
 

 

C.C.C. — Campo de Crescimento Cristão 

Minha Missão 

C.C.C. - Módulo 4 



 

 

     C.C.C.  -  Módulo 4  -  Meu Ministério       Igreja de Cristo em Curitiba     

Bem vindos ao Seminário 4 

do Campo de Crescimento Cristo  (C.C.C.) 

Minha Missão 
 

 

Índice 
 

  O Propósito do Seminário Minha Missão .................................................. pág. 2 
 

       Convicção ................................................................................................................. pág. 3 
  1ª Convicção ............................................................................................................................................................................ pág. 4 
  2ª Convicção ........................................................................................................................................................................... pág. 5 
  3ª e 4ª Convicções ................................................................................................................................................................. pág. 7 
  5ª Convicção ........................................................................................................................................................................... pág. 8 
  6ª e 7ª Convicções ................................................................................................................................................................ pág. 9 
  8ª Convicção ........................................................................................................................................................................... pág. 10 
 

 Preparação .................................................................................................................. pág. 11 
  Como Estimular Conversas Espirituais ........................................................................................ ........................ pág. 11 
  Como Responder Sete objeções Comuns ......................................................................................... ........................ pág. 13 
  Respostas Sugeridas para as Objeções ........................................................................................ ............................ pág. 14 
  Como Compartilhar uma Apresentação Clara do Evangelho ................................................................. pág. 16 
  Como Ajudar uma Pessoa a Obedecer a Cristo .................................................................................. .............. pág. 19 
  Como Compartilhar Como Você se Tornou um Cristão ............................................................................. pág. 20 
 

 Infiltração ................................................................................................................... pág. 21 
  Como Desenvolver Relacionamentos Significativos com Descrentes .................................................  pág. 22 

  

 Evangelização em Equipe ...................................................................................... pág. 26 
  Identificando Seu Estilo de Evangelismo .............................................................................................................  pág. 26 
  Seis Estilos de Evangelismo .........................................................................................................................................  pág. 29 
  Recursos Cristãos .............................................................................................................................................................  pág. 32 
 

 Visão Global .............................................................................................................. pág. 34 
  Por que Devemos Ir ..........................................................................................................................................................  pág. 34 
  Oportunidades de Ir e Evangelizar ........................................................................................... ...............................  pág. 36 
  Disposto a Ir .........................................................................................................................................................................  pág. 37 
  Decidindo Ir ..........................................................................................................................................................................  pág. 38 
  Ajudando Outros a Ir ......................................................................................................................................................  pág. 40 
  Até Você Vai .........................................................................................................................................................................  pág. 41 
 

 Meu Compromisso de Participar na Missão ................................................. pág. 42 
     

  Página 1 



 

 

     C.C.C.  -  Módulo 4  -  Minha Missão       Igreja de Cristo em Curitiba 

Minha Missão 

 

 Nós estamos animados porque você está dando continuação ao seu crescimento 
espiritual. Até agora, você já deve ter participado nos três primeiros seminários do Campo 
de Crescimento Cristão que foram:  “Sou Membro”,  “Minha Maturidade” e o “Meu 
Ministério”. Se você não participou de um destes seminários, não se preocupe, eles serão 
oferecidos de novo. Este estudo é um incentivo para todos nós fazermos a nossa parte da 
terceira etapa de nosso lema, “Vencer Curitiba e o mundo para Cristo”. 
 

 O seminário, Minha Missão, está dividido em cinco par tes e será ensinado por 
um de nossos evangelistas. 
 

          Convicção 

            Preparação 

                 Infiltração 

                       Evangelização em Equipe 

                             Visão Global 
 

BASE PARA ESTE SEMINÁRIO:  Aprender como fazer o que Jesus manda. 
 

“Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai  
e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei.     

E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos”,  Mateus 28:19,20 
 

 Todos os verdadeiros seguidores de Cristo almejam ver os incrédulos obter a 
salvação em Jesus Cristo e ter um relacionamento com Ele. Eles compreendem que não há 
nada tão importante ou tão gratificante, como o ato de guiar uma pessoa a ter um 
relacionamento pessoal com Deus. Lá no fundo de cada cristão verdadeiro, há uma 
consciência de que nós estamos neste planeta para ter mais do que uma carreira, pagar as 
contas, amar nossas famílias, ou jogar futebol nos finais de semana. Mesmo que estas áreas 
sejam importantes, nenhuma delas foi planejada por Deus para ser “o fim”. Ao invés disso, 
Deus planejou que elas fossem alguns dos meios para o fim. Cada um destes meios deveria 
ser uma plataforma para ganhar outros para Jesus Cristo.  
  

 Hoje, nós queremos lhe ajudar a se tornar um principal jogador no processo de 
conduzir outros a Cristo! A nossa esperança, é que logo que você entenda os cinco 
ingredientes essenciais para trazer outros a Cristo, você se torne um missionário 
para Ele onde você vive, ou onde quer que Deus possa conduzí-lo no mundo. 
 
 

Página 2 



 

 

     C.C.C.  -  Módulo 4  -  Minha Missão       Igreja de Cristo em Curitiba 

 

 
Convicção                   

 
 

 
 

“A colheita evangelística é sempre urgente. O destino de homens  
e nações está sempre sendo decidido. Cada geração é estratégica. 

Nós não somos responsáveis pela geração passada, e não 
podemos ser totalmente responsáveis pela próxima; mas temos     
a nossa geração. Deus vai nos responsabilizar de acordo com        
a maneira que cumprirmos as nossas responsabilidades nesta 

época e de acordo com a maneira que aproveitarmos                     
as nossas oportunidades”. 

                                            
       Billy Graham 

 

 
 
 

“Eu devo obedecer  
 

a  _____________________” 

 
 

Jesus disse, “Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações . . .” 
  

           Mateus 28:19,20 
 
 
 

Vamos aprender como cada um de nós pode  
cumprir este mandamento na vida! 

 
 

 
 Página 3 



 

 

     C.C.C.  -  Módulo 4  -  Minha Missão       Igreja de Cristo em Curitiba 

 

1ª Convicção 
 
 

      “Todas as pessoas precisam do _________________”. 
 

 Más Notícias - “Todas as pessoas __________________”. 

 
    Romanos 3:23 - “pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus”. 

 
      Romanos 3:10-12 - “Como está escrito:  Não há nenhum justo, nem um sequer; não há ninguém que 

entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram,  tornaram-se juntamente inúteis; não há 
ninguém que faça o bem, não há nem um sequer”. 

 
      Isaías 59:2 - “Mas as vossas iniqüidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os  vossos 

pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça”. 

 
 
 Más Notícias - “O salário do pecado é a _____________”. 
 
      Romanos 6:23 - “Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em 

Cristo Jesus nosso Senhor”. 
 
       João 3:36 - “Quem crer no Filho tem a vida eterna; já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira 

de Deus permanece sobre ele”. 
 
       Hebreus 9:27 - “Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e, depois disso, 

enfrentar o juízo”. 
  
       II Tessalonicenses 1:8-9 - “Então ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao 

evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença 
do Senhor e da majestade do seu poder”. 

 
       Provérbios 14:12 - “Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de 

morte”. 

  
       Você                         Deus 
           

                         Pecado 
 

“Mas as vossas iniquidades 
fazem separação entre vós  
e o vosso Deus; e os vossos  

pecados encobrem o seu rosto 
de vós, para que vos não ouça”. 

 

Isaías 59:2 
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 Boas Notícias - “Cristo morreu para __________ o nosso pecado”. 
 
 Lucas 19:10 - “Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido”. 
 

 I Pedro 3:18 - “Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, 
para conduzir-nos a Deus.  Ele foi  morto no corpo,  mas  vivificado pelo Espírito”. 

 

  Romanos 5:8 - “Mas Deus demonstra seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido em nosso favor 
quando ainda éramos pecadores”. 

 

      I Timóteo 2:5-6 - “Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens; o homem Cristo 
Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, o testemunho dado em seu próprio 
tempo”. 

 

      II Coríntios 5:21 - “Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que ele nos 
tornássemos justiça de Deus”. 

 

 
 
 Boas Notícias - “Você pode ser salvo pela ________ obediente em Cristo. 
 
     João 3:16 - “Pois Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito para que todo o que nele 

crer não pereça, mas tenha a vida eterna”. 
 

     João 5:24 - “Eu lhes asseguro: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem  vida 
eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida”. 

 

     João 14:6 - “Respondeu Jesus:  Eu sou o caminho, a verdade e a vida.  Ninguém vem ao Pai, a não ser 
por mim”. 

 

     Romanos 10:9 - “Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que 
Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo”. 

 

     Marcos 16:15,16 - “E disse-lhes:  Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. 
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado”. 

 
 
 
 
 
 

2ª  Convicção 

 

 

“As pessoas perdidas são _________________ para Deus”. 
 
 

 Quando Jesus foi criticado por frequentar lugares com “aquele tipo de pessoa”...  
  

 Lucas 15:1-2 - “Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo.  
 Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam: Este homem recebe pecadores e come com eles”. 
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 Ele lhes contou a parábola da Ovelha Perdida. . . 
 

 Lucas 15:4-7 - “Qual de vocês que, possuindo cem ovelhas, e perdendo uma, não deixa as noventa   
e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a 
alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: 
Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma,  
haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos     
que não precisam arrepender-se”. 

 
 Então, Ele lhes contou a parábola da Moeda Perdida. . . 
 

     Lucas 15:8-10 - “Ou, qual é a mulher que, possuindo dez dracmas e, perdendo uma delas, não 
acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente, até encontrá-la?  E quando a encontra, 
reúne suas amigas e vizinhas e diz:  Alegrem-se comigo, pois encontrei minha  moeda perdida. Eu 
lhes digo que, da mesma forma, há alegria na  presença dos anjos de  Deus por um pecador que se 
arrepende”. 

 
 Depois, Ele lhes contou a parábola do Filho Perdido. . . 
 

    Lucas 15:11-32 - “Jesus continuou:  Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai:  
Pai, dê-me minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo 
depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, e foi para uma região distante; e lá desperdiçou os 
seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda 
aquela região, e ele começou a passer  necessidade. . .. Caindo em si, ele disse:   Quantos 
empregados de meu pai têm comida  de sobra, e eu aqui, morrendo de fome! Eu me porei a 
caminho e voltarei para meu pai. A  seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu 
pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse:  Pai, 
pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos 
seus servos:  Depressa! Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel  em seu dedo e 
calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. 
Pois este meu filho estava morto e voltou à vida; estava perdido e foi achado. E começaram a 
festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no  campo. Quando se  aproximou da casa, ouviu a 
música e a dança. . . O filho mais velho ficou irado. . . seu pai  saiu e insistiu com ele. . .nós tínhamos 
que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão  estava morto e voltou à vida, estava perdido e 
foi achado”. 

 
 
 
 

      Lucas 15 nos ensina o quanto as pessoas perdidas são importantes para Deus: 
 
1.   Aos olhos de Deus, cada pessoa perdida é _________________. 
 
2.   Uma pessoa perdida exige que todos a ____________________. 
 
3.   Ninguém pára de procurar até que aquele que está perdido seja ___________. 
 
4.   Nós devemos nos _________________ quando aquele que estava perdido é encontrado. 
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3ª Convicção 
 

“É minha _______________ trazer os perdidos a Cristo”. 
 
Lucas 19:10 - “Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido”. 
 

Mateus 28:19-20 - “Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e 
do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre 
com vocês, até o fim dos tempos”. 
 

Atos 1:8 - “Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, 
e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até 
os confins da terra”. 
 

Mateus 4:19 - “E disse Jesus:  Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens”. 
 

Provérbios 11:30 - “O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é 
sábio”. 
 
 
 
 

4ª Convicção 
 

“Evangelismo é um ______________”. 
 
I Coríntios 3:6-9 - “Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer; de modo que nem o que 
planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e 
o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. 
Pois nós somos cooperadores de Deus; vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus”. 
 

João 4:36-38 - “Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se 
alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado:  Um semeia, e outro colhe. Eu os 
enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a 
usufruir do trabalho deles”. 
 

Gálatas 6:9 - “E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não 
desanimarmos”. 
 

       ©  Primeira fase -   _______________          Focalizamos na C _______________ 
 

       ©  Segunda fase -    _______________           Focalizamos em C _______________ 
 

       ©  Terceira fase -    _______________           Focalizamos na C _______________ 

 
Porque evangelismo é um  PROCESSO. . . 
 

    1.  O sucesso é tomar a _____________, com o poder do Espírito Santo, 
         para ajudar uma pessoa a dar mais um passo ___________________ 
         de fazer a decisão de seguir Jesus Cristo. 
 

    2.  Isso exige _____________. Página 7 
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5ª Convicção 

 
“Evangelismo é uma _________________ e uma _______________ 

da verdade”. 
 

 
A Importância da Demonstração - Sua ________! 
 

       João 13:34-35 - “Um novo mandamento lhes dou:  Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês 
devem amar-se uns aos outros. Com isto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se 
amarem uns aos outros”. 

 

  João 17:21,23 - “Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também 
estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. . .eu neles e tu em mim. Que eles sejam 
levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me 
amaste”. 

 

    Salmos 40:3 - “E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus; muitos verão 
essas coisas, temerão e confiarão no Senhor”. 

 
A Importância da Proclamação - Sua __________! 
 

      Romanos 10:17 - “Conseqüentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida 
mediante a palavra de Cristo”. 

 
       II Timóteo 4:1-5 - “Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por 

sua manifestação e por seu Reino, eu o exorto solenemente:  pregue a palavra, esteja preparado a 
tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em 
que não suportarão a sã doutrina; pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus 
próprios desejos juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, 
voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de 
um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério”. 

 
       João 4:39 - “Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado 

pela mulher:  Ele me disse tudo o que tenho feito”. 
 
       Salmos 96:3 - “Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas”. 
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Um incrédulo é primeiro atraído aos _____________, então para  ___________. 

   Ninguém vai conhecer Cristo _____ você, se não conhece você ______________. 
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6ª Convicção 
 

“Evangelismo efetivo é dependente de ___________”. 
 
Romanos 10:1 - “Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus. . .é que eles sejam salvos”. 
 

Lucas 10:2 - “E lhes disse:  A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao 
Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita”. 
 

Colossenses 4:2-4 - “Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem 
também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos 
proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem  para que eu possa manifestá-lo abertamente, 
como me cumpre fazê-lo”. 
 

©  Nós devemos orar com ____________.           Dediquem-se à oração . . . 
 

©  Nós devemos orar com ____________.           Estejam alerta . . .  
 

©  Nós devemos orar com ____________.           E sejam agradecidos. . . 
 

©  Nós devemos orar ________________. 
           Por aqueles que estão evangelizando - Orem também por nós. . . 

           Por uma porta aberta - Para que Deus abra uma porta para a mensagem. . . 

           Pelo que vai ser dito - A fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo 

           Por uma apresentação corajosa - Que eu possa manifestá-lo abertamente. 
 
 

Seis Maneiras Específicas Para Orar Por Incrédulos: 
 

 1.  Que Deus os atraia para Ele mesmo (João 6:44). 
 2.  Que eles procurem conhecer Deus (Deuteronômio 4:29; Atos 17:27). 
 3.  Que eles acreditem nas Escrituras (Romanos 10:17; I Tessalonicenses 2:13). 
 4.  Que Deus envie alguém para os guiar a Cristo (Lucas 10:2). 
 5.  Que eles acreditem em Cristo como o Salvador e Senhor (João 1:12; Rom 10:9,10). 
      6.  Que eles se arrependam dos seus pecados (Atos 3:19;  17:30-31). 

 
 
 

7ª Convicção 
 

“Deus é responsável pelos ________________”. 
 
I Coríntios 3:6-7 - “Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer; de modo que nem o que planta nem o 
que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento”. 
 
João 6:44 - “Ninguém pode vir a mim, se o Pai, que me enviou, não o atrair; e eu o ressuscitarei no último dia”. 
 
Atos 2:47 - “. . .E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos”. 
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“Evangelismo é falar sobre Cristo, com a Bíblia aberta 
e com o poder do Espírito Santo, através de sua vida e dos seus                 

lábios, deixando o __________ com Deus”. 
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8ª Convicção 
 
“Impressão sem _______________ leva à ____________ espiritual”. 
 
Tiago 1:22,25 - “Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. . .e 
persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será bem-aventurado 
naquilo que fizer”. 
 
Mateus 5:13-16 - “Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não 
servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se 
pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E, também, ninguém acende uma candeia e a 
coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que 
estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e 
glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus”. 
 
João 15:8 - “Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto; e assim serão meus discípulos”. 
 
 
 
 
 
 
 

Resumo de Nossas Convicção 
 
 

    Eu devo obedecer a Grande Comissão: 

 
  Todas as pessoas precisam do Senhor. 
 
   As pessoas perdidas são importantes para Deus. 
 
   É minha responsabilidade trazer os perdidos a Cristo. 
 
   Evangelismo é um processo. 
 
   Evangelismo é uma demonstração e uma proclamação da verdade. 
 
   Evangelismo efetivo é dependente de oração. 
 
   Deus é responsável pelos resultados. 
 
   Impressão sem expressão nos leva à depressão espiritual. 
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Preparação 

 
 

Como embaixador de Cristo, você tem o privilégio de entregar as melhores notícias que 
uma pessoa poderia receber. É seu privilégio compartilhar o Evangelho. As boas notícias!  

É por isso que Paulo falou com ânimo: 
 

                “Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de  
                  todo aquele que crê: primeiro do judeu, depois do grego”, Romanos 1:16. 
 
 
    Pedro também disse: 
 

“Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seus corações. Estejam sempre preparados  
para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês.  

Contudo, façam isto com mansidão e respeito. . .”, I Pedro 3:15,16. 

 
 
 Como você descreveria os seus sentimentos, em relação a compartilhar o Evangelho verbalmente com outros? 

 Eu não saberia o que dizer. 

 Eu gostaria de saber o que dizer. 

 Eu ficaria assustado demais para dizer qualquer coisa. 

 Eu não teria a capacidade de falar. 

 Eu __________________________. 

 
 
Nesta parte do estudo, a nossa meta é lhe preparar para: 
 

       1.    Fazer perguntas que vão estimular conversas espirituais. 
       2.    Responder as sete objeções mais comuns para Cristianismo. 
       3.    Compartilhar uma apresentação clara do Evangelho. 
       4.    Saber como incentivar uma pessoa a obedecer Cristo. 
       5.    Compartilhar como você se tornou cristão. 

 
 
 
 

1.   Como Estimular Conversas Espirituais 
 
 

De acordo com Paulo, a chave para estimular uma conversa espiritual é: “O seu falar seja sempre 
agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um”, Colossenses 4:6.      

 

 O que o “sal” faz?  __________________ 
 

   O ingrediente mais importante para  
estimular uma conversa espiritual é a arte de _____________. 
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O uso de perguntas é uma das maneiras mais fáceis de estimular conversas espirituais. 
Jesus usou frequentemente este estilo para falar com as pessoas. 

 

           Lucas 6:9 - “Jesus lhes disse:  Eu lhes pergunto:  o que é permitido fazer no  
               sábado:  o bem ou o mal, salvar a vida ou destruí-la”?  
 

               Lucas 10:36 - “Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu  
               nas mãos dos assaltantes”? 
 

               Lucas 14:3 - “Jesus perguntou aos fariseus e peritos na lei:  É permitido ou não  
               curar no sábado”? 
 

 

Algumas vezes as perguntas que Jesus fez eram como um anzol com isca!  
Veja como Jesus mudou a conversa de um assunto físico para uma conversa espiritual. 
Jesus era “__________________”. 

 
João 3:3-10 - “Em resposta, Jesus declarou:  Digo-lhe a verdade: Ninguém pode ver o Reino    
de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos:  Como alguém pode nascer, sendo velho? 
É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer! Respondeu Jesus: 
Digo-lhe a verdade:  Ninguém pode entrar  no Reino de Deus, se não nascer da água e do 
Espírito. O que nasce da  carne é carne, mas o que nasce do Espírito é espírito. Não se 
surpreendam pelo fato de eu  ter dito:  É necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra 
onde quer. Você o ouve, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com  
todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso?  Disse  Jesus: Você é 
mestre em Israel e não entende essas coisas”?  

 
João 4:10 - “Jesus lhe respondeu:  Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo 
água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva”.  
 
 

 

Perguntas que vão estimular conversas espirituais: 
 

   ©  Qual é o seu ponto de vista sobre a vida depois da morte? 

    ©  Você tem interesse em coisas espirituais? 

    ©  Como você descreveria o seu relacionamento com Deus? 

    ©  Como você descreveria um cristão verdadeiro? 

    ©  Eu participo na Igreja de Cristo em Curitiba. Você freqüenta alguma igreja? 

    ©  Você é um católico praticante? 

    ©  Você já investigou as provas de que Jesus é o Filho de Deus? 

    ©  O que você pensa sobre o ensinamento na Bíblia? 

    ©  Você acha que Jesus Cristo é o único caminho para o céu? 

    ©  Você acredita que há um reino no céu? 

    ©  Na sua opinião, Deus realmente existe? 

    ©  Você acha que o nascimento de Jesus de uma virgem e a Sua ressurreição dos mortos são                 
    baseados em fatos ou em uma lenda? 

    ©  Onde você está indo na sua jornada espiritual? 

    ©  Qual é a sua experiência religiosa? 
 

    ©  ____________________________________________________________ 
 

    ©  ____________________________________________________________ 
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Como Cristo nos mostrou, um anzol com isca também vai estimular uma conversa 
espiritual. Algumas pessoas têm usado as seguintes frases para “criar sede”. 

    

©   Se você gostaria de saber a diferença entre religião e um relacionamento com Deus, 
é só perguntar. Seria um prazer falar com você sobre isso. 

 

©   Algum dia eu gostaria de compartilhar com você quatro princípios que vão ajudá-lo 
a entender o que significa ter um relacionamento com Deus. 

 

©   Eu tenho algumas lições bíblicas que podem ajudá-lo a conhecer a Bíblia e  
      a vontade de Deus para sua vida.  Estas lições levam só uma hora por  
      semana. Qual dia seria bom para você? 

 
PENSE ESTUDOS  ---  PENSE ESTUDOS  ---  PENSE ESTUDOS !!! 

 
 
 
 

2.  Como Responder Sete Objeções Comuns 

 
I Pedro 3:15 - “Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seus corações. Estejam sempre preparados 
para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês”. 
 
Judas 1:3 - “Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que 
compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes e insistir que batalhassem pela fé uma vez por 
todas confiada aos santos”. 
 

 
Qual nota você daria a si mesmo sobre a sua habilidade de responder as perguntas seguintes: 
  
    1.   O que vai acontecer com aqueles que nunca ouviram  sobre Jesus Cristo? 
     2.   Jesus Cristo é o único caminho para Deus? 
     3.   Por que os inocentes sofrem? 
     4.   Como os milagres são possíveis? 
     5.   A Bíblia está cheia de erros, não é? 
     6.   O Cristianismo é uma muleta psicológica, não é? 
     7.   Uma vida boa e moral vai me deixar entrar no céu, não é? 
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Respostas Sugeridas Para As Objeções 

 
 É uma boa idéia dar uma resposta breve para criar interesse, então oferecer um estudo 
dos Princípios Básicos para responder as perguntas numa maneira mais completa. 

 
 
1. O que vai acontecer com os pagãos que nunca ouviram sobre Jesus Cristo?    

(Salmos 19:1; Rom. 1:18-20; II Tessalonicenses. 1:7-9). 
 

 Todas as pessoas têm um código moral. . . e todas o têm violado. A Bíblia nos fala claramente que 
todos são pecadores, (Rom. 3:23). Se um homem busca conhecer o seu Criador, que obviamente existe, 
Deus dá uma oportunidade para ele O conhecer, (Mateus 7:7-11; Atos 8:26-35; 10:1-5). Nós que ouvimos, 
seremos julgados de acordo com o que nós fizermos com a mensagem sobre Jesus. 
      Deus é justo. Ele não tem nos dado todas as respostas para todos os Seus mistérios. Mas sabemos que 
Deus não vai condenar uma criança que não tem idade de saber a diferença entre o bem e o mal, nem o 
deficiente mental. . .Ele vai  na Sua sabedoria cuidar daqueles que nunca ouviram falar sobre Ele. Mas o 
que é importante somos nós que já ouvimos. 
       Uma coisa para analisar:  Se é possível ser salvo sem conhecer Jesus, então por que Ele morreu na 
cruz? Por que Deus não deixou todos nós ignorantes? E também, se fosse possível ser salvo sem conhecer 
Jesus, então a maneira mais rápida de salvar o mundo inteiro seria calar a boca dos cristãos. Então o mundo 
inteiro estaria salvo imediatamente na sua ignorância. Mas a ordem de Deus diz, “Ide e fazei discípulos de 
todas as nações. . .” 
E isso é possível em nossa geração, se todos nós fizermos discípulos que vão fazer discípulos, porque o 
número vai se multiplicar rapidamente. 
 
 

2.    Jesus é o único caminho para Deus? (João 14:6). 
 

   Nem a sinceridade, nem a intensidade da fé podem criar uma verdade. A fé não tem mais valor do que 
o objeto em que está colocada. Somente acreditar numa coisa não a faz  verdadeira. E recusando-se a 
acreditar numa verdade não a faz falsa. O assunto principal é o que é a verdade? 
  Por exemplo: Suponha que eu vou até o armário de medicamentos para tomar alguns comprimidos de 
aspirina, e por engano eu tomo uns comprimidos de estricnina. Eu posso sinceramente acreditar que eles 
vão me curar, mas não importa a quantidade de sinceridade que eu tenho, eu vou estar envenenado. 
      A verdade, como algumas leis, é absoluta. Suponha que nós determinamos anular a lei da gravidade, 
quantos de nós vão verificar a decisão pulando de um edifício? 
      Jesus disse, “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim”. 
 
 

3.    Por que os inocentes sofrem? (O problema do mal - Rom. 5:12). 
      

   De novo, nós não temos todas as respostas. Deus criou o universo perfeito. O mal veio ao universo 
através da desobediência dos homens. Nós colhemos o que plantamos. E as pessoas também, muitas vezes, 
sofrem as conseqüências das ações dos outros. Por exemplo:  um nenê que nasce com AIDS por causa da 
imoralidade dos pais. 
 Há maldade em todos nós. Se Deus fosse acabar com toda a maldade até a meia noite de hoje, então 
quem sobraria até à 1:00 da madrugada? 
       Deus não só veio dentro da história humana na forma de Jesus Cristo, mas morreu para resolver os 
problemas do mal. 
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4.    Como os milagres são possíveis?  (João 1:1,3,14;  3:2). 
 

     A pergunta mais importante é, Deus existe? A existência do mundo e tudo o que nele há, é a prova do 
poder de Deus. A prova que Deus pode fazer milagres, é Cristo mesmo. Quando Deus se tornou homem.  
     Se você tiver interesse, eu tenho algumas lições que podemos estudar juntos que comprovam a 
existência de Deus, a inspiração da Bíblia, a ressurreição de Jesus, os milagres do primeiro século e por que 
aconteceram.   
 
 

5.    A Bíblia está cheia de erros, não é? 
  (II Pd.1:21; II Tm. 3:16; Hb.1:1,2; Ef.3:3-5; João 20:30,31) 
 

   Pergunte o que ele quer dizer. 99% das pessoas não podem pensar em nenhuma coisa; elas 
simplesmente ouviram falar que existem erros. Se uma pessoa tem uma passagem específica em mente e 
você não sabe a resposta, não tenha medo de dizer que não sabe. Anote a pergunta, faça uma pesquisa, e 
fale com a pessoa novamente o que você descobriu. 
     Depois de 2.000 anos, ninguém esta semana vai pensar numa pergunta que vai acabar com o 
Cristianismo. Nenhuma descoberta arqueológica mostrou um erro na Bíblia. Pelo contrário, cada 
descoberta confirma a exatidão do que está registrado na Bíblia. Talvez nós possamos fazer um estudo 
juntos de como a Bíblia chegou até nós. Que tal na semana que vem? 
 
 

6.    O Cristianismo é uma muleta psicológica? (Sl. 51:10; At 9:1-20 - conversão de Paulo) 
 
   Muitas pessoas sugerem que nós somos condicionados desde a infância a seguir Jesus. Mas depois de 
encontrarmos vários cristãos, nós sabemos que condicionamento prévio não pode explicar muitas 
conversões. Por exemplo: Quem converteu Paulo? Ele perseguia os cristãos, e de repente ele se tornou 
cristão. 
      Suponha que uma pessoa entre no quarto com um ovo frito pendurado numa orelha. Ele exclama, “Este 
ovo frito é maravilhoso! Eu tenho paz, alegria, satisfação e um propósito na vida por causa deste ovo. Você 
precisa experimentar isso”! 
      É difícil discutir com uma pessoa que se sente assim; é por isso que o testemunho cristão é tão efetivo. 
Mas você pode investigar a experiência dela por meio de perguntas cruciais. “Como você sabe que é o ovo 
frito e não hipnose feita por si mesmo? Quem mais teve uma experiência semelhante com o ovo? 
      A conversão de uma pessoa ao Cristianismo está baseada no fato histórico da ressurreição de Jesus 
Cristo. Com um fato incontestável assim, a existência de Deus, do pecado, do inferno, da vida eterna, do 
dia do Juízo, e toda a Bíblia se tornam realidade. Então uma pessoa coloca a sua fé em Jesus, obedece a 
Palavra Dele, e o Espírito Santo transforma o seu interior. Paulo viu Jesus vivo e por esta razão ele 
obedeceu o que Jesus pediu e ele começou a experimentar a vida em abundância. Todo homem quer paz, 
alegria e satisfação na vida, e Deus é o único que pode providenciar tudo isso, por meio de uma fé 
obediente em Cristo Jesus! 

 
 

7.    Uma vida boa e moral vai me deixar entrar no céu, não é? (Gl. 2:16; Tt. 3:5; Tg 2:10) 
 

     O que ele está dizendo é que Deus só espera o melhor que podemos fazer, e isso é o suficiente. 
     Quando você acende uma luz, a escuridão desaparece completamente. Da mesma forma o caráter de 
Deus brilha tão forte que consome toda a maldade. Como nós somos, nós não poderíamos estar na Sua 
presença, mas seríamos consumidos por causa da corrupção em nossas vidas. O problema básico do 
homem é que ele não sabe como  deve viver e lhe falta o poder para viver como deve. A boa notícia do 
Cristianismo é que Jesus faz por nós o que nós nunca poderíamos fazer por nós mesmos. Jesus morreu na 
cruz para pagar a nossa penalidade. Nós necessitamos Dele para ter a vida eterna com Deus. 
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3.  Como Compartilhar uma Apresentação Clara do Evangelho 
 

   Há quatro áreas importantes para destacar quando compartilhamos o Evangelho: 
 

1.    O Propósito de Deus 
 

    ©  Ele tem um _________ para a Sua __________. 
 

Efésios 1:4-6,11 - “Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e 
irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por 
meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa 
graça . . . conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. . .”. 

 

         Efésios 3:11 - “...de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor..” 
 

         I Coríntios 10:31 - “. . .façam tudo para a glória de Deus”. 
 

 

    ©  Ele  _________ o ___________ do homem. 
 

II Pedro 3:9 - “O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo 
contrário, ele é paciente com vocês não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao 
arrependimento”. 
 

Salmos 16:8-9 - “O Senhor, tenho-o sempre à minha presença; estando ele à minha direita, não 
serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta; até o meu corpo repousará 
seguro”.  

 
    Deus quer que tenhamos: 
 

   Vida em _________________!   João 10:10 - “O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir; 
eu vim  para que tenham  vida, e a tenham plenamente”. 

 

   Vida ____________________!   João 3:16 - “Pois Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho 
Unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna”. 

 

   Vida ____________________!   II Coríntios 5:17 - “Portanto, se alguém está em Cristo, é nova 
criação. As coisas antigas já passaram; eis que coisas novas surgiram”. 

 

 
2. O Problema do Homem 
 

    ©  ______________    Romanos 3:23 - “Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus”. 
 

   ©  ______________    Romanos 6:23 - “Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de  
              Deus é  a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor”. 
 

   ©  ______________    Hebreus 9:27 - “Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer  

    uma só vez e, depois disso, enfrentar o juízo”. 
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3. A Solução de Deus 
 

   ©  Cristo morreu pelos ___________ dos homens. 
 

       Romanos 5:8 - “Mas Deus demonstra seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido em nosso 
favor quando ainda éramos pecadores”. 

  

       I Pedro 3:18 - “Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o  justo pelos injustos, 
para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito”. 

 

        II Coríntios 5:21 - “Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos 
tornássemos justiça de Deus”. 

 

        João 3:16 - “Pois Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito. . .”. 
 
 

O homem não pode ganhar a _________________. 
  

Efésios 2:8-9 - “Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês é dom de 
Deus; não por obras, para que ninguém se glorie”. 
 

Tito 3:5 - “Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele 
nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito  Santo”. 
 

João 14:6 - “Respondeu Jesus:  Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém  vem ao pai, a não 
ser por mim”. 

 
 

 
4.    A Resposta do Homem 
 

    ©  _______________  os seus pecados e esteja disposto a largá-los. 
 

Gálatas 5:19-21 - “Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e 
lascívia; idolatria e feitiçaria; ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja; 
embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que 
praticam essas coisas não herdarão o  Reino de Deus”. 
 
Romanos 3:10,12 - “Como está escrito:  Não há nenhum justo, nem um sequer. . . todos se 
desviaram, tornaram-se juntamente inúteis; não há ninguém que faça o bem, não há nem um 
sequer”. 
 
Atos 3:19 - “Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam 
cancelados”. 
 
Isaías 55:7 - “Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos; converta-se ao 
Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar”. 
 
Atos 17:30,31 - “No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que 
todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que  há  de julgar o mundo com 
justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o 
dentre os mortos”. 
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   ©  ________________ no Evangelho, que Cristo morreu pelos seus pecados e 
 ressuscitou dos mortos. 
 

I Coríntios 15:1-4 - “Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho. . . Pois o que primeiramente recebi, 
também lhes transmiti:  que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi 
sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras”. 
 
Atos 16:31-33 - “Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a 
palavra de Deus, a ele. . .em seguida, ele e todos os seus foram batizados”. 
 
João 1:12,13 - “Contudo, aos que a receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de 
se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da 
carne nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus”. 
 
João 20:31 - “Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de 
Deus e, crendo, tenham vida em seu nome”. 
 
João 5:24 - “Eu lhes asseguro:  Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a 
vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida”. 
 
João 3:36 - “Quem crê no Filho tem a vida eterna; já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a 
ira de Deus permanece sobre ele” 

    
 
     

  ©  ________________ o Evangelho por meio do batismo. 
 

Marcos 16:15-16 - “E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. 
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado”. 
 
Atos 2:38 - “Pedro respondeu:  Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus 
Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo”. 
 
Romanos 6:3-6 - “Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos 
batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por  meio do batismo, a fim de 
que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos 
uma vida nova. Se desta forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos 
também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado 
com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado”. 
 
Colossenses 2:12 - “Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele 
ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos”. 

 
 

   ©  ________________ até o fim. 
 

Mateus 10:22 - “Todos os odiarão por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será 
salvo”. 
   
Atos 2:41,42 - “Os que aceitaram a sua mensagem foram batizados, e naquele dia houve um 
acréscimo de cerca de três mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à 
comunhão,  ao partir do pão e às orações”. 
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4.  Como Ajudar uma Pessoa a Obedecer a Cristo 
 
Preencha os ensinamentos bíblicos que você acabou de ensinar na  ilustração acima: Perguntas:  
 
      1.   “Isto faz sentido para você”? 
 

      2.   “Você tem qualquer pergunta”? 
 

      3.   “Onde você se colocaria nesta ilustração”? 
 

    Se a pessoa disser, “No lado de Deus”, você pode perguntar como ela chegou ao lado de Deus. 

    Se a pessoa apontar o lado esquerdo ou o meio, então pergunte: “No que você tem que acreditar 
e fazer para estar ao lado de Deus”?  E também você pode dizer, “Há uma razão por que você 
não deveria passar para o lado de Deus e ter certeza da vida eterna”? 

 

     4.   Se a pessoa indicar o desejo de obedecer o Evangelho, pergunte, “Você acredita que Jesus morreu e 
ressuscitou por você”? “Você está disposto a declarar que Ele vai ser o Senhor de sua vida”? 
(Romanos 10:9,10) “Você está pronto para ser batizado hoje”?   

 

         “A água e a roupa estão prontas agora mesmo”. “Você vai permanecer fiel a Jesus e vai participar da 
Sua igreja até o fim da vida”? 

 
     5.   Se você acredita que a pessoa entende o Evangelho, mas não está pronta a fazer um compromisso 

com Cristo, então incentive-a a marcar um outro estudo com você na próxima semana e a começar 
Os Princípios Básicos da Fé Cristã. 
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5.  Como Compartilhar Como Você se Tornou um Cristão 

 
João 4:28-29 - “Então, deixando o seu jarro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo:                            
Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo”. 
 
Atos 26:1-4 - “Então Agripa disse a Paulo:  Você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, 
Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa:  . . .peço que me ouças pacientemente. Todos os 
judeus sabem como tenho vivido desde pequeno. . .”. 

 

    Uma prontidão para compartilhar como você se tornou cristão é essencial. Há três áreas principais para 
considerar. Cada uma destas áreas é óbvia no testemunho pessoal do apóstolo Paulo em Atos 22.  
(Compare Atos 9 e 26 também). 
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      Minha Vida Antes De Conhecer A Cristo: 
 

       Atos 22:3,4 - “Sou judeu. . .instruído rigorosamente por Gamaliel na lei. . . zeloso 

        por Deus. . .. Persegui os seguidores deste Caminho até a morte. . .lançando-os na 

        prisão. . .”. 

       _________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________ 

  

     Como Eu Fui A Cristo E O Meu Batismo: 
 

      Atos 22:6-10,16 - “. . .eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte 

luz. . .brilhou ao meu redor. . .ouvi uma voz. . .perguntei:  Quem és tu, Senhor?. . . 
eu sou Jesus. . .perguntei:  Que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor:  Levante-se, 
entre em Damasco, e ali lhe será dito o que você deve fazer. . .. E agora, que está 

esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele”. 

       _________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________ 

  

      A Minha Vida Depois Que Eu Fui A Cristo: 
 

      Atos 22:21 - “Então o Senhor me disse:  Vá, eu o enviarei para longe, aos gentios”. 
     __________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________ 

  
  
  



 

 

     C.C.C.  -  Módulo 4  -  Minha Missão       Igreja de Cristo em Curitiba 

 
 

Infiltração 
 
 
 

“Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. . . Não rogo que os tires do 
mundo, mas que os protejas do Maligno”. 

João 17:11,15 
 
“Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio 

de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no 
universo”.  Filipenses 2:15 

 
 
 

 Jesus entrou em relacionamentos com pessoas não religiosas. Ele passou tempo com 
elas. Intencionalmente! De fato, Lucas diz que Ele foi conhecido como  amigo de 
pecadores, (Lucas 7:34). 
 
 
Alguém disse uma grande verdade uma vez: 
 

                      “Não vai haver ____________ sem ____________”. 
 
 
O fato do assunto é, ganhar a nossa comunidade para Jesus Cristo, nós temos que ficar 
íntimos com pessoas não religiosas. Nós devemos fazer o que Jesus fez. 
 
       Lucas 5:29-32 - “Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia  
         muita gente comendo com eles:  publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles  
         mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus:  Por  
         que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu:  Não  
         são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar  
         justos, mas pecadores ao arrependimento”.  
 
 
         Lucas 7:33-35 - “Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vocês  
         dizem:  Ele tem demônio. Veio o Filho do homem, comendo e bebendo, e vocês dizem:   
         Aí um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é  
         justificada por todos os seus filhos”. 
 
         Lucas 15:1-2 - “Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouví-lo. 
         Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam:  Este homem recebe pecadores e come  
         com eles”. 
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Como Desenvolver Relacionamentos  
Significativos com Descrentes 

 
 

1. Identifique o seu círculo de influência. 
 
     O seu círculo de influência é composto de quatro relacionamentos chave: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V______________  -   Relacionamentos geográficos 
                     Aqueles que moram perto ou vão na mesma escola. 
 

        A______________  -   Relacionamentos de recreação 
                   Aqueles com quem você joga bola, cartas, etc. 
 

      S_______________  -  Relacionamentos profissionais 
                Aqueles com quem você trabalha. 
 

      P_______________  -  Relacionamentos biológicos 
                Aqueles com quem você vive ou cresceram com você. 
 
 
 Usando os quatro relacionamentos acima, faça uma lista de todos os amigos 
descrentes que você pode lembrar (na próxima página). Para qualificar como um membro 
do seu círculo de influência de amigos descrentes você deve: 
 

       ©   Conhecê-los a ponto de usar o seu primeiro nome. 
 

       ©   Ter contato regular com eles. 
 

       ©   Sentir que eles gostam de você e estão abertos para cultivar uma amizade.  
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2.   Procure fortalecer os seus relacionamentos com os seus amigos perdidos através de  
      infiltração intencional. 
     
      Evite estes dois extremos: 
 

      I_____________ - Uma vida vivida num amontoado santo. 
 

      I_____________ - Uma vida vivida como o mundo. 

 
   O Alvo? Infiltração Intencional 
 

      Morando dentro do mundo mas não __________ as coisas do mundo. 
  

      Ao lado do mundo mas não ____________ do mundo. 
 
 

    Aqui estão algumas ideias para cultivar um relacionamento com descrentes. Lembrem-se, 
portanto, que estas atividades devem ser projetadas para formar relacionamentos, sem o 
anzol cristão. Assim você pode atrair a pessoa a Cristo pelo amor. 
 
 

o  Ideias para “Infiltração Intencional” através de sua casa. 
 

    *   Faça uma festa - uma festa para os vizinhos ao redor de sua casa, aniversário, ou da  
         temporada é uma maneira excelente de desenvolver relacionamentos. 
          -  Natal: jogos, comida, compartilhando tradições de família. 
           -  Páscoa: comida, jogos (caçada de ovo, corridas com ovos, lançamento de ovos) 
 

    *   Faça um jantar - a comida é uma maneira excelente para criar ligações sociais. 
           -  Um jantar progressivo: As partes diferentes da refeição são comidas em casas diferentes. 
           -  Um jantar entre algumas famílias: Cada um leva um prato. 
 

    * Faça um piquenique - momentos informais no campo ou quintal são ótimos para diversão. 
         -  Um churrasco no quintal: faça a sua especialidade. 
         -  Olimpíadas da Família: com o seu piquenique inclua jogos “Olímpicos” para todos. 
         -  Acampamento da Família:  duas ou três famílias vão acampar junto. 
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     * Faça um evento especial - seja o líder para organizar um evento para a vizinhança. 
         -  Jogo de futebol entre vizinhos, jogo de basquetebol, etc. 
         -  Noite de jogos: monte vários jogos de mesa (Damas, Dominó, Banco Imobiliário, etc.) 
         -  Dia de trabalho:  para cortar a grama ou ajudar de alguma forma os doentes, idosos,  
             etc. ou faça uma equipe de dois com um vizinho para um trabalho grande. 
 

     * Tenha um espírito voluntário - seja um servo, se envolva, dê de si mesmo. 
         -  Participe nas atividades da comunidade. 
         -  Ajude com os esportes. 
         -  Ajude com projetos já em andamento para o bem estar da comunidade. 
 

     *  Tenha um lar aberto - lembre-se, a sua casa pode ser “O Portão do Céu”. 
        -  Patrocine um dia de “conheça o seu vizinho” na sua casa. 
        -  Deixe as crianças da vizinhança brincarem no seu quintal. 
        -  Forme um ministério de benevolência de alimentação na vizinhança. 
        -  Esteja pronto para emprestar. 
        -  Esteja pronto para dar. 
 

     *  Tenha um coração sensível. 
        -  Leve uma sobremesa deliciosa a um vizinho novo. 
        -  Lembre-se de datas importantes:  aniversários, aniversários de casamento, etc. 
        -  Preste atenção nos eventos especiais da vizinhança: casamentos, formaturas, etc.  
     

 

o  Ideias para “Infiltração Intencional” através do seu emprego. 
 

    *  Ajude a sua empresa e os funcionários a ter sucesso. 
          -  Colegas de trabalho têm interesse em como você resolve problemas. 
          -  Ajude os outros a ter sucesso. 
 

     *  Não se concentre em si mesmo. 
          -  Você está mais preocupado com a sua imagem cristã do que com as outras pessoas? 
          -  Você está tão obcecado com o que é certo e justo que você não considera as necessidades dos outros. 
 

     *  Verifique se qualquer coisa rotulada “Cristã” com o qual você está envolvido tem  
         tanta qualidade ou mais qualidade, do que qualquer coisa patrocinada por sua empresa.  
 

     *  Ore por si mesmo - Peça a Deus que Ele te ajude a amar as pessoas ao seu redor. 
 

 *  Ore por seus colegas de trabalho pelo nome. 
 

     *  Envolva-se na vida pessoal deles. Convide-os para um almoço, um jantar, um  
         cafezinho, eventos esportivos, peças, etc. Façam algo junto. 
 

     *  Convide uma pessoa ou casal para jantar na sua casa, e ter a oportunidade de conhecê-los melhor. 
 

     *  Lembre-se de datas especiais dos seus colegas de trabalho:  aniversários, doenças,  
         acidentes, nascimentos. Mande um cartão, faça um telefonema, faça uma visita. 
 
     *  Comece ou participe das equipes de esportes da empresa:  futebol, basquetebol, etc. 
 
     *  Participe com colegas em eventos esportivos regulares como futebol de salão, 
         corridas, passeios de bicicleta, etc. 
 

     *  Não envergonhe os descrentes quando você fala sobre a sua vida espiritual.  Seja  
         sensível, e veja o ambiente quando vocês estão sozinhos. As pessoas raramente 
         compartilham sentimentos profundos num grupo de pessoas. 
 

 

Página 24 



 

 

     C.C.C.  -  Módulo 4  -  Minha Missão       Igreja de Cristo em Curitiba 

 

     *  Não pressione ninguém.  Fale  somente  com pessoas que parecem ter interesse. 
 

     *  Não tente causar um impacto por Cristo sozinho. Procure outros colegas cristãos e 
          trabalhem juntos num plano para atingir outros colegas de trabalho. 
 

     *  Observe outros num ministério parecido. Todos nós podemos aprender quando  
          temos um modelo e as experiências dos outros. 
 
 

3. Amplie o seu círculo de influência. 
 

 ©  Comece relacionamentos com pessoas que você não conhece. 
     

 ©  Renove relacionamentos com pessoas que você conhecia. 
      

 ©  Restabeleça contato com velhos amigos de escola, etc. 
 
 

Uma pesquisa administrada pelo Instituto de Crescimento da Igreja Americana de Pasadena 
perguntou a mais de 14.000 pessoas: “Quem ou o que foi responsável pela sua obediência a 
Cristo”? As respostas através de porcentagens foram como segue:   
 

                 ©   Uma necessidade especial -                 __________ 

                 ©   Fez uma visita sozinha -                      __________ 

                 ©   Evangelista -                                       __________ 

                 ©   Visitação -                                          __________ 

                 ©   Escola Dominical -                             __________ 

                 ©   Campanha Evangelística -                   __________ 

                 ©   Ministério da Igreja -                          __________ 

                 ©   Amigo ou Parente -                             __________ 
 

 
Infiltração intencional através de amizades é absolutamente 

 necessária hoje. Ela é a maneira principal pela qual descrentes vêm a Cristo! 
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  Áreas da minha vida onde eu já estou envolvido com descrentes: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
  

  
  Áreas da minha vida onde eu poderia estar envolvido com descrentes: 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Evangelização em Equipe 
 
 
 
 

“Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer”. I Coríntios 3:6 
 
“Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles”. Mc 2:3 
 
“Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente 
comendo com eles:  publicanos e outras pessoas”. Lucas 5:29 
 
 

     Deus projetou o Corpo de Cristo exclusivamente para ser uma equipe de crentes que 
trabalha junto para levar outros para Jesus Cristo e os ajudar a se tornarem como Cristo. 
 
     Evangelismo em Equipe acontece quando os cristãos trabalham juntos para guiar outros 
a Cristo e então os ajudam a ser cristãos maduros. Cada membro da equipe tem forças e 
habilidades sem igual para alcançar outros para Cristo. 

 
“Deus sabia o que Ele estava fazendo quando Ele criou você. 

Ele fez você sob encomenda com a combinação de personalidade, temperamento, 
talentos, e experiência sem igual, e Ele quer controlar 

 e utilizá-los na Sua missão de alcançar este mundo bagunçado”. 
     (Do Livro: Se Tornando Um Cristão Contagioso p. 122) 

 
     Esta Deus-determinada diversidade no Corpo de Cristo providencia uma equipe de 
pessoas e oportunidades para ajudar outros a ir a Cristo. Há pelo menos cinco maneiras 
distintas que esta Evangelização em Equipe pode ser usada por Deus para conduzir os 
incrédulos a Cristo. 
 
 
 

1. Utilize o Seu Deus-Determinado Estilo de Evangelismo e Estilo de 
Evangelismo dos Outros Cristãos 

 
     A seguinte série de perguntas foi projetada como uma ferramenta para lhe ajudar a 
começar a descobrir seu Deus-determinado estilo de evangelismo. As instruções para serem 
usadas são as seguintes: 
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Registre sua resposta para cada uma das 36 frases,  
de acordo com o que você acha que a frase se aplica a você: 

 

                                3    Muito 
                                2    Um Pouco 
                                1    Muito Pouco 
                                0    Não se aplica 
 

      ©  Transfira as suas respostas para a tabela no final, somando cada coluna. 
 
 

____  1. Nas conversas, eu gosto de tratar dos assuntos diretamente, sem fazer rodeios. 
 

____  2. Eu tenho dificuldade em sair de livrarias ou bibliotecas sem adquirir um monte  
 de livros que me ajudam a melhor entender os assuntos que são discutidos na sociedade. 
 

____  3. Eu conto freqüentemente histórias sobre as minhas experiências pessoais para ilustrar um ponto             
              que eu estou tentando fazer. 
 

____  4. Eu tenho facilidade em falar com pessoas e considero as amizades valiosas. 
 

____  5. Eu gosto de incluir pessoas novas nas atividades em que eu estou envolvido. 
 

____  6. Eu vejo necessidades nas vidas do povo, que outras pessoas frequentemente negligenciam. 
 

____  7. Eu não tenho medo de chamar a atenção de uma pessoa quando é necessário. 
 

____  8. Eu tenho a tendência de ser analítico. 
 

____  9. Eu me identifico freqüentemente com outras pessoas, quando uso frases como, “Eu pensava   
  assim também”, ou “Eu já me senti como você se sente”. 
 

____ 10. Outras pessoas têm comentado sobre a minha habilidade de desenvolver novas  amizades. 
 

____ 11. Para falar a verdade, mesmo que eu saiba as respostas, eu fico mais confortável  quando alguém  
 “mais qualificado” explica o Cristianismo aos meus amigos. 
 

____ 12. Eu fico satisfeito em ajudar os outros, muitas vezes por trás dos bastidores. 
 

____ 13. Eu não tenho dificuldade em confrontar os meus amigos com a verdade, mesmo  
 que arrisque a possibilidade de estragar o relacionamento. 
 

____ 14. Nas conversas, eu naturalmente focalizo nas perguntas que estão impedindo o progresso  
  espiritual daquela pessoa. 
 

____ 15. Quando eu falo para as pessoas de como eu fui a Cristo, eu acho que elas têm interesse em ouvir  
 sobre isso.  
 

____ 16. Eu prefiro falar sobre assuntos que tratam da vida pessoal do que discutir ideias  abstratas de  
 teologia. 
 

____ 17. Se eu soubesse de um evento evangelístico de alta qualidade que os meus amigos 
 desfrutariam, eu faria um grande esforço para trazê-los. 
 

____ 18. Eu prefiro mostrar amor pelas minhas ações, mais do que pelas minhas palavras. 
 
____ 19. Eu acredito que amor verdadeiro muitas vezes significa contar para alguém a verdade,  
 até mesmo quando ela dói. Página 27 
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____ 20. Eu gosto de discussões e debates sobre perguntas difíceis. 
 

____ 21. Eu compartilho os meus erros intencionalmente com outros quando isto pode ajudá-los a entender  
 as soluções que eu encontrei. 
 

____ 22. Eu prefiro me envolver numa discussão sobre a vida de uma pessoa antes de tratar dos detalhes de  
 suas crenças. 
 

____ 23. Eu tenho a tendência de procurar eventos espiritualmente estratégicos para onde eu posso levar os  
 meus amigos (como Dia do Amigo, campanhas evangelísticas,  piqueniques da igreja, etc.) 
 

____ 24. Quando as pessoas estão espiritualmente fechadas, eu acho que minhas demonstrações silenciosas  
 de amor cristão algumas vezes as fazem mais receptivas. 
 

____ 25. Um lema que descreve a minha vida é:  Faça diferença ou cause uma desordem, mas faça alguma  
 coisa”. 
 

____ 26. Eu fico frustrado freqüentemente com pessoas que usam argumentos fracos ou lógica fraca. 
 

____ 27. As pessoas parecem estar interessadas em ouvir histórias de coisas que aconteceram na minha vida. 
 

____ 28. Eu desfruto de conversas longas com amigos. 
 

____ 29. Eu sempre estou procurando eventos, livros, etc. que combinam com as necessidades e os  
   interesses dos meus amigos, que eles desfrutariam ou de alguma maneira seriam beneficiados. 
 

____ 30. Eu me sinto mais confortável ajudando uma pessoa fisicamente em nome de Cristo, do que ficar  
 envolvido numa discussão religiosa.  
 

____ 31. Às vezes eu entro em dificuldades por causa da falta de brandura e sensibilidade na maneira que  
 eu reajo e falo com os outros. 
 

____ 32. Eu gosto de chegar às razões básicas que suportam as opiniões que as pessoas  seguram. 
 

____ 33. Eu ainda estou pasmo sobre como Deus me ajudou a ter fé Nele e eu estou  
               motivado a falar para as pessoas sobre isso. 
 

____ 34. As pessoas geralmente me consideram como o tipo de pessoa que é interativa, atenciosa e  
 bondosa. 
 

____ 35. Um destaque da minha semana seria levar um convidado comigo para um evento da igreja. 
 

____ 36. Eu tenho a tendência de ser mais prático e pronto para agir do que filosófico ou cheio de ideias. 

 
Registre aqui o Seu Número de Pontos:  
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Estilo 1 2 3 4 5 6 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

 13º 14º 15º 16º 17º 18º 

 19º 20º 21º 22º 23º 24º 

 25º 26º 27º 28º 29º 30º 

 31º 32º 33º 34º 35º 36º 

Total       
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Seis Estilos de Evangelismo 
  

(Qual estilo é seu de acordo com os seus pontos na tabela?) 

 
1. _________________ - Você precisa do Salvador!     
 

    Exemplo: Pedro 
 

Atos 2:14-47 -  “Então  Pedro  levantou-se  com  os  Onze  e,  em  alta  voz, dirigiu-se á multidão:  
Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém,  deixem-me  explicar-lhes  isto! Ouçam com 
atenção. . . Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por  meio de milagres, maravilhas, e 
sinais. . .vocês com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o 
ressuscitou dos mortos. . . Portanto, que todo Israel  fique  certo  disto:  Este  Jesus, a  quem  vocês 
crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo . . .” 

 
2. _________________ - Isto faz sentido! 
 

    Exemplo: Paulo 
 

    Atos 17:2-3 - “Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por três sábados discutiu com eles com 
base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos.      
E dizia: Este Jesus que lhes proclamo é o Cristo”. 

 
3. _________________ - Isto é o que Deus fez! 
 

    Exemplo: O Homem Cego 
 

     João 9:25 - “Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo”! 

 
4. _________________ - Vamos ficar juntos! 
 

    Exemplo: Mateus 
 

Lucas 5:29 - “Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente 
comendo com eles:  publicanos e outras pessoas”. 

 
5. _________________ - Venha e Veja!  
 

    Exemplo: A Mulher Samaritana    
 

    João 4:28,29 - “Então, deixando o seu jarro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo:   
     Venham ver  um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o  
     Cristo”? 

 
6. _________________ - Eu posso ajudar? 
  

    Exemplo: Dorcas       
 

Atos 9:36 - “Em Jope havia uma discípula chamada Tabita (que traduzido significa Dorcas), que se 
dedicava a praticar boas obras e dar esmolas”. 
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2.  Apresente os Seus Amigos Descrentes para os Seus Amigos Cristãos 
 
 

 

“Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa.  
Havia muita gente comendo com eles: publicanos e outras pessoas”. Lucas 5:29 

 
 

 

       Mateus promoveu uma festa na sua casa e fez o desconhecido. Ele convidou ambos os seus amigos 
religiosos e não religiosos. Foi um grupo intencionalmente misturado. Uma festa com um propósito eterno. 
Você e eu podemos fazer a mesma coisa! 

 
 
                 Façam Festas de ____________! 
 

                                   ©  Seja _______________ 
 

                                   ©  Use a sua _____________ 
 

                                   ©  Agarre as _______________ 

 
 
      Algumas ideias para ajudá-lo a iniciar: 
 

o    Planeje um jogo de futebol 

     o    Planeje uma festa de natal 

     o    Planeje um evento para as crianças que moram ao redor de sua casa. 

     o    Planeje uma festa de tortas. 

     o    Planeje uma festa para celebrar o batismo de um novo convertido. 

     o    Compartilhe uma refeição. 

     o    Assista um evento esportivo na televisão (copa do mundo, etc.) 

     o    Façam ginástica juntos. 

     o    Façam compras juntos. 

     o    Vão para a praia juntos. 

     o    Faça um churrasco em casa. 
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3.  Convide os Seus Amigos Descrentes para Atividades da 

Congregação de “Tragam um Amigo”. 

 
 

“Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles”.  Marcos 2:3  
 

“Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, e juntos 
participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia        
de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os  dias os que iam sendo salvos”.  Atos 2:46-47   

 

“Um novo mandamento lhes dou:  Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem                             
amar-se uns aos outros. Com isto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem             

uns aos outros”.  João 13:34,35  
 
 
 

Uma das melhores coisas que um cristão pode fazer é  
apresentar os descrentes que tem interesse para: 

 

 C________ 
 
                     C___________ e `a 
 
 C____________ da Igreja! 
 
 
     Algumas Atividades de “Traga Um Amigo”:   

 

     o   Festa de casais  

    o   Dia do Amigo 

    o   Eventos Especiais  

    o   Reunião dos jovens 

    o   Grupos de C.A.S.A. 

    o   Piqueniques da Igreja 

    o   Campanhas Evangelísticas 

    o   Estudos Intensivos da Bíblia 

    o   Estudo Bíblico das Mulheres 

    o   Série de Pregações Especiais 

    o   Seminário de “Sou Membro” - C.C.C. 

    o   Let’s Start Talking - Campanha para conversação em Inglês 

    o   Retiros (de casais, de mulheres, de homens, de pais e filhos, de jovens) 
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4.  Dê Para os Seus Amigos Descrentes 

   Alguns Recursos Cristãos 

 

 
“Conseqüentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida  

mediante a palavra de Cristo”.  Romanos 10:17  
 

“Quando você vier, traga a capa . . . e os meus livros. . .”  II Timóteo 4:13  
 
 

Dê Para Eles: 
 

        Alguma coisa para ________ 
 
                                     Alguma coisa para ________ 
 
                                                                  Alguma coisa para ________ 
 
Livros Sugeridos: 
 

   ©  Bíblia (existem várias versões hoje em dia) 

   ©  A Gloriosa História da Bíblia, Revista, Volta À Bíblia, Vol. 12, 1984 

   ©  Mais Que Um Carpinteiro, Josh McDowell 

   ©  As Evidências Da Ressurreição De Cristo, Josh McDowell 

   ©  Você Pode Explicar A Sua Fé, Paul Little 

   ©  Razão Para Crer, R.C. Sproul 

   ©  Evidência Que Exige Um Veredicto, Vol. I e II Josh McDowell 

   ©  As Vidas Imaginárias de Shirley Maclaine, F. LaGard Smith 

   ©  Redenção, Edward C. Wharton 

   ©  O Que Toda Família Precisa, Carl Brecheen e Paul Faulkner 

   ©  Veja o Catálogo Geral de Publicações, Associação Brasileira de Editores Cristãos (ABEC) - para uma  

        lista completa do que existe em Português. 

   ©  Veja o Intercâmbio, Um Catálogo de Literatura das Igrejas de 

        Cristo na América Latina, Revista Edificação e Randal Matheny 

   ©  Entre em contato com a Editora da Igreja de Cristo: 
         

        Editora Vida Cristã 
        Rua Carlos Meira, 396 - Penha 
        03605-010 - São Paulo, S.P. 
        Fone/Fax:  011-217-0522 ou 6941-7788 
        Internet:   editora@vidacrista.com.br 
 
Vídeos Sugeridos:  (Ligue para a Editor a Vida Cr istã para uma lista completa.) 

   © Histórias Da Bíblia, contadas por Charlton Heston                 
 
CDs Sugeridas:  

    © Princípios Básicos da Fé Cristã (disponível também no site da Igreja de Cristo — Curitiba) 

    © www.igrejadecristo-curitiba.org.br 
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5.  Traga os Seus Amigos Descrentes para 

     o Culto de Adoração aos Domingos 

 
 

“Assim, se toda a igreja se reunir. . .mas se entrar algum descrente ou não instruído quando todos 
estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os 

segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará por terra e adorará a Deus exclamando:  
Deus realmente está entre vocês”!  I Coríntios 14:23-25 

 
“Conseqüentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de 

Cristo”.  Romanos 10: 17  
 

“Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. . . perseverando 
nesses deveres, pois, fazendo isso, salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem”.  I Timóteo 4:13,16   

 
“E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus; muitos verão essas coisas, 

temerão e confiarão no Senhor”.  Salmos 40:3    
 
 
 

   Pontos Estratégicos Para Lembrar: 
 
     1.  Os descrentes podem assistir os cristãos ____________ a Deus. 
 
     2.  O louvor é um testemunho poderoso para os descrentes, se a presença de Deus é  
 ____________ e se a mensagem é __________. 
 
     3.  O culto de adoração não precisa ser simples para _______________. 
 
     4.  As necessidades de cristãos e descrentes se ___________ muitas vezes. 
 
     5.  O culto de adoração vai suplementar o seu evangelismo pessoal, mas não vai  
 substituí-lo. 
 
 

Cada oportunidade para não-cristãos ficar íntimos com 

cristãos vai ser usada por Deus para trazer outros a Cristo! 
  

 
 

 
   Séries Estratégicas de Sermões Vão Encorajar os seus Amigos. 

 
             © Fortalecer a Família                             ©Relacionamentos Saudáveis 
  

                       © Superando Stress                    ©  Como Ter Uma Vida Feliz 
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Visão Global 
 
 
 

“Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os  
em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a  
obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com  

vocês, até o fim dos tempos”.  Mateus 28:19-20 
 
 

“Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas 
testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra”.   

Atos 1:8 
 
 

Com uma Palavra Jesus disse - ___________! 
 
 

Por que Devemos Ir? 

 
Existem Três Razões Principais: 
 
  1. Para Agradar O ______________. 
 
      João 14:21 - “Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me  
 ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele”. 
 
        I João 3:10 - “Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do  
        diabo:  quem não pratica a justiça não procede de Deus; e também quem não ama seu  
        irmão”. 
 
       Mateus 10:42 - “E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um  
       destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro, com certeza, que não  
       perderá a sua recompensa”. 
 

 
2. Para Satisfazer A ______________. 
 
      Mateus 9:37-38 - “Então disse aos seus discípulos:  A seara é grande, mas os  
        trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores  
        para a sua seara”. 
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A população do mundo atual - _______________________. 
 

     ©  Número total de grupos de pessoas no mundo - ________________. 
 

     ©  Número total de grupos de pessoas no mundo que não foram alcançadas -  
         ______________. 

 
   Um povo não alcançado é: 
 

           1. Um povo que não ouviu o Evangelho e/ou 
           2. Não tem a Palavra de Deus na sua língua, e/ou 
           3. Não tem acesso à Palavra de Deus, talvez por causa da falta de alfabetização, e/ou 
           4. Não quer ouvir o Evangelho. 
 

     ©  Número total de pessoas que não ouviu nada sobre Jesus - ________. 
 

     © Observação Interessante: O número total de missionários norte americanos  
        que trabalham tempo integral, representando todas as denominações que  
        falam algo sobre Jesus era __________, em 1988. Em 1992 caiu para  ________. 
 
          (Os missionários veteranos que viram a necessidade depois da Segunda Guerra Mundial que foram  
    evangelizando, agora estão se aposentando em grande número, e não estão sendo substituídos). 
 

     ©  Com estes “missionários” norte americanos a proporção em comparação  
         com o povo que não ouviu nada sobre Jesus ainda é - ________________.   
 

    © O nosso Estado do Paraná tem ________________ e somente cinco       
        congregações da Igreja de Cristo, (Curitiba, Londrina, Maringá, e 
        Wenceslau Braz).  

 
 
3. Para Crescer Na  _______________. 
 
       Efésios 5:1-2 - “Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em  
         amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de  
         aroma agradável a Deus”. 
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Leith Anderson, escrevendo sobre o trabalho de denominações disse, “A igreja                    
americana já diminuiu o seu papel na evangelização do mundo. A nossa força                     

missionária é velha e diminuindo, enquanto a força missionária dos países do Terceiro 
Mundo é jovem e crescendo. A América do Sul acrescenta 50.000 igrejas novas a cada 

ano, enquanto 60 igrejas por semana estão fechando nos Estados Unidos”. 
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Oportunidades de Ir e Evangelizar (A Curto Prazo) 
 

               “Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé:  Voltemos para visitar os irmãos em  
          todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo”.  Atos 15:36 
 
 

No Brasil: 
 

     Você pode participar das diversas oportunidades de evangelizar e usar a sua imaginação  
     para criar outras oportunidades. 
 

  Viagens Missionárias 
 

   A igreja aqui já esta indo para Maringá uma vez por mês para trabalhar com a igreja lá.  
 Você pode ir e participar.  

   No futuro a igreja vai plantar uma outra igreja numa das cidades principais do Paraná. O sonho é de 
 fazer isso nos próximos cinco anos.   

   Antes de plantar uma outra congregação a igreja pode fazer missões e também determinar quais  
 cidades são mais receptivas ao evangelho na seguinte forma: Por propaganda nos jornais de cidades  
 como Ponta Grossa ou Guarapuava no estado do Paraná, convidando as pessoas para fazer o curso  
 por correspondência, “O Que A Bíblia Diz”. Depois, nós podemos levar uma equipe de Curitiba  
 para passar uma semana ou final de semana visitando os contatos, marcando estudos individuais,  
 entregando certificados, fazendo uma campanha e planejando estabelecer uma nova congregação. 

   O resultado do trabalho a curto prazo é plantar uma nova congregação. A congregação de Curitiba  
 pode enviar e sustentar um missionário tempo integral. Também outras famílias podem mudar para  
 a nova cidade e trabalhar como missionários vocacionais e ajudar a nova congregação. 

 

 Viagens de Construção 
 

       Você pode fazer uma viagem para ajudar uma igreja nova fazer uma construção própria, ajudar o 
orfanato da igreja no Rio de Janeiro com melhorias no lar que existe para 35 crianças; 

        Ou ajudar a congregação como Maringá a reformar e pintar o seu prédio. Assim os membros 
podem ajudar na missão numa maneira prática, que faz uma contribuição para ganhar almas. 

 

 Viagens para Experimentar 
       

 Você pode passar as suas férias ou um tempo mais prolongado em congregações como de Pelotas, 
R.S. ou de Maringá, PR. para pensar, refletir, e trabalhar como um “missionário em ação” para ver se 
você gostaria de trabalhar tempo integral. Uma experiência assim pode ajudar uma pessoa a sentir o 
peso de uma obra, as necessidades, e clarificar algumas dúvidas sobre ser evangelista ou missionário. 

 

Viagens Acadêmicas 
 

        Em Belo Horizonte existe uma escola do Seminário Bíblico Nacional (SBN), onde uma pessoa 
pode estudar tempo integral e se formar para trabalhar como evangelista ou missionário. Talvez 
você possa passar um mês de férias lá e fazer 3 ou 4 estudos intensivos, conhecer a igreja e o 
trabalho de lá.  

   Também os estudos intensivos para o SBN são oferecidos em diversos lugares no Brasil durante o 
ano. Você pode passar um final de semana fazendo o curso e conhecendo uma outra congregação 
da igreja. Assim você pode incentivar os irmãos, aprender a Palavra, e ser encorajado a participar 
mais na obra local. 
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 Viagens de Encorajamento 
 

          As congregações pequenas como de Maringá ou Wenceslau Braz precisam de encorajamento.  
Uma equipe daqui pode passar um final de semana nestas cidades, fazendo visitas, distribuindo 
convites para conhecer a igreja, ensinando estudos de evangelismo, ensinar Escola Dominical, pregar 
durante o culto, oferecer um estudo intensivo, etc, para que os nossos irmãos sejam incentivados, 
fortalecidos na fé, o não cristão ouça o Evangelho e a equipe daqui ganhe experiência na prática. 

 

 Viagens Médicas e Odontológicas 
 

            Os membros profissionais de medicina, muitas vezes tiram algumas semanas por ano para oferecer 
os seus serviços para clínicas, hospitais ou orfanatos como foi feito já duas vezes em Manaus. As 
tarefas poderiam ser odontológicas, exames de vista, providenciar óculos, ajudar uma mulher a dar à 
luz ou até ensinar um seminário sobre saúde. 

 

 Trabalho Em Curitiba 
 

             Nós temos muitas oportunidades aqui mesmo para participar na obra de evangelismo. Podemos 
aprender a liderar um Grupo de C.A.S.A. que é a maneira principal de evangelismo desta congregação. 
Podemos trazer um amigo para os eventos da congregação como o Dia do Amigo, ou uma campanha 
evangelística. Podemos ir de porta em porta distribuindo literatura, ou convites da igreja e/ou procurar 
marcar estudos individuais dos Princípios Básicos da Fé Cristã (P.B.). Podemos aprender como 
ensinar o P.B. e marcar estudos bíblicos com visitantes do culto ou dos Grupos de C.A.S.A. Qualquer 
pessoa que quer se preparar a ir, precisa participar nos Grupos de C.A.S.A., Estudos Intensivos, 
ensinar na Escola Domincal, servir num ministério e viajar para ajudar o trabalho em Maringá. 

 

 Use A Sua Imaginação 
 

             Qualquer coisa que você possa imaginar e esteja disposto a fazer para espalhar o evangelho é uma 
possibilidade. Vamos usar os nossos dons e participar na missão de “Vencer Curitiba e o mundo para 
Cristo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disposto a Ir 
 

      “Depois disto, ouvi a voz  do Senhor, que dizia:  A quem enviarei, e quem há de ir por  
      nós?  Disse eu:  eis-me aqui, envia-me a mim”.  Isaías 6:8 

 

Dois Componentes Chaves: 
 

     1. A Sua A___________________ 
 

           II Coríntios 5:9 - “Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no  
                corpo, quer ausentes dele”. 
 

               I Coríntios 10:31 - “Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra  
               coisa, façam tudo para a glória de Deus”. 
 

 É a sua ambição agradar a Deus? 
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“Você talvez seja o único Jesus que alguém vai conhecer”! 
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2.  A Sua D___________________ 
 
           Filipenses 2:25-30 - “Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu 

irmão, cooperador e companheiro de lutas. . .Pois ele tem saudades de todos vocês. . . Por isso, 
apresso-me em enviá-lo. . . Recebam-no, pois, no Senhor com grande alegria e honrem a homens 
como este, porque ele quase morreu por amor à obra de Cristo, arriscando a vida para suprir a 
ajuda que vocês não me podiam dar”. 

 
  Você está disponível para servir o Senhor?  Em qualquer lugar? Você já negou a si mesmo e 

entregou a si mesmo a Deus, para fazer a vontade Dele? Fale para Ele que você vai à qualquer 

lugar e vai fazer qualquer coisa que Ele mostre que é a vontade Dele para a sua vida. 

 
 
 

 
 

 
 

 

Decidindo Ir 
 

A vontade de Deus não vem do mundo, mas você encontra ela no mundo.  
As experiências da vida, e a Palavra de Deus, são o tecido no qual Deus vai tecer aquilo 

que Ele quer fazer com as nossas vidas. 
 

Deus revelou na Sua Palavra por meio de regra e princípio o que  
Ele quer que nós sejamos e façamos no mundo. 

 
 

Sete “C” Para Determinar Se Você Deve Ser Missionário! 
 

1.  C_____________  Efésios 1:11 - “. . .conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo  
                                                o propósito da sua vontade”. 
 

 As circunstâncias da minha vida me permitem ir agora? 
 Há evidências na minha vida que Deus está me guiando a fazer isso? 

 
2.  C_____________  Provérbios 27:17 - “Como o ferro com o ferro se afia, assim, o homem, ao  
                                                seu amigo”. 
 

 Os meus mentores espirituais acham que eu estou pronto? 
 A minha família e os meus amigos acham que eu devo ir? 

 

3.  C_____________  Tiago 3:1 - “Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês  
                                                sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor”. 
         

       I Timóteo 3:6 - “Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na  
       mesma condenação em que caiu o diabo”. 
 

 Que tipo de ministério eu sou capaz de fazer? 
 Eu tenho o treinamento necessário? 
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“Deus raramente chama pessoas para trabalhar num outro lugar,  
que já não estão trabalhando onde elas estão”. 
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4.  C________________   
 

       Atos 24:16 - “Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos  
       homens”. 
         

 I Tessalonicenses 4:3 - “A vontade de Deus é que vocês sejam santificados: abstenham-se da  
       imoralidade sexual”. 
 

       Salmos 37:4 - “Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração”. 
 

 A minha consciência está limpa? 
 Existe qualquer pecado conhecido na minha vida que não foi confessado? 

 
5.  C_____________ (Bom Senso) 
 

  Romanos 12:3 - “Pois pela graça que me foi dada digo a todos vocês:  ninguém tenha de si mesmo um 
conceito mais elevado do que deve ter;  mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo 
com a medida da fé que Deus lhe concedeu”. 

       
  Tito 2:11-12 - “Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a 

renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era 
presente”. 

 

 Agora é a hora certa de ir? 
 Quanto tempo eu posso ficar longe? 

  

6.  C_____________   
 

       Atos 16:6 - “Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido  
       impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Província da Ásia”. 
         
  Atos 8:29 - “O Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a”. 
 

 O Senhor está “guiando” você a ir? 
 Você pode fazer qualquer outra coisa e ficar satisfeito? 

 
7.  C______________   
 

       Filipenses 4:11-13 - “Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a 
toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o 
segredo de viver contente em  toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com   fome, tendo 
muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece”. 

 

 Eu tenho aprendido a ficar contente nas minhas circunstâncias atuais? 
 Eu posso ficar contente se for cercado por circunstâncias difíceis? 
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Ajudando Outros A Ir 
 

“Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencréia. Peço que a recebam 
no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhe prestem a ajuda de que venha a 

necessitar; pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim”. 
Romanos 16:1-2 

 
 
 

    Você Pode Ajudar Outros Ir Através de: 
 

 Sustento financeiro para um missionário. 

 Escrevendo para os missionários em outros lugares. 

 Participando numa equipe de missionários. 

 Fique informado. Busque informação de publicações sobre missões para que você 
possa orar e ajudar de acordo com a sua capacidade. Procure saber o que está 
acontecendo no mundo. 

 Ajude um missionário na sua viagem para o local de trabalho, e com dinheiro de 
emergência para as suas necessidades. 

 Ajude financeiramente para membros visitarem a obra missionária ou grupos de 
membros para trabalhar na obra (curto prazo). 

 Ore sobre necessidades dos missionários, crescimento espiritual e em números da nova 
congregação. 

 Informe os grupos de oração sobre as necessidades de nossos missionários e a igreja 
que nós plantamos. 

 Escolha alguns “guerreiros de oração” específicos para orar pelas necessidades do 
missionário. 

 Promova oração constante pelos missionários através dos avisos. 

 Estabeleça linhas de comunicação com o missionário que sustentamos por meio de 
carta, fax, telefone, Internet, etc. 

 Promova oportunidades regulares para as diversas idades de membros da igreja para 
eles se comunicarem com o seu missionário. 

 Angarie dinheiro para os trabalhos de missões. 

 Planeje para o retorno do missionário e o seu trabalho para o futuro. 
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“Nunca subestime a importância de sustento dos missionários”. 
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Até  Você Vai 
 

Desenvolva uma “Consciência da Grande Comissão”.  
É possível ser dito de sua vida: 

 
 Eu participei num evento de treinamento para fazer evangelismo este ano      

passado. 
 
 Eu tenho convidado um amigo/parente descrente para um evento da igreja nos 

últimos seis meses. 
 
 Eu dou uma porção generosa de minha renda para o orçamento da igreja para 

sustentar a obra do Senhor. 
 
 Eu tenho decorado versículos da Bíblia que vão me ajudar a compartilhar o 

Evangelho com um descrente. 
 
 Eu estou disposto a levar um novo membro/convidado para jantar uma vez a cada 

seis meses. 
 
 Eu me apresentei intencionalmente para um novo membro ou convidado no mês 

passado. 
 
 Eu tenho falado com uma pessoa descrente sobre a minha fé nos últimos três 

meses. 
 
 Eu orei por um descrente específico no mês passado. 
 
 Eu tenho pedido ao Senhor para me usar em qualquer lugar que Ele quer que eu vá. 
 
 Eu procuro oportunidades novas para compartilhar o Evangelho com este mundo. 
 
 Eu completei o curso de evangelismo que me preparou para ensinar o Evangelho 

por meio do curso Os Princípios Básicos da Fé Cristã. 
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Se você não tem um coração para evangelizar os descrentes  
no seu próprio círculo de influência, ir para um outro lugar não  

vai mudar o seu coração.  
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Meu Compromisso de Participar na  
 

Missão desta Congregação em Curitiba:   
 
 

 

Eu reconheço que Deus está me chamando para obedecer a Grande Comissão 
para que seja a minha missão. Eu vou fazer os seguintes compromissos: 

 

 

  Eu tenho a CONVICÇÃO de que as pessoas precisam do Senhor  
e como as pessoas perdidas são importantes para Deus, elas serão 
importantes para mim. 

 
 

  Eu vou me PREPARAR para sempre estar PRONTO para 
compartilhar o Evangelho. 

 

 

  Eu vou intencionalmente me INFILTRAR no mundo, para que     
eu possa influenciar o mundo. 

 
 

  Eu vou utilizar EVANGELISMO EM EQUIPE para 
evangelizar outros para Cristo. 

 
 

  Eu vou, por meio de VISÃO GLOBAL, ir, ou ajudar outros a        
ir para o mundo todo.  
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Parabéns, você completou o Campo de Crescimento Cristão!  

Agora você está comprometido a visão da igreja como Membro,  
crescendo na Maturidade, trabalhando num Ministério e  

cumprindo a Missão de Jesus. 
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Pela graça de Deus e para a Sua glória, eu 

 me comprometo a dedicar a minha vida inteira 

 para obedecer a Sua comissão de Mateus 28:18-20 

 em qualquer lugar e de qualquer maneira que 

 Ele me guie: 

  
 
 

________________________ 

Nome Legível 

  
 

________________________ 

Assinatura 

  
 

_______________________ 

Data 

  
 

_______________________ 

  Testemunha 

  
  
 
  

  Marque com um “x” aqui se você gostaria de participar de um 

      treinamento para aprender como compartilhar o Evangelho. 
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Respostas para o Professor: 
  
Páginas: 
 

 3  -  Grande Comissão 
 4  -  Senhor, pecaram, morte 
 5  -  tirar, fé, importantes 
 6  -  valiosa, procurem, achado, alegrar 
 7  -  responsabilidade, processo, semear, comunicação, cultivar, compaixão, ceifar,  
        conversão, iniciativa, mais próximo, tempo 
 8  -  demonstração, proclamação, vida, boca, cristãos, Cristo, por, primeiro 
 9  -  oração, fervor, esperança, gratidão, especificamente, resultados, resultado 
10 -  expressão, depressão 
11 -  dá sede, fazer perguntas,  
12 -  pescador de homens,  
13 -  plano, glória, deseja, bem estar,  
16 -  abundância, eterna, nova, pecado, morte, dia do juízo,  
17 -  pecados, salvação, Admita 
18 -  Acredite, Obedeça, Persevere 
21 -  impacto, contacto 
22 -  vizinhos, amigos, sócios, parentes 
23 -  isolação, Imersão, praticando, distante 
25 -  1-2%, 2-3%, 5-6%, 1-2%, 4-5%, .1%, 2-3%, 75-90% 
29 -  Confrontação, Intelectual, Testemunhal, Infiltração, Convite, Serviço 
30 -  Mateus, estratégico, imaginação, oportunidades 
31 -  Cristo, Cristãos, Congregação 
32 -  ler, ouvir, assistir 
33 -  adorando, conhecida, clara, evangelizar, sobrepõem 
34 -  Vá, Senhor, necessidade 
35 -  7 Bilhões +, 24.000,  10.000,  2 bilhões, 50.500,  41.142,  1-48.000,  
        7.617.300, imagem de Deus 
37 -  Ambição,  
38 -  Disponibilidade, Circunstâncias, Conselho, Competência,  
39 -  Consciência, Circunspeção, Compulsão, Contentamento 
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