3 PASSOS

EM EVANGELISMO PESSOAL

DIA GLOBAL DE EVANGELIZAÇÃO
A visão do Dia Global de Evangelização é para todo crente
compartilhar o Evangelho no último sábado de Maio de cada
ano. Você pode se juntar a milhões de crentes de todo o
mundo para compartilhar as Boas Novas. Seja parte disso!
Visita a nossa página para obter ideias sobre como compartilhar o Evangelho e participar do Dia Global de Evangelização
com seus amigos e igreja.
3 PASSOS MINI MANUAL
Este simples manual de treinamento fornecerá tudo o que
você precisa para falar sobre Jesus de maneira livre e eficaz.
Você aprenderá como ganhar pessoas para Jesus e se tornar
uma testemunha eficaz para ele.
• Passo 1: Como iniciar uma conversa
• Passo 2: Como compartilhar o evangelho
• Passo 3: Como levar uma pessoa a Cristo

PASSO 1:
COMO INICIAR UMA CONVERSA
Em primeiro lugar, é sobre chamar a atenção
de alguém. Quando a mulher samaritana
veio buscar água, Jesus lhe perguntou: “dá me
de beber?” (João 4: 7)
Jesus não começou com um sermão, mas com
um assunto de dia a dia. A água era um ponto
de contacto com a mulher. Começa a sua
conversa com um “Olá”. Sorria para a pessoa e
seja amigável. Chama a atenção da pessoa, ouça
atentamente e encontra um interesse comum.
• Começa a sua conversa com algo sobre a vida
diária.
• Faça uma boa pergunta, como “Você já ouviu
falar que Deus te ama?”
Para comunicar de forma eficaz, tu precisa
conquistar a confiança da pessoa. Deves fazer
perguntas abertas, como: “O que tu achas de
Deus?” Ou apenas “Como estas?”
INTERESSE
Depois de conseguir a sua atenção, desperta
o seu interesse. Em João 4:10, Jesus respondeu:
“Se você conhecesse o dom de Deus e quem
é que lhe pede dá me de beber…”
Para mantê-lo interessado, escolha um assunto,
como:
• Eu encontrei uma única esperança para a minha
vida. Você está a procura por esperança também?
• Onde você estaria se morresse hoje?
Mas você certamente não despertará o interesse
de uma pessoa apenas conversando. Mostra um
interesse genuíno e a outra pessoa se abrirá.

DESEJO
Descubra o que a pessoa com quem estas falar
realmente precisa e inclua isso em sua conversa. Jesus disse a mulher: “Vai, chama teu
marido e volta.” “Eu não tenho marido”, ela
respondeu. Jesus disse a ela: “Você está certo
quando diz que tem marido” (João 4:16-18).
Ele aborda um tema central em sua vida e ela
é profundamente tocada. Talvez a pessoa com
quem tu esteja a falar não tenha certeza da
vida eterna ou se sinta culpada. Talvez a pessoa
tenha um problema ou esteja doente. Jesus
supriu as necessidades das pessoas. Deus ainda
é capaz de curar os doentes, consertar casamentos e libertar as pessoas de toda servidão. No
entanto, o maior problema que todos têm é a
eterna separação de Deus.
SUA HISTÓRIA
Sua história pessoal é muito importante! Fala
sobre como Jesus mudou sua vida. Compar
tilha sua história de uma maneira interessante.
Não usa palavras que um estranho não
entenderia e não exagera. Sua história em
três partes:
• Como era a sua vida se antes?
• Como chegou a conhecer Jesus?
• O que mudou na sua vida?
Talvez conta o que te deu propósito na vida ou
como Deus te mudou. Sua história é única
- aprenda como compartilhar isso de uma
maneira única. Compartilha as coisas da sua vida
com as quais seu parceiro de conversa pode se
relacionar melhor.

PASSO 2:
COMO COMPARTILHAR
O EVANGELHO
O Evangelho só pode salvar alguém se ele
entende e acredita. Você pode explicar
usando os seguintes quatro pontos.
PLANO DE DEUS
Foi o plano de Deus desde o começo ser
amigo da humanidade. No começo, tudo
no mundo foi criado perfeito. Não haviam
guerras, injustiças, doenças - tudo estava
completo e bem. O homem vivia em paz
e harmonia com Deus.
Deus viu tudo o que ele fez e era muito bom.
– Gênesis 1:31
O PROBLEMA
O homem decidiu seguir seu o próprio
caminho e se afastou de Deus. Hoje
podemos ver os resultados dessa decisão.
Em vez de sermos capazes de viver em
paz e harmonia uns com os outros, vemos
mentiras, ódio, ciúmes, doenças e guerras
em todos os lugares.
No entanto, ainda pior do que isso é estar
separado de Deus para sempre. O problema é que, por nossos próprios esforços,
não podemos nos relacionar com Deus. As
várias religiões são tentativa desesperada
de se aproximar de Deus novamente. Por
causa da culpa (PECADO), fomos separados de Deus.
Ninguém está a viver o bem, nem mesmo um.
– Romanos 3:10

AMOR DE DEUS
Deus é justo e, portanto, não pode simples
mente ignorar nossa culpa. Porque Deus
nos ama tanto, ele veio com um plano perfeito para redimir a todos, o que significa
que você pode ser trazido de volta para um
relacionamento com ele também.
Deus mostrou esse amor enviando seu
único Filho, Jesus Cristo, ao nosso
mundo para morrer na cruz por todos.
Ao fazer isso, Jesus levou o castigo por
nossa culpa sobre si mesmo. No terceiro
dia, Jesus ressuscitou dos mortos, exatamente como ele disse que faria. Ele está
vivo hoje e, através dele, o caminho para
Deus foi reaberto.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho único para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. – João 3:16
QUAL É A SUA DECISÃO?
Nossas boas obras, nossos próprios esforços,
meditação e frequentar à igreja não são
suficientes para chegar a Deus. Existem apenas
um caminho: temos que nos voltar para
Jesus e nos afastar de uma vida que
vivemos simplesmente para nós mesmos.
Se você declarar com sua boca: “Jesus é o
Senhor”, e crer em seu coração que Deus o
ressuscitou dos mortos, você será salvo.
– Romanos 10:9

PASSO 3:
COMO LEVAR UMA PESSOA A CRISTO

ORAÇÃO
“Senhor Jesus, eu creio que você é o Filho
de Deus. Eu acredito que você morreu
pelos meus pecados. Por favor, perdoe
meus pecados e entre em minha vida. Eu
acredito que você ressuscitou dos mortos
e está vivo hoje. Eu te recebo como meu
Senhor e Salvador. Eu te seguirei pelo
resto da minha vida. Amém.”

EXPLICA OS ASPECTOS MAIS
I MPORTANTES DA VIDA CRISTÃ:
• Oração: Conversar com Deus e edificar um
relacionamento com Jesus.
• Bíblia: ler a palavra de Deus para entender
sua vontade, seu carácter e seu plano.
• Comunhão: Encontrar uma igreja ou
comunhão nas proximidades.
• Evangelização: Compartilhar o Evangelho
e sua nova experiência com Deus com os
outros.
Compartilham vossos endereços e encon
trem-se nos próximos três dias para edificar
um relacionamento. Ora pela pessoa e
se tornem amigos. E se possível, leva a
pessoa e vão a um culto na igreja ou um
pequeno grupo.

DIA GLOBAL DE EVANGELIZAÇÃO
Para as 20- páginas do manual de treinamento 3 Passos
visita: www.globaloutreachday.com
MOVIMENTO DE DEUS- EVANGELIZAÇÃO E UM ESTILO DE VIDA
Faça a decisão de compartilhar o Evangelho todos os meses,
semanas ou dias e seja parte do MOVIMENTO DE DEUS. Para
se inscrever, visita: www.god-movement.com
CADA PESSOA PODE ALCANÇAR ALGUÉM,
JUNTOS PODEMOS ALCANÇAR O MUNDO.

Compartilha seus
testemunhos em redes
sociais usando a
hashtag:
#GlobalOutreachDay

WERNER NACHTIGAL
Presidente Internacional
Global Outreach Day

Portuguese – Africa

A decisão de seguir Jesus é a decisão mais
importante da vida. Você agora tem o privilégio de levar a pessoa a Cristo. Faz-lhe
a pergunta decisiva: “Gostaria de conhecer
Jesus pessoalmente?” Se a resposta for
sim, faça uma simples oração e peça a ele
para orar consigo de todo o coração e
peça a Jesus para entrar em sua vida.
Pausa após cada frase para permitir que a
pessoa repita.

