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COMPARTILHANDO O EVANGELHO NO MUNDO PÓS-MODERNO 

5º Estudo 

No. HI794SP05 

1) Todo homem vive suas vidas centradas em suas necessidades perceptíveis. Se suas necessidades 

não são atendidas, ele não estará satisfeito. Como conhecer as necessidades espirituais mais 

profundas de nosso povo? 

 Para identificar a necessidade de alguém, nós precisamos focar em três aspectos importantes. Três 

 perguntas são freqüentemente feitas: 

i. Quais são as suas necessidades perceptíveis? 

ii. O que exatamente atenderia estas necessidades? 

iii. Qual é o melhor procedimento para atender estas necessidades? 

 

 Necessidades perceptíveis são necessidades que uma pessoa individualmente entende e sente e 

 que algumas vezes percebe que outros em seu grupo também a tem. 

 

 

 

 

a) Necessidades Fisiológicas 

 Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia e um de vocês lhe 

 disser: “Vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se”, sem porém lhe dar nada, de que 

 adianta isso? Tiago 2:15-16 
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b) Necessidades de Segurança 

 E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu 

 próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no 

 início 1 Crônicas 17:9 

 

c) Necessidades de Amor e de Pertencer 

 Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu 

 Deus, e vocês serão o meu povo. Lv 26:11-12 

 

d) Auto Estima (Reconhecimento, Dignidade, ...) 

 “O primeiro veio e disse: ‘Senhor, a tua mina rendeu outras dez’. “ ‘Muito bem, meu bom servo!’, 

 respondeu o seu senhor. ‘Por ter sido confiável no pouco, governe sobre dez cidades.’  “O 

 segundo veio e disse: ‘Senhor, a tua mina rendeu cinco vezes mais’. “O seu senhor respondeu: 

 ‘Também você, encarregue-se de cinco cidades’. Lucas 19:16-19 

 

e) Auto Estima (A Experiência Final) 

 Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de 

 todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes 

 brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: “A salvação pertence ao nosso Deus, que 

 se assenta no trono, e ao Cordeiro”. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos 

 e dos quatro seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a 

 Deus, dizendo: “Amém! Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao 

 nosso Deus para todo o sempre. Amém!” Então um dos anciãos me perguntou: “Quem são estes 

 que estão vestidos de branco, e de onde vieram?” Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: 

 “Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue 

 do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário; 

 e aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão 

 fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o 

 Cordeiro que está no centro do trono será o seu Pastor; ele os guiará às fontes de água viva. E 

 Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima”. Ap 7:9:17 

 

2) Cada pessoa carrega sua visão de mundo pessoal, as quais precisam ser conhecidas 

 O Evangelho pode facilmente ser mal compreendido e pode ser completamente mal interpretado se 

 esta visão de mundo não é compreendida. 

 

 Como nós enxergamos o Evangelho individualmente e em grupo? Percepção da visão de mundo 

 são idéias ou conhecimentos pré-concebidos. 

 

 Todo receptor está preso à sua percepção. Percepção pode ser mudada através do seguinte 

 processo: 

 

Educação / Exposição / Excitação / Esclarecimento 
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 João Batista, Nicodemos, Mulher Samaritana, Zaqueu, Marta, ... 

   

3) Toda pessoa vive em uma cultura, portanto sua vida está arraigadamente e profundamente presa a 

sua identidade cultural e seus valores. 

  

Cânticos / Danças / Higiene / Hospitalidade / Pontualidade / ... 

Apreço pela Verdade / Responsabilidade / Suporte no Sofrimento / ... 

   

4) Toda pessoa tem sua identidade lingüística. Se o Evangelho tem de ser endereçado com eficácia, 

ele deve ser feito em sua língua de coração. O mundo tem hoje 13.511 línguas e mais de 30.000 

dialetos. 

 
Havia em Jerusalém, judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o 
som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria 
língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: “Acaso não são galileus todos estes homens 
que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? 
Atos 2:5-8 
 
 

5) Toda pessoa se identifica em seu grupo social e étnico. É importante olhar para um indivíduo em 

seu próprio ambiente. Hoje há um despertar crescente desta identidade e o estilo de vida das 

pessoas é baseado em seu pano de fundo social e étnico. 

Tito 2:1-15 
 
 

6) Toda pessoa em essência é um ser simples e natural. No entanto, cada pessoa deve ser vista 

como única e individualmente estruturada e, portanto, diferente de todas as outras. 

 
Portanto, concluímos que se temos paixão por almas e se quisermos ganhar almas para Cristo, nós 

podemos comunicar com eficácia o Evangelho às almas perdidas. Pessoas são alcançáveis; elas são 

conquistáveis e podem ser trazidas para Cristo. 

 

Conseqüentemente nós podemos levar qualquer pessoa pluralista a Cristo através de uma estratégia 

adequada. 


