
 

 

 

 

 

 

 

 

Alcançando o Próximo (I Semana) 
 

Sentindo  

O que vem na sua cabeça quando ouve a palavra “evangelismo”?  

 

Aprendendo  

Quando falamos sobre evangelismo, normalmente a primeira coisa que vem à 

nossa mente é a apresentação de um produto. Imaginamos um vendedor 

tentando convencer um cliente a comprar algo de que ele precisa muito. Com 

esse entendimento, muitos cristãos dizem que não têm o dom de falar, vender 

ou convencer alguém. No entanto, o conceito de evangelismo no Novo 

Testamento é muito mais relacional.  

 

Vamos falar de alguns mitos e verdades sobre este assunto:  

 

Mito Verdade 

Evangelizar é alcançar os 

desconhecidos 

A maioria das pessoas é alcançada 

por amigos 

A maioria das pessoas é alcançada 

por pregadores experientes 

A maioria é alcançada por cristãos 

comuns 

Nos convertemos depois de ouvir o 

evangelho uma vez 

A conversão geralmente é um 

processo 

Para evangelizar é preciso muito 

treinamento 

As pessoas são tocadas muito mais 

por ações do que por palavras 

As pessoas entregam sua vida a 

Jesus por influência de uma pessoa 

Quanto mais cristãos uma pessoa 

conhece, mais fácil é a sua conversão 

 

 

Evangelismo por amizade (relacionamento) foi o caminho da igreja 

primitiva. As pessoas observavam Cristo vivendo em seu corpo, a célula (1 

Co. 14.24-25). À medida em que andamos com nossos amigos não cristãos, 

eles nos observam e comparam nossos valores com os deles. Se vivemos os 

valores do Reino, eles estarão dispostos a abrir mão dos seus e trocar pelos 

nossos de forma natural. Não precisaremos convencer, falar ou vender nada. 

Sem estresse.  

 

Lembre-se: O amor em ação é o que mais atrai pessoas para Jesus. 

 

Aplicando 

Desafie o grupo a colocar o amor em ação com as pessoas que desejam 

alcançar e a testemunhar no próximo encontro sobre o acontecido.  

 

Evangelismo 

Desafie as pessoas a formar uma lista de pessoas que desejam alcançar. Na 

próxima semana, junte esses nomes e ore junto com o grupo. No final do 

mês, haverá Encontro de Amigos nos GCEMs, incentive os membros do 

seu grupo a convidar aquelas pessoas pelas que oraram para estar juntos 

nesse dia. 

 

Alcançando o Próximo (II Semana) 
 

Sentindo  

Qual é o segredo do evangelismo?  

 

Aprendendo  

Existem muitas igrejas onde a regra oculta é “agir como um vencedor – 

sempre”. Todos parecem tão felizes, vitoriosos e perfeitos. Ninguém parece 

ter problemas. E se alguém estiver em uma fase ruim, se sente pressionado a 

sufocar isso. A transparência é vital para o evangelismo! A humildade é 

poderosa para destruir o problema do “sou mais santo que você”. Isso não 

apenas ajuda os não cristãos a crerem na verdade do evangelho, mas também 

auxilia o crente a se tornar mais parecido com Jesus.  
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O compartilhar autêntico na atmosfera do grupo pequeno ajuda cada 

membro a crescer em sua caminhada com Jesus ao resistir à tendência de se 

esconder nas quinas do perfeccionismo. Surgem nesse ambiente duas 

oportunidades: a de demonstrar amor uns para com os outros, e a de permitir 

que aqueles que ainda não foram salvos vejam o amor de Cristo em ação.  

Considere o choque que os observadores sentem quando falhas e pecados são 

compartilhados e confessados abertamente pelos cristãos. Eles então veem 

como é tratada cada questão e como são manifestos os dons sobrenaturais de 

Cristo - contribuição, serviço, socorro, discernimento de espíritos, cura, 

palavra de conhecimento, etc.  

 

Como um GCEM pode alcançar esse nível de transparência? Simplesmente 

transformando partes do corpo desmembradas em braços e pernas 

intimamente ligados.  

 

“Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer 

judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber 

de um só Espírito.” (1 Coríntios 12.13). Esse é o trabalho do Espírito Santo e 

envolve cada pessoa sendo preparada para buscar o interesse dos outros.  

 

A verdadeira comunhão cristã é transparente e honesta. João diz: “... se 

andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e 

o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado” (1 Jo. 1.7). É 

isso que faz com que os discípulos cresçam e atrai não cristãos a Jesus.  

 

Lembre-se: Seja transparente! 

 

Aplicando  

 Recolha os testemunhos das conversas que os membros do grupo 

tiveram com aqueles que pretendem alcançar.  

 Pergunte a eles se foram transparentes ou se tiveram dificuldades para 

abrir o coração.  

 Oriente e encoraje os membros a usar a transparência como 

ferramenta de evangelismo.  

Evangelismo 

Continue no propósito de oração pelas pessoas que o GCEM está trabalhando 

para alcançar. Em março, haverá Encontro de Amigos. Incentive os 

membros do seu grupo a convidar aquelas pessoas pelas quais oraram para 

estar juntos nesse dia. 

 

DESTAQUE 

CASA DE ORAÇÃO 

SEMANA DO CLAMOR 

 

05 de março (domingo) às 7h45 

05 a 08 de março (domingo a quarta) 

Domingo às 10h, 17h e 19h 

Segunda a quarta 7h, 15h e 19h30 

Templo 

CULTO DE MULHERES 
18 de fevereiro (sábado) às 17h 

Templo 

CURSO DE BATISMO 

(ÍNÍCIO) 

19 de fevereiro (domingo) às 18h 

Anexo Administrativo 

CULTO DE HOMENS 
20 de fevereiro (segunda) às 19h30 

Templo 

LUAU JOVENS 

ADULTOS 

25 de março (sábado) 

Ibirité 

INFORMAÇÕES: 3384-3915 

AUDIÇÃO LOUVOR 

11 de março (sábado) de 13h00 às 18h 

Anexo Administrativo 

INSCRIÇÕES ABERTAS 

ACAMPS MOCIDADE 
25 a 28 de março (feriado carnaval) 

INSCRIÇÕES ABERTAS 

PROGRAMA TV REDE 

SUPER 

Sábado às 11h30 

Domingo às 0h30 

DOMINGO 

9H – ESCOLA BÍBLICA  

Anexo Administrativo 

10H, 17H e 19H - CULTO DE CELEBRAÇÃO  

Templo 

 

 
SEGUNDA| 20H TERÇA | 15H QUARTA | 19H30 SEXTA | 20H SÁBADO | 20H 

MULHERES INTERCESSORAS 

Anexo Administrativo 
TARDE DA BENÇÃO 

Templo 
NOITE DA UNÇÃO 

Templo 
ADOLESCENTE CENTRAL 

Templo 
MOCIDADE CENTRAL 

Templo 
 


