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Evangelismo

Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos,
porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4:17
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O que é evangelismo
Evangelismo = Pregar, Anunciar “Boas notícias” a respeito do Reino de Deus
1. O exemplo de Jesus
Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou, num sábado, na sinagoga, segundo o
seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e,
abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre
mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres; enviou-me para proclamar
libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os
oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveuo ao assistente e sentou-se; e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então,
passou Jesus a dizer-lhes: Hoje, se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Todos
lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos
lábios, e perguntavam: Não é este o filho de José? Lucas 4:16-22

O que é evangelismo
2. A missão da igreja
E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas
as nações. Então, virá o fim. Mateus 24:14
Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele.
1 Coríntios 9:23

Quem crer e for batizado será salvo; quem, porém, não crer será condenado. Estes
sinais hão de acompanhar aqueles que crêem: em meu nome, expelirão demônios;
falarão novas línguas; pegarão em serpentes; e, se alguma coisa mortífera beberem,
não lhes fará mal; se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados.
Marcos 16:16-18

O que é evangelismo
2. A missão da igreja
I. Dons de Poder: Refere-se à intervenção sobrenatural do poder do
Espírito Santo. São os dons de Fé, Operação de Milagres e Curas
a. Fé:
A fé é uma manifestação do Espírito Santo que opera em nós a confiança que
o próprio Deus tem em si mesmo de que é capaz de realizar obras que
excedem totalmente a capacidade e os recursos do homem.
Esta fé não é a fé salvadora (Efésios 2:8); não é a fé ou fidelidade para viver a
vida cristã; mas é o dom de fé para servir. Os antigos pais da igreja designam
esse dom como a fé que opera milagres.

O que é evangelismo
2. A missão da igreja
b. Operações de milagres
• As operações de milagres são manifestações do Espírito Santo que superam as
leis naturais de tal forma que demonstram o poder miraculoso de Deus.
• Nas operações de milagres pela cura ou a ressurreição de mortos, ou algo
sobrenatural que ocorra pelo poder de Deus, os discípulos são confortados
pela presença de Deus, e os incrédulos são atraídos para Deus. No entanto, se
os sinais, prodígios e as maravilhas das operações de milagres atraem as
pessoas para Deus, o evangelho do reino as seleciona.
• É o poder de Deus que na verdade faz os milagres. Nós simplesmente
permitimos que o Senhor se mova através de nós como ele desejar.

O que é evangelismo
2. A missão da igreja
c. Dons de curar
• São manifestações do Espírito Santo para realizar curas em diversas
enfermidades, seja em relação ao corpo, à alma ou ao espírito.
• A cura do corpo está relacionadas às doenças ; a cura da alma está relacionada à
cura das emoções, vontade, intelecto; e a cura do nosso espírito está
relacionada coma sua liberação pela presença do Espírito Santo.

O que é evangelismo
2. A missão da igreja
II. O ministério de Evangelista: Do grego “evaggelistas” significa aqueles
que proclamam as boas novas. Eles são concedidos à igreja para
alcançarem os perdidos e colherem muitos frutos de vidas salvas
• Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa
obrigação; porque ai de mim se não pregar o evangelho! Se o faço de livre
vontade, tenho galardão; mas, se constrangido, é, então, a responsabilidade de
despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que,
evangelizando, proponha, de graça, o evangelho, para não me valer do direito
que ele me dá. 1 Coríntios 9:16-18
• Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de
um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. 2 Timóteo 4:5

O que é evangelismo
2. A missão da igreja
• Quanto a obra, o evangelista tem graça de Deus para este ministério, é um pregador,
um mobilizador da igreja
Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam,
unânimes, às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava.
Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz; e muitos
paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade.
...Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de
Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres.
Ouvindo os apóstolos, que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de
Deus, enviaram-lhe Pedro e João; os quais, descendo para lá, oraram por eles para que
recebessem o Espírito Santo; porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles,
mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham
as mãos, e recebiam estes o Espírito Santo. Atos 8:5-17
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Tipos de Evangelismo
1. Família e parentes
• Logo que nos convertemos, este é o ambiente onde o impacto da nova vida é mais
percebido, o poder de um testemunho verdadeiro é chocante para aqueles que nos
conhecem e ensinaram muitas coisas desde nossa infância.
• Temos que ter em mente que estamos sendo observados em todo tempo e muitas vezes
somos confrontados com as nossas maiores falhas pois não há como sermos superficiais
nos relacionamentos familiares. Sem dúvidas as atitudes contam mais do que palavras
pois todos sabem quem éramos e quem nos tornamos após um encontro real com Jesus!

2. Amigos próximos
• Muito similar ao convívio familiar. Nosso testemunho neste ambiente é extremamente
poderoso!! Geralmente somos testados e compelidos a voltar a sermos o “velho homem”,
o que nos faz perder alguns amigos devido a nossa nova postura.
• Devemos ter o cuidado para não nos afastarmos demasiadamente pois assim perderemos
uma grande oportunidade de salvar nosso amigos

Tipos de Evangelismo
3. Trabalho e Escola/Faculdade
• A ética do discípulo muitas vezes sobrepuja os nosso colegas que ainda não são cristãos. Os valores de
fazer com excelência, integridade, submissão as autoridades, serviço, auxilio do Espirito Santo para
discernir situações e agir com sabedoria, nos colocam em posição de destaque – ótima oportunidade
para mostrar que está por trás de tudo isso!!
• Isso é uma porta para dar o famoso “gancho” e tentar investir num relacionamento pessoal fora do
trabalho a fim de investir na proclamação do evangelho do reino. Precisamos estar atentos e dispostos a
isso.

4. Células e Grupos de Evangelismo (GE)
• É a manifestação da vida da igreja nos bairros.
• Aqui há um trabalho colaborativo entre os discípulos para conduzir as pessoas à Cristo, dividir as cargas
uns dos outros, compartilhar as benção e angustias, aprofundar-se no conhecimento da palavra de Deus e
desfrutar da presença renovadora do Espírito Santo.

• A comunhão é mais intensa e amistosa devido a proximidade gerada por grupos menores onde todos
podem manifestar-se e pregar a palavra de Deus uns aos outros e para novos “contatos”.

Tipos de Evangelismo
5. Reunião geral da Igreja
• É a manifestação da vida da igreja como congregação.

• Há o louvor coletivo do povo de Deus como uma expressão de gratidão e reconhecimento do
sacrifício de Cristo como o acontecimento mais importante da terra! Isso adentra aos céus e
como consequência há um derramamento da unção de Deus sobre os seus filhos.
• Nessas oportunidades as pessoas podem testificar os valores cristãos e serem impactadas pelo
que Deus tem feito ao seu povo, pela pregação da palavra de Deus, pela manifestação do poder
de Deus e a ordenança da vida pratica dos discípulos neste mundo.

6. Evento nas Ruas
• Esta é a forma mais ousada onde entramos muitas vezes em território desconhecido e não
temos controle do que virá a acontecer, o que nos sustenta é o poder e a autoridade que
recebemos no Nome de Jesus!
• Esta forma de evangelismo é mais ampla tanto com relação a mensagem que é pregada como na
abrangência a mais pessoas pois é realizada em lugares públicos.
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Evangelismo Eficaz
• Autoridade e Poder:
• Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as
nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar
todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à
consumação do século. Mateus 28:18-20
• ...mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas
tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1:8

• Ousadia
• ...concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto
estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo
Servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos; todos ficaram cheios
do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Atos 4:29-31
• Por dois anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o
procuravam, pregando o reino de Deus, e, com toda a intrepidez, sem impedimento algum,
ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Atos 28:30-31

Evangelismo Eficaz
• Misericórdia:
• E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o
evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as
multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas
que não têm pastor. Mateus 9:35-36
• Qual, dentre vós, é o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas,
não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu, até
encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E, indo para casa,
reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a
minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um
pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de
arrependimento. Lucas 15:4-7

Evangelismo Eficaz
• Proximidade
• Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite
orando a Deus. E, quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e
escolheu doze dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos
Lucas 6:12-13

Proximidade

12 => 1

• Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram
de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós! Ao
vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que,
indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou, Superficialidade
dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos
1 => 10
pés de Jesus, agradecendo-lhe; e este era samaritano. Então, Jesus lhe
perguntou: Não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove?
Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este
estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai; a tua fé te salvou. Lucas 17:12-19

Evangelismo Eficaz
• Responsabilidade
• Quando conseguimos um contato para evangelizar precisamos ser responsáveis em
fazer o que estiver ao nosso alcance para leva-lo a conversão até firmá-lo como
discípulo!
• Anunciar as boas novas e depois não dar continuidade não é o que o Senhor espera
de nós, pois seu objetivo é que o “fruto permaneça”!
Não fostes vós que me escolhestes a mim; pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros
e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que
tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. Isto vos mando: que
vos ameis uns aos outros. João 15:16-17
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