
Evangelismo 

Essencial

Anunciando a Cristo como um estilo de vida 



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”



2- Busca Proposital

“ Amar as pessoas, sobretudo, aquelas que não professam a mesma fé que 
temos. Lidar com as pequenas listas impublicáveis de pessoas que pensamos 
não serem importantes para Deus.”



3- Cultura Intencional

“ AUma cultura que entende que a igreja é o melhor método de 
evangelização porque foi escolhida para isto.”



❑

❑

- Onde está o foco do meu evangelismo?

- Qual minha disposição em sofrer por causa de Cristo?

- Que assuntos bíblicos ou teológicos preciso estudar

❑

para conhecer melhor?

- Qual meu plano para aprimorar meu conhecimento?



4- Contato 

Não-convencional
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Alguns princípios:

a) Precisamos ser intencionais quanto aos amigos descrentes

b) Precisamos estimar os amigos descrentes

c) Precisamos de estratégias inteligentes para alcançar os amigos descrentes

d) Precisamos ser persistentes, mas não importunos com os amigos descrentes

INTENCIONALIDADE + ESTIMA + ESTRATÉGIA + CONSTÂNCIA

=

EVANGELISMO ESSENCIAL
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❖ Pessoas que você conhece

“São as pessoas que conhecemos que desenvolveram certa medida de 
confiança em nós e em nossas motivações, e portanto são as que estão mais 
ao alcance de nossa influência.”
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❖ Eventos que você tem que participar

- Festas Comemorativas
- Reuniões para as crianças da vizinhança
- Reuniões escolares
- Prática esportiva 

Cristianismo contagiante implica em relacionamentos 

amigo com amigo, pessoa com pessoa, vizinho com 

vizinho. O plano é bíblico, é lógico, é estratégico, e foi 

comprovado por Jesus, Paulo, Mateus e muitos outros 

desde então. (B.H.)
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❖ Envolvendo outras pessoas em suas atividades cotidianas

- Partilhando refeições
- Assistindo a jogos
- Atividades esportivas
- Atividades infantis
- Dias de trabalho estratégico

É um erro pensar que para criar relacionamentos com 

pessoas descrentes, teremos de acrescentar mais 

atividades às nossas agendas.



CONTATO 

NÃO-CONVENCIONAL

❖ Pessoas que você conheceu um dia

- Pessoas do seu convívio no passado que perdeu contato
- Colegas de escola; 
- Colegas de trabalho; 
- Colegas de vizinhança

❖Que tal fazer um contato para saber como estão?
❖Que tal planejar um encontro?
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❖ Pessoas que você gostaria de conhecer

- A ideia é descobrir meios de estabelecer contato com pessoas que você 
conheceu de maneira natural, na esperança de finalmente ser capaz de 
discutir com elas assuntos espirituais.

Pense na quantidade de pessoas que você encontra com regularidade, que 
sempre são as mesmas:
- Frentista de posto
- Vizinho de condomínio
- Caixa ou balconista de mercado; açougue; etc
- Garçom
- Etc.  
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Col 4.5-6

“Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora; aproveitai as 
oportunidades”

“A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes 
como deveis responder a cada um”



“ 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 
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