3 STEPS

TREINAMENTO EM EVANGELISMO PESSOAL

DIA DE EVANGELIZAÇÃO GLOBAL
A visão do Dia de Evangelização Global é que todo cristão
compartilhe o Evangelho de Cristo no último sábado de maio
de cada ano. Junte-se a milhões de cristãos ao redor do mundo para compartilhar as Boas Novas. Participe!
Visite o nosso site com idéias de como compartilhar o Evangelho e participar do Dia de Evangelização Global com seus
amigos e igreja.
MANUAL DOS 3 PASSOS
Esse simples treinamento te equipará com tudo o que você
precisa para falar de Jesus livremente e efetivamente. Você irá
aprender como ganhar pessoas para Jesus e se tornar uma
testemunha eficaz para Ele.
• Passo 1: Como começar uma conversa
• Passo 2: Como compartilhar o Evangelho
• Passo 3: Como levar uma pessoa a Cristo

PASSO 1:
COMO COMEÇAR UMA CONVERSA
A questão principal aqui é atrair a
atenção de alguém. Quando a mulher samaritana veio buscar água, Jesus pediu:
“Dê-me um pouco de água.” (João 4:7)
Jesus não começou com um sermão, mas
com um tópico cotidiano. A água era o
ponto de contato com a mulher.Inicie sua
conversa com um “ Oi”. Sorria para a pessoa e seja simpático. Chame a atenção da
pessoa, escute cuidadosamente e encontre um interesse em comum.
• Comece a conversa com algo do dia a dia.
• Faça uma boa pergunta, como “ Você já
ouviu falar que Deus te ama?”
Para comunicar efetivamente, você precisa
ganhar a confiança da pessoa. Você deveria
fazer perguntas abertas, do tipo: “O que
você pensa sobre Deus?” ou “ Como vai você?”

DESEJO
Descubra o que a pessoa com quem você
está falando realmente precisa e inclua
isso na conversa. Jesus disse para a mulher: “Vá, chame o seu marido e volte.” “Não
tenhomarido,” respondeu ela. Disse-lhe
Jesus: “Você falou corretamente , dizendo
que não tem marido” (João 4:16-17).
Ele aborda um tema central em sua vida, e ela
é profundamente tocada. Talvez a pessoa com
que você esteja falando não tenha a certeza
de vida eterna ou se sinta culpada. Talvez
ela tenha um problema ou esteja doente. Jesus
ia ao encontro das pessoas em suas necessidades. Ele ainda é capaz de curar o doente,
restaurar casamentos e libertar de todas as
prisões. Porém o maior problema que alguém
pode ter é a eterna separação de Deus.

SUA HISTÓRIA
INTERESSE
Sua história pessoal é muito importante!
Uma vez que você ganhou a atenção,
Fale sobre como Jesus mudou a sua vida.
desperte o interesse. Em Joâo 4:10, Jesus
Compartilhe a sua história de uma marespondeu: “Se você conhecesse o dom
neira interessante. Não use palavras que
de Deus e quem lhe está pedindo água…”
alguém de fora da igreja não entenderia. E
Para manter o interesse , escolha um
não exagere. Sua história em três partes:
tópicocomo:
• Como era a sua vida antes de Jesus?
• E u encontrei uma esperança para minhavi• Como você conheceu a Jesus?
da. Você também está atrás de uma?
• O que mudou na sua vida?
• Para onde você iria se morresse hoje?
Conte o que te deu um propósito na vida
Mas é claro que você não vai despertar o
ou como Deus te transformou. Sua história
interesse de alguém ao ficar só falando.
é única - Aprenda como compartilhá-la de
Mostre interesse genuíno, e a outra pessoa
maneira única. Conte coisas da sua vida com
vai se abrir.
as quais a outra pessoa possa se identificar.

PASSO 2:
COMO COMPARTILHAR O EVANGELHO
O Evangelho só pode salvar uma pessoa
se ela entender e crer. Você pode explicálo usando os 4 pontos a seguir.
O PLANO DE DEUS
Era o plano de Deus desde o início ser
amigo do homem. No começo, todo o
mundo foi criado perfeito. Não havia
guerra, injustiça ou doença - tudo era
completo e bom. A humanidade viva em
paz e harmonia com Deus.
E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo
havia ficado muito bom. – Gênesis 1:31
O PROBLEMA
O homem decidiu seguir o seu próprio
caminho e afastou-se de Deus. Hoje nós
podemos ver os resultados desta decisão.
Ao invés de sermos capazes de viver em
paz e harmonia uns com os outros, vemos
mentira, ódio, inveja, doença e guerra por
toda parte.
Mas, pior que tudo isso, é estar separado
de Deus para todo o sempre. O problema
é que através do nosso próprio esforço
não conseguimos nos reconectar com
Deus. As diversas religiões são uma tentativa desesperada de aproximação com
Deus novamente. Por causa da culpa,
fomos separados de Deus.
Não há nenhum justo, nem um sequer.
– Romanos 3:10

O AMOR DE DEUS
Deus é justo e por isso não pode simplesmente ignorar nossa culpa. Porque Ele nos
alma tanto, estabeleceu um plano perfeito
de redenção para todos. O que significa
que você pode voltar a ter um relacionamento com Ele.
Deus nos mostrou esse amor ao enviar
seu único filho, para o mundo para
morrer na cruz por cada um. Fazendo
isso, Jesus tomou sobre Ele o castigo
pela nossa culpa. No terceiro dia, Jesus
ressuscitou dos mortos, assim como Ele
disse que aconteceria. Ele está vivo hoje
e, através Dele, o camino para Deus foi
reaberto.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu filho Unigênito, para que todo o
que nele crer não pereça, mas tenha a vida
eterna. – João 3:16
QUAL É A SUA DECISÃO
Nossas boas ações, nosso esforço, meditação e idas `a igreja não são suficientes
para nos chegarmos a Deus. Existe apenas
um caminho: Temos que nos voltar a Jesus nos afastarmos da vida que vivíamos
apenas para nós mesmos.
Se você confessar com a sua boca que Jesus
é Senhor e crer em seu coração que Deus o
ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
– Romanos 10:9

PASSO 3:
COMO LEVAR UMA PESSOA A CRISTO
A decisão se seguir a Jesus é decisão mais
importante da vida. Agora você tem o privilégio de levar uma pessoa a Cristo. Faça
a pergunta crucial: “Você quer conhecer a
Jesus pessoalmente?” Se a resposta for sim,
ore uma simples oração e peça para que
a pessoa ore junto com você de todo o
coração e convide Jesus para entrar em sua
vida. Faça uma pausa a cada frase para permitir que a pessoa repita depois de você.
ORAÇÃO
“Querido Jesus, eu creio que você é o Filho
de Deus. Eu acredito que você morreu
pelos meus pecados. Por favor perdõe os
meus pecados e entre na minha vida. Eu
creio que você ressuscitou dos mortos e
está vivo. Eu te recebo como meu Senhor
e Salvador. Eu te seguirei até o fim da
minha vida. Amém.”

EXPLIQUE OS ASPECTOS MAIS IMPORTANTES DA VIDA CRISTÃ:
• Oração: Falar com Deus e construir um relacionamento com Jesus.
• Bíblia: Ler a Palavra de Deus a fim de entender a Sua vontade, seu caráter e Seu plano.
• Comunhão: Encontrar uma igreja ou grupo
cristão mais perto.
• Baptism: As an outward sign of the inward
experience, get baptized soon.
• Evangelização: Compartilhar o Evangelho
e suas novas experiências com Deus com
outros.
Troquem endereços e encontrem-se dentro
dos próximos três dias para construir um
relacionamento. Ore pela pessoa e tornemse amigos. Se possível, busque a pessoa e
visitem um culto ou pequeno grupo juntos.

DIA DE EVANGELIZAÇÃO GLOBAL
Para acessar as 20 páginas do Manual de Treinamento dos
3 Passos visite nosso site: www.globaloutreachday.com
GO MOVEMENT– EVANGELISMO COMO ESTILO DE VIDA
Tome a decisão de compartilhar o Evangelho cada mês,
semana ou dia e faça parte do movimento GOD. Para se
inscrever visite nosso site: www.gomovement.com
CADA UM PODE ALCANÇAR ALGUÉM,
JUNTOS PODEMOS ALCANÇAR O MUNDO.

Compartilhe seus
testemunhos na mídia
usando o hashtag:
#GlobalOutreachDay

WERNER NACHTIGAL
Presidente Internacional
Global Outreach Day

