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Nome do(a) Aluno(a):________________________________________________________________
 O que é evangelismo.
O significado da palavra grega “evangelho” (evangelion) é _____________________. (Boas novas);
afirmam os estudiosos, que os gregos usavam esta palavra para indicar “boas notícias do campo de batalha”
Evangelismo, é a palavra usada para o ato de transmitir boas novas.
São dois os propósitos do evangelismo:
1.1 – Salvação. (ganhar a pessoa, restauração de vidas, mostrar o verdadeiro caminho)
Mateus 4.19; 1Cor 9.19-22; Atos 14.15
1.2 – Instrução para a nova vida. (fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os a obedecer ao seu Senhor)
Mateus 28.19-20
Obs: Evangelismo e discipulado não podem caminhar sozinhos, um precisa do outro para existir.
Baseados nisto, podemos dizer que:
Evangelismo é a comunicação das boas novas da morte e da ressurreição de Jesus Cristo com o propósito de
que outros se tornem discípulos de Cristo e comecem desde já a se parecerem com Ele.

 Por que evangelizar.
Entenda que:
“Evangelismo não é uma lição a ser aprendida e nem mesmo um programa ou evento a ser cumprido,
mas sim um estilo de vida”
Deus nos deu um ministério para a nossa vida. Somos embaixadores do Seu reino e estamos em missão,
buscando aqueles que haverão de ser salvos. (2Cor. 5.20)
Além disso, devemos evangelizar por quê:
2.1 -É uma ordem de Deus. (A grande comissão de Cristo)
Mateus 28.16-20/Marcos 16.14-18/Lucas 24.44-49/João 20.19-23/Atos 1.6-11
2.2 -É um ato de amor à Cristo e aos irmãos perdidos (O grande mandamento de Cristo)

Mateus 22.34-40/2 Cor 5.14/1 João 3.16/João 13.34-35
Antes evangelizar você deve certificar-se de que:
- Você já aceitou a Cristo.
- Você está cheio do Espírito Santo – meditação em dia.
- Você está em oração para que Deus lhe mostre as pessoas certas.
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 Os sete fatos da salvação
É um resumo do “plano eterno de Deus”. Chamamos de sete passos ou fatos a sequência desde a
criação e queda do homem até a ressurreição de Jesus, abrindo caminho para a salvação do homem que
por uma decisão de fazer Jesus o Senhor da sua vida alcança a graça da salvação em Cristo.
Fato 1 -

Deus ___________ o ___________ para ___________.

Fato 2 -

O ________________ nos ___________ de ________.

Fato 3 -

O __________________ de Deus é ______________.

Fato 4 -

Deus ________ao ________________ em ___________ de ___________para reunir o
___________ a ___ ________.

Fato 5 -

Jesus Cristo _______________ para ___________ a ___________do ___________.

Fato 6 -

Jesus ___________a ___________ quando _________________ dentre os ___________.

Fato 7 -

Eu ___________ o ___________ de Deus quando eu _____________ nos ___________, e
_____________ minha ___________ a ___________ para ser meu ___________.

Versículos fundamentais para os sete fatos: Versos mais ou menos em ordem de importância:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Deus criou o homem.. Gn. 1:27; João 1.4.
O pecado nos separa… Rm. 3:23; Rm. 5.12;
O amor de Deus é…. Jo. 3:16; Rm. 5:8;
Deus veio ao mundo, em forma... João 1:14; I Tm. 2:5;
Jesus morreu para pagar… 1Cor.15.3; Rom.5.8
Jesus destruiu a morte… Rom. 8:11; 1 Cor. 15.55;
7. Eu recebo… João 1:12; Rm. 10:9-10;





Tarefa Especial
Decorar os sete fatos e o primeiro versículo de cada fato da salvação.
Estar preparado para falar de cor os sete fatos seguido do seu versículo principal. A tarefa só pode ser
considerada feita se alguém ouvir seus versículos e os sete fatos decorados. Chegue mais cedo para
falar pra um outro aluno.
Obs. Precisa cumprir a tarefa até a metade do curso.

