
Igreja Evangelística
Como podemos ser uma igreja 

evangelística?

Igreja Evangelística
louvando a Deus e 

contando com a simpatia 
de todo o povo. Enquanto 
isso, acrescentava-lhes 
o Senhor, dia a dia, os 
que iam sendo salvos

At.2.47



Exemplos dos Apóstolos

E todos os dias, no 
templo e de casa em 
casa, não cessavam 

de ensinar e de pregar 
Jesus, o Cristo.

Atos 5.42

Uma igreja evangelizadora
Uma igreja não é

evangelizadora por que 
cria diversos projetos 
evangelísticos. Uma 

igreja é evangelizadora a 
medida que seus 

membros evangelizam.

IBCU

• Projetos
• Programas 
• Mensagens

•Koinonias



Introdução
Visão de um cristianismo desprezível

Cristianismo em nossos dias

Cristianismo em nossos dias



Dado Interessante
• Um não cristão pode não gostar da igreja
• Um não cristão pode não gostar da idéia 

da religião
• Um não cristão pode não gostar de dar 

dinheiro para a igreja
• Um não cristão pode não gostar das 

opiniões que a religião apresenta 
(política, sexo, drogas)

• Mas, ele não opõe-se a um bom 
relacionamento

Dado Interessante
• 1,5% - Rádio + Televisão + Filmes
• 2,2% - Literatura Evangelística
• 5,9% - Bíblia
• 6,2% - Pastor
• 7,1% - Cruzadas
• 13,7% - Sermão
• 26,8% - Parentes
•30,2% - Amigos

Princípio 3C
Convívio
Comportamento
Conhecimento



Convívio

Não rogo que os 
tires do mundo, 

mas que os 
protejas do Maligno

João 17.15

Convívio

Eles não são do 
mundo, como eu 
também não sou

João 17.16

Convívio

Assim como me 
enviaste ao mundo, 

eu os enviei ao 
mundo

João 17.18



FALTA DE CONVÍVIO

Comportamento

Pois é da vontade de 
Deus que, praticando 

o bem, vocês silenciem 
a ignorância dos 

insensatos
1Pedro 2.15

Comportamento
Vivam entre os pagãos de 

maneira exemplar para que, 
mesmo que eles os acusem 

de praticarem o mal, 
observem as boas obras que 
vocês praticam e glorifiquem 

a Deus no dia da sua 
intervenção

1Pedro 2.12



FALTA DE COMPORTAMENTO

Conhecimento
Antes, santifiquem Cristo 

como Senhor em seu 
coração. Estejam sempre 

preparados para responder 
a qualquer pessoa que lhes 
pedir a razão da esperança 

que há em vocês

Conhecimento

O seu falar seja 
sempre agradável e 
temperado com sal, 
para que saibam 

como responder a 
cada um

Colossenses 4.6
1Pedro 3.15



FALTA DE CONHECIMENTO

Princípio 3C

Convívio
Conhecimento

Comportamento



Próximo Período
Curso Sala Professor

Evangelismo Criativo Piso Superior
Valentim 

Jarske

Como evangelizar católicos? C6
Guilherme 

Wood

Como evangelizar com 
folhetos evangelísticos?

C5 Luiz Cordeiro

O que fazer com o novo 
Convertido?

C3 Héber Diniz

Como evangelizar céticos? NT
Roberto 
Covolan

Como evangelizar crianças 
pequenas?

N5 Priscila Corilow


