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O que é o Evangelho?

O que é o evangelização?

Por que evangelizar?

A quem evangelizar?

Quando evangelizar?

Onde evangelizar?

O evangelho é a boa-nova de Deus para humanidade. Qual é 
essa boa notícia? É Jesus! O Filho unigênito de Deus, que Se 
entregou para morrer em nosso lugar e sofrer as 
consequências dos nossos pecados, para que todo aquele que 
Nele crê não pereça, mas tenha vida eterna (Jo 3:16).

É contar essa boa notícia, falar de Jesus, pregar a verdade de 
Deus para o pecador, falar de amor, perdão, arrependimento, 
vida em abundância e vida eterna.

Porque é uma ordem: IDE! Evangelizar é um mandamento, uma 
missão para TODA a igreja (Mc 16: 15).

A todos, sem distinção de raça, posição social, opção sexual, 
estética, etc. (Cl 3: 11).

Em todo o tempo e em um tempo determinado: em todo o 
tempo porque não podemos perder oportunidades de falar 
sobre o presente maravilhoso que ganhamos; em um tempo 
determinado porque dificilmente estaremos comprometidos 
em todo o tempo se não nos comprometemos sequer nos 
eventos evangelísticos da nossa própria igreja (II Tm 4: 1,2).

Em todo lugar! (Atos 1:8)

1. Fale do amor e do interesse de Deus pelo homem. (Jo 3:16);
2. Mostre o empecilho que existe no homem, que impossibilita 
que o homem conheça a Deus, o pecado. (Rm 3:23/6:23);
3. Conte a boa notícia! Deus enviou seu único Filho para sofrer 
as consequências dos nossos pecados, mesmo sem 
merecermos tamanho presente. (Rm 5: 8);
4. Convide o pecador a se arrepender e a receber Jesus como 
único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. (Rm 10: 9, 
10/Mt 10: 32, 33).

1. Comece com intercessão, nada no reino de Deus funciona 
sem oração. 
2. Apresente-se formalmente, dizendo seu nome e o porquê do 
seu contato com ele(a).
3. Vista-se adequadamente. Na evangelização quem deve estar 
em evidência é Jesus, nada mais pode chamar atenção a não 
ser a mensagem. Se o ambiente é formal, vista-se formalmente, 
e se o ambiente for “simples”, vista-se de forma simples.
4. Nunca discuta ideologias religiosas, mas refute as mentiras 
com a verdade. Sempre conduza a conversa para a pessoa de 
Jesus, fazendo assim será um (a) bom (boa) evangelista.
5. Esteja atento (a), observe o comportamento das pessoas, 
pois suas expressões nos revelam muitas coisas. Estar atento 
(a) pode conduzi-lo (a) a um diálogo dentro da realidade do 
ouvinte, ou, ao menos, evitar danos.
6. Escute, escute e escute. Ser um bom ouvinte vai ajudá-lo (a) 
ganhar a pessoa.
7. Procure um ponto de identificação com a pessoa 
evangelizada. Por exemplo: se você já sofreu por possuir algum 
tipo de vício e percebe que isso é uma realidade na vida dessa 
pessoa, você deve ser testemunha de Cristo para ela.

Uma conversa mais igualitária e próxima pode se tornar bem 
mais significativa para o (a) evangelizado (a).
8. Quando possível, ande acompanhado (a), de dois em dois, 
principalmente ao entrar em casas, pois isso pode protegê-lo 
(a) de calúnias e difamações. (Lc 10: 1).
9. Evite palavras do meio religioso, por exemplo: vaso, varoa, 
tocha. Esse vocabulário deixará a pessoa confusa. 
10. Evite palavras de condenação, como: “Você está cheia 
demônios”, “Você vai para o inferno”, etc.
11. Não use linguagem incompatível com o nível cultural da 
pessoa, se a pessoa for “simples”, fale de forma “simples”, se for 
culta, da mesma maneira.
12. Não force a pessoa a se decidir por Jesus.
13. Ao orar por alguém, ore de olhos abertos para que, em caso 
de manifestação maligna, a pessoa endemoniada não o (a) 
agrida. 



Como evangelizar?

Algumas dicas de Evangelismo Pessoal
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