10) Desculpas e Alegações
o evangelista enfrentará os mais diversos tipos de desculpas arranjadas pelos pecadores. É bom que
o pregador as conheça de antemão e saiba refutá-las, embasado na Palavra de Deus. (Lc. 14:15-24).
1) OS INDIFERENTES
➢ É constituído por pessoas que parecem não se importar com a vida espiritual. Jo. 3:18
(3:18) Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no
nome do Filho Unigênito de Deus.
Tente acordar!

Fale a verdade de Palavra e deixe ela transformar.
2) OS ATEUS
➢ Aqui encontramos aqueles que realmente tem dificuldades de crer e os que são simplesmente
zombadores Sl 14:1
Diz o tolo em seu coração: "Deus não existe". Corromperam-se e cometeram atos detestáveis; não há ninguém que
faça o bem. (sl 14.1)
Os que tem dificuldade: tente ajudar a ver.
Os zombadores: fale a verdade em doses pequenas mas fortes. Rebata as zombarias com frases de efeito. Evite a
amizade e muito contato. (Sl 1)

3) OS QUE CONFIAM EM OBRAS PRÓPRIAS
➢ Muitas pessoas acreditam alcançar a salvação por seus próprios méritos. Ef. 2:8-9; Rm. 3:20.

 Tudo o que fazemos não é suficiente para voltar a Deus.
4) OS OCUPADOS COM COISAS TERRENAS
➢ Esses são os que colocam os interesses pessoais em primeiro lugar.
a) “Perderei os meus negócios” Marc. 8:36
b) “Não quero perder amigos e parentes” Mt. 10:37
(8:36) Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?

5) OS QUE ADIAM
➢ “Hoje não. Em uma outra oportunidade....” Quando alguém adiar a decisão de aceitar a Cristo Pv.
27:1; II Co 6:2
Provérbios 27:1 (Pv. 27:1) (27:1) Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá
trazer.
2 Coríntios 6:2 (II Co 6:2) (6:2) Pois ele diz: "Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação". Digo-lhes que
agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação!

6) OS OBSTINADOS
(29:1) Quem insiste no erro depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente.

Fale que obstinação (teimosia, arrogancia) é pecado. (Porque a desobediencia é como o
pecado de feiticaria, e a obstinação é como a iniqüidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a
palavra do Senhor, ele também te rejeitou, a ti, para que não sejas rei) (1 sam 15.23)
➢ A teimosia de certas pessoas as vezes é tão grande que se torna em obstinação. Pv 29:1
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7) OS QUEIXOSOS
➢ Sempre haverá alguém queixando-se por motivo particular. Há, porém, aqueles que por tudo
reclamam
a) “Queixas contra Deus” Rm. 9:20-21 e 11:33-34
b) “Queixas contra a Bíblia” II Pe. 2:21 e II Tm. 3:16
c) “Queixas contra os “crentes” Rm. 2:1; Rm 14:12 e Ez. 18:4
Romanos 9:20-21 (Rm. 9:20-21) - [Copiar][Ir][para a lista]
(9:20-21) 20Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? "Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que
o formou: ‘Por que me fizeste assim? ’ " 21O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins
nobres e outro para uso desonroso?
2 Timóteo 3:16 (II Tm. 3:16) - [Copiar][Ir][para a lista]
(3:16) Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a
instrução na justiça,
Romanos 2:1 (Rm. 2:1) - [Copiar][Ir][para a lista]
(2:1) Portanto, você, que julga, os outros é indesculpável; pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga,
visto que você, que julga, pratica as mesmas coisas.
Romanos 14:12 (Rm 14:12) - [Copiar][Ir][para a lista]
(14:12) Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus.

8) OS DESVIADOS
➢ Os que se deviam dos caminhos de Senhor são geralmente mais infelizes do que aqueles que nunca o
conheceram
➢ São muitos e vários os motivos que levam uma pessoa a se afastar de Deus:
a) Fé sem raízes Mt. 13:1-23
b) Desobediência espiritual I Sa. 15:23
c) Falta de entregar-se completamente a Cristo II Co. 5:17
d) Negligencia na oração e meditação Sl. 119:11 e Jo. 8:32
e) Não comparecimentos nos cultos Hb.10:24-25
f) Amigos errados I Co. 15:33

9) OS FRACOS
➢ Há aqueles que fazem da sua suposta fraqueza um motivo para não aceitar a Cristo
a) “Não terei forças para permanecer” I Co. 10:13
b) “Vou melhorar primeiro” Mt. 9:12-13

10) OS QUE SE CONSIDERAM INDIGNOS
➢ Satanás, as vezes, convence as pessoas que elas são indignas de salvação
a) “Meus pecados são muitos” Lc. 19:10
b) “Temo não ser aceito por Deus” Jo 6:37
c) “Cometi um pecado imperdoável” Mt. 12:31-32

11) OS QUE SE ENGANAM
➢ Muitos são aqueles que se acham convertidos e são somente convencidos. Até mesmo os “crentes”
Pergunte: Se ele tem certeza que o Espírito Santo mora nele? At. 19:2; Rm. 8:9;
Se Jesus fez alguma mudança na vida dele depois que ele o recebeu Mt. 7:16-23
Se ele morresse hoje para onde ele iria? Jo. 12:35; I Jo. 2:11; Rm 8:1-2;
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Metodologia de evangelismo e discipulado.
Evangelismo e discipulado não sobrevivem sozinhos, os dois têm abordagens
diferentes, mas o mesmo objetivo final. Ambos fazem parte da grande comissão
Mt. 28:19-20. Alguns lembretes importantes farão muita diferença para o resto da
vida cristã do novo convertido:
1) A preparação para o evangelismo.
• Leve sempre canetas com você.
• Ore para Deus preparar o local, o clima e os futuros discípulos.
• Esteja com o método estudado e os versículos decorados. (Pv.
21:31)
• Não tenha medo dos homens, mas sempre tenha cautela! (Mt.
10:28)
• Cuidado com locais perigosos. (Mt. 10:16-23) e (Pv. 22:3)
2) No momento do evangelismo. (aqui você faz um amigo).
• Se puder use fichas de decisão. Ou anote os dados no celular.
Pegue o contato da pessoa.
• Chame a pessoa pelo nome. Você valoriza e chama a atenção.
• APÓS A DECISÃO, convide a pessoa para sua igreja e marque
a 1ª visita.
• Sempre deixe um clima de amizade e não de cobrança e pressão.
• Deixe claro: Salvação não depende de ir a igreja, todavia é bom
ir (Hb. 10:24-25)
• Após a decisão, se puder, fale as promessas básicas da salvação:
✓ Deus perdoou todos os seus pecados passados, presentes e futuros.
(I Jo. 1:9)
✓ O Espírito Santo agora mora em você e te dá a vida eterna (Ef.1:13
e I Jo. 2:25)
✓ Deus nunca irá te abandonar, Ele mora em você. (Hb. 13:5)
✓ Você se tornou filho de Deus, nasceu espiritualmente e precisa
crescer. (Jo. 1:12)
3) Após o evangelismo. (você é o pai espiritual, cuide do seu filho).
• Você deve fazer o primeiro contato com até 48 horas do dia da
decisão.
• Relembre a pessoa da decisão feita e dê os parabéns novamente.
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• Convide, mas NÃO PRESSIONE a pessoa a mudar de vida ou 11
de religião.
• Fale mais das programações da sua igreja e NÃO FALE MAL
da igreja dela.
• Se a pessoa não quiser ir, insista moderadamente. Não seja um
chato inconveniente.
a) Se a pessoa ficar na sua igreja:
• Apresente-a para todos os seus amigos.
• Mostre real interesse pela pessoa; ela não é uma tarefa, é uma
alma preciosa.
• Vá com calma, tenha paciência; não espere mudança radical
brusca.
• Mantenha contato com a pessoa uma vez por semana durante o
primeiro mês.
• No segundo mês, não sufoque, deixe a pessoa fazer outras
amizades Pv. 25:17
• Incentive ao Um com Deus e Batismo.
• Os grupos pequenos são fundamentais para firmar a pessoa na
igreja.
• Obs: Não seja o “guia espiritual”. A pessoa deve buscar a
vontade de Deus na Palavra, todas as respostas estão lá. Não
fique “orientando demais” (mandando) na vida da pessoa. Você
não é o Espírito Santo da vida dela. Mostre o caminho.

Revisão de Tarefas
• 7 Fatos - Decorar os sete fatos e o primeiro versículo de cada fato da salvação
- (Esta tarefa pode ser entregue até a aula 04).
• Desenho 5x -Treinar falar os sete fatos da salvação EM DESENHO, sozinho
ou para alguém – cinco vezes na semana, usando os versículos memorizados.
Treine todos os dias, desenhe várias vezes, decore o máximo de versículos
para ficar bem seguro(a) - (Esta tarefa pode ser entregue até a aula 05).
• Sofavve - Treinar o Sofavve ( e logo depois os sete fatos em desenho)com
pessoas da família, no mínimo 3x na semana. - (Esta tarefa pode ser
entregue até a aula 05).
• Tarefa Final - Evangelizar cinco descrentes. (tarefa Obrigatória até o final
do curso – aula 06)

