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TÁTICAS DE GANHAR ALMAS 

Aula 06: "Como alcançar dez pessoas com uma equipe de dois" 

Rev. Mark Shutes. Traduzido por Juliany Chaves. 

 

NOTAS: 

 

 

 

 

 

 

 

PONTOS PRINCIPAIS: 

 Trabalhe com Deus. 

 Comunique-se com os novos contatos. 

 A comunicação dentro da equipe é essencial. 

 Entenda os pontos fortes e fracos de cada membro da 

equipe. 

 Mantenha a união. 

 

 

Esta lição irá concentrar-se nas especificidades de como 

ganhar almas. 

 

1. Você deve começar fazendo contatos. 

a. A chave no campo de missão é fazer contatos e 

conexões: 

 De um estranho, você faz um contato. 

 De um contato, você faz uma conexão. 

 De uma conexão, você faz um amigo. 

 De um amigo, você gera uma conversão. 

 

2. Quando seu jejum houver acabado, Deus começará a te 

direcionar para as pessoas. 

a. Conheça a voz de Deus, aprenda como o seu 

coração reage ao toque Dele: 

 Muitas vezes você vai sentir compaixão por 

alguém. 

 Você pode sentir Deus dizendo que você pode 

ajudar uma pessoa com algo (esse "algo" irá 

variar de acordo com a situação). 

b. Não perca uma oportunidade! 

 Você provavelmente vai perder os primeiros 

puxões no seu coração em relação a alguém e 

vai perceber que era Deus por causa da 

sensação de arrependimento por ter perdido 

essa oportunidade. 

 Quando isso acontecer, se arrependa e peça a 

Deus outra oportunidade, e não cometa esse erro 

novamente. 
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3. Adote-os. 

a. Apenas porque você pegou o contato de alguém  não 

significa que ele está salvo. 

b. Você precisa ganhar a confiança deles. 

c. Você tem que mostrar a eles que você tem algo que 

eles precisam: 

 Pode ser que você é o único apostólico que eles 

já conheceram. 

 Seja  um Cristão que as pessoas queiram imitar. 

 Não seja um desmotivador porque assim 

ninguém vai querer o seu Deus. 

d. Faça contato com eles 2 vezes por semana. 

e. Certifique-se de que eles saibam que você quer 

passar mais tempo com eles. 

f. Não os incomode a ponto de eles se fecharem e 

você nunca mais ouvir falar nada deles. 

 Para algumas pessoas, duas vezes por semana é 

demais. 

 Para algumas pessoas uma vez por dia não é o 

suficiente. 

 Use o seu senso em entrar em contato com 

pessoas, mas geralmente duas vezes por 

semana é uma boa regra. 

 

4. Uma vez que você ganha confiança, eles vão lhe 

perguntar sobre religião porque eles vão ver algo de 

diferente em você. 

a. Esta é uma porta aberta para o estudo bíblico. 

b. Seu estudo bíblico os direcionará para receberem o 

Espírito Santo. 

Compreenda a dinâmica da equipe - o que nos faz 

bem e que nos faz falhar. 

 

5. Forte com o fraco. 

a. Esta é uma solução testada pelo tempo para a 

criação de equipes: 

 O membro fraco é forçado a crescer apenas para 

manter-se atualizado. 

 Os fortes aprendem mais sobre sua própria força 

e liderança e muitas vezes suas próprias 

fraquezas. 
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6. Divulgação nunca é demais. 

a. Deus sempre nos abençoa quando nos propomos. 

 Já vimos isso em experiências passadas. Cada 

vez que a igreja entrega convites ou limpa o 

bairro, eles sempre crescem em número. Na 

maior parte do tempo, o crescimento não veio 

das pessoas que conversamos entregando os 

panfletos, mas de pessoas em que Deus abriu 

uma porta para nós ministrarmos. 

 

7. Resolução de conflitos. 

a. Comunicação e mais comunicação. 

b. Nós realmente devemos nos comunicar muito. 

c. É muito comum fazer suposições sobre 

comunicação. 

d. Nunca presuma, sempre converse sobre tudo. 

e. Pequenos problemas de comunicação são muitas 

vezes o primeiro lugar onde os conflitos surgem. 

f. Quando houver um conflito, sente-se para ouvir o 

máximo que puder de cada lado da questão. 

g. Olhe para o problema a partir do lado da pessoa que 

você tem ofendido. 

h. Ter o ponto de vista de ambos os lados permitirá que 

você faça uma decisão informada. 

i. Ambas as partes devem envolver-se para chegar a 

uma solução. 

 

8. Um só pode pôr 1000 pessoas para fugir; dois põem 

10.000. 

a. O trabalho em equipe nunca pode ser sobrestimado. 

b. É um princípio bíblico. 

 

9. Trabalho em equipe. 

a. O que faz uma equipe? 

 Mais de uma pessoa trabalhando em conjunto 

por um único objetivo. 

b. O que faz uma equipe forte? 

 Entende seus pontos fracos e fortes e como eles 

se relacionam com o resto da equipe. 

 Entende os pontos fracos e fortes de toda a 

equipe. 

c. O que faz uma equipe falhar? 
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NOTAS:  Saber de seu ponto fraco e não comunicá-lo aos 

membros da sua equipe, fazendo com que eles 

acreditem que esse é o seu ponto forte, mas não 

é. 

d. O que faz uma equipe ser bem sucedida? 

 Quando todos da equipe sabem quem é a melhor 

pessoa para uma tarefa específica. 

 Quando nós damos um empurrãozinho uns nos 

outros para trabalhar fora de nossa zona de 

conforto e encontrar novos talentos. 

 

10. União. 

a. A falta de união é a primeira coisa que nos leva ao 

fracasso. 

b. Nunca permita que as pequenas coisas te distraiam 

do grande objetivo. 

 

11. Equipes maiores trabalharão juntas no evangelismo. 

a. O foco será toda a cidade. 

 Não se trata apenas de uma questão de 

evangelizar em uma parte/seção da cidade; se 

trata de trabalho em equipe e ajudar uns aos 

outros. 

 Plantar uma semente no campo de outra pessoa. 

 Entender que pode ser  que você não trabalhe na 

mesma seção de vez em quando, mas Deus 

abençoará sua seção pelo fato de você ter 

ajudado outra parte da cidade. 

 

 

 

GABARITO:   C, A, D, A, B 
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Nome: ______________ Data: _________________ 

 

I. Fazendo contatos. 

A. Aprenda a reconhecer a voz de Deus. 

1. Esforce-se para aproveitar cada oportunidade. 

B. Adote as pessoas. 

1. Entre em contato com eles 2 vezes por semana. 

2. Ganhe a confiança deles. 

II. Dinâmicas de equipe. 

A. O forte com o fraco. 

B. Divulgação nunca é demais. 

C. Resolução de conflitos. 

1. Comunicação. 

2. Veja ambos os lados do problema. 

III. Trabalhe em uma equipe. 

A. Uma só pessoa põe 1.000 para fugir, mas dois põem 

10.000. 

B. Trabalhe em prol de um único objetivo. 

1. A união é vital. 

C. Compreenda suas fraquezas e pontos fortes. 
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Nome: ______________ Data: _________________ 

 

1. Qual das alternativas a seguir irá ajudá-lo a fazer novos 

contatos? 

a. Procurar pessoas que pareçam ser iguais a você. 

b. Quando você perder uma oportunidade, deixe para 

lá. 

c. Aprender a reconhecer a voz de Deus e o que Ele 

está pedindo. 

d. Fazer divulgação em um lugar onde ninguém tenha 

feito caminhadas de oração ou jejum porque é um 

vasto campo aberto. 

2. O que irá ajudá-lo a manter um contato? 

a. Usar o seu bom senso, mas geralmente usar a regra 

de contato de duas vezes na semana. 

b. Esperar até que você os veja novamente antes de se 

comunicar com eles de novo. 

c. Fazer contato com eles 1 vez ao mês. 

d. Colocar o número e nome deles ao lado do seu 

telefone e aguarde, pois a esperança é poderosa. 

3. Quais destes é um resultado comum de divulgação por 

parte da igreja? 

a. Crescimento da união no corpo da igreja. 

b. Deus abre uma porta inesperada. 

c. A equipe sacode a poeira de seus pés quando eles 

deixam a área porque o juízo virá sobre eles. 

d. Alternativas A e B. 

4. Quais das seguintes afirmativas fará uma equipe ser bem 

sucedida? 

a. Comunicar e analisar o conflito por ambos os lados. 

b. Encontrar um companheiro que tenha os mesmos 

pontos fortes e fracos que você. 

c. Se o seu companheiro não tiver o Espírito Santo, 

então não perca tempo falando sobre tudo. 

d. Focar em todos os detalhes até que tudo esteja 

perfeito antes de focar na missão. 

5. Quais das seguintes afirmativas fará uma equipe fracassar? 

a. Quando eles derem um empurrãozinho uns nos 

outros para trabalhar fora da zona de conforto e 

encontrar novos talentos. 

b. Não contar suas fraquezas para os membros da sua 

equipe e trabalhar como se elas fossem seus pontos 

fortes. 

c. Entender seus pontos fracos e fortes e como eles se 

relacionam com o resto da equipe. 
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d. Entender os pontos fracos e fortes de toda a equipe. 
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Nome: ______________ Data: _________________ 

 

Quais são os três pontos que se destacaram para você? 

 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

 

Em qual ponto você vai se esforçar para aplicar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, compartilhe qualquer outra reflexão ou testemunhos: 

 


