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 Introdução:
Bem-vindo a este curso sobre como aumentar as suas habilidades para
alcançar os perdidos com as Boas Notícias sobre Jesus Cristo! Eu espero que
a sua idéia, sobre o que é evangelismo, se torne vibrante e cheia de significado
enquanto você aumenta a sua visão sobre trazer pessoas para Jesus.
Como qualquer coisa na vida, poderão existir idéias preconcebidas que
algumas vezes não são corretas. Quais são as idéias preconcebidas que você
tem sobre o crescimento da igreja e evangelismo eficaz? Talvez elas estejam
impedindo você de fazer a obra. É a minha esperança e oração que Deus vá
usar este curso para ajudar você a se tornar eficaz no ministério da Palavra,
enquanto você aprende como compartilhar a sua fé com pessoas, numa
maneira carinhosa, divertida e com significado.
Se você está usando este esboço para treinar outros em Evangelismo
Eficaz, faça o favor de estudar diligentemente e verifique se você está
usando as Escrituras corretamente enquanto você ensina e treina os outros. A
meta deste curso é II Timóteo 2:2, “E o que de minha parte ouviste através
de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também
idôneos para instruir a outros”.
Faça o favor de usar as margens para anotações adicionais, observações e
idéias que você aprende.

“O Que É Evangelismo”?
__________________________________________________________________
Evangelismo não é ir de porta em porta. Não é forçando alguém a engolir
a sua religião. Não é vendendo religião. Não é batendo na cabeça de alguém
com a Bíblia.
Evangelismo bíblico é um processo, um processo de amor e carinho. É
um processo de trazer uma pessoa perdida para dentro de um relacionamento
de salvação com Jesus Cristo por meio da proclamação da mensagem do
evangelho, Romanos 1:16.
No evangelismo, nós estamos “levando cativo todo pensamento à
obediência de Cristo”, II Coríntios 10:5. Isto é realizado pelo ensinamento
da mensagem do evangelho de Cristo, I Coríntios 1:18-24.

“Obstáculos Ao Evangelismo”
_____________________________________________________________________________
Pergunta: Por que muitos cristãos não estão compartilhando a sua fé
com as pessoas? Quais são as suas razões? Escreva-as agora. Agora, vamos
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dar uma olhada para alguns obstáculos comuns entre muitos cristãos. O nosso
inimigo, o diabo, quer que cada um de nós sejamos impedidos por estes
obstáculos. Por meio da identificação das barreiras e sendo honestos com nós
mesmos, nós podemos ser servos melhores de Deus e mais eficazes em nosso
evangelismo.

 Medo
Algumas vezes nós pensamos que as coisas são piores do que realmente
são. (Números 13:25-33) Você reagiu de uma maneira feia quando alguém
compartilhou da fé dele com você?
Pergunta: Por que algumas pessoas têm medo de falar com os seus amigos
ou família sobre religião? Medo de rejeição é a razão principal. Vamos ver
algumas passagens juntos que tratam de medo.
 Mateus 10:28-32
 Atos 18:9-10
 II Timóteo 1:7-8
 Êxodo 3:11,12
 Mateus 28:19,20
Algumas vezes pessoas têm medo de falar sobre Deus, porque acham
que alguém vai fazer uma pergunta que elas não sabem responder. Com
certeza você vai ouvir perguntas e não vai saber a resposta. Mas isso não é
razão para ficar com medo. Se você não sabe a resposta da pergunta, admita
que você não sabe, e que você vai estudar esta semana e vai trazer uma
resposta bíblica no próximo estudo. Não finja que saiba se não sabe mesmo.
Seja honesto com as pessoas e elas vão respeitá-lo.

 Falta de Treinamento
Os evangelistas e os presbíteros devem preparar e treinar os membros
sobre como fazer o evangelismo, (Efésios 4:11-16). Deus espera que o corpo
cresça e a responsabilidade de equipar os santos para este ministério central é
da liderança, (II Timóteo 2:2).
Aulas como esta ajudam a treinar os membros. A maneira mais prática e
eficaz é fazendo evangelismo com alguém que tem experiência em
evangelismo e sabe como fazer bem feito. Você aprende no ato de fazer.

 Falta de Entendimento
Muitas pessoas têm uma idéia falsa sobre o que é evangelismo. Elas
acham que evangelismo é ir de porta em porta como se fosse vendas, um tipo
de manipulação, ou algum outro ato insensível, ou que não é natural.
Pergunta: Jesus evangelizou os outros? Ele usou manipulação, foi insensível
ou usou de pressão alta como se fosse um vendedor? Ele era a pessoa mais
amável que já andou neste planeta! A Sua missão foi evangelizar e ensinar
outros a evangelizar da maneira correta, (Lucas 19:10). Evangelismo eficaz é
compartilhar a sua fé com aqueles que você ama, de uma maneira
carinhosa.
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 As Pessoas Não Estão Realmente Perdidas
Alguns cristãos acham que é melhor deixar as pessoas em paz. “Se elas
querem aprender sobre a Bíblia, então, elas precisam pedir”. Esta atitude vem
da idéia falsa que pessoas realmente não estão perdidas e como resultado não
vão passar a eternidade no inferno!
 As pessoas estão perdidas por causa do pecado - Romanos 6:23.
 Todas as pessoas pecaram - Romanos 3:23.
 A menos que uma pessoa acredite em Jesus, ela vai morrer nos seus
pecados - João 8:24; Atos 2:38; 22:16; Tiago 5:20.
 Morrer nos pecados significa ser lançado no lago de fogo pela eternidade Apocalipse 20:11-15; II Tessalonicenses 1:7-9; Atos 17:30-31. As pessoas
estão perdidas e a caminho de serem condenadas no seu pecado. Sim,
todas as pessoas estão perdidas, ou Jesus morreu por nenhuma razão!

 Falta de Amor
O amor de Deus O motivou a fazer alguma coisa para salvar as pessoas
dos seus pecados, João 3:16. Como nós podemos ficar sentados e quietos e
assistir os nossos pais, amigos, família e outros, que nós devemos amar, ir
para o inferno sem a gente falar alguma coisa?
 Paulo disse que o amor de Cristo o controlou, II Coríntios 5:14.
 Paulo sentiu uma obrigação por causa do seu amor por Deus e pelos
outros, Romanos 1:14-16.
 Se nós amamos Deus e as outras pessoas, nós não vamos conseguir ficar
quietos, Atos 4:18-20!

 Falta de Habilidade de Falar com Pessoas
As atitudes abrasivas ou a falta de habilidade de falar com pessoas podem
impedir você de fazer evangelismo eficaz e desanimá-lo a ponto de você
não querer compartilhar de sua fé. É responsabilidade do cristão amável
aperfeiçoar as suas habilidades para ser eficaz com almas perdidas.
 Lucas 2:52 - Jesus crescia em graça diante dos homens. Em outras
palavras, Ele aumentou e melhorou as suas habilidades de falar com as
pessoas.
 I Coríntios 9:19-23 - Paulo disse, “Fiz-me tudo para com todos”! Isto
não significa que ele fez concessões nas suas crenças ou princípios. Mas
significa que ele ajustou a sua personalidade e maneirismos para ganhar
credibilidade com aqueles que ele estava tentando ensinar. Para ser
eficaz, você tem que melhorar constantemente as suas habilidades de
falar com pessoas.
 II Timóteo 2:24-26 - Brigar, criticar, discutir e condenar não
são úteis quando você está tentando trazer alguém para Jesus. Vários
pontos têm que ser observados nesta passagem:
 Você é o servo do Senhor.
 Você NÃO deve discutir ou contender com a pessoa.
 Você não está tentando ganhar uma discussão, mas ganhar uma alma.
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 Discussões ou a falta de habilidade de falar com as pessoas podem
fazer uma pessoa continuar presa na armadilha do diabo.
 Você está tentando delicadamente soltar a pessoa para que ela possa
se arrepender, cair em si e servir a Deus. Nunca encoste alguém
contra a parede.

 Desobediência
Mateus 28:18-20 nos manda pregar as Boas Notícias aos perdidos. Os
seguidores de Jesus entenderam que era um assunto de “obediência” para
pregar.
 Atos 4:20
 Atos 5:28-29, 41-42
Nós somos desobedientes quando não compartilhamos de nossa fé, e
desobediência é pecado. Compartilhar a Palavra de Cristo com outros é um
mandamento para todos os cristãos, tanto quanto os mandamentos de amar
um ao outro, participar na Ceia do Senhor e ser batizado. Você não pode
eliminá-lo ou delegar a sua responsabilidade para mais alguém.

 Estilo de vida
Os hábitos e maneiras pelas quais agimos em nosso estilo de vida, podem
diminuir a nossa influência nas vidas dos outros. Outras pessoas podem perder
respeito por nós. O resultado é que a nossa mensagem não vai deixar a
impressão apropriada para salvar aquela pessoa.
 I Pedro 3:15-17; 4:15-16
 Colossenses 4:5,6
 I Timóteo 4:16
 Mateus 5:12-14
 I Coríntios 9:19-22
Tenha cuidado com sua vida! Não é saudável ser uma pedra de tropeço no
caminho de mais alguém, porque você vai impedir a pessoa de aprender
sobre Deus, por causa de sua vida, Mateus 18:6,7.

 Problemas na Igreja
É sério quando há pecado na igreja! O pecado pode fazer com que cristãos
e não cristãos a sejam perdidos, I Coríntios 1:10-13. É responsabilidade de
cada membro fazer da igreja um lugar maravilhoso para os cristãos se
reunirem e também um lugar maravilhoso para os não cristãos visitarem e se
sentirem amados e bem-vindos.

 Evangelismo Não É Minha Responsabilidade
Em Atos 8:4, cada membro na igreja de Jerusalém pensou que era a sua
responsabilidade. Os apóstolos e presbíteros ficaram em Jerusalém. Cada
membro pregou em todo lugar para onde foi. Este é um exemplo bíblico e os
seguintes são outros exemplos e mandamentos:
 Atos 4:20; 5:19,20,40-42
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 Marcos 16:15,16; Mateus 28:18-20
É a sua responsabilidade, como um cristão, compartilhar a sua fé, e isto
se chama evangelismo. Como você pode dizer que não é a sua
responsabilidade amar pessoas? A maior expressão de amor é compartilhar
a mensagem de vida eterna! O homem rico, atormentado, queria tanto
evangelizar os seus cinco irmãos, Lucas 16:27-28.

 Falta de Contato com o Mundo
Jesus era “um amigo de pecadores”, Mateus 9:10,13; 11:19. Os fariseus e
apóstolos (no começo) criticaram Jesus por causa de Sua associação com
pecadores, endemoninhados, mulheres pecadoras e crianças pequenas. Jesus
veio salvar os pecadores.
O sal é inútil enquanto está dentro do saleiro, Mateus 5:12-14. Nós
devemos passar tempo com pessoas do mundo e ser amigos delas, se
queremos salvá-las. Assim estamos imitando Cristo!
Aprenda maneiras práticas para fazer boas amizades fora da igreja, para
que você possa trazer aqueles amigos a Jesus.

 Falta de Conhecimento Bíblico
Nós somos mandados a conhecer a Bíblia e ser equipados a compartilhar a
nossa fé, I Pedro 3:15. Nem todos nós crescemos no mesmo ritmo, mas
espera-se que todos cresçam e sejam capazes de ensinar o povo sobre a
mensagem de salvação, Hebreus 5:12-14.
Participe em todas as aulas, estude diariamente, faça perguntas, tome a
iniciativa de se equipar para cumprir o seu ministério.

 Não Tenho Tempo
Isto é uma desculpa ao invés de uma razão. Quando alguém diz, “Eu não
tenho tempo”, não é verdade. Nós temos todo o tempo que queremos. O que
a pessoa está realmente dizendo é que uma outra coisa é mais importante do
que evangelizar. Esta desculpa é causada por uma falta de entendimento do
que é evangelismo bíblico.
Evangelismo bíblico é um estilo de vida. Jesus não fez campanhas
evangelísticas, a vida Dele era uma campanha. Se você compra alimento,
gasolina, roupa ou outros produtos, então você tem tempo para evangelismo.
Se você for jogar futebol, pescar, costurar, fazer compras, ou brincar, então
você tem tempo para evangelismo. Não faça do evangelismo um evento
colocado na agenda. O evangelismo deve ser uma parte natural do seu dia a
dia, se vai ser eficaz. Compartilhe de sua fé enquanto você está vivendo.
 Efésios 5:15-16
 Colossenses 4:5-6
Paulo compartilhou a sua fé num navio, numa prisão, numa multidão,
individualmente e numa escola. Ele compartilhou em todo lugar onde ele
andou. As pessoas falam sobre o que é importante para elas. Qual é a
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importância de Jesus na sua vida?
Há diversos obstáculos para fazer evangelismo. Nenhum é uma desculpa
aceitável. Qual é a sua razão de não fazer evangelismo eficaz e o que você vai
fazer para resolver isso?

“O Processo de Evangelismo”
___________________________________________________________________________
O desejo de Paulo era o de “ganhar o maior número possível”, I Coríntios
9:19. Isto deve ser o nosso desejo como discípulos de Jesus. Algumas
vezes, portanto, nós não somos eficazes ou efetivos no evangelismo. Depois
de superar os obstáculos para evangelismo, então é necessário entender que
evangelismo é um “processo” e não um evento singular. Há seis passos
distintos e separados para este “processo”. Estes passos são simplesmente um
Evangelismo
processo que a mente humana deve seguir antes de tomar qualquer decisão
Instantâneo
sobre qualquer assunto.
Produz Nenês
Vou dar uma ilustração. Um rapaz encontra uma moça bonita na fila do
Natimortos
mercado. O rapaz fala brevemente com a moça, então ele diz: “Vamos nos
casar”! Quais são as chances dela dizer “sim”? Não há quase nenhuma
chance. O fato é que ela provavelmente vai pensar que ele é um maluco e
nunca vai falar com ele de novo.
Ele foi de “Fazendo Contato” (pulando 3 passos) até “Decisão Feita”.
85% das
(Veja o retroprojetor). Isto mostra porque bater de porta em porta,
pessoas que
propaganda no jornal e outros métodos não são muito efetivos. As estatísticas
mostram que 85% das pessoas convertidas são levadas a Cristo por um amigo
vêm a Cristo,
ou membro da família. Todos os outros métodos combinados trazem os outros
vêm pelo
15%! Mas onde muitas igrejas gastam a maior parte do seu tempo, dinheiro e
convite de um
esforço? Vamos voltar para a maneira que Jesus ensinou. Vamos compartilhar
amigo ou
de nossa fé com os contatos naturais e verificar que estejamos seguindo os seis
membro da
passos que a mente humana usa para tomar decisões.
Nos seguintes pontos, vamos analisar cada passo, pedaço por pedaço.
família.
Vamos
conversar sobre como reconhecer qual é o passo do processo em que
Todos os
estamos com uma pessoa. Você deve saber o tempo todo em qual passo você
outros
está.

métodos
combinados
trazem os
outros 15%!

“Fazendo Contato”

_________________________________________________
Lembre-se, a maneira mais eficaz de fazer contato é com amigos e família pessoas que você já conhece.
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Pergunta: Por que alguns cristãos não fazem contato com não cristãos
para que possam estudar com eles?
Resposta: Porque a maioria dos cristãos são cegos para os contatos mais
óbvios!
 Os apóstolos eram cegos para o povo samaritano, João 4:7-35. Eles
falaram com eles e compraram alimento dos lojistas, mas eles nunca lhes
perguntaram sobre a vida eterna. A mulher pecadora voltou para a
cidade, falou com as mesmas pessoas e levou a “MULTIDÃO” a
Jesus! Os apóstolos eram cegos pelo preconceito e a sua suposição
de que o povo não tinha interesse.
 Os seguidores de Jesus eram cegos para aqueles com necessidades,
como o mendigo cego, Bartimeu, Marcos 10:46-52. Eles falaram
para Bartimeu ficar quieto! Ele queria falar com Jesus, mas os
seguidores, de alguma forma, estavam cegos para o seu desejo de
conhecer o Reino.
 Os apóstolos impediram as crianças de chegar até Jesus. Eles agiram assim
possivelmente porque elas fizeram muito barulho ou interrupções, Mateus
18:3; 19:14.
 Os fariseus eram cegos para a missão de Jesus e não podiam entender
por que este “homem santo” podia comer e beber com PECADORES!
Mateus 9:9-13; 11:19 Nós estamos tão cegos como os fariseus?
Quem são as pessoas no seu “mar de humanidade”. Abram os olhos e
olhem! Elas estão em todo lugar que você vai, em qualquer lugar que
você entra. Pense estudos!

 Convide Um Por Dia
Imprima alguns cartões com um convite para a igreja ou o seu grupo de
C.A.S.A. Distribua um por dia, todo dia, e apresente a si mesmo. Alguns vão
querer, outros não. Tanto faz. Se você semear em abundância, você vai colher
em abundância.

 Amigos / Família
Pare agora e escreva uma lista de 25 pessoas. Agora olhe em João 1:3546. Como Pedro, André, Filipe e Natanael aprenderam sobre Jesus? Por meio
da associação natural de amigos e família.
A sua família e amigos são aqueles com quem você vai estudar. Mas,
lembre-se, não faça um “pedido de casamento no primeiro encontro”!

 Dia do Amigo
Cada três ou quatro meses nós temos um café da manhã ou um
piquenique e convidamos alguém para falar sobre um assunto perfeito que não
cristãos querem ouvir, como assuntos sobre a família, a vida eterna, vida após
a morte, etc.
Não os convide para assuntos controversos. Lembre-se, você está
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no “primeiro encontro”. Faça alguns convites e convide todos que você
conhece e alguns vão participar. Você está procurando alguns, mas você tem
que convidar muitos. Você tem que convidar 100 pessoas para conseguir que
2 ou 3 participem. Passe na casa deles e os leve para o Dia do Amigo.

 Grupo de C.A.S.A.
Participe num grupo pequeno toda semana e converse sobre um bom
assunto como o sermão do monte. Ofereça refrescos depois da lição para ter
tempo de conhecer as pessoas. Estes grupos pequenos funcionam muito bem
quando aqueles cristãos que freqüentam têm boas atitudes e o estudo bíblico é
bem prático. Você está deixando a primeira impressão na vida de um não
cristão.

 Visitantes
Quando os visitantes participam nas reuniões da igreja, fique ciente deles.
Abram os seus olhos e vejam. Espere que visitantes vão chegar e os
convide para almoçar ou comer uma sobremesa em casa. Precisamos
construir relacionamentos com os visitantes. Como você vai aprender, você
não pensa igual nos não cristãos quando você os conhecer pela primeira vez.
Vocês têm que passar tempo juntos para ter harmonia nos pensamentos.
Vamos conversar sobre como fazer isso depois.

 Propaganda no Jornal
Este método está numa categoria menos eficaz do que relacionamentos
naturais. Portanto, quando você começa numa nova cidade ou está em
procura de corações abertos, considere a colocação de um anúncio nos
classificados que diz algo assim:

Como conhecer e ter um relacionamento com
Deus por meio de estudo bíblico. Um professor
experiente vai ajudar você a estudar a Bíblia na
sua própria casa. Para grupos ou indivíduos
ligue para 123-4567

 Campanhas
Evangelísticas
Quando oferecemos uma série dinâmica sobre a família, a ressurreição,
vida após a morte ou um outro assunto que interessa ao público, vai atrair
muitos visitantes para a igreja. Faça uma reunião sensacional, grande e
maravilhosa. Seja o que for que você faça com as suas mãos, faça-o com toda
a sua força. Ofereça algo ao povo que vai atraí-lo ao Senhor. Use o melhor
dirigente de cânticos que você tem (ou convide um de fora) para ajudar a
igreja a cantar com ânimo. Os visitantes nas suas reuniões precisam sentir o
ânimo no ar!
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Quando os visitantes vêm, ofereça refrescos ou almoço depois da reunião,
para que eles fiquem um pouco mais para conhecer os membros da igreja.
Seja amigável, mas anote os seus nomes e ofereça um estudo bíblico na casa
deles. O propósito destas atividades é fazer contatos e vai dar oportunidades
de marcar estudos individuais.

 Hospitais, Festas de casais, Etc.
O que estamos dizendo aqui é que não há segredo de achar pessoas
receptivas se os seus olhos estão abertos. Olhe ao seu redor. Os campos estão
maduros para a colheita, mas os trabalhadores são poucos porque eles são
cegos.
Se você orar para que o Senhor da seara envie trabalhadores, Ele vai
enviar você.

“Estabilize Credibilidade”
___________________________________________________________________
Paulo instruiu cristãos a, “Portai-vos com sabedoria para com os que são
de fora; aproveitai as oportunidades”, Colossenses 4:5.
Jesus aprendeu como deixar uma impressão boa com as pessoas. “E
crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens”,
Lucas 2:52. O propósito da vida cristã é servir pessoas, especialmente na área
de compartilhar a mensagem maravilhosa de salvação para que elas possam
obter vida eterna. “Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser
servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos”, Mateus
20:28. Se a sua meta é ser um servo de Jesus, então você deve negar a si
mesmo e os seus “direitos” falsos para que você possa estabelecer
credibilidade com os que são de fora e tirar qualquer pedra de tropeço do
caminho deles para a Vida.

 Tenha Cuidado Com A Sua Vida
Você é a única Bíblia que alguns vão ver. Eu tenho visto pessoas que se
recusam a participar com a igreja por causa do estilo de vida, hábitos, atitudes
ou práticas nos negócios de um cristão. Eu não gostaria de ser aquele cristão
no dia do juízo.
Paulo instruiu Timóteo, “Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina.
Continua nestes deveres; porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo
como aos teus ouvintes”, I Timóteo 4:16. Vida + Doutrina = uma vida com
credibilidade, que vale a pena seguir e imitar.
De novo Paulo instruiu a igreja em Filipos, “Fazei tudo sem murmurações
nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de
Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual
resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para
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que, no Dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me
esforcei inutilmente”, Filipenses 2:14-16. Murmurações e reclamações podem
arruinar a reputação de sua congregação e os de fora podem desenvolver uma
opinião que talvez os impeça de voltar de novo.

 Tenha Cuidado Com A Sua Doutrina
Paulo instruiu Timóteo a ter “cuidado de ti mesmo e da doutrina”,
I Timóteo 4:16. A verdade é o que salva, João 8:32. Nós devemos “manejar
bem a palavra da verdade”, II Timóteo 2:15. As igrejas fortes e crescendo,
sem questão, têm uma crença firme sobre padrões morais e éticos que são
enraizados na autoridade da Bíblia.
As pregações ou aulas fracas, indiferença ao pecado na igreja e concessões
nos padrões bíblicos vão fazer a sua congregação murchar como uma flor
sem água. Olhe no livro de Atos se você quer ver os resultados de
ensinamento forte. “As igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia,
aumentavam em número”, Atos 16:5.
Estude a sua Bíblia todo dia, leia, procure, examine, tenha fome e sede de
justiça, e você vai estabelecer credibilidade com aqueles de fora, o que vai
fazê-los chegar até você procurando as respostas de suas perguntas
espirituais.

 Não Discuta
“Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim
deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando
com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda
não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas
também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do Diabo, tendo
sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade”, II Timóteo 2:2426.

 Não Seja Defensivo
Se alguém fizer um comentário forte, fique calma! Amorteça o comentário
da pessoa com uma resposta como, “aquilo é interessante, por que você se
sente assim”? Isto desarma um argumento e procura mais informação. Ouça
os comentários e a pessoa vai falar o que ela acredita e por quê. Isto é um
grande benefício para você, porque agora você pode entender o que ela
acredita para que você possa delicadamente ensinar à pessoa a verdade da
Palavra de Deus. Nunca “discuta” religião. Leia II Timóteo 2:24-26 de novo.

 Não Faça Críticas
Você não vai ganhar credibilidade criticando outras religiões e sendo
cáustico na sua atitude. Com certeza existem religiões falsas e professores
falsos. Mas a pessoa com quem você está começando um estudo não tem um
ponto de referência para entender ou compreender a sua observação sobre
aquele grupo. Então, não corrija ensinamento falso até você construir um
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alicerce de verdade, sobre o qual ela pode ter ajuda para entender a sua
observação sobre erro. Quando você age assim, você vai ganhar credibilidade
com o seu amigo e ajudá-lo a entender o perigo de ensinamento falso.

 Desenvolva Uma Amizade
Quando você está estudando com alguém, a maneira mais rápida de
construir credibilidade é se tornar amigo íntimo desta pessoa. Eu procuro
convidar aqueles com quem estou estudando para jantar em casa, fazer um
churrasco no final de semana ou qualquer outra atividade. Seja criativo,
porque a única maneira de ser o sal da terra é sair do saleiro. Lembre-se Jesus
era chamado, “Amigo de pecadores” porque ele comeu e bebeu e associou-se
com pecadores e desenvolveu relacionamentos com eles.
Você desenvolve estas amizades quando comem juntos, jogam juntos,
trabalham juntos e quando aprende a gozar a presença da pessoa. Lembre-se
de que a pessoa não é um cristão e você vai ouvir palavrões e ver algumas
atitudes pecaminosas. Não seja um fariseu a se sentir “santo demais”. Você
está construindo a amizade para criar credibilidade como o sal da terra e para
influenciar a pessoa.

 Coloque Tempero Nas Suas Palavras
“Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim
como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus”, Efésios 5:15-16.
“Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora; aproveitai as
oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal,
para saberdes como deveis responder a cada um”, Colossenses 4:5,6. O que
você fala, revela quem você é. Use a sua conversa do dia a dia para influenciar
pessoas para Cristo. Não seja um fanático religioso. Colocando sal demais
estraga a sopa. Quando você está conversando, deixe as pessoas saberem que
você é um cristão, mas ainda uma pessoa normal. Desenvolva estratégias para
mudar o assunto e falar sobre a sua fé naturalmente, e de uma maneira que
não ameace.

 Seja Genuíno e Autêntico
Você pode reconhecer um impostor, não é? As outras pessoas podem
também. Seja você mesmo, seja uma pessoa real, mas tenha um amor por
Deus. Você pode ganhar credibilidade mais rápido sendo autêntico. Não finja
ser alguma coisa que você não é. Não finja saber algo, quando não sabe.

 Apresente O Seu Amigo Aos Outros
Leve o seu contato a conhecer outros cristãos que você quer que ele
conheça. Isso nos leva de volta ao ponto de fazer coisas juntos. Se você está
indo a algum lugar ou fazendo algum tipo de atividade, traga um não cristão
e um outro cristão para que eles possam ver a sua amizade e entender que
você não é a única pessoa que acredita na Bíblia e em Deus.
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 Admita Os Seus Erros
Quando você pecar, não tenha medo de compartilhar isso com a pessoa
com quem você está estudando. Isso mostra a ele que você não é perfeito,
constrói credibilidade e honestidade e vai estabelecer um padrão para ele ser
aberto o suficiente para tratar dos pecados dele quando ele se tornar cristão.

 Torne-Se Tudo Para Com Todos
Paulo disse, “Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os
modos, salvar alguns”, I Coríntios 9:19-23. Você tem que aprender a refletir
a personalidade da pessoa com quem você está estudando. Se ela está
reservada, então você precisa se vestir apropriadamente e agir de uma maneira
que não vai ofender, e assim você vai construir credibilidade. Se a pessoa faz
ginástica, talvez você precise levantar-se às 6:00 da manhã e fazer junto com
ela. Se a pessoa gosta de ópera, então vá com ela, mesmo que você não goste.
Torne-se tudo para com todos. Leia esta passagem com cuidado. Eu tenho
ouvido cristãos falar algumas vezes, “Eu não tenho que me vestir assim ou
agir daquela maneira. Deus não olha no exterior do homem”. Mesmo que isso
seja verdade, lembre-se: Você não está tentando converter Deus!! Leia
I Coríntios 8, Romanos 14 e I Coríntios 9:19-23 de novo com muito cuidado.

 Esteja Pronto Para Responder
I Pedro 3:15 diz, “Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso
coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos
pedir razão da esperança que há em vós”. As pessoas não só têm interesse
em o que você acredita, mas POR QUE você acredita. Por que você acredita
que Jesus é mais acreditável do que Buda? Você sabe? Você tem que estudar
e procurar por estas respostas, porque as pessoas querem saber e você tem
que estar pronto a responder e dar uma resposta apropriada.
Quando você é capaz de responder, você ganha muita credibilidade com
as pessoas porque elas podem ver que você não é um seguidor cego, mas
você tem verificado completamente a sua fé e sabe por que você acredita no
que você acredita.

“Interesse Geral”
____________________________________________
Como você progride do passo de estabelecer credibilidade para interesse
geral? Existem muitos cristãos que talvez sejam admirados pelos seus amigos,
família, mas o “interesse” em conversar sobre religião nunca foi realmente
iniciado. Neste estudo, vamos conversar sobre maneiras de “abrir os seus
olhos” (João 4:35) para ver as oportunidades para compartilhar de sua fé e
achar pessoas que “têm fome e sede de justiça”.
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 Pergunte Sobre As Crenças Delas
Parece simples, mas por que mais cristãos não fazem isso? Uma
possibilidade talvez seja que eles vão se sentir nervosos sobre o que vão ouvir.
Uma outra razão talvez seja o medo de entrar numa discussão ou de receber
uma pergunta que não possam responder. A chave de ter sucesso aqui pode
ser encontrada em Colossenses 4:5-6, “Portai-vos com sabedoria para com
os que são de fora; aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre
agradável, temperada com sal, para saberdes COMO deveis responder a
cada um”.
Algumas perguntas possíveis que você pode apresentar são:
 Qual você acha que é o maior problema no mundo hoje?
 Como você descreveria um cristão “verdadeiro”? Você se considera um
cristão verdadeiro ou ainda a caminho? Qual é a distância que você diria
que falta para você?

 Vida Após A Morte
Uma área de interesse óbvia para quase todos é a vida após a morte. A
maioria das pessoas pensa muito sobre isso, mesmo que não falem a
respeito do assunto. Muitos livros têm sido escritos sobre o assunto
recentemente. Eles falam sobre uma luz no final do túnel e experiências
perto da morte. Estes livros indicam que isso é um assunto de muito interesse
na mente da maioria das pessoas. Aqui há uma boa seqüência de perguntas:
 “José, qual é a sua opinião sobre a vida após a morte”? (Ouça com
cuidado, porque José vai falar para você o que você quer saber, para que
você possa saber como progredir com ele).
 “Você já pensou sobre Jesus Cristo? Ele é o único homem em que eu
posso pensar que realmente foi morto, ficou no túmulo por três dias e
voltou para falar a respeito. Você já leu sobre o que Ele disse sobre o
outro lado”?

 Crença em Deus
Uma outra maneira é perguntar se eles acreditam em Deus ou o que eles
acreditam sobre Ele. Todos acreditam em alguma coisa. Lembre-se, você não
está tentando julgar ou condenar a crença deles neste momento. Você está
simplesmente tentando criar interesse geral para que você possa progredir
para o próximo passo.

 Divisão Religiosa
A maioria das pessoas com quem você vai falar são confusas com toda a
divisão religiosa no mundo hoje. Quem está certo? Como eu posso ter
certeza? Todos dizem que eles são corretos e que todos os outros são
errados. Jesus disse que a unidade religiosa vai mostrar que Deus O enviou,
João 17:20-23. Possíveis perguntas poderiam ser:
 “José, eu estou preocupado com todas as igrejas diferentes e crenças
diferentes no mundo hoje. O que você pensa sobre isso?

Evangelismo Eficaz
“A fim de ganhar o maior número possível” (I Coríntios 9:19)
________________________________________________________________________________
 “Eu tenho decidido ler somente a Bíblia e eu tenho visto algumas coisas
maravilhosas. Você gostaria de marcar uma hora e nós podemos
compartilhar juntos o que temos aprendido”?

 Você Ama a Deus?
Esta pergunta vai pegar a atenção deles muito rápido. É raro uma pessoa
perguntar para uma outra pessoa, “José, você ama a Deus”? Talvez
alguém pergunte, “Você acredita em Deus”? Mas não perguntam, “Você
ama a Deus”? Há uma segunda pergunta óbvia. Jesus disse, “Se me amais,
guardareis os meus mandamentos”, João 14:15. Pergunte a José se ele sabe
quais mandamentos Jesus queria dizer.

 Convide A Pessoa Para Um Estudo Bíblico
Isso parece tão simples que algumas pessoas nem pensam nisso. Que tal
você convidar alguém para um estudo bíblico? Quando a igreja ou o seu
grupo de C.A.S.A. tem uma série especial sobre a família, evidências cristãs,
como estudar a Bíblia, os básicos do cristianismo, a ressurreição, vida após a
morte, uma introdução à Bíblia etc., é uma boa hora para convidar os seus
amigos. Estes são assuntos que o povo em geral quer ouvir. Então, vamos dar
uma oportunidade para o povo.

 Jesus Está Vivo Hoje?
A ressurreição é o assunto mais interessante que você pode apresentar
para a mente de uma pessoa. Faça uma série de lições sobre a ressurreição ou
convide um palestrante especial para fazer uma série sobre a ressurreição.

 As Pessoas Boas São Salvas?
Tenha cuidado com esta pergunta, porque se não for usada
apropriadamente, ela pode iniciar um debate ao invés de uma conversa. A
maioria das pessoas pensam que simplesmente sendo uma boa pessoa é o
suficiente para nos salvar. Talvez você possa fazer a pergunta desta forma:
“José, você acha que pessoas boas vão para o céu”? (José provavelmente vai
dizer, “com certeza boas pessoas vão para o céu”.) Então fale, “Eu pensava
assim. Mas se uma pessoa puder simplesmente ser boa para entrar no céu,
por que você acha que Deus enviou o Seu Filho Jesus para morrer na cruz”?
Isso vai estimular uma conversa.

 Como Lidar Com Preocupação e Stress
Cada pessoa que eu conheço fica preocupada e estressada sobre a vida.
Quando você vê alguém com este problema, pergunte se ela já olhou na Bíblia
para uma solução para stress e preocupação. Fale com ela sobre o que Jesus
disse em Mateus 6:25-33. Então pergunte se ela teria interesse em marcar uma
hora juntos para café e ler algumas passagens juntos na Bíblia.
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 Qual é o Significado da Vida?
“José, você já imaginou por que você foi colocado aqui na terra? Você já
olhou na Bíblia para responder esta pergunta por si mesmo”?

 Como Será Os Céus?
Todos querem ir para os céus. O fato é que a maioria acha que está indo
para lá. Ninguém normal realmente acredita que vai para o inferno. Esta é
uma boa maneira de iniciar uma conversa. Alguns talvez acreditem em
reencarnação, ou outras crenças diferentes. Lembre-se, você está tentando
criar interesse em coisas espirituais. Qualquer coisa que a pessoa fala é
aceitável neste momento.

 Quando Cristo Vai Voltar?
Muitas pessoas estão procurando “os sinais dos tempos”. Na realidade,
elas estão tirando Mateus 24 e a destruição de Jerusalém fora do contexto e
aplicando estes versículos para a segunda vinda de Cristo. Não discuta com
elas neste momento, mas use o assunto para criar interesse e entrar num
estudo bíblico sobre o Reino de Deus.

 Deixe Uma Semente Para Analisar
Eu tenho descoberto que deixando para uma pessoa algo sobre o que ela
pode pensar é efetivo. Nunca debata ou discuta a religião, mas plante algumas
sementes que vão fazer uma pessoa questionar assuntos espirituais.
 “José, se você morrer agora mesmo, você tem certeza que vai passar a
eternidade com Deus? Se você acha que sim, como você tem certeza
disso”?
 “Você gostaria de aprender como ser um cristão verdadeiro e ter certeza
da vida eterna”?

 Compartilhe a Sua História
Este é o método que Paulo usou com os judeus em Atos 22 e com o rei
Agripa em Atos 26. Ele simplesmente compartilhou de sua história de
conversão. “Isto é o que aconteceu comigo. . .”
Escreva a sua própria história numa folha de papel e pratique contando-a
para alguém. Você vai ficar maravilhado diante do resultado. Você vai dividir
a sua história em três partes: 1. Antes, 2. Como, e 3. Depois. As pessoas
têm interesse em ouvir como você se tornou um seguidor de Jesus Cristo.

 Dá-Me Dessa Água
Nesta idéia de criar interesse em assuntos espirituais não há nada novo.
Jesus fez isso em muitas situações, como a mulher samaritana no poço.
Enquanto Ele desenvolveu a conversa, Jesus levou a mulher a “querer” mais
informação, “Dá-Me Dessa Água”. Se você presta atenção nas pessoas e nos
interesses delas, então você vai aprender maneiras efetivas para criar interesse
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geral nos assuntos espirituais. A idéia principal aqui é “Seja ciente”, (Efésios
5:15-16; Colossenses 4:5-6; exemplo - Atos 17:16-33).

“Um a Um”
______________________________
No estudo da Bíblia um a um é onde a ação real acontece. É aqui que uma
pessoa vai receber informação suficiente para construir um alicerce sólido de
fé.
Nem todas as pessoas que concordam em estudar a Bíblia com você um a
um vão se tornar obedientes a Jesus. Não fique surpreso quando alguém ouve
a mensagem e então a rejeita. Leia a parábola do semeador em Mateus 13.
Somente alguns vão se tornar cristãos. É por isso que você tem que aumentar
o número de estudos bíblicos na sua congregação se quer experimentar
um bom número de conversões.
Um estudo bíblico um a um pode acontecer a qualquer hora e em qualquer
lugar. Tudo que você precisa é uma Bíblia aberta. Não ensine ou pregue. Use
perguntas bem feitas para guiar a pessoa à conclusão baseada nas Escrituras.
Veja o apêndice para a Arte de Fazer Perguntas.

 Peça Que a Pessoa Estude Com Você
Para iniciar um estudo um a um, você tem que pedir. Parece simples, mas
muitas vezes nós esperamos que as pessoas nos peçam. Isso é um erro
trágico.
Tem sido a minha experiência que as pessoas ficam admiradas que
alguém ofereceria sentar-se e ajudá-las a aprender como entender a Bíblia. Em
Atos 8, Filipe observou o alto oficial etíope lendo e “pediu que a pessoa
estudasse com ele”. “Compreendes o que vens lendo”?
A maneira pela qual você fala com a pessoa para pedir o estudo é
importante. Mantenha o pedido simples, positivo e espere “sim” será a
resposta. “José, nós temos aprendido algumas lições excelentes na igreja. Nós
devemos marcar uma hora. Eu tenho certeza que você gostaria de aprender
mais sobre como melhorar o seu relacionamento com Deus! As lições vão dar
a você um bom entendimento da Bíblia. Há cinco lições que vão tomar mais
ou menos uma hora do seu tempo a cada semana. Você tem interesse?
Quando nós podemos começar? Que tal Segunda ou Terça-feira à noite?
19:00 ou 19:30? Na sua casa ou na minha? Ótimo, eu vou esperar você a esta
hora”. (Talvez você possa oferecer bolo e refri/café na sua casa ou que você
possa trazer um para a casa de José. Refrescos sempre deixam a pessoa à
vontade e cria um ambiente de amizade).
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 Você Conhece Jesus?
Sempre suponha que a pessoa com quem você vai estudar não acredita em
Jesus e que ela não acredita que a Bíblia é a Palavra de Deus. A primeira lição
vai mostrar o que a Bíblia fala sobre Jesus. Ele é Deus que se tornou carne,
Ele é o Criador do mundo, o único que pode tirar o nosso pecado, (João 1).
Siga os esboços das lições providenciadas. Deixe a pessoa ler as Escrituras
e a deixe descobrir a resposta das Escrituras. Não dê a resposta para ela e não
leia todas as passagens por ela. (A menos que ela não possa ler ou não se sinta
confortável).

 Evidência Para a Ressurreição
Use a próxima lição na seqüência para mostrar que é lógico e inteligente
concluir que Jesus realmente ressuscitou dos mortos. No final da segunda
lição, pergunte à pessoa, “Você acredita que Jesus é o Filho de Deus e que
Deus O ressuscitou dos mortos”? Se ele responder, “sim”, então fé está sendo
produzida no coração, Romanos 10:17. Se ele responder “não”, então fale,
“Obrigado por participar nestas lições, José. Se você tiver uma pergunta ou
quer aprender mais, fale comigo e podemos marcar uma outra hora”.
Lembre-se: Se fé não está sendo produzida, não continue com o estudo e
não faça a próxima lição.

 Autoridade Religiosa
A ÚNICA razão pela qual a Palavra tem autoridade é porque o túmulo
está vazio. Se Jesus não foi ressuscitado dos mortos, então a Bíblia não tem
nenhuma autoridade. Mas, se as primeiras duas lições estabelecem que Jesus
ressuscitou, então a Palavra realmente é de Deus.
Mostre a diferença entre o Velho e Novo Testamento, e que nós estamos
agora debaixo da Nova Aliança. Peça um compromisso da pessoa quando está
falando sobre obediência à Palavra. “Você vai obedecer qualquer coisa que a
Bíblia ensina você a fazer”? Ela deve dizer “sim” neste momento, ou não há
razão de dar continuação nos estudos. Se a pessoa está simplesmente
procurando informação, você está gastando o tempo dela e o seu.

 O Maior Problema - Pecado
Nesta lição a pessoa precisa entender o que é o pecado e as conseqüências
de fazer o que Deus proíbe. Conversando um pouco sobre diversos pecados,
podemos ver porque Deus, o nosso Pai, proíbe algumas coisas. Ele nos ama e
quer o nosso bem. Também a pessoa precisa entender o que custou para nos
oferecer perdão.

 A Vinda do Reino de Deus
Esta é uma lição fantástica! É uma de minhas favoritas, porque mostra
profecia do Velho Testamento cumprida com exatidão no Novo Testamento.
Esta lição tira as dúvidas da mente sobre o que é o Reino/Igreja, quando ele
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veio e como nós podemos entrar. Em Atos 2:42 eu mostro algumas
responsabilidades de alguém que vai entrar no Reino. Há mais uma lição nesta
série que dá mais informação sobre a Igreja.

 O Plano da Salvação
Esta lição mostra como ser salvo. É importante fazer a entrevista com a
pessoa no começo do estudo antes de ensinar alguma coisa sobre o assunto.
Escreva o que ela acredita sobre como foi salva. No final do estudo, você vai
examinar com ela a conversão dela e mostra a diferença entre o que ela
aprendeu no passado e o que a Bíblia ensina.

 Conversões No Livro dos Atos dos Apóstolos
Esta lição pode ser usada de duas maneiras. Para a pessoa que decidiu se
batizar, esta lição vai confirmar cada vez mais a sua decisão. Para a pessoa
que queria aguardar um pouco antes de se batizar, esta lição vai ajudá-lo a
tomar a decisão. Se a pessoa ainda não está pronta, você pode ser paciente
com mais algumas lições. Algumas vezes é uma boa idéia ensinar para uma
pessoa o princípio de I João 1:7-9 para o cristão. Porque muitos não vão falar
isso, mas a razão pela qual não estão se batizando é porque têm medo de que
vão pecar de novo depois do batismo.

 Calculando as Despesas
Esta lição é muito boa para fazer antes do batismo da pessoa. A
informação aqui vai avaliar se a pessoa está realmente entendendo o
compromisso de seguir a Jesus.

 O Discípulo de Jesus
É uma boa idéia ensinar esta lição antes do batismo também, se você
achar necessário. Também esta lição pode ser usada para continuar
estudando com a pessoa depois de falar sobre batismo para ajudar a pessoa
a tomar uma decisão. Se a pessoa já se batizou, então esta lição vai
fortalecer a pessoa na sua decisão.

 A Igreja
Esta lição vai dar mais detalhes sobre o que a pessoa aprendeu na lição
sobre o Reino de Deus. É bom mostrar a diferença entre a igreja do Novo
Testamento e as denominações. As pessoas vão ver logo as diferenças.
O ponto principal é que quando uma pessoa segue Jesus, ela faz parte
da igreja. Não é bíblico dizer “sim” para Cristo e “Não” para a igreja.

 As Lições Sobre o Espírito Santo
Estas três lições vão mostrar como o Espírito trabalha na vida do cristão,
e como o Espírito pode ajudar você a amadurecer na fé. Também existe duas
lições para esclarecer algumas dúvidas a respeito do trabalho do Espírito
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Santo no primeiro século.

 Deixe a Pessoa Fazer a Leitura
As pessoas que estão lendo a Bíblia pela primeira vez vão ser lentas na
leitura e compreensão das Escrituras. Portanto, é importante que elas leiam e
entendam por si mesmas, para que a fé possa ser produzida nos seus
corações. Deixe a pessoa ler por si mesma. Eu quero encorajar as pessoas
que estão estudando a usar uma tradução mais recente (como a Nova Versão
Internacional ou a tradução João Ferreira de Almeida - Revista e Atualizada Segunda Edição). Uma tradução mais antiga talvez seja difícil para o novo
aluno da Bíblia, por causa do vocabulário antiquado. Uma tradução antiga é
boa, mas tem que usar um dicionário constantemente para entender o
vocabulário.
Quando eu ensino uma pessoa, eu uso o esboço e falo, “Vamos abrir para
Lucas 9:23”, (então eu a ajudo a achar o versículo e explico como os
capítulos e versículos são organizados). Enquanto ela lê, talvez seja lenta, mas
deixe a pessoa lutar um pouco e ajude a pessoa com as palavras difíceis. Se
você trouxe um outro cristão ou está treinando uma outra pessoa, deixe este
cristão ajudar a pessoa a encontrar os livros, capítulos e versículos. Somente
uma pessoa deve fazer o ensinamento. A outra pessoa deve ficar quieta e
acrescentar comentários somente quando for preciso. Quando várias pessoas
estão falando é fácil sair do assunto.

 Não Discuta
Se uma pessoa faz um comentário estranho ou quer debater com você,
não discuta. “Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender,
e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente,
disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus
lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a
verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do
Diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade”, II
Timóteo 2:24-26. “A resposta branda desvia o furor; mas a palavra dura
suscita a ira”, Provérbios 15:1.
Se você se sente defensivo, talvez você ganhe o argumento e perca a alma
da pessoa. Se a pessoa soubesse a verdade já, você não o estaria ensinando.
“Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para
que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a
subversão dos ouvintes”, II Timóteo 2:14. Fique confortável com as idéias
estranhas das pessoas e as deixe falar de suas crenças. Enquanto você
progride lentamente e com delicadeza pelo estudo, você vai realizar a meta
de Paulo. “E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e
levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo”, II Coríntios 10:5.
Não tenha uma atitude de debate quando você compartilhar o Evangelho com
uma pessoa um a um.
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 Seja Brando
O servo do Senhor deve agir com brandura quando estiver ensinando
almas preciosas, II Timóteo 2:24-26.

 Use Um Pouco de Humor
Eu tenho descoberto que as pessoas são mais receptivas quando estão
confortáveis. Elas estão sempre mais confortáveis quando você pode
acrescentar um pouco de humor sadio no momento apropriado para quebrar a
tensão durante o estudo num momento delicado. Não seja irreverente, mas
acrescente um pouco de humor sadio quando há necessidade. Com a prática
da arte de ensinar pessoas, você vai aprender mais habilidades de boa
comunicação.

 Responda As Perguntas
Responda as perguntas se for o momento apropriado para respondê-las.
Portanto, não pule para frente e responda perguntas antes que a pessoa tenha
toda a informação necessária para entender a sua resposta. Por exemplo, se
durante o primeiro estudo, sobre o que a Bíblia diz sobre Jesus, a pessoa
perguntar, “Você acha que não há problema em freqüentar qualquer igreja”?,
você deve pedir que a pessoa aguarde a resposta até a lição sobre a igreja do
Novo Testamento. Fale algo como: “José, aquela é uma boa pergunta e uma
que é muito importante. Eu acredito que você possa responder aquela
pergunta por si mesmo depois que estudarmos a lição 10 sobre a igreja. Se
você puder segurar aquele pensamento até aquela lição, você terá mais
informação para responder a pergunta sozinho”. A maioria das pessoas vão
dizer, “Tudo bem, eu posso esperar até aquela lição”. “Ótimo, José, agora
vamos abrir a Bíblia para João 8 e continuar o nosso pensamento nesta
lição. . .”. Então volte imediatamente para o assunto.

 Aja Com Empatia
Use a compaixão quando ensinar as outras pessoas. Paulo fez isso
quando ensinou as pessoas de Atenas, Atos 17:16-31. Ele os elogiou por
serem pessoas que têm reverência por Deus. Se você pode realmente sentir o
que a outra pessoa está sentindo enquanto ela está encarando a verdade, então
você vai ser um professor melhor e vai mudar a mente dela com mais
facilidade. Por exemplo, quando uma pessoa entende a idéia de um só
evangelho e uma só maneira de salvação, talvez ela fique agitada. É tudo bem,
e normalmente um bom sinal. Significa que a Palavra está penetrando o
coração. Aja com brandura e entenda o processo de pensamento que ela está
experimentando enquanto ela luta com a confrontação da verdade pela
primeira vez. Não prenda uma pessoa contra a parede e não seja cruel. Aja
com brandura, amor e empatia enquanto maneja corretamente a Palavra,
II Timóteo 2:15.
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 Mantenha o Contexto
Deixe a Palavra fazer o trabalho e não tire um versículo fora do contexto
para tentar estabelecer um ponto. Você vai perder a sua credibilidade com a
pessoa e você será culpado de não manejar bem a Palavra.

 Mantenha a Amizade
É mais fácil ensinar um amigo do que um inimigo. Tente amar a pessoa e
mantenha a pessoa como o seu amigo durante o estudo. Você não é
responsável por provar alguma coisa. A Palavra é perfeitamente capaz de
defender a si mesma, se você A está manejando com um espírito de brandura.
Se uma pessoa ficar ofendida, é uma boa idéia dizer algo como, “José, eu sei
como você se sente e posso entender por que você se sente assim. O fato é
que existem várias coisas que eu faria diferente se Deus tivesse perguntado o
meu conselho, mas Ele não pediu. Ele é Deus e só pede que nós acreditemos
que Ele quer o nosso bem estar”.

 Mantenha Harmonia
Mantenha a sua credibilidade e harmonia com a pessoa. Não ofenda a
pessoa com seu jeito de agir e falar. Seja “tudo para com todos, com o fim de,
por todos os modos, salvar alguns”, I Coríntios 9:22.
“Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora; aproveitai as
oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal,
para saberdes como deveis responder a cada um”, Colossenses 4:5,6.

“Decisão Feita”
_______________________________________
Durante o estudo bíblico, um a um, você vai ajudar a pessoa a tomar uma
decisão para seguir ou não seguir Jesus Cristo. Você não quer uma resposta
neutra. Até uma decisão negativa talvez seja melhor do que uma resposta
neutra.

 Calcule as Despesas
Eu tenho descoberto que quando você explica com a maior clareza as
exigências do evangelho, isso ajuda a pessoa a entender que você não está
tentando convencê-la de fazer algo que ela não quer fazer. Eu quero que a
pessoa fique totalmente informada e calcule totalmente as despesas do que
é exigido dela quando ela começa o seu relacionamento com Cristo.
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 Ser Discípulo
Lucas 14 é uma passagem ideal para ensinar uma pessoa e ajudá-la a
compreender as realidades de um compromisso total com Cristo. Ela deve
amar Jesus mais do que qualquer relacionamento da terra. Ela deve entender
o compromisso exigido e ela deve amar Jesus mais do que as suas
possessões. Ela deve estar preparada a seguir e carregar a sua cruz todo dia,
Lucas 9:23. Não fale do compromisso como se fosse fácil. Você não escreveu
a Bíblia e você não pode escrever as regras ou mudar o que já está escrito!

 Arrependimento Específico
Enquanto eu estudo com uma pessoa, eu tento entrar na sua vida pessoal e
conversar sobre coisas como cobiça, engano, mentira, inveja e outros pecados
do coração e também os pecados vistos no exterior. Uma pessoa não
precisa ser perfeita para se tornar uma cristã, mas ela precisa estar disposta a
decidir que não quer mais seguir as coisas do mundo e do pecado.

 Estilo de Vida
Uma conversa sobre o estilo de vida é importante. Os hábitos, maneira de
vida e recreação podem impedir a obediência de uma pessoa. Algumas coisas
talvez não sejam pecaminosas, mas podem tirar a prioridade de submissão e
obediência a Cristo, elas podem impedir a salvação da pessoa.

 Freqüência nos Cultos
Deixe bem claro o que é exigido da pessoa sobre a freqüência nos cultos.
A falta de um compromisso de freqüentar todas as reuniões de louvor e aulas
de treinamento vai resultar na vida sem compromisso e você não vai ajudar a
vida dela, nem a sua.

 Associações Pecaminosas
“Não se deixem enganar: as más companhias corrompem os bons
costumes”, I Coríntios 15:33 (NVI). Deixe bem claro que ela talvez tenha
que se afastar de algumas amizades no mundo a fim de que ela possa seguir
Jesus. Ajude a pessoa a ver que muitas de suas velhas amizades podem
impedir o seu relacionamento com Deus. Portanto, se ela andar com Cristo,
ela vai ganhar cem vezes mais amizades e relacionamentos que terá por
toda a eternidade.

 Rejeição Pela Família e Amigos
Ajude a pessoa a entender Mateus 10:34-36. Jesus foi rejeitado por Sua
família e amigos e ela não vai ser diferente. Uma pessoa que vem a Cristo tem
que estar disposta a deixar família e amigos se for necessário e entender a
despesa envolvida.
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 Oferta
Durante o estudo sobre a igreja do Novo Testamento você pode tocar
neste assunto um pouco. Enquanto uma pessoa cresce em Cristo, ela vai
aprender mais sobre esta área de louvor, mas ensinando um pouco sobre
o assunto vai ajudar a pessoa saber desde o começo o que Deus espera.

 Relacionamentos Cristãos
Quando uma pessoa se torna um seguidor de Jesus, ela faz parte de uma
nova família. Ajude a pessoa a entender que ela não vai estar sozinha, mas vai
construir relacionamentos com o povo de Deus. Encoraje a pessoa a permitir
que estes relacionamentos aconteçam e que sejam uma parte importante de
sua nova vida imediatamente.

 Gálatas 5:19-26 e Mateus capítulos 5-7
Estas são duas passagens que são muito boas para rever com a pessoa para
cobrir qualquer informação que talvez esquecesse no ensinamento anterior.
Gálatas 5 trata da natureza pecaminosa que uma pessoa precisa deixar e a
nova vida que precisa ser colocada. Mateus 5-7 trata de atitudes do Reino
que precisam ser desenvolvidas.

 Explique o que “Senhor” Significa
Quando uma pessoa declara que Jesus é o Senhor, Romanos 10:9,10, é
mais do que simplesmente falar que ela acredita que Jesus é o Filho de
Deus. Muitas pessoas acreditam que Jesus é o Filho de Deus, mas não
querem submeter-se a Ele como o Senhor das suas vidas.
Quando uma pessoa confessa que Jesus é o Senhor, ela está declarando
a sua fidelidade a Jesus como o seu Mestre e está se submetendo como um
escravo.
Logo antes da imersão, eu pergunto à pessoa estas perguntas:
 “José, você acredita que Jesus é o Filho de Deus e que Deus O ressuscitou
dos mortos”? (sim)
 “José, qual é a sua confissão (declaração)”? (Ele deve dizer, “Jesus é o
Senhor”.
 “Baseado na sua fé em Jesus e na sua submissão a Ele como o seu Mestre,
eu batizo você em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
O batismo é feito pela autoridade de Jesus Cristo para o perdão dos seus
pecados e para que você possa receber o dom do Espírito Santo”.

 Obediência
Durante o ensinamento das lições é bom falar sobre obediência: Hebreus
5:8-9, Lucas 6:46, João 14:15 e outras. Deixe bem claro no começo que ela
tem que obedecer se ela vai ser salva. Eu pergunto, “José, você vai obedecer
qualquer coisa que a Bíblia ensina você a fazer”? Eu estou esperando a
resposta, “sim”. A resposta normal e honesta é: “Eu vou tentar obedecer tudo
que for possível de acordo com a minha capacidade”.
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 Peça que a Pessoa Tome a Decisão
Você normalmente tem que perguntar à pessoa se ela está pronta para
obedecer o que Deus quer que ela faça?
Importante: Depois de perguntar, fique totalmente quieto!!!
Deixe a pessoa considerar e responder a pergunta. Não fale nada até a
pessoa responde “sim” ou ela falar que precisa mais um pouco de tempo para
calcular as despesas.
Lembre-se deste ponto: Evangelismo instantâneo produz nenês
natimortos. Não pregue batismo, pregue Jesus Cristo! Se você pregar Jesus
e a decisão apropriada para seguí-Lo, batismo é um resultado natural.
Dê para uma pessoa a informação adequada para tomar uma decisão
inteligente com a sua fé.

“Acompanhamento”
____________________________________________________
Se nós cuidamos de novos nenês da maneira que muitas igrejas cuidam de
novos nenês em Cristo, nós seríamos presos por abuso de crianças! Quando
uma pessoa toma a decisão de se tornar uma parte da família de Deus, o
tempo intensivo de trabalho de acompanhamento começa.

 Pelo Menos Um Ano
O período de um ano é tempo razoável para firmar o novo crente na sua
fé. O novo crente vai normalmente fazer mais mudanças no estilo de vida e
na sua atitude durante o primeiro ano do que em qualquer época depois.
Portanto, é muito importante que mais discípulos maduros se concentrem
no trabalho de cuidadosamente, alimentar e cuidar do novo crente. Isso
envolve aconselhamento, treinamento e ensinamento durante o primeiro ano
da nova vida.

 Treinamento em Justiça
A Bíblia nos ensina a “Crescer na graça e no conhecimento de nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo”, II Pedro 3:18. Além de ajudar o novo
crente a se familiarizar com a doutrina e maneiras corretas de louvor, o
treinamento de agir corretamente (justiça) é crucial. Jesus disse, “Porque vos
digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus,
jamais entrareis no reino dos céus”, Mateus 5:20. Há muito mais envolvido
para ser um crente verdadeiro do que só ser religioso ou acreditar na
doutrina correta. Enquanto estas coisas são importantes, ser justo
verdadeiramente em coração, atitude e ação é o que é realmente importante
para Deus.
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 Aulas para os Novos Convertidos
Nós temos um curso chamado “Os Ensinamentos de Jesus e os Apóstolos”
que inclui 21 lições sobre assuntos de doutrina que são práticas para a fé
cristã. Incluídos na série são assuntos como: A Ceia do Senhor, Oração,
Segurança na Minha Salvação, Relacionamentos entre Maridos e Esposas,
Relacionamentos entre Pais e Crianças e mais. O novo crente está com fome
para receber ensinamento prático sobre assuntos de todo dia.

 Estudo da Bíblia Todo Dia
A Bíblia nos ensina que nós devemos “desejar ardentemente, como
crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos
seja dado crescimento para salvação”, I Pedro 2:2. É uma coisa alimentar
um novo cristão com “uma colher”, mas é muito melhor ensinar a pessoa
sobre como abrir a mensagem de Deus por si mesmo.
Quando fizer o acompanhamento de um novo cristão, você deve estar em
contato com ele todo dia para dar conselho e responder a qualquer pergunta
que pode surgir. É uma boa idéia sugerir ao novo cristão a seguir uma
seqüência de estudo e leitura assim: Leia o Evangelho de João, então Atos.
Mateus, então Atos de novo. Marcos, então Atos de novo. Lucas, então Atos
de novo. Isso ajuda a pessoa a ter uma visão equilibrada de Jesus e Sua igreja
É importante enfatizar ao novo cristão a ler com freqüência os Evangelhos.
Uma outra boa idéia é ler um capítulo de Provérbios todo dia e
acrescentar um capítulo de Salmos. Há 31 dias na maioria dos meses e 31
capítulos de Provérbios. Um provérbio por dia pode afastar a tolice. O livro
de Salmos ajuda o novo cristão a desenvolver um coração para Deus e
aprender como adorá-Lo.
Uma outra boa idéia é incentivar o novo cristão a fazer o estudo “Os
Primeiros 70 Dias”, que vai ajudá-lo a desenvolver o hábito de leitura e
estudo diário.
O ponto principal de tudo isso: Incentive o novo cristão a passar tempo
na sua própria Bíblia desde o começo e ajudá-lo a desenvolver uma fome e
paixão de estudo diário.

 Oração Todo Dia
Em conjunto com o estudo todo dia, o novo crente deve aprender a falar
com Deus freqüentemente. Os discípulos de Jesus viram uma coisa especial
no Seu relacionamento com o Pai. “Senhor, ensina-nos a orar”, Lucas 11:1.
Existia uma coisa obviamente diferente sobre a vida de oração de Jesus em
comparação com aquela dos fariseus e outros líderes religiosos. Mantendo o
novo cristão íntimo e familiar com os Salmos vai ajudar muito a desenvolver
um coração para oração e louvor, (veja Salmos 42:1-2 e 63:1-8).
Ajude a pessoa a estabelecer um momento no seu dia corrido para oração
e estudo. Alguns têm uma devoção de manhã, outros ao meio dia, e outros
à noite. Não importa a hora do dia, mas um momento todo dia com Deus é
crucial se o novo cristão vai querer crescer forte no Senhor.
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 Hábitos Como Cristo
Mudar hábitos é um desafio para todos nós. Uma boa pergunta para
novos cristãos se perguntarem durante o dia é, “O que Jesus faria,
e como Ele faria isso”? Enquanto eles lêem os Evangelhos, eles vão ficar
mais familiarizados com os pensamentos do Mestre e vão desenvolver os
padrões de vida para serem como Cristo.

 Freqüência nos Cultos
Estudo bíblico, oração e comunhão com outros discípulos vão ajudar a
manter novos e velhos cristãos fortes e fiéis. Quando a freqüência começa
a se tornar inconsistente, então dificuldades estão logo no futuro. “Não
deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns; antes, façamos
admoestações e tanto mais quanto vedes que o Dia se aproxima”, Hebreus
10:25.
A reunião entre irmãos e irmãs não deve ser limitada a só Domingo de
manhã, mas deve incluir momentos divertidos, momentos de oração e
momentos para servir os outros e compartilhar a sua fé na presença de um
novo cristão. As pessoas normalmente aprendem quando observam outros
fazendo a tarefa.

 Superando os Pecados
A vida cristã é tirar o velho homem e se vestir do novo homem,
Efésios 4:22-24. Quando um novo crente começa a seguir a Cristo, alguns
pecados ainda vão ser tentações. Ajude o novo cristão a aprender a
lidar com arrependimento com passagens como I João 1:7-9 e Tiago 5:16.
Compartilhe algumas lutas práticas que você tem na sua vida e como você
supera a tentação e se arrepende dos seus pecados.
Trabalhe bem perto com o novo cristão nesta área. O primeiro GRANDE
pecado que ele faz depois de se tornar um cristão pode devastá-lo. Ele talvez
pense que não é mais salvo e não é digno de ser chamado de cristão.
Normalmente esta é uma das razões de ver a inconsistência na freqüência
nos cultos. Ajude a pessoa a entender I João 5:13 e a história sobre o filho
pródigo em Lucas 15:11-32.

 Segurança e Alegria
Em conjunto com a ajuda para superar os pecados há a necessidade de
ajudar o novo cristão a experimentar, na sua vida, a graça maravilhosa de
Deus. Jesus é o nosso Advogado. Ele é a propiciação (satisfaz a ira de Deus).
O Seu Pai é também o Juiz. (Veja I João 2:1,2 e Romanos 7:24-8:2,31-39).
Uma vez que um novo cristão aprende a aceitar o perdão de Deus, então
crescimento e alegria verdadeira podem começar a acontecer. Filipenses 4:4-9
é um trecho muito bom para ajudar alguém a aprender a alegria em Cristo. Na
série de lições para o novo convertido, “Os Ensinamentos de Jesus e os
Apóstolos”, e também na série, “Uma Nova Vida Em Cristo”, nós ensinamos
duas lições importantes, “Como Continuar Convertido” e “Segurança na sua
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Salvação”.

 Fé e Visão
“Visto que andamos por fé e não pelo que vemos”, II Coríntios 5:7. “E,
assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo”,
Romanos 10:17. “Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção
de fatos que se não vêem”, Hebreus 11:1.
O novo cristão, algumas vezes, pode ser tímido quando está
compartilhando a sua fé e aprendendo a andar na vida cristã poderosamente.
“Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor
e de moderação”, II Timóteo 1:7,8.
Para ter uma vida dinâmica, de serviço efetivo no Reino de Deus, um
cristão deve aprender a ter uma confiança e sistema de crença muito forte
naquilo que Deus pode fazer com a sua vida agora e no futuro. “De fato, sem
fé é IMPOSSÍVEL agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que
se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que
o buscam”, Hebreus 11:6.

 Obediência
Obediência é uma outra parte da vida do cristão que deve ser aprendida.
Jesus disse, “Ensinando-os a GUARDAR todas as coisas que vos tenho
ordenado”, Mateus 28:18-20. Uma coisa é ensinar os mandamentos. É uma
outra coisa ensinar uma pessoa a obedecer os mandamentos. A
desobediência precisa ser comunicada e corrigida. Deus não pode abençoar
um discípulo desobediente.
 João 14:15
 Hebreus 5:8-9
 Tiago 2:17-26
 I Samuel 15:10-23

 Relacionamentos da Família
Os novos cristãos vêm ao Reino com muita bagagem. Muitos cristãos
mais velhos na fé ainda têm dificuldades em desenvolver obedientes e efetivos
relacionamentos na família. Deus considera esta área uma prioridade,
tanto que é uma das qualificações para ser um presbítero ou diácono,
I Timóteo 3:1-12. Um relacionamento em conflito com o seu cônjuge pode
impedir a oração, I Pedro 3:7. Muitos novos cristãos não sabem o que a Bíblia
ensina sobre a disciplina e treinamento de crianças. É uma responsabilidade
importante para as mulheres mais velhas treinar as mulheres mais jovens a
amar os seus maridos e crianças, Tito 2:3-5.
Na série para novos convertidos, “Os Ensinamentos de Jesus e os
Apóstolos” nós temos duas lições sobre a família. Uma trata do
relacionamento entre maridos e esposas e os seus papéis, e a outra lição
trata do treinamento de crianças. As lições ajudam, mas um relacionamento
íntimo com outros cristãos podem ensinar mais pelo exemplo.
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 Edificação da Família
Os novos cristãos normalmente não sabem como desenvolver as suas
próprias vidas espirituais, mas aos pais são dadas as responsabilidades de
ensinar e treinar as suas crianças no ensinamento e instrução do Senhor,
Efésios 6:4.
Ao novo cristão precisa ser dado um conhecimento prático de “como
fazer”. As sugestões de livros para crianças sobre a Bíblia, jogos da
Bíblia e como ensinar as suas crianças a orar são ótimas. Não hesite
em entrar na vida do novo cristão sobre estes assuntos. Ele tem fome de
aprender, portanto não seja tímido.

 Compartilhando a Sua Fé
Uma das maneiras mais rápidas de amadurecer um novo cristão é levá-lo
junto com você para ensinar mais alguém o Evangelho. Uma coisa muito
valiosa é ajudar o novo cristão a ensinar um amigo ou membro da família.
Mesmo que não aconteça uma conversão do estudo, o novo cristão vai
aprender coisas valiosas sobre a sua própria fé e vai ficar mais firme na
doutrina de Deus.
Quando você envolve o novo cristão imediatamente, você dá confiança
para ele sobre o que ele acredita. Muitas vezes ele vai dizer, “Por que outras
pessoas não podem ver isso”? Então você sabe que ele está desenvolvendo
conhecimento espiritual e uma paixão para compartilhar as Boas Notícias.
Leia I Pedro 3:15,16.

 Metas Espirituais
Deus não nos chamou para dentro do Seu Reino para sermos torcedores
nos bancos. Ele quer que nós usemos os nossos dons espirituais para servir
a Deus, ao corpo e ao mundo. Ele espera que todos os cristãos usem os
seus talentos e habilidades. Os cristãos precisam ser equipados para servir
num ministério, Efésios 4:11-16 e II Timóteo 2:2.
Pergunte ao novo cristão o que ele se vê fazendo com a sua Nova Vida em
Cristo? Quais são as coisas que ele GOSTARIA de aprender a fazer? Você
vai ficar surpreso! A maioria das pessoas quer ser envolvida num serviço que
tem significado e que tem um propósito valioso. Trabalhar só por trabalhar
gasta tempo, mas um ministério eficaz vai construir uma igreja grande. Ajude
cada membro, especialmente os novos cristãos que são animados e zelosos, a
trabalhar para que a sua vida seja extraordinária no seu serviço a Deus e ao
Seu Reino.

“O Primeiro Ano”
_______________________________________________
Como foi mencionado, normalmente leva pelo menos um ano de devoção
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concentrado e intensivo para firmar um novo cristão e ajudá-lo no seu
caminho de serviço eficaz no Reino. Não é um processo rápido ou acidental.
Aqui há algumas sugestões do que o novo cristão precisa e talvez
dê a você uma linha de pensamento para seguir.

 Princípios Básicos da Fé Cristã
Estas são as lições que usamos para ensinar a alguém sobre como se tornar
um cristão e ter um relacionamento com Deus pela salvação em Jesus.
Normalmente a pessoa vai tomar a decisão na lição 6 ou 7 para se batizar.
Use o restante das lições para firmar o novo cristão na fé. Enquanto você
ensina estas lições para uma pessoa, você está ensinando a uma pessoa a
mensagem de Deus para sua vida, ensinando a pessoa sobre como estudar a
Bíblia por si mesmo e está mostrando à pessoa como é fácil usar uma série de
lições para evangelizar mais alguém.
Estas lições ensinam e dão as respostas para muitos assuntos de doutrinas
que são importantes. Quando nós falamos sobre eles logo no começo, nós
imunizamos a nova pessoa contra dúvidas e controvérsias que ela vai encarar
quando compartilhar a sua fé. Alguns dos assuntos tratados durante as lições
são:
 A divindade de Cristo (imuniza contra a heresia de Testemunhas de Jeová)
 A diferença entre o Velho e Novo Testamento (prepara a pessoa para
responder os Adventistas do Sétimo Dia)
 A autoridade da Bíblia (imuniza a pessoa contra revelações modernas
como os Mórmons, os Pentecostais, Espiritismo, etc.)
 A igreja do Novo Testamento não era uma denominação (ajuda a pessoa
a comunicar sobre a união baseada nas Escrituras)
 Aspersão de crianças e batismo pelas razões erradas
 Fé e Obediência (responde à doutrina errada de Calvinismo)
 O Reino de Deus (imuniza contra doutrinas falsas sobre o futuro)
 O Espírito Santo, Batismo Com o Espírito Santo e os Dons Milagrosos
(preparam a pessoa para lidar com as doutrinas falsas sobre o Espírito
Santo e os “milagres” de hoje em dia).
Nós repetimos estas lições para as pessoas que fazem a aula de
Evangelismo Eficaz para que elas sejam bem preparadas para usar estas lições
no Evangelismo dos outros. O conhecimento afasta o medo de uma pessoa.
Neste curso há um exame final para verificar se a pessoa tem um
entendimento sólido das lições e como ensiná-las. Também a pessoa precisa
memorizar a lista dos livros da Bíblia e algumas passagens que ajudam no
evangelismo.

 Os Primeiros 70 Dias
Este estudo é uma pequena lição da Bíblia todo dia para o novo cristão
durante 70 dias. Logo depois do batismo da pessoa nós entregamos este
esboço para a pessoa estudar sozinha todo dia. Estas lições vão ajudar
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o recém-batizado nos seus primeiros dias na fé. Verifique com ela cada
semana se ela está fazendo os estudos. Um segundo propósito é ajudar a
pessoa a desenvolver o hábito de leitura e oração todo dia, com uma coisa
simples para seguir.

 A Nova Vida em Cristo
Esta série de lições pode ser usada para ensinar o novo membro em
particular depois de terminar os “Princípios Básicos da Fé Cristã”. Estas
nove lições vão ajudar o novo cristão a crescer em seu relacionamento com
Deus, com os outros membros da igreja e com os de fora que precisam
aprender sobre Jesus.

 A Aula para os Novos Convertidos
Ensinado nos Domingos de manhã, estas lições tratam de vários
assuntos como: Segurança de sua salvação, Como construir bons
relacionamentos, a Ceia do Senhor, a Oferta, Oração, etc.
Elas edificam o novo membro com ensinamento prático sobre o “o que e
como” de sua nova vida em Cristo.
É uma boa idéia que todas as novas pessoas que chegam para esta
congregação passem pelo mesmo processo, não importa quanto tempo são
cristãos. Assim podemos verificar a uniformidade no treinamento de todos, e
agindo assim, mantemos a congregação toda com Uma Mente e Um
Propósito.

 Evangelismo Eficaz
Este estudo que você está fazendo agora é uma exigência para todos os
líderes/servos dos grupos pequenos de C.A.S.A. Como você tem visto, o
curso mostra algumas das áreas práticas de como fazer evangelismo com
eficiência.
Um curso sozinho não vai produzir confiança. É importante envolver um
novo cristão em evangelismo pessoalmente. Você aprende melhor, fazendo.
Mas tendo uma boa informação sobre como fazer a tarefa, dá confiança. Não
esqueça do exame final deste curso.

 Um Estudo Resumido do Evangelho
Algumas vezes você não vai ter tempo para passar com alguém e ensinar
uma série de lições. Nós temos uma lição resumida que explica o plano de
salvação e a resposta esperada da pessoa para seguir a Deus. Esta lição pode
ser ensinada numa folha de papel, num aeroporto, ou na beira do rio. A lição
leva mais ou menos 30-45 minutos para explicar a mensagem do Evangelho,
e eu tenho batizado várias pessoas usando esta lição. Uma palavra de aviso:
Eu acredito que Evangelismo Instantâneo Produz Nenês Natimortos.
Várias pessoas têm sido convertidas assim e são fiéis até hoje, então o poder
está com certeza na Palavra. Mas por causa de muito ensinamento falso hoje
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em dia no mundo, muitas pessoas precisam de mais informação para serem
capazes de tomar uma decisão informada e inteligente para Cristo.

 Um Curso Por Correspondência
Esta série, “O Que A Bíblia Diz” é muito boa para evangelizar pessoas que
moram em outras cidades ou não têm tempo para sentar e estudar a Bíblia
com você. Também estas lições podem ser usadas para ajudar um novo
convertido a se firmar em vários assuntos da Palavra.

 Campo de Crescimento Cristão
Estes quatro seminários são oferecidos a cada três meses. Os seminários
ajudam o novo cristão a conhecer a direção da congregação para que ele
possa ser um membro comprometido (Sou Membro), amadurecer na fé
(Minha Maturidade), descobrir os seus dons espirituais para servir num
ministério (Meu Ministério) e aprender como evangelizar (Minha Missão).

 Treinamento Prático Nos Grupos de C.A.S.A.
Quando a pessoa participa num grupo de C.A.S.A. ela tem a oportunidade
de aprender várias habilidades. Para alguém liderar no grupo ou ser um
auxiliar em treinamento, a pessoa tem que fazer as quatro horas de
treinamento para líderes. Também o líder e auxiliar recebem treinamento todo
Sábado por uma hora. Os membros do grupo aprendem na prática fazendo
várias tarefas para o progresso do grupo.

 Treinamento Para o Ministério
Se treinamento e acompanhamento são realizados durante o primeiro ano,
você terá um grupo de discípulos que são sólidos, saudáveis, crescendo e que
querem aumentar o seu serviço a Deus. É neste momento que a segunda fase
do processo de treinamento começa: Treinamento Para o Ministério.
Eu não quero dizer que cada membro vai querer progredir. Infelizmente,
em qualquer igreja, sempre existem aqueles que querem ficar no banco, que
vêm só para receber. Eles normalmente se afastam com o tempo. Mas entre
aqueles que têm sido treinados apropriadamente, encorajados, alimentados,
amados e cuidados, alguns vão querer aumentar o seu serviço a Deus. Por
isso temos a segunda fase e começamos o treinamento intensivo para os
líderes de C.A.S.A. e os ministérios destes grupos. O Seminário Bíblico
Nacional (SBN) que é um treinamento intensivo de 40 cursos é oferecido,
junto com a aplicação do que aprendeu aqui em Curitiba. Eu não vou dar mais
detalhes agora, mas o ponto é que a congregação local tem que equipar o
povo para todo tipo de ministério, II Timóteo 2:2 e Efésios 4:11-16.
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“4 Etapas de Competência”
______________________________________________________________________
Evangelismo é um processo, não um evento. Para se tornar eficaz no
evangelismo leva tempo, paciência, diligência e um coração aberto para
aprender. Há 4 etapas de competência pelas quais todos nós passamos
quando aprendemos qualquer coisa na vida.
Você passou pelas mesmas 4 etapas quando aprendeu a dirigir um
carro. Vamos explicar.

 Etapa Um: Incompetência Inconsciente
Lembre-se como era antes de você aprender a dirigir um carro? Você
observou a sua mãe, pai ou tio dirigindo o carro enquanto você sentou no
banco da frente ao lado deles. Você pensou, “Isso parece fácil, qualquer um
pode fazer aquilo”. Parece fácil . . . até você tentar dirigir pela primeira vez.
É porque você estava inconscientemente incompetente.
Você não sabia como dirigir e você não sabia que você não sabia como
dirigir.

 Etapa Dois: Incompetência Consciente
Quando você finalmente convenceu o seu tio a deixar você dirigir numa
rua sem trânsito, você virou o volante demais, soltou a embreagem rápido
demais, o motor desligou e você ligou os sinaleiros do pisca-pisca por
acidente. Você estava totalmente envergonhado, nervoso e com medo. A
realidade da vida ficou clara. Você não sabia como dirigir, e agora você sabia
que não sabia! Você se tornou consciente de sua incompetência.
Mas você não parou naquele momento, porque você tinha o desejo de
aprender. Muitas pessoas tentam ensinar a alguém o Evangelho e descobrem
muito rápido que não é tão fácil como parecia quando elas viram o evangelista
evangelizar alguém. Então elas param e dizem, “Não é o meu talento”. Aquilo
não é verdade. Simplesmente você atingiu a segunda etapa no processo de
aprender alguma coisa. Você agora está consciente de sua incompetência.

 Etapa Três: Competência Consciente
Você foi para a auto escola e você passou. Agora você tem uma carteira.
Você sempre senta direto no assento, você coloca as duas mãos no volante e
pensa naquela lista de coisas para fazer cada vez que vai dirigir.”Ajuste o
banco, coloque o cinto, verifique os espelhos, dê partida, verifique a
embreagem”. “Pare antes da placa. . .olhe. . .prossiga. . .pare e olhe nas
duas direções. . .então vá para a frente com cuidado pelo cruzamento”.
“Sempre pare uma boa distância atrás do outro carro no semáforo”, etc.
Você agora chegou na etapa onde você sabe como dirigir, mas você tem
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que pensar sobre cada passo do processo. Você está ciente de tudo ao seu
redor. Você agora é competente, mas também consciente.

 Etapa Quatro: Competência Inconsciente
Depois de dirigir durante vários anos, você não pensa sobre aquela lista
de coisas na sua cabeça. Você esqueceu a distância de abaixar a intensidade
dos faróis. Você simplesmente entra no carro, dirige e as coisas parecem que
acontecem naturalmente. Você é competente e é inconsciente de todas as
coisas que você faz agora pelo instinto.
O evangelismo não é diferente. Depois de estudar com pessoas durante um
período de tempo, você simplesmente sabe como fazer com eficiência. Mas a
única maneira de chegar nesta etapa é passar pelas primeiras 3 etapas! Não há
nenhuma outra maneira de fazer isso.

Conclusão:
____________________________
O evangelismo é um processo. O evangelismo instantâneo produz nenês
natimortos. Das pessoas que você vai converter a Cristo, 85% vão ser amigos
e família. Há seis etapas no processo de uma decisão. É preciso de um ano
para firmar um novo cristão, e há quatro etapas de competência.
“Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido”,
Lucas 19:10.
“Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens”,
Mateus 4:19.
“Transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros”,
II Timóteo 2:2.
“Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura”,
Marcos 16:15,16.
“Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra”,
Atos 8:4.
Prepare-se para o evangelismo eficaz!
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Informação Adicional
A Mente das Denominações
_______________________________________________________
Para ser eficaz no seu ensinamento de pessoas, você deve ser primeiro
familiar com o que elas pensam. Por exemplo, Paulo era familiar com os
filósofos epicureus e estóicos e o que seus poetas tinham escrito, (Atos 17:1828). A maioria das pessoas na América do Sul vai caber em uma de três
categorias: 1) Católico, 2) Protestante ou 3) Pentecostal / Espiritismo /
Seitas. Não vamos analisar cada um com detalhes. Vamos simplesmente
ver a base de cada um.

Catolicismo
________________________________
Há várias pressuposições que uma pessoa católica tem sido ensinada e que
é provavelmente seguro para você supor que ela acredita nelas. O seguinte é
uma lista de algumas destas crenças e conceitos.

1. A Igreja e as Escrituras
A igreja católica ensina que a igreja produz as escrituras e que a igreja
tem MAIS autoridade do que as escrituras. A igreja católica é a única que
pode interpretar as escrituras para o povo. Esta é uma das razões porque
os membros da igreja católica raramente estudam a Bíblia. A igreja faz isso
para o povo.
No debate “Stevens / Beaver” entre um padre católico e um membro da
igreja de Cristo, o padre argumentou que a autoridade vem da igreja e não
da Bíblia. A lógica dele era, “A liderança da primeira igreja fez a doutrina
para a igreja, portanto os líderes da igreja hoje devem fazer a mesma coisa”.
Esta é a razão que o Papa tem a autoridade de criar posições de doutrina
para a igreja quando ele fala “Ex-Cathedra” (do trono). Ele assina os decretos
e os Cardeais, Bispos e Padres são debaixo da autoridade do Papa para
obedecer e ensinar aqueles decretos. Não é dito que “A Bíblia diz isto ou
aquilo”, mas é dito, “A igreja ensina isto ou aquilo”.
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2. Pedro Era o Primeiro Papa
A igreja católica ensina que Pedro era o primeiro Papa (mesmo que Papa,
Cardeal, e outros oficiais da igreja nunca foram mencionados na Bíblia). Os
sucessores do Papa receberam a autoridade de Pedro (que se chama
“sucessão apostólica”) portanto eles têm autoridade inspirada para criar
doutrinas para a igreja. Um estudo das seguintes escrituras mostram que
Pedro não era o primeiro Papa e que a igreja não foi edificada sobre Pedro
(Mateus 8:14,15; 16:13-19; Atos 10:25-26; 15:1-21; I Pedro 5:1-5;
I Timóteo 3; Tito 1:5-9).

3. A Orientação Católica Sobre Obras e Salvação
O povo católico comum sente que a realização de certos atos religiosos
o coloca em comunhão com Deus. A igreja católica ensina que existe sete
sacramentos que são “canais” pelo qual a graça de Deus corre para garantir
que eles são aceitáveis a Deus.
1 - Batismo
2 - Comunhão (Santa Eucaristia)
3 - Confirmação
4 - Matrimônio (Casamento)
5 - Reconciliação (Confissão dos Pecados)
6 - Ordens Santas (Ordenação)
7 - O Sacramento do Doente (Extrema unção, Últimos Direitos)
Muitas pessoas católicas são hesitantes em fazer qualquer coisa (como
estudar com você ou freqüentar o culto da igreja com você) porque pode
ameaçar o seu contato com estes sacramentos.
A doutrina de Purgatório garanta um lugar no céu eventualmente. Quando
uma pessoa católica morre, o Sacramento do Doente é administrado para
ungir o corpo. A alma deste “fiel que morreu” então vai para o Purgatório,
onde vai sofrer um pouco para pagar pelos pecados cometidos durante a sua
vida. Depois de pagar pelos pecados pelo sofrimento, então a pessoa pode ir
para os céus.
As Missas, que podem ser compradas, podem ser oferecidas em prol da
pessoa morta para ajudá-la sair do Purgatório mais rápido.
Quando uma pessoa católica pecar, ele deve ir para a Confissão antes de
aceitar o sacramento da Santa Eucaristia. Depois de pedir perdão dos seus
pecados ao padre, então lhe é dada a tarefa de certas orações e penitência
para completar o processo de perdão. (Normalmente 4 ou 5 “Pai Nossos” ou
2 ou 3 “Ave Marias” ou talvez um “Ato de Contrição”, que são todas orações
decoradas). Algumas vezes uma vela pode ser comprada e oferecida para um
dos “santos” ou para Maria que são mediadores secundários para ajudar a
pessoa católica fiel. Na mente da pessoa católica comum, o padre perdoa os
pecados dela como o intercessor de Deus. A menos que o padre
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ofereça perdão, então você não tem perdão. Mas se o padre diz que você é
perdoado, então perdão é aceito com a garantia da Santa Igreja.

4. Maria-idolatria
Maria é especialmente importante no processo de mediação ensinado pela
igreja Católica. Ela é a “mãe de Deus”. As pessoas oram a Maria como uma
mediadora para Cristo. Elas acreditam que Maria era uma virgem perpétua
mesmo que a Bíblia fale claramente que Jesus teve irmãos e irmãs, (Mateus
13:55,56). Relações sexuais são reguladas na igreja Católica. O ato sexual
é imaginado ser o “pecado original” de Adão e Eva. Qualquer criança
concebida pela cobiça, herda o pecado original. Por isso o ato sexual é
proibido mesmo entre pessoas casadas, a menos que fosse para procriação
e isso explica a oposição Católica para controle da natalidade.
A “Acensão de Maria” é a doutrina que ensina que Maria subiu para o
céu e nunca morreu. Ela é tratada quase como divindade e vista como igual
ou maior do que Cristo. Muitas pessoas católicas oram mais para Maria do
que para Cristo.

5. A Garantia da Salvação
As doutrinas católicas sobre a Bíblia, a autoridade da santa igreja,
sacramentos e purgatório dão tanta segurança à pessoa católica que ela
questionaria por quê ela deve investigar qualquer outra coisa. A pessoa
católica comum acredita que ela nasceu com o pecado original. Isto explica
a necessidade de receber o sacramento de batismo quando é um nenê (o qual
os pais fazem para a criança quando ela é “batizada” - aspergida).
As pessoa católicas não entendem a “Experiência de Salvação” típico
dos Protestantes, desde que elas acreditam que têm sido salvas a vida
inteira delas, porque nasceram dentro de um lar católico. Se você perguntar
a uma pessoa católica típica quando ela foi “salva”, provavelmente vai
receber um olhar perplexo.

6. Como Ensinar a Bíblia Para Católicas
O primeiro passo é ganhar credibilidade e ajudá-las a ter um desejo
de construir um relacionamento mais íntimo com Deus. Para uma pessoa
católica comum, Deus, a igreja, a Eucaristia, e outros itens da fé são
“mistérios” que são “espiritualizados” e difíceis para colocar em palavras.
Começa a construir a credibilidade na Divindade de Jesus como o Filho
de Deus, e o único Mediador entre Deus e homem, (I Timóteo 2:5). Também
ajuda a pessoa a entender que a salvação não pode ser alcançada pelas obras
de mérito como oração e atos religiosos. Descobrindo qual foi o momento
de salvação da pessoa católica vai ser difícil, desde que ela tem sida ensinada
que foi salva desde a época da infância. Numa linha de tempo, mostrando a
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doutrina do “pecado original” e o “batismo” de crianças vai ajudar fazer o
contraste mais tarde sobre o que a Bíblia ensina sobre como ser salvo.

7. Eventos Introduzidos por Homens
Data D.C. que
iniciou a prática

Evento

310
320
375
394
431
500
526
593
600
607

Reza pelos defuntos
Uso de Velas
Culto aos Santos e Anjos
Instituição da Missa
Inicia-se o culto à virgem Maria
Uso da roupa Sacerdotal
Extrema unção
Doutrina do purgatório é introduzida
Serviços em latim / Rezas dirigidas à Maria
Bonifácio III se declara o único “Bispo
Universal” (Papa)
Papa Vitilian I usou instrumentos no culto
primeira vez (órgão)
Obrigatoriedade de se beijar os pés do “Bispo
Universal”
Doutrina do poder temporal da igreja
Adoração de imagens e relíquias
Uso da água benta
Culto à São José
Canonização dos santos
Jejum às sextas feiras e na quaresma
Instituição da festa dos fiéis defuntos
Celibato Sacerdotal
Dogma da infalibilidade da igreja
Aparece o rosário
Instituição da Santa Inquisição
Vendas de indulgências
O Pão da comunhão foi substituído pela hóstia
Criou-se a confissão auricular
Dogma da transubstanciação
Adoração da hóstia
Proibição da leitura bíblica
Uso das campainhas na missa
Aspersão ao invés de imersão para batismo
Instituição da reza da “Ave Maria”
Eliminação do vinho na comunhão
Decretada a doutrina do purgatório

666
709
754
786
850
890
993
998
1003
1074
1076
1090
1184
1190
1200
1215
1215
1220
1229
1245
1311
1316
1414
1439
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1545
1546
1600
1854
1864
1870
1950
1965

Doutrina que equipara a tradição com a Bíblia
Introdução dos livros apócrifos
Invenção do escapulário (bentinho)
Dogma da imaculada concepção de Maria
Condenação da separação entre igreja e estado
Declaração da infalibilidade papal
Dogma da presença real e corporal de Maria no
céu, ascensão
Maria é proclamada mãe da igreja.

O apóstolo Paulo nos avisou que isso aconteceria - I Timóteo 4:1-5.
As tradições dos homens se tornaram mais importante do que a Palavra de
Deus - Marcos 7:1-13.

Protestantismo / Calvinismo
_________________________________________________________________________
Protestantismo é a religião dos que propuseram a reforma do catolicismo e
não sendo atendidos, dele se separaram. Martinho Lutero (1517) deu início a
reforma quando estudou a sua Bíblia e achou 95 doutrinas diferentes da Bíblia
com o que estava sendo ensinado na igreja Católica. Ele saiu da igreja
Católica e traduziu a Bíblia na língua do povo (alemão) e o povo começou a
ler a Bíblia de novo pela primeira vez desde 1229. O resultado, homens como
John Knox (1560) descobriu que a Bíblia ensina sobre presbíteros ao invés do
Papa, e assim começou os Presbiterianos; e homens como John Smith (1608)
leram sobre imersão ao invés de aspersão para batismo, e surgiu os Batistas;
e homens como João Wesley (1729) estudando a Bíblia com regularidade
foram conhecidos como os Metodistas; e assim por diante.
Estes grupos em muitos sentidos começaram a praticar algumas verdades
bíblicas, mas acabaram reformando idéias católicas ao invés de restaurando
idéias da Bíblia. Hoje em dia, muitos destes grupos tem uma organização
diferente do que a Bíblia. Eles são liderados por um pastor que não é
qualificado a ser pastor, ao invés de ser guiados por um grupo de pastores
(I Timóteo 3:1-7; Tito 1:5-9; Atos 20:17,28). Também eles continuavam
com o uso do instrumento no louvor a Deus, mesmo que os seus fundadores
rejeitaram a prática. E principalmente foram influenciados por João Calvino
e seu plano de salvação que vai excluir a necessidade de batismo.
João Calvino, um reformador do século 16, formulou a sua doutrina de
5 pontos que é a base do que nós conhecemos como Calvinismo. A maioria
das denominações (menos Católica), tem Calvinismo como a sua base num
grau ou outro.
Calvino foi influenciado pelas idéias de reformação de Martinho Lutero.
Em oposição da doutrina de obras para a salvação da igreja Católica, ele
foi para o extremo oposto e ensinou os seus 5 pontos de doutrina:
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1 - Depravação Hereditária Total
2 - Eleição Incondicional
3 - Redenção Limitada
4 - Graça Irresistível
5 - Perseverança dos Santos
(Em Inglês é conhecida como a doutrina de T.U.L.I.P.)

1. Depravação Hereditária Total
Influenciada pela doutrina anterior do “pecado original”, depravação total
é a filosofia que nós nascemos “totalmente depravados”. Religiosos tentam
se basear em passagens como Salmos 51:5, “Eu nasci na iniqüidade, e em
pecado me concebeu minha mãe”. O contexto de Salmos 51 é o pecado de
Davi e Bate-Seba. A criança não era o pecador, mas a mãe era. Foi o ato
pecaminoso de relações sexuais fora do casamento que concebeu a criança.
A doutrina de Depravação Hereditária Total coloca a culpa e o pecado na
criança ao invés na mãe. Eles dizem que a depravação da mãe foi herdada.
Para promover mais esta idéia algumas traduções modernas da Bíblia usam
a expressão “natureza pecaminosa” ao invés da tradução literal da palavra
“carne” (sarx). (Veja Ezequiel 18:18-20 para entender este assunto
corretamente).
Esta doutrina tem promovida a prática de “batismo” de crianças em muitas
denominações. É uma cerimônia um pouco diferente do batismo de crianças
da igreja Católica. Igrejas Protestantes muitas vezes vão usar a cerimônia
como “uma dedicação da criança” para o serviço de Deus.

2. Eleição Incondicional
Esta doutrina vem de um mal-entendimento da palavra “predestinou”,
(Efésios 1:4,5). Esta doutrina está bem ligada aos 5 pontos do ensinamento
de Calvino.
Eleição Incondicional ensina que Deus escolheu somente algumas pessoas
(os eleitos). Não importa o seu desejo de servir a Cristo, se você não é dos
“eleitos” então você não pode entrar.
Este ensinamento tira o livre arbítrio do homem e contradiz o propósito
de Deus em II Pedro 3:9, “. . .não querendo que nenhum pereça, senão que
todos cheguem ao arrependimento”. Este ensinamento também implica que
é impossível resistir a graça de Deus, desde que Deus escolheu você. Não há
maneira de fugir de Deus e resistir a Sua eleição de você. Vamos ver esta
idéia mais clara no quinto ponto, “Perseverança dos Santos”, ou “uma vez
salvo, sempre salvo”.
O indivíduo não é predestinado ou escolhidos. O PLANO foi! Deus
predeterminou um PLANO antes da fundação do mundo. O PLANO foi
que quem estiver EM CRISTO é o eleito e o escolhido. Cada pessoa que
obedece o que Deus pediu para o perdão, é convidada e bem-vindo. Ninguém
é excluído. O critério que deve ser seguido é que a pessoa tem que estar
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“EM CRISTO”. Este foi o plano que foi predestinado e escolhido para
salvação da humanidade. Você pode optar ser escolhido pela sua
obediência ao plano de salvação em Cristo.

3. Redenção Limitada
Com a continuação do pensamento da doutrina Eleição Incondicional vem
a crença de Redenção Limitada. O ensinamento é que Jesus não morreu pelo
mundo inteiro, mas só para os eleitos. A sua morte foi somente para pagar
pelos pecados daqueles que Deus já escolheu. Calvino está tentando dizer
que João 3:16 e I João 2:2 significa mais alguma coisa.

4. Graça Irresistível
Deus vai te salvar se você é um dos “eleitos” e não há nada que você possa
fazer para resistir. Isso tira a livre escolha e a fé obediente totalmente fora do
plano de salvação.
Ligado com esta doutrina está a idéia de que o homem é totalmente
passivo no processo de salvação. Deus, se Ele escolheu você, vai salvá-lo se
você quiser ser salvo ou não. Não há nada que você possa fazer para resistir.
Não há nada exigido de você no processo (a menos a convite de Jesus entrar
no seu coração). Esta doutrina ensina que batismo é uma “obra de mérito”
pelo qual você tenta “ganhar” ou “merecer” a sua salvação, portanto batismo
não pode fazer parte do plano de salvação. O homem é totalmente passivo.

5. Perseverança dos Santos
Este ensinamento é conhecido como “uma vez salvo, sempre salvo”. Desde
que a graça de Deus é irresistível, e se você é um dos escolhidos, você não
pode se afastar de Deus. Não importa o que você faz, você não pode cair da
graça. Uma vez salvo, sempre salvo, e não há nada que você pode fazer para
mudar aquilo. (Leia Hebreus 6:4-6; II Pedro 2:20-22 e Gálatas 5:1-4 para
ver a verdade sobre isso).

6. A Visão Protestante da Igreja
Na mente de muitos Protestantes, a igreja é uma coisa boa, mas não
necessária no processo de salvação. Um pregador Batista foi perguntado:
“Uma pessoa precisa ser batizada para entrar no céu”? Ele respondeu, “Não”!
A segunda pergunta foi: “Uma pessoa precisa ser batizada para entrar
como membro na igreja Batista”? Ele disse, “Sim”! Portanto é mais fácil
entrar no céu do que entrar na igreja Batista.
Na mente de muitos Protestantes a igreja foi um segundo plano de Deus
e não o plano central (Dispensationalism). A doutrina mudou recentemente
mas a premissa básica ainda existe.
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A doutrina pre-milênio (Dispensational Premillenialism) acredita que Jesus
“falhou” quando tentou estabelecer o Seu Reino a primeira vez que Ele veio,
portanto Ele tem que voltar uma segunda vez e estabelecer o Seu Reino por
1,000 anos (conhecido como o reino de mil anos). Desde que Jesus não
estabeleceu o Seu Reino, Ele estabeleceu “a igreja” como um plano B até
o Reino puder ser estabelecido. Esta é uma simplificação desta doutrina
complexa, mas eu acredito que mostra o ponto principal.
As implicações deste ensinamento são perigosas. Primeiro, se Jesus falhou
quando tentou estabelecer o Seu Reino a primeira vez, como nós podemos ter
certeza que Ele vai ser capaz de fazer isso a segunda vez. Segundo, se Jesus
não tem um Reino agora, então Ele não é um Rei. Portanto Jesus não pode
reinar sobre as nossas vidas hoje. Terceiro, se Jesus não estabeleceu o Seu
Reino ainda, então para onde os cristão foram transportados (Colossenses
1:13,14)? (Mateus 6:33, 16:13-19; João 3:3-5; I Coríntios 15:24, Atos 8:12;
28:23,30-31)
Esta crença é a razão principal porque muitos Protestantes não se importa
com qual igreja você freqüenta, desde que a igreja não é vital para o processo
de salvação na mente deles. Qualquer igreja serve. O fato é que a maioria dos
Protestantes pensam que todos aqueles que dizem que são “cristãos” fazem
parte da igreja universal. E a denominação que você escolha é sua decisão.
A Bíblia ensina que a igreja é importante para salvação (Efésios 5:23),
que há uma só igreja (Efésios 1:22-23; 4:4-5) e que Jesus morreu para
comprar a igreja (Atos 20:28). Quando uma pessoa é batizada em Cristo
(Gálatas 3:26-29), ela também é batizada dentro do corpo de Cristo, a igreja
(I Coríntios 12:12-13). É neste momento que a pessoa está salva (I Pedro
3:20,21; Tito 3:5). Você não pode ser salvo a menos que você está “Em
Cristo”. Você está Em Cristo, quando você está EM Seu corpo, a uma só
igreja. Sem a igreja, não há salvação!

Seitas / Pentecostalismo / Mórmons / Adventistas /
Testemunha de Jeová / Espiritismo
_________________________________________________________________
A maioria destes grupos era influenciada por Calvino também, no sentido
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do plano de salvação. Cada um destes grupos tem diversas doutrinas que
não vamos investigar agora, porque é um estudo em si mesmo. Mas para
poupar tempo, vamos dar uma olhada no alicerce destes grupos.
Martinho Lutero colocou a Bíblia de volta nas mãos do povo para ler e
praticar. Mas os grupos como Mórmons, Pentecostais, etc acreditam que
Deus revelou mais informação para a humanidade seguir, além das
Escrituras e que eles são a fonte desta informação.
Em 1.830 Joseph Smith disse que Deus falou com ele e o resultado foi
o Livro dos Mórmons, junto com outros livros “revelados”. Em 1.850
Allan Kardec disse que Deus falou com ele e o resultado foi os cinco
volumes dos Livros dos Espíritos. Em 1.870 Ellen White disse que Deus
falou com ela e o resultado foi a doutrina da igreja Adventista. Em 1.884
Charles Russell, um professor da Bíblia, “inspirado” por Deus começou
a explicar a Bíblia de acordo com a sua “inspiração” e surgiu o grupo
Testemunha de Jeová. Em 1.901 Agnes Ozman, junto com vários outros
um pouco antes e depois dela, disse que Deus falou com ela e o resultado
é o movimento Pentecostal. Uma diferença neste grupo é que este povo
ensina que todos podem receber revelações de Deus. O resultado com
tempo foi que uma revelação de uma pessoa contradisse a revelação de
uma outra pessoa e a divisões começaram. Hoje existe tantos grupos
carismáticos, renovados, Casa de Benção, Assembléia de Deus, Quadrangular,
Congregação Cristã, Deus é Amor, etc.
Quem está falando a verdade? Quem está mentindo? Quando lemos
João 17:6-8, 14:25,26; 16:12,13; Efésios 3:3-5; Apocalipse 22:18,19;
Gálatas 1:6-9; II Timóteo 3:16,17; Judas 3; João 20:30,31; etc.
aprendemos que TODA a verdade foi revelada aos apóstolos, foi
escrito e não devemos acrescentar ou tirar nada deste Novo Testamento.
Se toda a verdade não fosse revelada, então Jesus seria um mentiroso. Mas
se Jesus falou a verdade e revelou toda a verdade no primeiro século, não
existe mais verdade para ser revelada hoje em dia. Assim reconhecemos
logo quem está mentindo. Em quem você vai acreditar Jesus ou homens?
Dá para ver se o alicerce de um grupo está errado, não precisa se
preocupar com as diversas doutrinas que o grupo ensina, porque não vêm
da Palavra de Deus. Por isso é tão importante estabelecer a autoridade da
Bíblia com a pessoa com quem você está estudando, antes de falar sobre
qualquer outro assunto. Se a pessoa não acredita que toda a verdade está
na Bíblia, então não adianta continuar o estudo com a pessoa, porque a
pessoa não vai concordar com você. A pessoa sempre vai usar como
autoridade as “profecias” do seu profeta moderno, e vão deixar a Bíblia de
lado.
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Vamos Decorar a Bíblia
______________________________________________________________
“Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando
sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da
esperança que há em vós”, I Pedro 3:15.
“Habite, ricamente, em vós a palavra de Cristo; instruí-vos e
aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. . .” Colossenses 3:16.
A Palavra:

João 16:13; Efésios 3:3-5; Apocalipse 22:18,19
Gálatas 3:23-25; Colossenses 2:14; Hebreus 8:6,7
Gálatas 1:8; João 8:31; 12:48; II Timóteo 3:16,17

O Pecado:

Romanos 3:23; 6:23; Isaías 53:6; Hebreus 9:27
Isaías 59:1,2; Gálatas 5:19-21; II Pedro 3:9; Ezequiel 18:20

O Batismo:

Marcos 16:15,16; Atos 2:37,38; 22:16; Romanos 6:3-5;
Gátalas 3:26,27; I Pedro 3:21; Colossenses 2:12
João 3:3-5; Mateus 28:19,20; Tito 3:5

O Evangelho: I Corintios 15:1-4; II Tessalonicenses 1:7-9
Presbíteros: Atos 14:23; 20:17,28; Tito 1:5-9; I Timóteo 3:1-7
O Louvor:

João 4:24; Atos 20:7; I Coríntios 16:1,2; Efésios 5:19

A Igreja:

Mateus 16:18; Hebreus 10:24,25; Mateus 6:33;
I Coríntios 12:27; Efésios 1:22,23; 4:4-6; 5:23
Colossenses 1:13,14; Romanos 16:16

Milagres:

Atos 2:43; 5:12; 6:6-8; 8:18; 19:6; Marcos 16:20;
Hebreus 2:3,4; I Coríntios 13:8-10

Isso é só um começo. Procure aprender dois versículos por semana. Com
tempo você vai conhecer muitas passagens. Assim você pode responder com
mais facilidade sobre a sua fé.
Uma outra coisa que pode ajudar é anotar referências bíblicas na margem
de sua Bíblia sobre o mesmo assunto. Por exemplo: Na sua Bíblia na
passagem de Marcos 16:15,16 você pode escrever na margem I Coríntios
15:1-4; II Tessaloniceneses 1:7-9 e Romanos 6:3-6, Atos 2:38; 22:16 etc.
Assim você vai criar um corrente de passagens na sua Bíblia para que cada
vez que você abra para a próxima passagem, você já sabe a próxima referência
que você quer.
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Objeções
________________________
1. Eu não sei o suficiente.
2. Eu tenho medo sobre o que pessoas vão dizer.
3. Eu não sei o que eu realmente quero.
4. Eu tenho medo que não conseguirei viver a vida cristã.
5. A religião dos meus pais é o suficiente para mim.
6. Eu quero conversar com o meu cônjuge primeiro.
7. Eu quero falar com o meu pastor.
8. Eu sou feliz com a minha religião.
9. Eu sinto que já estou salvo.
10. Eu não quero mudar de religião.
11. Pessoas em todas as igrejas vão ser salvas.
12. Existe algumas coisas que eu quero fazer ainda.
13. Eu penso que o único inferno que existe, está aqui na terra.
14. Eu teria que desistir de muitas coisas.
15. A sua religião é “fazer isso” e “não fazer aquilo”.
16. Eu não consigo ver da maneira que você vê.
17. Eu amo Jesus, mas eu não quero fazer aquelas coisas.
18. Você pode amar Jesus sem obedecê-Lo. Eu amo os meus pais, mas houve
muitas vezes quando eu não os obedeci.
19. Eu quero melhorar primeiro, então eu vou me tornar um cristão.
20. Deus é amor e Ele não vai castigar ninguém.
21. Eu sou jovem e tenho muito tempo.
22. Eu quero esperar.
23. Eu não mudaria este sentimento no meu coração por nenhuma coisa.
24. Há muitos hipócritas na igreja.
25. Eu não sou uma pessoa má. Eu não sou ladrão. Eu não matei ninguém.
26. Eu sou muito malvado.
27. Eu quero esperar para o meu marido seguir também.
28. Por que homens inteligentes pensam diferente na religião?
29. Ninguém pode entender a Bíblia da mesma forma.
30. Aquilo é só a sua interpretação.
31. Por que boas pessoas sofrem? Se existisse um Deus, Ele não permitiria?
32. Há muitos caminhos para os céus.
33. Você parece ter todas as respostas.
34. Eu não entendo a Bíblia.
35. Eu tinha uma visão e eu sei que sou salvo.
36. Eu era um membro da igreja de Cristo, mas eles estavam tendo alguns
problemas internos, então eu voltei para a igreja Batista. Na igreja Batista
existe muito amor.
37. Como eu posso saber se eu fiz tudo que preciso fazer. Todos têm
ensinamentos diferentes. Quando alguém vai chegar e me ensinar mais
alguma coisa para ser feita?
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38. Somente membros da igreja de Cristo vão ser salvos?
39. Você pode provar qualquer coisa pela Bíblia.
40. Há muitas contradições na Bíblia.
41. Os apóstolos e outros escritores do Novo Testamento não são a nossa
autoridade. Somente as palavras de Jesus são válidas.
42. Como eu posso saber se na Bíblia está toda a palavra de Deus,
revelada para nós?
43. A minha consciência é o meu guia.
44. Eu acredito que uma igreja é tão boa quanto as outras.
45. Quem começou a sua igreja?
46. A minha mãe era uma mulher boa e piedosa e ela morreu sem batismo.
Eu acredito que ela foi para os céus, e se ela pode ir para os céus sem
ser batizada, eu posso também.
47. Eu tenho a minha própria crença.
48. Eu não acredito em discutir sobre religião.
49. Você está tentando me dizer que a minha religião não tem valor?
50. A minha esposa tem religião o suficiente para nós dois.
51. A Bíblia é simplesmente os escritos de homens.
52. Os escritores da Bíblia interepretaram as coisas como eles entenderam.
53. A Bíblia é muito difícil para entender.
54. Não foi o plano de Deus para a gente ver a Bíblia igual.
55. Doutrina divide as pessoas, mas o amor cria união.
56. Nós temos o nosso próprio credo, catecismo, etc.
57. Nós temos a nossa própria Bíblia.
58. Existe livros perdidos da Bíblia que talvez tenham mais da vontade de
Deus para conosco.
59. A Bíblia está cheia de coisas para tolos.
60. Eu sinto que não tenho pecado.
61. Os meus pecados não são tão ruins.
62. Eu sou bom o suficiente para continuar assim.
63. As minhas boas obras vão me salvar.
64. Existe muitas crenças diferentes.
65. O livro dos Mórmons é o nosso guia.
66. Eu posso ser salvo pelo meu clube, etc.
67. Eu estou satisfeito com a minha religião.
68. Meus pais, avós, etc. seriam perdidos se eu aceitasse a sua crença.
69. Eu tenho medo que os meus pais não vão querer que eu tome esta
decisão.
70. Os meus companheiros me afastam de Cristo.
71. Eu vou confiar no meu pastor.
72. Eu não gosto do pregador onde você freqüenta.
73. Os membros da igreja, não são melhores do que eu.
74. A salvação é uma coisa pessoal.
75. Você está me julgando.
76. Eu acho que enquanto você está sincero no que você acredita, Deus vai
salvá-lo.

Evangelismo Eficaz
“A fim de ganhar o maior número possível” (I Coríntios 9:19)
________________________________________________________________________________
77. Os 10 mandamentos é tudo que precisamos.
78. Romanos 10:9,10 tem o plano de salvação completo. Eu posso basear a
minha salvação naquela passagem.
79. Mostre para mim uma passagem que tem “água” e “sepultamento” nela.
80. Eu quero desfrutar da juventude primeiro.
81. O batismo é um sepultamento em Cristo, mas não tem que ser pela
imersão; pode ser por meio de aspersão. O ato é importante, não a
maneira.
82. Eu não posso perdoar uma pessoa.
83. Eu sou um grande pecador.
84. Eu cometi o pecado que não tem perdão.
85. Eu sei o que você disse é verdade, mas eu não sinto que devo fazer aquilo.
86. Deus vai me dar um sinal.
87. Eu tenho rejeitado Deus todos estes anos e agora que eu estou pronto
para morrer, não vou seguí-Lo e dar as sobras para Ele.
88. É muito tarde para mim seguir a Deus.
89. Eu já fui batizado, porque eu preciso me batizar de novo?
90. Eu acho que vamos ter uma segunda chance depois da morte.
91. Um Deus cheio de amor, não vai enviar ninguém para o inferno.
92. Se Deus enviasse pessoas para o inferno, Ele seria pior do que Hitler.
93. Você acha que todas as pessoas sinceras e religiosas neste mundo vão
ser perdidas só porque elas não concordam com a sua doutrina?
94. A Bíblia ensina que existe somente um batismo. Desde que eu já fui
batizado uma vez, eu não devo ser batizado de novo.
95. Um destes dias eu vou acertar tudo com Deus.
96. De acordo com a sua doutrina, a maioria dos grandes póliticos,
professores, cientistas, filantropos, doutores, etc., que sairam desta vida
estão gritando no inferno.

Estas são algumas das objeções que você vai enfrentar enquanto está
compartilhando de sua fé. Você é capaz de respondê-las biblicamente?
Procure na Palavra as respostas para que você seja preparado a responder.

Algumas Tarefas:
 Aprender os livros da Bíblia em ordem.
 Escrever um esboço do livro de Atos com 3 pontos de cada capítulo.
 Marcar um estudo bíblico com alguém e ensinar ou acompanhar o estudo.
 Decorar um ou dois versículos por semana, da lista em cima.
 Praticar o ato de ensinar os Princípios Básicos na sala de aula.
 Fazer uma prova final (caderno aberto).
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A ARTE DE FAZER PERGUNTAS
I. O Evangelista precisa estar no controle da conversa (do estudo). Ele faz isto através de
perguntas.
II. As perguntas mostram que você se importa com a pessoa e que se interessa por ela.
III. Algumas regras (sugestões) a serem observadas ao fazer perguntas:
A. Faça perguntas curtas e bem claras;
B. Não faça perguntas com várias partes que exijam mais de uma resposta;
C. Faça uma pergunta de cada vez;
D. Deixe que a pessoa tenha tempo suficiente para pensar e responder;
E. Escute bem a resposta à pergunta anterior antes de passar a outra pergunta;
F. Evite perguntas com palavras (termos, frases) difíceis de entender;
G. Faça perguntas específicas para pessoas específicas;
H. Mantenha bom contato visual ao fazer uma pergunta;
I. Não faça perguntas que insultem a inteligência da pessoa;
(por exemplo--"Você compreende isso?" -- Tradução: "seu burro....")
J. Abaixe a voz e mantenha contato visual ao fazer perguntas pessoais.
K. Use perguntas que começam com "Que", "Por que", "Como", "Quando", "Onde",
"Quem";
L. Pense bem nas perguntas antes de fazê-las;
M. Pratique a arte de fazer perguntas com amigos (irmãos) para aperfeiçoar a técnica.

IV. A Técnica:
A. Por que (Por que? É a pergunta mais importante que você pode fazer)
1. "Por que você se sente assim?"
2. "Por que você respondeu assim?" (ou desse jeito)
B. Perguntas que exigem uma resposta bem pensada. (São as melhores porque obrigam o
indivíduo a se abrir e compartilhar suas opiniões ou observações).
1. "Como você se sente sobre a Bíblia".
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2. "Como você se sente sobre sua vida neste momento?"
3. "Se você visse que a Bíblia ensina alguma coisa diferente daquilo que você aceita
agora, o que faria?"
C. Perguntas que exigem uma resposta "Sim" ou "Não".
1. "Se você morresse hoje á noite, teria certeza de que iria para o céu (tem certeza
da sua salvação eterna)?"
2. "Você pode ir para o céu se não for batizado(a)?"
D. Perguntas específicas -- Usar o nome da pessoa. "João, como...?"
1. "Como você responderia a esta pergunta?"
2. "Quando você deve ser batizado(a)?"
E. Perguntas que fazem um convite.
1. "Você teria interesse em saber o que a Bíblia ensina (diz) sobre este assunto"?
2. "Você gostaria de saber como a Bíblia responde á sua pergunta?
F. Perguntas que apresentam uma alternativa (Para serem usadas na
tentativa de marcar um estudo Bíblico).
1. "Você gostaria de estudar na terça-feira ás 19:30 ou na quinta-feira no mesmo
horário?"
2. "Você gostaria de estudar na sua casa ou na minha?"
G. Perguntas que fazem com que a pessoa tome um compromisso;
1. "É isso o que a Bíblia ensina?"
2. "É isso o que você acredita (aceita)?"
3. "É isso o que você quer fazer?"
4. "É isso o que você vai fazer?"
5. "Quando (ou como) você vai fazer isso?"
6. "Se você vê que a Bíblia ensina algo diferente do que você aceita agora, o que vai
fazer?"
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H. Perguntas para saber o que a pessoa está sentindo no fundo do seu coração;
1. Perguntas que começam com "Por que", "O que", "Como", "Quando", "Onde"
"Quem".
2. "O que Jesus (Paulo, etc) está dizendo para você aqui?" ou "O que significa este
versículo (passagem) para você?"
3. "Por que você deve arrepender-se dos seus pecados?"
4. "Como (ou Quando) você vai se arrepender?"
5. "Como os seus amigos (familiares, colegas, etc) vão saber do seu arrependimento?
6 . "O que vai acontecer com você se não se arrepender (confessar, se batizar, etc.)
V. Perguntas bem feitas ajudam muito a desenvolver o interesse da pessoa e o processo de
conversão porque fazem com que ela aplique pessoalmente o que aprende na Bíblia.
Conclusão
A chave para desencadear o poder da palavra de Deus é aprender a arte de fazer a pergunta certa na
hora certa e no lugar certo. (Material adaptado de folheto recebido de Walter Kreidel)

