Evangelismo
O que é Evangelismo?
Evangelizar é contar a outros as boas novas acerca do que Jesus Cristo fez para
salvar pecadores. Para que você faça isso você deve dizer a outros que:
1. Deus é santo (1Jo 1.5). Ele é o criador de todas as coisas (Gn 1.1).
2. Todas as pessoas são pecadores que merecem a ira justa e eterna de Deus
(Rm 3.10-19; Mc 9.48; Ap 14.11).
3. Jesus Cristo, o qual é plenamente Deus e plenamente homem, viveu uma
vida sem pecado, morreu na cruz para carregar a ira de Deus no lugar de
todos aqueles que haveriam de crer nele, e ressuscitou do sepulcro para dar
vida eterna ao seu povo (Jo 1.1; 1Tm 2.5; Hb 7.26; Rm 3.21-26; 2Co 5.21;
1Co 15.20-22).
4. O único modo de alguém ser salvo da punição eterna e ser reconciliado
com Deus é arrepender-se do pecado e confiar em Jesus Cristo para a salvação (Mc 1.15; At 20.21).
Evangelizar é contar a outros essa mensagem básica

Quem Deve Evangelizar?
Embora alguns talvez queiram deixar o evangelismo para os pregadores, os
especialistas em apologética, ou talvez simplesmente para os que são extrovertidos, o Novo Testamento declara que todos os cristãos devem evangelizar:
Exemplo: Nós vemos isso no exemplo dos primeiros cristãos: “Entrementes,
os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra” (At 8.4). E Atos

11.19-21 nos conta que todos os discípulos evangelizavam à medida que se
espalhavam para além de Jerusalém.
Instrução: Pedro instrui todos nós a estarmos “sempre preparados para responder a todo aquele que vos [nos] pedir razão da esperança que há em vós
[nós]” (1Pe 3.15).
Por causa do amor: Se nós devemos amar o nosso próximo como a nós
mesmos (Mc 12.31; Tg 2.8), acaso há algum modo mais importante de amar
alguém do que compartilhar o evangelho com ele ou ela?

Quais São Algumas Diretrizes Práticas
para Evangelizar Corretamente?
1. Ore. Jesus disse: “Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não
o trouxer; e eu o ressuscitarei no último dia” (Jo 6.44). A salvação é obra de
Deus, então nós deveríamos pedir a ele para operá-la.
2. Faça perguntas e provoque autorreflexão.
A igreja foi planejada
Faça boas perguntas que provoquem as pessopara
ser um retrato da
as a refletirem sobre suas vidas, suas crenças
e as reivindicações que você está fazendo. E vida real da mensagem
então escute as respostas delas! Isso o ajudaráque você está pregando,
a entendê-las melhor, bem como a entender as então convide os seus
preocupações delas.
amigos não-cristãos
3. Use a Bíblia. Quando nós usamos a Bíblia
para darem uma boa e
para evangelizar nossos amigos, nós deveríacuidadosa olhada.
mos mostrar a elas que não estamos meramente lhes oferecendo nossas ideias particulares – nós estamos lhes contando
aquilo que Deus revelou sobre si mesmo, sobre nosso pecado e sobre seu
Filho.
4. Seja claro. Ao usar palavras como “Deus” e “pecado”, as pessoas podem
ter ideias muito diferentes acerca do que tais palavras significam. Então defina
termos cruciais, como “pecado” e “fé”. Tenha certeza de que o seu ouvinte
entende exatamente o que você está lhe dizendo.
5. Use a igreja. Você certamente deveria convidar uma pessoa a quem está
evangelizando para vir à sua igreja, de modo que ela possa ouvir o evangelho. Mas a igreja tem muito mais a oferecer ao nosso evangelismo. Jesus
disse: “Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: se tiverdes amor
uns aos outros” (Jo 13.35). E, em Efésios 3.10, Paulo afirma que a igreja é uma
exposição da sabedoria de Deus até mesmo para os seres celestiais! A igreja
foi planejada para ser um retrato da vida real da mensagem que você está
pregando, então convide os seus amigos não-cristãos para darem uma boa e
cuidadosa olhada.

Dia Púlpito

Louvor

Tv

Diáconos

Flores

02

Pastor

Ivanoska

Henrique

Rodrigo

05

Pastor
Pastor
Pastor

Ivanoska
Jemimah
Ivanoska

Rayssa
Henrique
Rayssa

Judson &
Anderson
Danilo

Rachel

Pastor
Pastor

Jemimah
Ivanoska

Rayssa
Henrique

Danilo &
Rodrigo

Simone

09
12

Oferta

Vander
Geraldo

Semana de Oração
LEITURA DA BÍBLIA
Domingo
Segunda
Terça

26 Jó 16-18
27 Jó 19-21
28 Jó 22-24

Quarta
Quinta
Sexta
Sábado

01
02
03
04

Jó 25-27
Jó 28-30
Jó 31-33
Jó 34-36

PROGRAMA SEMANAL
Dia

Hora Culto

Seg

20:00 Célula

Ter

19:30 Célula

Qui

19:30 Culto de Oração

09:00 EBD
Dom 10:00 Pastoral
19:00 Santa Ceia

A IMPORTÂNCIA DA IGREJA LOCAL NO
FORTALECIMENTO DO CRENTE
Jonas Neves
Para que as famílias sejam abençoadas, a igreja local deve ser
uma benção, pois ela também é uma família. Por meio
A igreja local
de Abraão, todas as famílias da terra foram abençoadas
deve ser um lu(Gênesis 12:3).
A igreja existe para governar e para que isso aconteça, gar de paz, de
já aprendemos que o crente deve vivenciar o reino de
refúgio, onde
Deus.
Deus governa através de sabedoria e conhecimento, e o
vamos orar,
crente deve buscar a sabedoria (Provérbios 3:13 e 4:5) e
sorrir, ser
pedir ao Senhor, que dá a quem pede (Tiago 1:5), precisamos nos alimentar de Deus (João 6:57).Podemos exemplibenção.
ficar a forma como a igreja deve agir, imaginando alguém
que prepara sua comida: ele sabe como fazer, mas precisa
de todos os ingredientes e para obtê-los, houve a necessidade de outra pessoa que
cultivasse as verduras, outra que criou o gado, o abateu, depois foi preciso aqueles
que transportaram, dos que venderam nos supermercados, até chegar no fogão e por
fim na mesa. Na igreja também é assim, sabemos como preparar o alimento, mas nos
falta aptidão para conclui-la sem ajuda dos outros.
Qual é o significado da palavra igreja? É assembleia, e não existe assembleia de
uma pessoa só. O pastor não é uma igreja, pois ele também é um membro. A
vida da igreja passa por todos os seus membros, é um manancial de vida e cada
membro deve se sentir responsável pelo outro na caminhada da fé.
Nossa igreja tem uma identidade, com deveres e direitos em Jesus Cristo, não
somos um “bando”.
Há pessoas que acreditam ser maiores que a igreja, vivem sozinhos, dizem que
estão com Jesus em suas casas, que se bastam a si próprios...mas isso é o mesmo
que dizer que Jesus errou em seu projeto.
A igreja local é tremendamente importante e significativa na vida do crente, e um
membro é importante para todo o corpo. Não há distinção entre o membro e o
corpo no mundo espiritual. O que é um dedo sem a mão? O que é a mão sem o
braço? O que é um braço fora do corpo? Você é muito importante!
A igreja é um edifício em construção e nossa existência também está sendo
construída, ninguém está pronto. Estamos sendo formados e precisamos de paciência, porque este processo incomoda. Uma obra nova está sendo construída
em nossas vidas, somos pedras importantes no edifício que está sendo ajustado
e crescendo (1 Pedro 2:5)
Edifiquemos a fé santíssima que temos, compartilhemos essa fé orando no Espírito Santo para que as pedras se ajustem umas às outras e sustentem o edifício (1
Tessalonicenses 5:11).

