
AULA 7 - AFIRMAÇÕES PARA AVALIAÇÃO DE CADA ÁREA DA VIDA 
 
5. PROCLAMAÇÃO 
 

5.1. Grupo 1 

5.1.1. Conheço bem os principais ataques e objeções à fé cristã, e conheço bem os 
melhores argumentos de defesa da fé. 

5.1.2. Já participei de treinamentos sobre evangelização e já li livros sobre o assunto. 
Conheço boas ferramentas evangelísticas. 

5.1.3. Sei apresentar a razão da minha fé para qualquer pessoa que pedir. Tenho 
vários textos Bíblicos para apresentar no que creio. 

5.1.4. Sei que faço parte da grande comissão. Conheço bem o que o Senhor espera de 
mim nesta área. Posso citar várias passagens que ensinam sobre o assunto. 

5.1.5. Sei que a proclamação do evangelho pode implicar em vários sacrifícios 
pessoais. Posso citar os textos bíblicos que ensinam isso. 

5.1.6. Sei que para proclamar o evangelho preciso criar pontos de identificação com 
meu público alvo. Posso citar os textos bíblicos que ensinam isso. 

5.1.7. Sei que para ser uma boa testemunha de Cristo com minhas palavras, eu tenho 
que ser com minha vida. Posso citar os textos bíblicos que ensinam isso. 

5.1.8. Sei da importância da oração no processo de proclamação. Posso citar várias 
passagens que ensinam sobre o assunto. 

5.1.9. Conheço o que a Palavra de Deus ensina sobre a ousadia necessária para 
pregar a Cristo. Posso citar várias passagens que ensinam sobre o assunto. 

5.1.10. Conheço o que a Palavra de Deus ensina sobre envergonhar-se de Cristo e do 
evangelho. Posso citar os textos bíblicos que ensinam isso. 

5.1.11. Sei qual é a decisão mais importante que uma pessoa tem a tomar na vida. 
Posso citar os textos bíblicos que ensinam isso. 

5.1.12. Conheço as implicações para a vida dos que não crerem em Cristo. Posso citar 
os textos bíblicos que ensinam isso. 

5.1.13. Sei o que a Palavra ensina sobre amor ao próximo. Posso citar vários textos 
bíblicos que ensinam isso. 

5.1.14. Identifico na minha vida várias oportunidades para pregar o evangelho. 
5.1.15. Sei que prestarei contas a Deus pelas oportunidades que tive para testemunhar. 

Posso citar alguns textos bíblicos que ensinam isso. 
5.1.16. Sei que meu silencio na proclamação é evidência de falta de amor a Jesus, pois 

Ele redigiu as Boas Novas com Seu próprio sangue e me convocou para ser seu 
porta-voz. 

5.1.17. Conheço bem várias passagens bíblicas para apresentação do plano se 
salvação. 

5.1.18. Sei que a abordagem de proclamação pode ser bem variada (a forma pode 
mudar), mas a mensagem de salvação precisa ser tal como o Senhor revelou (a 
essência não pode mudar jamais).  

5.1.19. Conheço os principais obstáculos à conversão de alguém. 
5.1.20. Conheço os principais obstáculos que atrapalham os crentes na proclamação do 

evangelho. 

5.2. Grupo 2 

5.2.1. Sempre que encontro pessoas hostis e ignorantes em relação à fé cristã, eu 
procuro apresentar os argumentos que podem ajudar a remover barreiras 
intelectuais ao evangelho - desde que a pessoa esteja aberta para ouvir. 

5.2.2. Neste ano eu obtive e entreguei materiais e livros evangelísticos a várias 
pessoas que não conhecem a Cristo.  



5.2.3. Neste ano eu compartilhei o evangelho com várias pessoas. Apresentei 
biblicamente a sua condição de pecadores e contei das boas novas da salvação. 

5.2.4. Evangelizar para mim é um estilo de vida. Estou sempre cavando oportunidades 
para testemunhar de Cristo. 

5.2.5. Neste ano fui motivo de gozação e perseguição em várias ocasiões por 
compartilhar a minha fé em Cristo. 

5.2.6. Neste ano procurei me relacionar com várias pessoas em Cristo, buscando 
oportunidades de convívio para abrir portas para proclamar o evangelho. 
Participei, inclusive, de várias atividades que não aprecio por amor à quem eu 
queria pregar. 

5.2.7. Creio que as pessoas sem Cristo com as quais convivo vêem em mim um bom 
testemunho. Sempre tomo o maior cuidado com meu bom testemunho entre os 
pagãos - em palavras e procedimentos. 

5.2.8. Estou sempre orando pela conversão de várias pessoas. Clamo por ousadia, 
sabedoria e oportunidades para proclamar. 

5.2.9. Sou ousado na proclamação do evangelho. Não perco nenhuma oportunidade, e 
estou sempre procurando criar oportunidades para falar de Cristo. 

5.2.10. Neste ano eu não me envergonhei do evangelho nem de Cristo nenhuma vez. 
Não tenho medo de gozações, de reprovação ou de ser tachado com qualquer 
rótulo pejorativo. 

5.2.11. Sempre olho para quem não crê em Cristo com amor, misericórdia e com um 
grande senso de urgência por proclamar. Isso me leva a falar constantemente 
sobre as boas novas de Salvação. 

5.2.12. Tenho o maior temor em passar pela vida de alguém e não alertá-lo sobre a 
Verdade. Esse meu temor tem se manifestado nas minhas atitudes que buscam 
sistematicamente criar oportunidades de proclamar. 

5.2.13. Estou sempre atento às necessidades das pessoas sem Cristo para poder 
manifestar meu amor por elas. 

5.2.14. Neste ano, eu não desperdicei nenhuma oportunidade que se abriu para 
proclamar o evangelho de Cristo. 

5.2.15. Alimento um grande temor por me omitir pois prestarei contas a Deus pelo meu 
silêncio. Procuro sistematicamente ficar limpo do sangue de todos os que eu me 
relaciono e que serão condenados por não crerem em Cristo. 

5.2.16. Eu tenho demonstrado meu amor a Jesus através do meu elevadíssimo 
empenho na proclamação do evangelho. 

5.2.17. Estou sempre cavando oportunidades para apresentar os textos bíblicos com a 
mensagem de salvação para os que ainda não conhecem a Jesus. 

5.2.18. Sempre que apresento o evangelho sou criativo e sensível ao contexto e 
barreiras do meu ouvinte. Minha abordagem sempre muda. Sempre entrego a 
mensagem do evangelho com fidelidade absoluta às Escrituras. 

5.2.19. Sempre procuro identificar que obstáculo precisa ser vencido para alguém 
chegar a Cristo. 

5.2.20. Os obstáculos típicos que atrapalham a proclamação de muitos crentes não me 
atrapalham na minha tarefa de proclamação (vergonha, despreparo, falta de 
amor aos perdidos, falta de amor ao Senhor, etc.) 


