
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

“ Evangelismo não se trata de um método, mas de uma vocação. Quando 
Cristo é o Senhor na vida do salvo, seu estilo de vida é a vida de Cristo”



❑

- Breve História

- Convicção de pecado

- Necessidade de Cristo 

- Arrependimento e confissão

- Textos bíblicos



2- Busca Proposital



Qual foi a coisa mais importante que você já 
perdeu?

O que você fez para encontrá-la?
(Alguém já cometeu uma loucura para 
encontrar um objeto perdido importante?)

Que sentimento teve quando aquilo que 
estava perdido foi encontrado?



BUSCA 

PROPOSITAL
   



Porque não valorizamos nem amamos as 
pessoas, sobretudo, aquelas que não 
professam a mesma fé que temos. 
Carregamos pequenas listas impublicáveis de 
pessoas que pensamos não serem 
importantes para Deus.

BUSCA 

PROPOSITAL



BUSCA 

PROPOSITAL

1ª DESCULPA BÁSICA

“Não sei quem Deus vai salvar”



BUSCA 

PROPOSITAL

2ª DESCULPA BÁSICA

“Não sei quem Deus ama”



BUSCA 

PROPOSITAL

3ª DESCULPA BÁSICA

“Não sei se vale a pena tanto 

esforço, já que nem todos serão 

salvos”



BUSCA 

PROPOSITAL
  



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 

BUSCA 

PROPOSITAL



❑

❑

- Aproveitar amizades

- Estar atento a oportunidades

- Criar ocasiões

- Não se concentrar em apenas 1 conversa

- Compartilhar seu testemunho de salvação

- Ter 1 texto bíblico para poder compartilhar


