
Evangelismo 

Essencial

Anunciando a Cristo como um estilo de vida 



DESCRIÇÃO – É um curso que trata da essência da comunicação do 

Evangelho na vida do salvo, por meio da abordagem da dinâmica da 

evangelização sob uma ótica intencional, sem o destaque de uma 

metodologia normalmente engessada.

PROPÓSITO – Ampliar a compreensão bíblica sobre a essência da 

identidade cristã quando o assunto se trata de comunicar o Evangelho 

de Cristo.

OBJETIVOS

a) Despertar a igreja quanto a comunicação efetiva do Evangelho de Cristo 

b) Demonstrar com exemplos bíblicos como o Evangelho pode ser apresentado no dia a dia

c) Oferecer meios práticos para que o Evangelho seja comunicado aos não salvos.



1- Mandamento 

Vocacional















 Em que estes dados chamam nossa 

atenção sobre a igreja?

 Em que estes dados chamam nossa 

atenção sobre o evangelismo?

 Em que estes dados chamam a sua 

atenção sobre você?



MANDAMENTO 

VOCACIONAL

  



MANDAMENTO 
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MANDAMENTO 

VOCACIONAL

IMPLICAÇÃO: 

A igreja e não a estratégia ou 
metodologia é o ambiente adequado 
para a evangelização.



MANDAMENTO 

VOCACIONAL
Quando um salvo não dá testemunho de 
Cristo, ocupa-se em desculpar, justificar, 
racionalizar e explicar à sua consciência por 
que foi realmente sábio, amável e obediente 
não compartilhar o Evangelho com 
determinada pessoa naquele
momento e naquela situação. 

(Mark Dever)



MANDAMENTO 

VOCACIONAL

1ª DESCULPA BÁSICA

“Não sei o idioma deles”



MANDAMENTO 

VOCACIONAL

2ª DESCULPA BÁSICA

“A evangelização é ilegal”



MANDAMENTO 

VOCACIONAL

3ª DESCULPA BÁSICA

“A evangelização causa problemas 

no trabalho”



MANDAMENTO 

VOCACIONAL

4ª DESCULPA BÁSICA

“Outras coisas parecem mais 

urgentes”



MANDAMENTO 

VOCACIONAL

5ª DESCULPA BÁSICA

“Não conheço não-cristãos”



MANDAMENTO 

VOCACIONAL

DESCULPAS RELATIVAS A ELES

“As pessoas não querem ouvir”

“Elas não se interessarão”



 Como estas perguntas chamam nossa 

atenção sobre a igreja?

 Como estas perguntas chamam nossa 

atenção sobre o evangelismo?

 Como estas perguntas chamam a sua 

atenção sobre você?



MANDAMENTO 

VOCACIONAL

“ Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, 
tanto a sábios como a ignorantes; 15 por isso, quanto 
está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho 
também a vós outros, em Roma. 16 Pois não me 
envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus 
para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do

judeu e também do grego”                      Rm 1.14-16 



❑

- Breve História

- Convicção de pecado

- Necessidade de Cristo 

- Arrependimento e confissão

- Textos bíblicos


