
 

© 2012-2018  do Plantar &Crescer 

 

Plantar &Crescer 
TÁTICAS DE GANHAR ALMAS 

Aula 05: "Táticas de Evangelismo" 
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NOTAS: 

 

 

 

 

 

 

 

PONTOS PRINCIPAIS: 

 Prepare o caminho do Senhor. 

 Considere o ambiente (público, neutro, casa). 

 Trabalhar como uma equipe. 

 

 

Táticas, 1a: A ciência e a arte de dispor e 

manobrar forças em combate, 1b: a arte ou 

habilidade de empregar meios para atingir um 

fim ("Tática". Merriam-Webster.com. Merriam-

Webster, n.d. Web. 31 de Julho de 2018). 

 

Quase todo evangelismo é bom. No entanto, a coisa 

mais importante é sair em lugares públicos e conhecer 

pessoas. Jesus disse que Ele nos faria pescadores de homens. 

Como um pescador, você precisa saber qual isca em particular  

captura certo peixe, e o local adequado para pescá-los. Há 

muitas táticas  diferentes. Mas ele deve ter todo o seu 

equipamento reunido e ir. Os peixes NUNCA vão chegar até ele. 

Ele DEVE ir e encontrar os peixes. 

Não podemos esperar que as pessoas venham a nós; 

nós devemos ir encontrá-las. 

Jesus enviou Seus discípulos diante dele para se 

prepararem para a Sua vinda. Depois, Jesus vai para a cidade e  

ministra a Palavra com poder. Após sua morte, sepultamento e 

ressurreição, Jesus enviou Seus discípulos para ir e pregar o 

Evangelho a todas as nações. Eles teriam feito isso da mesma 

maneira da qual foram ensinados. No entanto, este tempo 

preparou o povo para receber o batismo do Espírito Santo, 

através do arrependimento, o batismo nas águas, e 

testemunhar  sinais e maravilhas. Em outras palavras, eles 

ainda estavam preparando o caminho para Jesus. Eles ainda 

estavam fazendo os mesmos princípios. Pregando as Boas 

Novas através de sinais e maravilhas, testificando do que 

tinham visto e ouvido. Não é diferente de hoje. 
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NOTAS: Táticas para um em um: Evangelismo diário 

Evangelizar diariamente é muito importante e vital. 

Antes que você possa alcançar as multidões, você precisa 

montar uma equipe. Onde você encontra a equipe? O Senhor 

chamou 12 discípulos antes de lançar seu ministério 

publicamente. Jesus disse: "Eu faço o que vejo meu pai fazer." 

Ele seguiu o Espírito e chamou seus discípulos para segui-Lo. 

Nas ruas, quando você for trabalhar, não se esqueça do 

trabalho do Senhor, e aproveite as oportunidades que o Senhor 

colocará em seu caminho. 

Um ministro estava ao lado de seu caminhão com 

reboque quando um homem parou ao lado em um carro. Este 

homem perguntou ao ministro se ele poderia ajudá-lo a puxar 

seu trailer para outro local usando o caminhão. O ministro 

concordou, e eles trabalharam juntos por um tempo para 

conseguir puxar o trailer. Depois que eles haviam puxado o 

trailer, o coração deste homem começou a se abrir por causa 

do generoso sacrifício do ministro dando seu tempo e 

caminhão para isso. O ministro começou a falar com o homem 

sobre o batismo do Espírito Santo, logo depois de o homem ter 

se arrependido de seus pecados. Bem ali no caminhão do 

ministro, o homem levantou as mãos e começaram a invocar 

juntos ao Senhor. Em poucos minutos ele estava falando em 

outras línguas e Deus o encheu com o Espírito Santo. Alguns 

dias mais tarde, ele e um amigo dele foram batizados no Nome 

do Senhor Jesus Cristo. 

Outro ministro dos Estados Unidos, ao viajar para o 

exterior, parou para cortar o cabelo. A cabeleireira perguntou o 

que ele estava fazendo e para onde estava indo. Ele disse que 

ia viajar naquele mesmo dia de avião para uma determinada 

cidade na Rússia. A senhora estava tão animada, ela disse que 

ela tinha vivido lá por vários anos, e que a sua amiga que é da 

mesma cidade havia ficado com ela e estava voando para lá no 

mesmo dia e para a mesma cidade, no mesmo voo. Uau! A 

única informação que este ministro tinha era um nome, sem 

foto, sem endereço, além disso e o vôo estava cheio com várias 

centenas de pessoas. O ministro e sua esposa oraram e 

pediram a Deus para ajudá-los a encontrar esta senhora. 

Assim, na chegada à Sibéria (Rússia), o ministro e sua esposa 

pisaram para fora do avião o mais rapidamente possível e 

esperaram Deus dizer a eles quem era a mulher. Não demorou 

muito e ambos sentiram o impulso do Espírito, e eles foram, e 

conversaram com ela. Deus abriu uma porta através desta 

situação, e pela graça de Deus, uma igreja será aberta nesta 

cidade. 

Deus sabe onde estão as pessoas sedentas; nós 

simplesmente devemos estar atentos ao Espírito e segui-Lo 

para que ele nos conduza a muitas almas. 
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NOTAS: Criando um ambiente neutro 

 Reunião com Café: Enquanto Mark & Robin Shutes 

foram para Bielorrússia, o Reverendo Raymond Nicholls 

pediu-lhes para supervisionar as Reuniões com Café. A 

equipe preparou café, biscoitos e chás, fizeram peças 

teatrais e jograis para entreter e convidaram as pessoas 

para virem gratuitamente. Através deste ministério, o 

Senhor abriu muitas portas para dar estudos bíblicos e 

muitas pessoas foram batizadas em nome de Jesus . 

Deus também encheu muitos com o Espírito Santo. O 

Senhor começou a se mover de maneira poderosa e 

pelo menos sete pessoas receberam o Espírito Santo ali 

mesmo na reunião com café! 

 Ensinando Artes Marciais: Um jovem que fazia parte da 

equipe da Bielorrússia ensinou aos jovens artes 

marciais. Em vez de tomar o dinheiro pelo seu serviço, 

ele lhes disse que tinham que vir às suas reuniões de 

estudo bíblico. Assim, logo após o treino havia uma 

classe de estudo da Bíblia. Ele foi capaz de conquistar 

pessoas para o Senhor através deste ministério. 

 Jantares da vizinhança: Mark & Robin Shutes, com sua 

equipe na Letônia, puderam realizar um jantar com 

alguma apresentação em sua casa e convidaram os 

seus vizinhos. Mais de 40 pessoas apareceram e 

metade deles eram visitantes. Durante a apresentação, 

o Evangelista Michael Bower testificou o que Deus fez 

em sua vida. Isto deu-lhes uma porta aberta com seus 

vizinhos. 

 Clube inglês/Aulas de idioma: Em nações estrangeiras 

temos aulas para aqueles que querem aprender uma 

língua estrangeira. Isso dá uma oportunidade de 

encontrar-se com pessoas e ministrar a elas. Alguns 

também acolhem Clubes de Inglês, onde eles se reúnem 

informalmente para conversarem, jogar games e ter 

comunhão, tudo para melhorar as habilidades em 

Inglês. 

 Idéias adicionais para reuniões neutras: Aulas sobre 

casamento, criação dos filhos, e família provaram ser 

grandes maneiras alcançar sua comunidade. Passeios 

de homens e chás entre as mulheres também têm 

sempre sucesso  em trazer novas pessoas em sua 

igreja. 

 Evangelismo de rua: Nas ruas de Riga, Letônia, a equipe 

tocava música, testemunhava às pessoas que 
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passavam, distribuíam convites e oravam pelos 

enfermos. Todos os sábados nos meses de verão, eles 

realizavam evangelismo de rua, às vezes em dois locais. 

Isto abriu uma grande porta para se encontrar com as 

pessoas, e Deus acrescentou à igreja através deste 

ministério. Na América do Sul, Reverendo Monte 

Showalter costumava ir para a praça da cidade e 

começar a cantar canções e as pessoas se reuniam ao 

redor dele, e então ele começava a pregar o Evangelho. 

Eles puderam iniciar muitas igrejas através deste 

método de evangelismo. 

 Acampamentos de jovens, Acampamentos de família: 

Estes tipos de reuniões podem ser caras. No entanto, se 

devidamente planejada, você pode cobrar uma taxa 

justa e convidar patrocinadores para fazer parte. Você 

pode fazer um enorme impacto sobre os jovens, 

crianças e famílias através dos acampamentos. 

 Distribuição de Sopa: Em Sillimae, Estônia, o Pastor 

Vadim abriu um local de distribuição de sopa para 

alcançar entre 30 a 50 pessoas todas as semanas, 

aproveitando assim para falar a eles sobre o Senhor. 

Este tem sido um enorme sucesso em Sillimae e tem 

ajudado a crescer a Igreja lá. Ele levou também comida 

e outros suprimentos para os pobres em vilas que 

rodeiam a cidade, e começou várias igrejas e pontos de 

pregação através deste ministério. Em Riga, Letônia, há 

uma enorme porta aberta para ministrar nesta área 

através da abertura de um refeitório para os pobres 

usando produtos da Cruz Vermelha. 

 Oração pelos doentes: Orando para que as pessoas 

sejam curadas em suas casas é uma maneira 

maravilhosa de ver muitos vindo a Deus. O momento em 

que o poder de Deus se manifestar, Ele irá atrair as 

pessoas para Si. Temos de atravessar as portas que 

Deus abriu para nós orarmos pelos enfermos e mostrar 

compaixão por elas em prol da cura. 

Prepare o caminho do Senhor 

Enquanto dois ministros viajavam para um país para 

evangelizar, o Senhor deu uma oportunidade para eles orarem 

por uma senhora que estava paralisada. O objetivo era 

começar uma igreja nesta cidade. O poder de Deus se 

manifestou grandemente a ponto de que naquele mesmo dia 

Deus levantou esta senhora e a curou completamente. Deus 

proporcionou muitas oportunidades de ministrações  através 

deste milagre. Há muitas igrejas que abriram as portas para 
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receber este ministério. Alguns destes grupos têm recebido a 

revelação da unicidade de Deus e o batismo em nome de 

Jesus. 

Um ministro e sua esposa foram convidados a ir para a 

casa de uma senhora  e orar por ela. Ela tinha câncer e 

acreditava que Deus iria curar ela. Ela não sabia sobre a 

Unicidade, o batismo em nome de Jesus, ou sobre receber o 

Espírito Santo. Assim que eles oraram, o poder de Deus veio 

sobre ela, e ela começou a louvar e exaltar o nome do Senhor. 

Na semana seguinte ela foi ao médico e fez exames, os 

resultados indicavam que não havia mais câncer. Louvado seja  

Deus! Através deste milagre, a senhora pediu a este casal para 

voltar à casa dela para conversar mais. Eles ensinaram-lhe o 

Evangelho, ela ergueu as mãos e Deus a encheu com o Espírito 

Santo. Ela foi então batizada em nome de Jesus. 

Uma visão: Uma noite no final de um culto, o Senhor deu 

uma visão a um irmão, ele viu o Espírito de Deus se movendo 

na cidade e entrando nas casas. Ele viu o Espírito de Deus, 

como uma nuvem, e entrava em uma casa onde as pessoas 

tinham necessidades, ele sentiu o desejo do Espírito de 

ministrar a eles, e então ele sentia a frustração do Espírito de 

estar incapaz de ajudá-los. Ele saía daquela casa  e ia para a 

próxima casa, e acontecia a mesma coisa. Ele queria tanto 

ministrar a eles, mas não podia. Após isto acontecer em 

diversas casas, o homem ouviu um grito que parecia vir do 

próprio interior de Deus, e o grito de Deus foi: "ONDE ESTÁ O 

MEU CORPO?" Ele pensou por um momento e entendeu que 

Deus estava falando sobre Sua Igreja, pois somos o Corpo de 

Cristo. Sem o seu Corpo, Ele não poderia ministrar às 

necessidades das pessoas. 

O Senhor disse aos Seus discípulos para ir em todo o 

mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Quando nós 

vamos, estamos preparando o caminho para o Senhor.  Quando 

nós vamos, estamos preparando para serem parte do corpo de 

Cristo e estar com Ele. Ai daqueles que não recebem o 

Evangelho, porque o Senhor vai voltar à terra com Seus santos 

e os anjos para declarar o juízo sobre o mundo por não receber 

a Sua Palavra. 

Ai de nós se deixarmos de pregar o Evangelho de Cristo. 

Nós somos a luz do mundo, não podemos esconder essa luz, 

mas devemos falar abertamente de Jesus a todos os povos. 

Este Evangelho do Reino deve ser pregado a todo o mundo, e 

então virá o fim. 

PREPARE O CAMINHO DO SENHOR! 

Nathan Shutes compartilha seu pensamento de busca: 
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" Ele é tão bom para mim, Jesus no Comando, 

Maravilhosa Graça, eu fui liberto. Estas são todas 

músicas incríveis, mas onde estão as músicas que nos 

levam para além de nós mesmos? "A vida é muito curta 

para ser infeliz", eu uso essa frase para ser o meu lema, 

mas a vida é realmente muito curta para sentar aqui e 

ver as pessoas irem para o inferno! 

Onde está a carga, onde estão as minhas 

lágrimas, onde está o meu jejum, onde está a minha 

oração por algo além de mim? Quando foi a última vez 

que a compaixão pelos perdidos fez você dobrar os 

joelhos? Você pode se lembrar da última vez que você 

jejuou pelos perdidos de sua cidade, da sua rua, ou até 

mesmo da sua família? Deus, que eu não seja a razão 

de alguém ir para o inferno. 

A vida não é para me agradar; é para ganhar o 

perdido. A vida não é só para eu ter prazer; é também 

para ter a Deus. Não é o quanto de dinheiro posso obter, 

quanta  diversão, quantos amigos consigo ou quantas 

posses eu tenho. A vida é também saber quantas 

pessoas Deus me ajudará a ganhar. 

O filme, a Lista de Schindler é sobre um homem 

que está comprando os judeus de um campo de 

concentração nazista para empregar em sua própria 

fábrica. Ele está fazendo isso para salvar suas vidas e 

as remover do horrível estado dos campos de 

concentração. No final, Schindler está em lágrimas, 

porque ele nunca vendeu seu casaco de pele para 

comprar mais algumas pessoas, ele nunca vendeu seu 

carro para pagar por mais algumas pessoas. 

No final da vida quais serão os seus 

arrependimentos? Quantas pessoas a mais você 

poderia ter ganho se não fosse tão egoísta, se você não 

tivesse vivido como se sua vida fosse sua, mas de 

Cristo? A nossa alma deve clamar/queimar pelos 

perdidos. 

Tome um momento para imaginar o seguinte: No 

julgamento existem duas filas em frente a você. A 

primeira à sua esquerda são as pessoas que você 

impactou de forma negativa e as levou para longe de 

Deus. Você vê as pessoas de quem você fofocou, o 

homem com que você gritou quando ele te cortou, a 

menina com que você foi cruel, o menino que mostrou 

interesse em Deus mas você estava ocupado demais ou 

era muito descolado para ser seu amigo, o homem que 

abriu uma porta para você e você nunca disse obrigado. 

Nesta fila também estão alguns de seus familiares e 
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parentes mais próximos. Estes são as pessoas que você 

prejudicou, as pessoas que você nunca ganhou, e as 

que você nunca tentou ganhar. ELES NUNCA 

REJEITARAM A CRISTO PORQUE VOCÊ NUNCA O 

APRESENTOU A ELES! Você nunca deu a eles uma 

chance de ser salvo! 

Para a direita há outra fila; é a fila de pessoas 

que são salvas devido a sua contribuição. Lágrimas vão 

rolar de seu rosto e sua alma estará despedaçada 

quando vir estas duas filas por causa das pessoas que 

você rejeitou. A fila das pessoas com que você nunca 

falou será a maior. Todas elas estarão aos gritos 

perguntando a você o por quê de você nunca ter falado  

de Deus para elas. Por que você nunca pediu-lhes para 

viessem à igreja. Eles saberão seus destinos quando 

estiverem perante Deus e gritarão. Deus, que eu não 

seja a razão de alguém ir para o inferno. Deus, que eu 

não seja a razão de alguém ir para o inferno. Deus, que 

eu não seja a razão de alguém ir para o inferno". 

Guerra táctica 

Um casal queria ajudar pessoas a serem salvas, 

entretanto, eles estavam em uma missão e não sabiam falar o 

idioma muito bem. Eles buscaram ao Senhor e pediram a Deus 

para os guiar para as pessoas. Então, no ônibus, trem, metrô, 

ou qualquer lugar que fossem, eles buscavam a Deus para que 

não perdessem uma oportunidade de falar com alguém. Eles 

falavam com as pessoas onde quer que estivessem e se eles 

encontrassem um bom contato eles anotavam seus nomes e 

telefones. Esta pessoa seria inscrita em uma lista de oração 

que seria levada a Deus todos os dias. Eles amarravam os 

poderes demoníacos que prendiam estas pessoas cativas, e 

intercediam por elas. Depois, eles convidavam estas pessoas 

para visitarem a  sua casa e então começavam a dar estudos 

bíblicos. Em dois anos, cerca de 116 pessoas daquela lista 

foram batizadas em nome de Jesus e foram cheias com o 

Espírito Santo. 

Satanás tem cegado os olhos das pessoas para que eles 

não possam ver a verdade. Ninguém vem a Deus sem que Ele o 

tenha chamado. 

Faça uma lista de nomes começando com a sua família 

e amigos, e comece a orar por eles diariamente. Amarre os 

poderes demoníacos e interceda pela salvação deles, para que 

Deus abra seus corações e os atraia, e que Deus abra uma 

porta para você ministrar a eles. Depois de fazer isso por vários 

dias, comece a convidá-los para a sua casa para jantar , não 

vai demorar muito até que você passe por todos da lista de 

oração ,pois Deus lhes dará o arrependimento para a vida. 
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Aqui está uma lista de itens para ganhar com sucesso as almas 

em sua lista de oração: 

1. Escreva pelo menos dez nomes, começando com todos 

os membros da família e amigos que moram perto o 

suficiente para que você possa dar estudos bíblicos. 

2. Ore todos os dias por aqueles em sua lista. 

3. Jejue uma refeição por cada pessoa da lista. 

4. Faça um contato pessoal com cada pessoa uma vez por 

semana. 

5. Convide aqueles em sua lista para um culto ou evento. 

6. Pergunte àqueles em sua lista se gostariam de receber 

um estudo bíblico. 

7. Tenha fé que Deus irá trabalhar na vida de cada alma 

em sua lista. 

 

 

 

GABARITO:   B, C, D, B, A 
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NOTAS: RESUMO DO ALUNO 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

I. Vá e encontre os peixes! 

II. Táticas para um em um: Evangelismo diário. 

A. Ministrar diariamente é muito importante e vital. 

B. Antes que você possa alcançar as multidões, você 

precisa montar uma equipe. 

C. Deus sabe onde estão as pessoas sedentas; nós 

simplesmente devemos estar atentos ao Espírito e 

segui-Lo para que ele nos conduza a muitas almas. 

III. Criando um ambiente neutro. 

A. Reunião com Café. 

B. Habilidades de ensino (Artes Marciais, música). 

C. Jantares da vizinhança. 

D. Clube de inglês/Aulas de idioma. 

E. Idéias adicionais para reuniões neutras. 

1. Aulas sobre casamento, paternidade e família. 

2. Eventos para homens. 

3. Eventos para mulheres. 

F. Evangelismo de rua. 

G. Acampamentos de jovens, Acampamentos de família. 

H. Distribuição de Sopa. 

I. Oração pelos doentes. 

IV. Prepare o caminho do Senhor! 

A. Satanás tem cegado os olhos das pessoas para que eles 

não possam ver a verdade. 

B. Ninguém vem a Deus sem que Ele o tenha chamado. 

C. Faça uma lista de nomes e comece a orar por eles 

diariamente. Comece com sua família e amigos. Amarre 
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os poderes demoníacos e interceda pela salvação deles, 

para que Deus abra seus corações e os atraia para Ele, 

e que Deus abra uma porta para você ministrar a eles.  

Depois de fazer isso por vários dias, comece 

convidando-os um a um para a sua casa para jantar , 

não vai demorar muito até que você passe por todos da 

lista de oração ,pois Deus lhes dará o arrependimento 

para a vida. 
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NOTAS: QUESTIONÁRIO 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

1. Jesus disse que Ele faria discípulos… 

a. Ajudantes de homens. 

b. Pescadores de homens. 

c. Líderes de homens. 

d. Servos de homens. 

 

2. Qual é o pensamento correto acerca do evangelismo? 

a. Temos que esperar até que Deus nos dê novas 

pessoas. 

b. Nunca devemos sair e encontrar pessoas por nossa 

conta. 

c. Devemos ir e encontrá-los. 

d. Devemos pedir ao nosso pastor para encontrá-las 

por nós. 

 

3. Para preparar o caminho para Cristo voltar é preciso ir e 

encontrar pessoas e conduzi-las através de/do: 

a. Um seminário sobre casamento e conselhos 

familiares. 

b. Arrependimento e recebimento de Jesus em seus 

corações. 

c. Arrependimento, com batismo nas águas em nome 

do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o recebimento 

do Espírito Santo (com evidência de falar em 

línguas). 

d. Arrependimento, como batismo nas águas em nome 

de Jesus Cristo, e o recebimento do Espírito Santo 

(com evidência de falar em línguas). 

 

4. O que você precisa criar antes que você possa alcançar as 

multidões? 

a. Uma igreja construída. 

b. Uma equipe. 

c. Uma boa estratégia de marketing (cartões de 

negócio, panfletos, etc.). 

d. A reputação de si mesmo como ministro. 

 

5. O que você deve fazer para que você não perca uma porta 

aberta para ministrar (evangelizar) a alguém? 

a. Estar atento ao Seu Espírito e segui-Lo conforme ele 

indicar. 

b. Seguir seu colega de equipe. 

c. Dar ofertas na igreja. 

d. Ligar para o seu pastor. 
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QUESTÖES DISCURSIVAS 

 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

Quais são os três pontos que se destacaram para você? 

 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

 

Em qual um ponto que você vai se esforçar para aplicar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, compartilhe qualquer outra reflexão ou testemunhos: 

 


