolo esforçava-se em uma direção. E assim, um a um, os marcos 
iam sendo atingidos. A meta de Cristo, plenamente alcançada. 

Segundo os historiadores dos primeiros séculos de nossa era, Tiago, o 
menor, evangelizou o Egito, e lá foi crucificado. Judas Tadeu viajou à Pérsia, 
onde foi martirizado. Filipe anunciou a salvação aos frígios, na Ásia menor. E, 
Tomé foi à índia, onde fundou uma forte igreja. 

Todos combateram o bom combate e percorreram o seu trecho na corrida. 
Para completar a meta de Cristo ainda faltam algumas centenas de localidades, 
que jamais ouviram falar da salvação. Nós somos os atuais corredores para o 
marco final. Seguremos firmemente o bastão e corramos para a meta! 
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11.2. Sugestões de Táticas para Trazer Novos 
Membros 

1. Estratégia Geral 
- Ganhar almas para Jesus. 
 

2. Estratégia Específica 
- Pastorear os atuais 
- Pastorear os novos convertidos 
 
Pastorear subentende-se aconselhar, reunir, educar, discipular, prover, 

ajudar, acolher, apaziguar, disciplinar, corrigir, direcionar, precaver. 
 

3. Táticas 

3.1. Para os atuais membros 
3.1.1. Utilizar recursos audiovisuais 

Para que o povo não se esqueça fácil e rapidamente do que tem sido 
ministrado, e para que o povo em curto prazo realmente pratique o que 
aprendeu. 

Para que não precise constantemente repetir os ensinamentos, uma vez que 
eles aprenderão pela prática, o que torna normalmente inesquecível. É uma 
forma de discipular. 

 
3.1.2. Campanhas 

Nestas campanhas, dar-se-á ênfase para orações com pedidos específicos, 
como folheto criado para Grupos Familiares. 

 
3.1.3. Atividades 

Criar-se inúmeros ministérios e departamentos, além de inúmeros eventos 
para que os membros atuais fiquem em comunhão entre si. 

 
3.1.4. Visita nas casas de todos os membros 

Visitar todos os membros, orando por eles, levando informações sobre a nova 
fase da igreja, além de um folheto da campanha ou culto atual, além do cartão de 
visita. 

 

3.2. Para novos membros 
3.2.1. Mala Direta ou Contato telefônico ou ainda os dois. 

Pegar todos os telefones, nomes e endereços da Internet (serviço 102) de 
pessoas do bairro, criando etiquetas e enviar carta padrão. Depois ligar 
perguntando se recebeu e reitera o convite para vir visitar a igreja. 
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3.2.2. Visitas nas vizinhanças - Pesquisa de Moradores 
Com um formulário de pesquisa para Estatística, visita-se casa a casa, com 

um casal de pesquisadores/evangelistas, perguntando algumas coisas para 
quebrar o gelo. Uma das perguntas é se o morador gostaria que alguém orasse 
por ele(a). Se sim, a oração abriria condições de convidá-lo(a) especificamente 
para frequentar a igreja. 

 
A entrevista proporcionará: 

1. Conhecimento do público-alvo. 
2. Criação de um programa estatístico (religião atual dos moradores, a 

apresentação da igreja específica para mais pessoas, número de moradores e 
faixa etária). Sempre que se tiver alguma campanha ou no aniversário dos 
moradores, uma mala direta personalizada seria enviada, inclusive mandando 
cartões natalinos e de Páscoa, além de convites específicos. 
Ex: convidando todos os jovens da região para um encontro de jovens ou um 
show gospel no dia x. Ou convidando todas as mulheres para um chá de 
aniversário do grupo missionário de mulheres. Ou ainda convidando os casais 
para um estudo ou encontro para casais. 

3. Dependendo do entrevistador e o entrevistado, se houver possibilidade, tenta-
se conseguir uma confiança por parte do entrevistado, inclusive para orar ou 
aconselhar de maneira constante, podendo abrir ali um grupo familiar ou célula. 

 

4. Pesquisa de Moradores 

4.1. Desvantagens  
1. Requer um número razoável de pessoas para atender todo o bairro, e pessoas 

mais ou menos especializadas e interessadas. 
2. Há necessidade que estas pessoas sejam preparadas muito bem. 
3. Grande número de casas vazias, conforme o horário de entrevista. 
4. Grande número de pessoas desinteressadas de se "perder tempo" com estas 

entrevistas, em dias da semana que elas estão em casa: sábados e domingos. 
 

4.2. Vantagens 
1. A pesquisa tem se mostrado eficiente na condição de quebra gelo nas conversas 

iniciais. 
2. Uma mala direta é outro meio eficiente de se trazer e manter pessoas na igreja. 

 

4.3 Método Operacional  
1. Entrevista de cerca de 5 minutos com possibilidade de se estender até 15 

minutos, se o papo for agradável e o morador for acessível. 
Perguntas: nome, endereço, data de nascimento, profissão, religião, outras, de 
cada um dos membros da casa. 

2. Sempre em dupla, um homem e uma mulher, pois: 
- O entrevistado pode se soltar mais com um dos integrantes do casal. 
- Evitam-se comentários maldosos de vizinhos, como a vizinha colocou um 

homem para dentro de casa. 
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3. Deve-se tentar executar a entrevista na porta. Somente entrar se for convidado. 
Se entrar, deve-se dar preferência à mesa da cozinha como local da entrevista 
ou conversa. 

4. Planejar as entrevistas nos períodos da manhã e tarde. Visitar no período da 
tarde quem não estava pela manhã, ou quem não tinha tempo. O ideal que as 
entrevistas sejam sábado e domingo, pois neste dia as pessoas estão mais 
desimpedidas de suas obrigações. 

5. Média de 10 minutos por visita, já incluso deslocamento entre casas e algumas 
orações. Portanto se podem fazer 5 a 6 visitas por hora (vamos usar o número 
menor 5) = 5 * 6 horas por dia de trabalho = 30 visitas por dia = 2 quadras 
(mínimo). 

 Se for 500 o número de visitas a fazer, faz-se em 17 dias (3 semanas). Se 
existirem 2 casais, metade do tempo. Se for 4 casais, pode-se fazer todas as 
visitas em 2 finais de semana. 

 

4.4. Material Necessário 
1. Um manual operacional para cada um dos integrantes do casal. 
 

2. 500 fichas de entrevistas: 
500 x 4 = 1500 a 2000 pessoas. 
Estimativa de alcance mínimo: 2 % dos lares atenderão o chamado para 

os cultos = 10 lares = 30 a 40 pessoas. Isto significa que 4 casais (8 pessoas), 
podem trazer cerca de 40 pessoas para a igreja, em apenas 2 finais de 
semana com Pesquisa de Moradores. 

 

3. Mapas de ruas com croqui das casas. 
 

4. Ficha de localização dos membros nas ruas para não entrevistar os 
próprios membros da igreja. 

As entrevistas dos membros serão preenchidas por outros membros 
durante mutirão na igreja para isto. Isto atualizaria o fichário e cadastro de 
membros da igreja. 

 

5. 600 panfletos convites para frequentar a igreja. 
 
O principal benefício deste empreendimento é colocar os jovens ou obreiros 

da igreja para trabalhar, mantendo-os felizes e reais participantes na igreja, pois 
seus trabalhos estarão rendendo benefícios para o Reino de Deus, para a vida 
Eterna.   
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5. Formulário de Pesquisa de Moradores 

Nome:___________________________________________________________  

 Pai    Mãe    Responsável    Filho    Filha    Morador    Outro 
 

Endereço:_______________________________________Número:__________ 
 

Bairro:__________________________________ Fone:___________________  
 

Celular:__________________   Data Nascimento:____/____/______ 
 

Denominação que Pertence o chefe da casa: _________________________ 

Conhece a IEQ?    Sim    Não   Já frequentou (Saiu por:_____________) 
Se sim, como ficou sabendo?   Rádio  Televisão 
 Jornal  Folheto  Amigo  Visita 
 Parente   Outro _____________________________ 
Favor assinalar: 
Seus problemas são de ordem:  Familiar  Financeira 
 Não tem problemas  Física/Doença  Sentimental  
Gostaria de receber visita de obreiros em sua casa?   Sim   Não 
Se sim, qual o melhor dia e hora:___________________________________ 
 

Gostaria de receber obreiros em sua casa para uma reunião?   Sim   Não 
Se sim, qual o melhor dia e hora:___________________________________ 
 
Nome dos Moradores da Casa Sexo Nascimento Parentesco 

  M    F ____/___/____

  M    F ____/___/____

  M    F ____/___/____

  M    F ____/___/____

  M    F ____/___/____

  M    F ____/___/____

  M    F ____/___/____
 

Comentários: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Visita feita em: ____/____/_____      Horário:__________    Quem: ___________ 
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Edição - 476 páginas. 

22. Souza, Osvaldo R. de - História Geral. Editora Ática, 8a Edição - 400 
páginas. 
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23. Como Desenvolver o Temperamento de seus Filhos - Beverly La 
Raye - Editora Mundo Cristão. 

 
 
 

Sites 
www.teologiapelainternet.com.br/ebooks/biblia  
www.teologiapelainternet.com.br/biblioteca com mais de 3000 livros 

www.nbz.com.br/igrejavirtual/estudos/g12 
www.teologiapelainternet.com.br/livros  
www.easyslides.com.br  
www.easislides.com.br/sei.htm 
www.sepoangol.org/sm2001-25.htm 
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Muitos crentes podem gastar horas falando sobre a vida cristã e sobre a vida de 
Cristo, mas somente um pequeno grupo sabe como apresentar a outro o Salvador.

Sabia que 95 % de todos os crentes jamais ganharam, pessoalmente, uma única 
alma para Cristo?

Este livro irá dar a você mais confiança através de métodos práticos de Evangelismo. 
Em pouco tempo, você poderá ganhar almas para Cristo e descobrirá uma nova alegria.

Também enumeramos uma série de tipos de crentes. O crente Avestruz, Chuchu, 
Bexiga, Cebola, Alfinete, Serrote, Carteiro, Capelinha, Danoninho, Sorvete, Doril. 

Será que você se encaixa em alguns deles?

Apresentamos aqui os diferentes tipos de desculpas e alegações que os cristãos 
usam para não evangelizar. 

- Email: webminister@nbz.com.br
- Site:  www.edsonfranzen.com.br

- WhatsApp: (41) 99634-4435

- No FaceBook e no Twitter: 
procure por Edson Franzen Curso de Teologia Ministerial - CTM

Coleção A Bíblia do Reino
www.teologiapelainternet.com.br
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Com a graça de Deus tem utilizado nas Igrejas e empresas sua 
experiência de Engenheiro, Professor e Consultor de Informática.

Professor Edson de Almeida e Franzen

Edson de Almeida e Franzen, nascido em 1960, é 

casado com Sandra Regina Lacerda Franzen, pai de 

Felipe, Ricardo, Heinz Eduardo e Sara. Edson é 

professor desde 1978, engenheiro agrônomo formado 

em 1985, pastor auxiliar em tempo integral desde 1995.

O professor Edson Franzen tem dedicado sua vida a 

escrever e ao ensino, acreditando ser este o caminho da 

libertação espiritual e material das pessoas. 

É webminister da Igreja Virtual Evangélica - 

www.nbz.com.br/igrejavirtual e do curso de teologia 

www.teologiapelainternet.com.br.

-� Engenheiro Agrônomo formado em 1985 pela Universidade 

Federal do Paraná (UFPr).

-� Pós Graduado em Processamento de Dados em 1990 pelo 

Instituto SPEI de Curitiba.

Atividades Profissionais - Resumo

-� Formado em Teologia pelo Instituto Teológico Quadrangular 

de Curitiba (PR) em 1978 e 1982.

-� Analista de Sistemas, Programador Sênior e criador da loja e 

dos produtos e serviços: .www.nbz.com.br/loja

-� Atua na Informática desde 1985. É consultor sênior. Sua 

empresa foi formada em 2002 e tem mais de 7000 clientes.

-� Especialista em Marketing Empresarial e Político.

-� Proprietário da Net Brazil Soluções de Marketing Digital: 

www.aluznofimdotunel.com.br e do site de sistemas para 

as igrejas . www.easyslides.com.br

-� Pastor Auxiliar em tempo integral desde 1995.

-� Ministra cursos teológicos, cursos agroecológicos, cursos 

administrativos e de Informática.

-� Ex-professor da Faculdade de Plácido e Silva (matérias 

Microinformática e Administração de CPD), do Colégio SPEI 

(matérias Microinformática e Linguagens de Programação), 

de outros colégios e cursos livres, inclusive do SENAC e do 

curso de suplência de Informática no colégio OPET (matérias 

Banco de dados, Lógica, Fundamentos de BD).

- Ministro do Evangelho desde março de 2000.

-� Como consultor atuou em mais de 80 empresas.

- Escritor e editor alternativo de revistas, jornais e livros, onde 

já escreveu e/ou editou mais de 40 livros, dezenas de 

apostilas, 02 revistas e vários jornais em inúmeros 

municípios, veja alguns em: .   www.litoral.inf.br
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