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Evangelismo pessoal. Abordagem.
Uma das maiores dificuldades para aqueles que estão aprendendo a evangelizar, certamente é saber como
abordar (como chegar a) pessoas com o intuito de lhes falar as boas novas de Jesus. Desenvolvemos então,
um sistema, que o auxiliará a agir corretamente. Chamamos de: Sistema SOFAVVE. Este sistema nos ajudará
a memorizarmos os 6 passos de uma abordagem segura e eficiente.

SOFAVVE
1)

SORRIR
a. Seja simpático(a). Se você sorrir para uma pessoa na rua, ela sorri para você também. Então
ao se aproximar da pessoa, esteja sorrindo e fique assim até o final.

2)

FOLHETAR
a. Entregue um bom folheto dizendo: aceita um folheto da palavra de Deus? (ponte)
b. Não se preocupe com o que a pessoa vai pensar. Nosso objetivo ao dar o folheto é realmente
deixar claro o que você pretende fazer. Se ela aceitar o folheto, ouvirá suas palavras.
c. Dê preferência a folhetos que tenham boas mensagens e não os carimbe.

3)

APRESENTAR-SE
a. Diga o seu nome e pergunte o da pessoa. A partir daí chame a pessoa sempre e
constantemente por seu nome. Isto valoriza e prende a atenção.

4)

VERIFICAR TEMPO
➢ Verificar se a pessoa tem tempo disponível para ouvir você, evitando perguntar se
ela tem tempo. Ex: Você tem dois minutos para ouvir...?
➢ Descobrir com perguntas criativas: (exemplos)
1. Na praça: Você está esperando alguém?
2. No ponto de ônibus: Que ônibus você vai pegar?
3. No ônibus: Onde você vai descer?
4. Em frente da casa: A panela está no fogo?
➢ Obs: estas perguntas são perguntas pontes para iniciar uma conversa. Converse
apenas o necessário para saber se a pessoa vai ter tempo de ouvir você.
➢ Obs: Se a pessoa não tem tempo. Não insista.

5)

VERIFICAR CORAÇÃO
➢ É o momento em que você vai descobrir o estado do coração da pessoa.
➢ Pergunta padrão: (experimentada) Você se interessa pelas coisas de Deus? Nunca
pergunte qual igreja a pessoa freqüenta. Geralmente é possível distinguir bem os
salvos e os não-salvos neste ponto. (veja se a pessoa tem certeza da salvação)
➢ Ao descobrir que a pessoa precisa do evangelho, procure fazer a ponte para o
próximo passo. Ex: Você já ouviu falar...? Você conhece...?
➢ Obs geral: Não demore muito tempo nestes passos. O mais importante virá agora.

6)

EVANGELIZAR
➢ É o momento em que você vai apresentar o evangelho, de preferência usando um
método que treinou bastante.

•

Tarefa da Semana
Treinar o Sofavve ( e logo depois os sete fatos em desenho)com pessoas da família, no mínimo 3x na
semana. Ponto extra: Quem já se sentir seguro, e apresentar os Sete Fatos em Desenho com Sofavve
para no mínimo uma pessoa descrente, ganha um ponto extra. Obs. Não é acumulativo.

