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Aula 04: "Métodos de Evangelismo" 

Reverendo Scotty Slaydon. Traduzido por Juliany Chaves. 

 

NOTAS: 

 

 

 

 

 

 

 

PONTOS PRINCIPAIS: 

 O evangelismo não é um evento, é um estilo de vida. 

 Adapte-se! Não idolatre o método. 

 Regozijai-vos uns com os outros com cada alma ganha. 

 Todos na Igreja devem usar seus dons evangelísticos. 

 

 

O evangelismo não é um evento, é um estilo de vida 

A maior responsabilidade da igreja é a evangelização. 

Quando se torna um estilo de vida, qualquer hora e qualquer 

lugar é tempo para evangelizar. Você não tem que esperar por 

um dia especial ou evento para o evangelizar. 

Muitos já me perguntaram qual é o segredo para o 

avivamento de El Salvador, e eu posso apontar para o fato de 

que nosso povo vive o evangelismo todos os dias.  Eles não 

ficam esperando por um evento específico. Todo o resto fica 

em segundo plano frente ao propósito de ganhar almas. 

Há algumas coisas que podem ser novas ou diferentes, 

mas devemos fazer o possível para alcançar o mundo. Somos 

ordenados a ir e alcançar o mundo, e não esperar que eles 

venham até nós. 

Um dos maiores malefícios de nossa igreja moderna é que 

elas são prédios construídos. 

 Esperamos que o pecador entre para dentro de nossas 

quatro paredes. 

 Esperamos que eles venham e nos visitem. 

 Muitas pessoas pensam que o evangelismo é o que 

acontece na igreja no domingo à noite. 

 Se nós não tivéssemos igrejas construídas, estaríamos 

nas ruas ganhando almas? 

 Mesmo que enchêssemos todas as nossas igrejas, nós 

ainda nem sequer chegaríamos perto da população 

mundial. 

Há muitas maneiras de evangelizar: 

 Evangelismo Pessoal; 

 Estudos Bíblicos; 
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 Fantoches; 

 Peças de teatro; 

 Música; 

 Rotas de ônibus; 

 Clínica de ajuda humanitária; 

 Programa de rádio; 

 Encontros nas ruas; 

 Porta à porta; 

 Grupos de células; 

 Panfletagem; 

 Ministrações para crianças; 

 Clube de idiomas; 

 Ensino... 

A chave é evangelizar, não importa o método ou o que está 

disponível. Se não estivermos dispostos a aceitar coisas novas, 

programas, ou métodos, então vamos ficar atolados na 

mediocridade e nunca avançaremos. Vamos ser deixados para 

trás enquanto Deus encontra alguém para começar seu 

trabalho. 

Serpente de bronze 

"Disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente 

ardente, e põe-na sobre uma haste; e será que viverá todo o 

que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma 

serpente de bronze, e a colocou sobre uma haste; e sucedia 

que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava 

para a serpente de bronze, vivia." (Números 21:8-9, NVI) 

Israel tinha murmurado contra Deus. Deus mandou 

serpentes ardentes para morder-lhes e uma grande quantidade 

de pessoas morreram. Israel clamou, e Deus ouviu o seu 

clamor. Foi ordenado a Moisés que fizesse uma serpente de 

bronze, e que a levantasse sobre uma poste. Quem fosse 

mordido poderia olhar para a serpente e eles seriam curados. 

Depois  disso, não ouvimos mais nada sobre a serpente 

de bronze até o livro de 2 Reis, (mais de 300 anos mais tarde), 

mas agora as coisas mudaram. Israel está queimando incenso 

a esta mesma imagem que serviu para curá-los. 2 Reis 18:4 

(NVI). "Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os 

bosques, e fez em pedaços a serpete de metal que Moisés 

fizera. Porquanto até àquele dia os filhos de Israel lhe 

queimavam incenso, e lhe chamaram Neustã". Algo que Deus 

usou para um período específico de tempo nunca deve se 

tornar em objeto de adoração ou algo intocável. 

Existem métodos de evangelismo que utilizamos no 

passado que podem não funcionar para sempre. Esteja 
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vêm, sistemas vão, mas o objetivo da Igreja permanece o 

mesmo. ALMAS! 

Quando olharmos para Paulo, vemos que ele estava 

disposto a fazer qualquer coisa para salvar almas. "Tornei-me 

fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para 

todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns" (1 

Coríntios 9:22, NVI). Isto não significa que vamos ignorar os 

princípios cristãos, nem que estamos dispostos a pôr de lado o 

nosso próprio bem, a fim de ganhar alguém para o Senhor. 

Paulo compreendeu que a prioridade da Igreja era a de 

ganhar almas para Cristo. Todo o resto é secundário. Se 

utilizamos um novo sistema de evangelismo, isto não significa 

que estamos abandonando os princípios bíblicos. 

 Evangelismo Pessoal – de um em um. 

o Colegas de trabalho. 

o Colegas de estudo. 

o Vizinhos. 

o Família. 

 Estudos Bíblicos – de um em um ou em grupos. 

o Em uma casa. 

o Em um grupo. 

 Rotas de ônibus. 

o Crianças. 

o Portadores de deficiência. 

 Programa de rádio. 

o Evangelismo nas casas. 

o Alcançar a aqueles que não têm possibilidade de 

ir a uma reunião pública. 

 Música. 

o Concertos. 

o Gravações. 

 Encontros nas ruas. 

o Todos estes são bons para a igreja reunir-se. 

o Impacto de fé. 

 Porta a porta. 

o Alguns só serão atingidos através deste método. 

 Grupos de células. 

o Constrói amizades. 

o Capacita membros para uma maior liderança. 

 Ensino. 

o Escola Dominical. 

 Clube de idiomas. 

o Oportunidade para estudantes estrangeiros e 

imigrantes aprenderem a língua local. 

o Oportunidade para moradores locais aprenderem 

uma língua estrangeira. 
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o Atrai pessoas que nunca entrariam numa igreja. 

o Chama a atenção e obtém uma multidão. 

o Dá a Deus a oportunidade de realizar um milagre 

público. 

 Fantoches.  

o Muito eficaz para crianças. 

 Peças de teatro. 

o Mais aceito em nossos dias. 

o Apresenta o evangelho de uma maneira não 

tradicional. 

 Clínica de ajuda humanitária. 

o Cuidá-los irá abrir o coração deles para a 

mensagem. 

o É um mandamento bíblico. 

1 Coríntios 10:33. "Assim como também eu em tudo 

agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o 

de muitos, para que assim se possam salvar." O que importa 

não somos nós; mas o reino de Deus. Paulo compreendeu que 

ele mesmo não era o mais importante, mas a salvação de 

almas era sua prioridade. Ele pode ter mudado a si mesmo, 

negado o seu próprio bem, ou mesmo mudado sua abordagem 

de evangelismo. 

Alguns dizem: "Eu não gosto deste método de 

evangelismo pois não é assim que eu faço", mas este não é o 

propósito. Apesar de não gostar ou não se sentir confortável 

com isso, nós ainda podemos utilizá-lo se isso significar salvar 

uma alma. Não critique alguém que usa um sistema ou 

programa diferente, pelo contrário, alegrai-vos com eles no que 

Deus está fazendo por eles. 

O evangelismo é para toda a igreja e não apenas para 

os pregadores. 

Nem todos tem o mesmo dom de evangelismo. 

 Alguns testemunham facilmente de um em um. 

 Alguns ministram melhor estudos bíblicos. 

 Alguns treinam melhor. 

 Alguns são melhores com crianças. 

 Alguns cantam melhor. 

 Alguns pregam melhor. 

Nós NÃO TEMOS que fazer tudo. Nenhum desses é melhor 

do que o outro; e todos eles complementam um ao outro no 

corpo de Cristo. Nosso objetivo no evangelismo é o mesmo que 

o de Paulo "…por todos os meios possíveis que eu poderia 

salvar alguns".  
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GABARITO:   C, C, D, C, D 
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Nome: ______________ Data: _________________ 

 

I. O evangelismo é um estilo de vida 

A. Quando se torna um estilo de vida, qualquer hora e 

qualquer lugar é tempo para evangelizar. 

B. Um dos maiores malefícios de nossa igreja moderna é 

que elas são prédios construídos. 

1. Esperamos que o pecador entre para dentro de 

nossas quatro paredes. 

2. Esperamos que eles venham e nos visitem. 

3. Muitas pessoas pensam que o evangelismo é o que 

acontece na igreja no domingo à noite. 

4. Se nós não tivéssemos igrejas construídas, 

estaríamos nas ruas ganhando almas? 

5. Mesmo que enchêssemos todas as nossas igrejas, 

nós ainda nem sequer chegaríamos perto da 

população mundial. 

II. Muitos métodos de evangelismo. 

A. Evangelismo Pessoal. 

B. Estudos Bíblicos. 

C. Ministrações de rua. 

D. Fantoches. 

E. Peças de teatro. 

F. Música. 

G. Rotas de ônibus. 

H. Clínica e ajuda humanitária. 

I. Programa de rádio. 

J. Encontros nas ruas. 

K. Porta a porta. 
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L. Grupos de células. 

M. Panfletagem. 

N. Ministrações para crianças. 

O. Clube de idiomas. 

P. Ensino... 

III. Serpente de bronze 

A. Algo que Deus usou para um período específico de 

tempo nunca deve se tornar em objeto de adoração ou 

algo intocável. 

B. Existem métodos de evangelismo que utilizamos no 

passado que podem não funcionar para sempre. 

1. Esteja disposto a mudar. 

2. Não idolatre o método! Adapte-se! 

C. Sistemas vêm, sistemas vão, mas o objetivo da Igreja 

permanece o mesmo. ALMAS! 

D. Se utilizamos um novo sistema de evangelismo, isto não 

significa que estamos abandonando os princípios 

bíblicos. 

IV. Exemplos de Evangelismo: 

V. Conclusão de "Métodos". 

A. Alguns dizem: "Eu não gosto deste método de 

evangelismo pois não é assim que eu faço", mas este 

não é o propósito. 

B. Apesar de não gostar ou não se sentir confortável com 

isso, nós ainda podemos utilizá-lo se isso significar 

salvar uma alma. 

C. Não critique alguém que usa um sistema ou programa 

diferente, pelo contrário, alegrai-vos com eles no que 

Deus está fazendo por eles. 

D. O evangelismo é para TODA a igreja e não apenas para 

os pregadores. 
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E. Nós NÃO TEMOS que fazer tudo na igreja. Nenhum 

desses é melhor do que o outro; e todos eles 

complementam um ao outro no corpo de Cristo. 

F. Nosso objetivo no evangelismo é o mesmo que o de 

Paulo "…por todos os meios possíveis que eu poderia 

salvar alguns".  
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Nome: ______________ Data: _________________ 

 

1. O evangelismo não é um evento - o que é? 

a. Uma festa. 

b. Um seminário. 

c. Um estilo de vida. 

d. Férias. 

 

2. Qual das alternativas a seguir não descreve um método de 

evangelização? 

a. Fantoches. 

b. Evangelismo Pessoal. 

c. Sair com os contatos para as baladas. 

d. Porta a porta. 

 

3. Para tornar-se bem sucedido pessoalmente/no grupo de 

evangelismo, você deve... 

a. Adaptar-se. 

b. Estar disposto a mudar. 

c. Não idolatrar o método. 

d. Todas as opções anteriores. 

 

4. Qual é o principal objetivo do evangelismo? 

a. Tornar-se uma igreja famosa entre outras igrejas. 

b. Aparecer com o melhor sistema de evangelismo. 

c. Ganhar mais almas. 

d. Agradar a nós mesmos porque nós gostamos de se 

juntar com os outros membros da igreja. 

 

5. Quem tem que fazer evangelismo em minha igreja? 

a. Pastor. 

b. Bispo/Supervisor. 

c. Evangelista. 

d. Todos. 

  



Plantar & Crescer  Global  Página 10 

Aula 10.106.04: Métodos de Evangelismo: 

NOTAS: QUESTÖES DISCURSIVAS 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

Quais são os três pontos que se destacaram para você? 

 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

 

O que é um ponto que você vai se esforçar para aplicar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, compartilhe qualquer outra reflexão ou testemunhos: 

 


