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Qual é a importância do 
conhecimento bíblico na 

evangelização? 

A Importância do Conhecimento 
Bíblico 

•  Fugir da arena do debate de idéias (eu 
acho x tu achas) 

• A Bíblia fornece as respostas para os 
dilemas da sociedade 

• A Bíblia é relevante para os problemas do 
coração do indivíduo 

A Importância do Conhecimento 
Bíblico 
• A Bíblia “escancara” a alma humana e 

revela toda a necessidade de Deus  
(Hb 4:12-13) 

• A habilidade de abordar temas atuais 
com os princípios bíblicos é uma forma 
de estimular o diálogo, remover 
preconceitos e fornecer respostas 

PREPARO 

OBJEÇÕES:1Co 1:23 

Quais são as principais 
objeções à Fé Cristã que 

estão por aí? 

• Código Da Vinci 
•  Evangelho de Judas 
•  Publicações da mídia 
• Deus, um Delírio (Richard Dawkins) 
• O que Jesus disse, o que Jesus não disse 

(Bart D. Ehrman) 
• Uma Nova Perspectiva em Paulo   

(N.T.Wright) 
• Novas teorias sobre a Expiação (Steve 

Chalke) 

Exemplos de Ataques Recentes 
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Questionamentos Comuns 

• Será que Deus existe mesmo? 
• Como alguém pode ter a 

certeza sobre a verdade? 
• Será que a Bíblia é confiável? 
• Será que Jesus existiu 

mesmo? 

Questionamentos Comuns 

• Não seria Jesus um homem 
comum, e os evangelhos 
histórias místicas e 
exageradas? 

• A Ciência já não 
desmascarou a Bíblia? 

PREPARO 

OBSTÁCULOS - Rm 1:21 

Quais são os principais 
obstáculos à conversão de 

alguém? 

Exemplos de Obstáculos 

•  Imoralidade (Rm 1:28-32) 
•  Barreiras Intelectuais (1Co 2:14) 
• Vergonha (Mc 8:38) 
• A postura do Indivíduo  

–  Não querer receber (Mt 23:37; Jo 5:37-40) 
–  Resistir ao Espírito Santo (At 7:51) 
–  Rejeitar a Cristo (Jo 12:48) 
–  Não obedecer ao Evangelho  

(Hb 5:8-9; 2Ts 1:7-9; Rm 10:16; At 6:7; Rm 6:17) 

Quais são os principais 
obstáculos à proclamação ? 
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Exemplos de obstáculos 

•  Falta de preparo (At 18:24-26 e At 19:1-3) 
•  Falta de amor aos perdidos (Rm 9:1-3) 
•  Falta de amor ao Senhor (Jo 14:21; Mt 28:18-20) 
• Vergonha (Rm 1:16; 2Tm 2:15) 
• Medo de perseguição (Mt 5:11-12) 

19 

PROCLAMAÇÃO 
 

1Pe 3:15-16 

PROCLAMAÇÃO 
 

1Pe 3:15-16 

PREGAÇÃO 

CONTEÚDO 

Selecione trechos da Bíblia 
para fazer uma apresentação 

do Evangelho. 
Escolha e use materiais de 

apoio. 

Um exemplo de Abordagem 
Evangelística:  

Como Viver com Deus?  
Mitos e Verdades sobre o 

Relacionamento do Homem com 
Seu Criador. 
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EXTRA, EXTRA! 

Deus manda notícias sobre como 
viver com Ele 

•  Parte 1: As Más Notícias 
–   O que Deus espera de nós? 
–   O que nós podemos esperar 

   de Deus? 
 

•  Parte 2: As Boas Notícias 
–  O que Deus oferece para nós? 
–  O que precisamos oferecer em  

   troca para Deus? 

EXTRA, EXTRA! 

As Más Notícias: 

O Que Deus Espera de Nós? 

•  Se Deus existe ele está bem longe! 

• Mas Ele(Deus) afirma que... 
“Diz o insensato no seu coração: Não há 

Deus. Corrompem-se e praticam 
iniqüidade; já não há quem faça o 

bem.” (Sl 53:1 RA) 

Mitos 

•  Eu não sou tão ruim assim... 

Mitos 
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• Todo mundo é filho de Deus... 
 
•  Será? 

“.... e a estes ele deu o direito 
de se tornarem filhos de Deus.” (Jo 1:12 

BLH) 

Mitos 

•  Eu tenho meu próprio conceito sobre 
Deus. 

Mitos 

• Deus existe e se revela 
–  Através da natureza 
–  Através da Sua Palavra 
–  Através de Seu Filho 

Verdades 

•  Ele revelou suas expectativas em relação 
a nós 

•  Seu padrão moral é muito elevado: Ele é 
puro e exige pureza 

• Ninguém consegue atingir esse padrão 
• Ninguém satisfaz Suas expectativas 
• Nossa imoralidade impossibilita qualquer 

relacionamento com Deus 

Verdades 

• O Que Deus espera de nós? 
–  Moralidade absoluta e obediência a toda a 

SUA lei 

• Quem consegue satisfazer as 
expectativas de Deus? 
–  Absolutamente NINGUÉM. 

Conclusão: Más notícias 

“Pois ninguém é aceito por Deus por fazer 
o que a lei manda, porque a lei faz com 

que as pessoas saibam que são 
pecadoras.”  

(Rm 3:20 BLH) 

Conclusão: Más notícias 
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EXTRA, EXTRA! 

Deus manda notícias sobre como 
viver com Ele 

As Más Notícias: 

O Que Nós podemos esperar de 
Deus? 

• No fim Deus vai "deixar para lá". 
• Deus é bondoso: Ele nunca castiga 

ninguém. 
• Ninguém é perfeito mesmo... 
• Morreu, acabou! 
• Na próxima encarnação ... 
 

Mitos 

• Você arriscaria sua vida em uma 
incerteza? 

•  Enganos têm consequências... 

Mitos 

•  Existe uma condenação reservada aos 
pecadores: Deus é imparcial. 

• Deus não pode "deixar para lá": Deus é 
justo. 

• A História já mostra o juízo de Deus em 
ação. 

Verdades 
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O que podemos esperar de Deus? 
•  Imparcialidade 
•  Justiça 
•  Juízo 

CONDENAÇÃO 

CONCLUSÃO 

MORTE 

...e os lançarão na 
fornalha acesa; ali 

haverá choro e ranger 
de dentes 

MT 13:50 
 

EXTRA, EXTRA! 

Deus manda notícias sobre como 
viver com Ele 

AS BOAS Notícia 

O Que Deus oferece para nós? 
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• Todos os caminhos levam a Deus. 
• O importante é ter fé em alguma coisa. 
• Toda religião é válida 

Mitos 

• Deus supriu em Jesus a maior 
necessidade humana: SALVAÇÃO. Deus é 
amoroso 

• Deus providenciou uma única 
alternativa: Jesus. Deus é bondoso. 

•  Essa alternativa teve um custo  muito 
elevado: a morte de Jesus. Deus é 
gracioso. 

Verdades 

• Deus enviou Seu filho para salvar 
pecadores da condenação. 

• Deus pagou com a vida do Seu filho a 
nossa dívida para com Ele. 

• Deus determinou que esse é o único modo 
de escapar do Seu julgamento. 

Verdades 

• Misericórdia 
• Graça 
• Amor 
• Perdão 

• Reconciliação 
• Justificação 
• Esperança 
• Vida Eterna 

CONCLUSÃO 

O que Deus oferece para nós? 
 

SALVAÇÃO 

MORTE 

DEUS 

 ... LEVOU SOBRE  
SI  O  PECADO  DE 
MUITOS  E PELOS 

TRANSGRESSORES 
INTERCEDEU. 

Is 53:12 
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A Resposta Humana 

“E, embora tivesse feito 
tantos sinais na sua 

presença, não creram 
nele,” (Jo 12:37 RA) 

A Resposta Humana 

“...O tempo está cumprido, e o reino 
de Deus está próximo; arrependei-

vos e crede no evangelho.”  
(Mc 1:15 RA) 

“A mão do Senhor estava com eles, e 
muitos, crendo, se converteram ao 

Senhor.” (At 11:21 RA) 
 
 
 

•  Fé 
–  Compreendo que Jesus morreu para pagar 

pecados e ressuscitou ao 3o dia. 
–  Concordo que sua morte é eficaz para pagar 

pecados e que sua ressurreição anuncia a vida 
eterna aos que creem. 

–  Confio tanto no efeito da sua morte para 
perdão dos meus pecados quanto no poder da 
sua ressurreição para minha vida eterna. 

–  Comprometo-me a rejeitar qualquer 
alternativa de salvação e intercessão diante de 
Deus. 

A Resposta que Deus quer 

• A Fé genuína produz: 
–  Arrependimento 

• Entendo a gravidade do meu pecado 
• Lamento ter desagradado a Deus 
• Expresso meu desejo de não desagradá-Lo mais 

–  Conversão 
• Como meu Deus abomina o pecado eu também 

abomino 
• Como meu Deus valoriza a obediência, eu 

também valorizo 
• Decido abandonar minha vida de pecados e 

adotar uma vida de obediência amorosa a Deus. 

A Resposta que Deus quer 

Qual é a sua resposta? 

1.   Rejeito a oferta de Deus 
2.   Ainda preciso de algum esclarecimento 
3.   Arrependo-me dos meus pecados, Creio 

em Jesus como meu Salvador e,  
Converto-me ao meu Senhor 

COMO VIVER COM DEUS? 

Mitos e Verdades sobre o 
Relacionamento do Homem com 

seu Criador 
Professor: Vlademir 

Hernandes 
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EXTRA, EXTRA! 

Deus manda notícias sobre como 
viver com Ele 

AS BOAS Notícias 

O que precisamos oferecer em 
troca para Deus? 

• Agora que sou "crente"... 
–  Não posso fumar, beber, raspar a perna, ir 

ao cinema, assistir TV, etc. 
–  Sou obrigado a usar saia comprida, cabelo 

comprido, dar dinheiro na igreja, ir na igreja 
todo Domingo, usar terno, etc. 

•  Se eu pisar na bola, Deus me manda para 
o inferno. 

Mitos 

•  É preciso "batalhar" para merecer o favor 
de Deus. 

• Com muito esforço, é possível obedecer 
a Deus e ser aceito por Ele.  

• A permanência na salvação tem que ser 
conquistada. 

•  Ele dá de graça, mas eu mantenho pelo 
esforço. 

Mitos 

• Ninguém merece o favor de Deus 
• Ninguém consegue viver de acordo com o 

padrão de Deus, mesmo os reconciliados 
com Ele 

•  Jesus Cristo é o único que salva e que 
mantém a salvação 

Verdades 
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A BOA Notícia 

O Que Nós devemos oferecer 
em troca para merecer a 

salvação? 

A BOA Notícia 

O Que Nós devemos oferecer 
para receber a salvação? 

A BOA Notícia 

O Que Nós devemos oferecer 
para manter a salvação? 

O que nós podemos oferecer em troca para 
Deus? 
•  Para merecer a salvação: NADA 
•  Para receber a salvação: NADA 
•  Para manter a salvação: NADA 
• NADA, NADA, NADA 

CONCLUSÃO 

PREGAÇÃO 

CONTEXTO 

O contexto religioso da pessoa 
influencia na apresentação do 

Evangelho? 
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Contextos de Religiosidade 

• Céticos Hostis 
• Céticos Amistosos 
•  “Religiosos” hostis 
•  “Religiosos” amistosos 

Contextos de Vida: Que situações 
da vida podem abrir portas para 

apresentar o evangelho? 

Exemplos de Situações da Vida 

• Doenças 
• Angustias da alma 
• Dificuldades da vida 
•  Falta de respostas 

Compartilhe em grupo alguma 
chance que você já teve de 

evangelizar. 
Que materiais de apoio você 

conhece e usa? 

PROCLAMAÇÃO 
 

1Pe 3:15-16 

PROCLAMAÇÃO 
 

1Pe 3:15-16 
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PROCEDIMENTO 

INTEGRIDADE - 1Pe 2:11-12 

PROCEDIMENTO 

IDENTIFICAÇÃO - 1Co 9:19, 22-23 

PROCEDIMENTO 

INTERCESSÃO - 1Tm 2:1, 3-4 

Compartilhe em grupo seus alvos 
de evangelização e eventuais 

progressos e orem juntos. 

PROCLAMAÇÃO 
 

1Pe 3:15-16 

TRABALHO DE CASA 

84 
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AUTO AVALIAÇÃO 

Escala 

85 

86 

Proclamação 

• Como está quanto à responsabilidade de 
evangelizar? 

0 1 2 -1 -2 

Cavo oportunidades 
Amor ao perdido 
Preparado para responder... 
Faço regularmente 

Desperdiço oportunidades 
Indiferença 
Despreparado 
Não estou envolvido 
 

AUTO AVALIAÇÃO 

Quadrantes 
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Grupo 2 

G
ru

po
 1

 

20 40 60 80 

20 

40 

60 

80 Negligente  
Indiferente( ) 

Negligente  
Incomodado ( ) 

Negligente  
Acomodado  ( ) 

Neófito  
Aprendiz   ( ) 

Diligente  
Imaturo  ( ) 

Diligente( )  
Indisciplinado 

Diligente  
Maduro ( ) 

Quadrantes de Maturidade 

0 
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Análise FFOA 
Fatores Internos 

Fatores Externos 

Forças Fraquezas 

Oportunidades Ameaças 

VISÃO DE FUTURO 

• Como você sonha estar em sua comunhão 
com Deus daqui a 10 ou 20 anos? 

•  Escreva frases que descrevam o ideal 
para você 

•  Faça preferencialmente proposições 
tangíveis, mas pode fazer também as 
intangíveis 

90 
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METAS 

•  Faça planos para 3 anos 
•  Proponha objetivos mensuráveis 

(quantificáveis) para você poder avaliar 
se alcançou ou não. 

91 

AÇÕES 

• Defina o que você vai fazer este ano. 
•  Seja específico - evite proposições 

genéricas. 

92 


