EVANGELISMO PESSOAL
Plano De Aula
INTRODUÇÃO (5 minutos, incluindo o objetivo)
• Cristo nos diz “... fazei discípulos de todas as nações”(Mt 28:19). Discipulado começa
quando alguém se volta para Cristo ou é evangelizado.
• Uma função importante dentro dos grupos de Militares Cristãos é levar às pessoas a fé
salvadora em Cristo.
• Evangelismo pessoal é um trabalho conjunto do homem e Deus.
• Existem muitos métodos de levar alguém a Cristo. Esta aula vai apresentar os princípios e
ilustrar apenas três métodos.
• Oração é um componente essencial de todo evangelismo.
OBJETIVO Ao final desta apresentação, cada um de vocês será capaz de fazer o seguinte:
• Definir evangelismo.
• Declarar os 4 elementos básicos do Evangelho.
• Falar sobre o evangelho com suas próprias palavras.
• Contar sua própria história de como se converteu.
• Orar com alguém que queira receber a Cristo em sua vida.
APRESENTAÇÃO (25 minutos)
A. Definição. Evangelismo é um processo que inclui:
1. Falar a alguém sobre a esperança Cristã da vida eterna provida para nós pela morte de
Jesus na cruz.
2. Parte da Grande Comissão de Cristo (Mat 28:19) que nós somos para “... fazer
discípulos de todas as nações...”
3. Um trabalho em conjunto entre o evangelista e Deus. O Evangelista pode falar as
palavras, mas o Espírito Santo convence da necessidade de buscar Jesus Cristo.
B. Os 4 elementos básicos do Evangelho são:
1. O plano de Deus na Criação foi, e é, viver em comunhão com a humanidade.
2. Com a desobediência e a queda da Humanidade veio a graça por optarmos seguir os
nossos próprios caminhos ao invés do Caminho de Deus.
3. O sacrifício expiatório de Cristo é o único caminho que pode nos trazer de volta à
comunhão com Deus.
4. Escolhendo Cristo como nosso Salvador e pedindo a Ele que restaure nossas vidas em
comunhão com Deus.
C. Explicando o Evangelho. O evangelismo pessoal pode ser conduzido de muitas maneiras e
cada uma deve ser adaptada para quem ouve, ele ou ela. Três métodos estão abaixo como
ilustração:
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1. Quatro Leis Espirituais (Adaptado do livro “As Quatro leis Espirituais” produzido por
Cruzada Estudantil para Cristo e disponibilizada por seus diretores nacionais na maioria
das nações ou por Ministério Militar através do e-mail: <paul.pettijohn@milmin.com>.
Usado com permissão)
i. Lei 1 - Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. (Jo 3:16 e
10:10)
ii. Lei 2 - O homem é picador e está separado de Deus assim, não pode conhecer e
experimentar o amor e o plano de Deus para sua vida. (Rm 3:23 e 6:23)
iii. Lei 3 - Jesus Cristo é o único caminho para o homem chegar a Deus. Ele morreu por
nós. Através dele você pode conhecer a Deus e experimentar o seu amor e o plano
para sua vida. Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. (1Pe 3:18, At 1:3 e Jo 14:6)
iv. Lei 4 Cada um de nós deve receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor, então
poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para nossas vidas. (Jo
1:12, Ef 2:8,9 e Ap 3:20)
2. A Estrada Romana. Os romanos construíram estradas retas, sem dobra ou desvio. Eles
foram para cima e para baixo como o do terreno ditado, mas ainda foram direto para seu
destino. A boa vida cristã é um pouco como esta em que os cristãos em sua jornada terão
de lidar com altos e baixos na vida, mas Deus chama-nos a perseverar e manter-se em
frente até chegarmos ao nosso destino - vida eterna com ele. O compêndio seguintes
versos em Romanos contam a história do Evangelho de uma forma direta e é conhecida
como a Estrada Romana.
a. Romanos 3:23 Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
b. Romanos 5:8 Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por
nós, sendo nós ainda pecadores.
c. Romanos 6:23 Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é
a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor.
d. Romanos 10.9,10 Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração
creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
3. Deus – Criador e Sustentador.
a. Deus criou o mundo e o sustenta hoje. Só Ele é digno se ser o ponto principal das
nossas vidas. (Gn 1:1; 2:1)
b. A Humanidade, Humanity, ao invés de escolher ser como Deus deslocou-o do centro
das nossas vidas (Gn 3). No entanto somos incapazes de manter nossas vidas
efetivamente nem eternamente.
c. Jesus veio de Deus e viveu como homem e como tal, provê a única ponte sobre o
abismo entre Deus e a humanidade. (Jo 1:12) Ele provou através do que disse e como
viveu, e ao fim, como ele morreu e ressuscitou como o primeiro a ser ressuscitado.
d. Reconhecemos o lugar legítimo de Deus no centro da nossa vida quando aceitamos a
obra de Cristo por nós na cruz (Rm 10:9, 10). Com Deus no centro das nossas vidas
podemos confiar que seremos efetivamente e eternamente sustentados.
D. Conte a sua própria história em 4 partes para ilustrar a mensagem do Evangelho:
1. Minha vida antes de ser cristão.
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2. Como eu percebi que precisava de Jesus Cristo.
3. Como eu entreguei a minha vida a Jesus.
4. O que isso significa para mim agora.
E. Oração de Compromisso por alguém que queira convidar Jesus para sua vida.
Deus Pai, Eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Por todas essas coisas que eu disse,
fiz, ou pensei e que eram erradas. I escolho me arrepender dessas coisas, e eu creio que
Jesus morreu para levar os meus pecados sobre Si para que eu pudesse ser livre par ate
conhecer. Então agora, Jesus, Eu peço para que venhas e viva em mim por meio do
Espírito Santo, me enchendo, para mudar a minha vida para sempre. Amém.
EXERCÍCIO PRÁTICO (15 minutos)
A. Demonstre dizer a alguém o Evangelho e sua história pessoal usando um dos métodos do
anexo. É melhor usar um assistente que já foi preparado a fazer uma ou duas perguntas do
tipo que o inquiridor possivelmente faria.
B. Avalie o exercício. Pergunte à classe:
1. Os quatro elementos do Evangelho foram explanados claramente?
2. A experiência pessoal foi contada de maneira apropriada?
3. A pessoa foi convidada a orar a oração de compromisso e entrega?
4. Houve questões abordadas honestamente e de maneira prestativa?
RESUMO (5 minutes)
A. Evangelismo Pessoal é um trabalho conjunto entre Deus e o homem para levar alguém a uma
fé salvadora em Jesus Cristo.
B. É uma atividade central dos membros da MCF.
1. O plano de Deus na Criação.
2. A desobediêcia e a queda da Humanidade.
3. O sacrifício expiatório de Cristo.
4. Escolhendo a Cristo.
D. O Evangelho pode ser transmitido de muitas maneiras.
E. Contar a sua própria história ilustra como o Evangelho age.
F. A oração de compromisso e entrega é a confirmação do ato do solicitante.

O plano da aula é de 1 hora incluindo os 10 minutos de interval. Ele pode ser modificado à
vontade.
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