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Introdução 
 

O objetivo dessa série de estudo bíblico em tópicos é ajudar você a lançar uma fundação para uma 
mudança de vida que vai durar para o resto da sua vida. Mudança de vida significa se tornar mais e 
mais como Jesus. 

 
Fundamentos segue o mesmo processo que Jesus usou para treinar os Seus discípulos: 

 
1. Venha 

Venha e conheça sobre Deus e o seu povo. Este é o ponto inicial da mudança de vida em 
que nós aprendemos quem Deus é e a importância da comunhão com outros cristãos. 
 

2. Cresça 
Cresça no seu relacionamento com Deus. Aprenda como crescer espiritualmente por meio da 
palavra de Deus e da oração.  

 
3. Sirva por meio de doações e do cuidado com outros 

Aprenda sobre os seus dons espirituais e habilidades e como dar e servir a Deus e aos 
outros por meio da família da igreja. 

 
4. Vá e faça discípulos 

Invista na vida de outros e convide-os a conhecer o Senhor quando eles estiverem prontos. 
Então fazemos discípulos ajudando outros a passar por esse processo. 
 

Este estudo bíblico em tópicos é composto de questões que são respondidas com versos da Bíblia. Os 
versos foram incluídos no material, para sua conveniência. 
 
Por favor, leia os versos na sua Bíblia quando puder. Escreva as respostas das questões baseadas no                 
que os versos bíblicos dizem. Faça isso antes de você vir para a reunião do pequeno grupo, por                  
gentileza. Durante o período de reunião do pequeno grupo, os membros terão a chance de compartilhar                
uns com os outros o que eles estão aprendendo. 
 
O líder do pequeno grupo não irá palestrar, mas sim guiar a discussão, a fim de que todos aprendam                   
uns com os outros. 
 
As questões adicionais com um “Q.” à frente foram incluídas para estimular o debate e promover uma                 
oportunidade de colocar em prática aquilo que está sendo aprendido. Em alguns casos, as respostas               
são disponibilizadas. 
 
Há um sumário ao fim de cada capítulo, o que apresenta a oportunidade de revisar o que foi aprendido.  
 
Ore e peça ao Senhor que lhe dê entendimento e que mude a sua vida para que você seja mais 
parecido com Jesus enquanto você estuda cada um dos Capítulos. 
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Vá 

Capítulo 1, Descubra a sua Missão na Vida 
 

Descubra a sua Missão 
● EU FUI CRIADO PARA CUMPRIR O PROPÓSITO DE DEUS. 

"O Senhor faz tudo com um propósito..."  Provérbios 16:4  
● DEUS PLANEJOU A MISSÃO DA MINHA VIDA ANTES DE EU NASCER. 

“Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus 
preparou de antemão para que nós as praticássemos.” Efésios 2:10  

● CUMPRIR A MINHA MISSÃO TRAZ GLÓRIA A DEUS. 
Jesus: “Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer”. João 17:4 
 
MINHA TAREFA PRIMÁRIA NA VIDA É CUMPRIR A MINHA MISSÃO. 
“Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se 

tão-somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, 
de testemunhar do evangelho da graça de Deus.” Atos 20:24  

 
 
O plano de Deus 

● Adão – “Sejam férteis e multipliquem-se” (Gênesis 1:28) 
● Noé e seus filhos – “Sejam férteis e multipliquem-se”(Gênesis 9:1) 
● Abraão – “Farei de você um grande povo” (Gênesis 12:2) 
● Jacó – “seja prolífero e multiplique-se” (Gênesis 35:11) 
● Jesus – “Façam discípulos” (Mateus 28:19-20) 

 
 
Q. Por que as pessoas têm filhos? 
Q. Por que Deus criou Adão e Eva? 
Para ter filhos para amar. 
Q. Por que as pessoas têm mais de um filho? 
Q. O que Deus queria que os homens escolhidos no Antigo Testamento fizessem? 
Que fossem férteis e se multiplicassem. 
Q. Por que Deus quis que eles fossem frutíferos e se multiplicassem? 
Para que Deus pudesse então ter mais filhos para amar. 
 
 
Deus nos criou para nos amar assim como nós temos filhos para amar. Mas depois que fomos 
separados de Deus por causa do nosso pecado, precisamos de um segundo nascimento para o perdão 
dos pecados, a fim de sermos filhos de Deus. 
 
Jesus: “Ninguém pode ver o Reino de Deus, se não nascer de novo". João 3:3 
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A Missão de Jesus na Terra: Formar discipuladores (Um discípulo é um aprendiz ou seguidor) 
 

● Um discípulo se torna semelhante a Jesus 
…para serem conformes à imagem de seu Filho…Romanos 8:29 

● O discípulo faz outros discípulos 
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações… Mateus 28:19 
 
Q. Por que Jesus treinou discípulos multiplicadores? 
 Para que as pessoas experimentassem um segundo nascimento e se tornassem vivas para Deus 

espiritualmente. 
 
Se Jesus tivesse morrido por nossos pecados e não houvesse nenhum plano para que as pessoas 
soubessem disso, nenhum de nós teria se tornado filho de Deus. Jesus pregou para as multidões, curou 
muitos, mas ele treinou 12 homens comuns por três anos para divulgar e treinar outras pessoas para 
espalhar a palavra sobre Sua morte na cruz por eles, até que todos no mundo tivessem a oportunidade 
de tornar-se filho de Deus. 
 
E Jesus disse: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens". Mateus 4:19 

 
Grande Comissão 

19Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com 
vocês, até o fim dos tempos". Mateus 28:19-20 
 
Como fazer discípulos: 

● Enquanto você passa pela vida, onde quer que vá, onde quer que esteja, o tempo todo 
● Faça discípulos: Conforme definido por Jesus usando o processo de Jesus. 
● Todas as nações: De todas as nacionalidades (sem discriminação), o mundo inteiro. 
● Batizar: Discipular começa com o evangelismo, levando as pessoas à fé em Cristo. 
● Ensinar obediência a todos os mandamentos de Jesus: amadurecendo em todos os ingredientes 

de um discípulo. 
● Eu estou sempre com você: faça discípulos pela autoridade de Jesus 

 
Jesus deu esta comissão após a sua morte e ressurreição e antes de sua ascensão ao céu. Ele deu 
essa comissão cinco vezes para diferentes grupos de pessoas em diferentes locais em diferentes 
momentos. Algo que Jesus disse depois de Sua morte e ressurreição com tamanha repetição deve 
motivar-nos à obediência. 
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Depois de sua ressurreição e durante sua ascensão, Jesus disse a seus discípulos em João 20:21: 
“Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando a vocês”. Ele lhes disse que fizessem discípulos 
multiplicadores assim como ele fez. Paulo é um exemplo de obediência à Grande Comissão, uma vez 
que ele treinou Timóteo para que este treinasse fielmente outros homens que iriam ensinar a outras 
pessoas e alcançar o mundo para Cristo. 
 
 

 
 
Por que a missão de Jesus importa para mim 
 
1. JESUS ESPERA QUE EU CONTINUE A MISSÃO  
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As 5 Grande Comissões de Jesus 
 
“…façam discípulos de todas as nações….” Mateus 28:19-20 
 
“E disse-lhes: "Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas.” Marcos 16:15 

 
“e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, 

começando por Jerusalém.” Lucas 24:47  
 

“Assim como o Pai me enviou, eu os envio”João 20:21 
 

“Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em 
Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra". Atos 1:8 

 
2. SE EU QUERO SER COMO JESUS, MINHA MISSÃO DE VIDA PRECISA SER A MISSÃO DE VIDA 

DELE. 
Jesus orou ao Pai: “Assim como me deste uma missão no mundo, Eu dei a eles uma missão no mundo.” 

João 17:18 (A Mensagem) 
 
 
3. POR QUE AS PESSOAS NÃO TÊM ESPERANÇA SEM CRISTO. 
“Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos 

homens pelo qual devamos ser salvos". Atos 4:12 (NVI) 
 
 "todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo". Como, pois, invocarão aquele em quem não 

creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem 
pregue? Rom. 10:13-14 (NVI) 

 
4. POR QUE DEUS QUER QUE TODOS SEJAM SALVOS!   
“(Deus)que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade.”  
1 Tim. 2:4 (NVI) 
 
“O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente 

com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.”  
2 Pedro 3:9 (NVI)  

 
5.  EU FICAREI FELIZ QUANDO VIR AS PESSOAS NO CÉU. 
“haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende” Lucas 15:7a (NVI) 

 
Diante disso, qual será a minha resposta? 
“ se tão-somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou” Atos 

20:24 (NVI)  
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Q. Qual é a nossa missão?  
Fazer discípulos multiplicadores. 
 
 
O que Jesus disse sobre o que significa ser Seu discípulo? 
a. João 8:31  
Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: "Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, 

verdadeiramente serão meus discípulos. 
 
Q. O que significa permanecer firme na palavra de Jesus?  

Obedecer aos Seus mandamentos. 
 
b. João 13:34-35 
34"Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se 

uns aos outros. 35 Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns 
aos outros". 

 
Q. A quem os discípulos devem amar?  

A outros discípulos. 
Q. Como devemos amar aos outros discípulos? 

Da mesma forma que Jesus amou e morreu por nós. 
Q. O que isso vai dizer aos não-crentes?  

Que nós somos discípulos de Jesus. 
 
c. João 15:8  
Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto; e assim serão meus discípulos. 
 
Q. Que tipo de fruto nós devemos trazer? 

Fruto de discípulos. Fruto da justiça (Fruto do Espírito). 
cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus. 
Filipenses 1:11 
 
22 Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade,23 mansidão 
e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5:22-23 
 
d. Lucas 9:23 
Jesus dizia a todos: "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua 
cruz e siga-me. 
 
Q. O que significa negar a si mesmo? 

Dizer não para a sua carne. 
Q. O que significa tomar a sua cruz? 

Morrer para si mesmo diariamente. 
Q. O que significa seguir a Jesus? 

Obedeça os Seus mandamentos. Pense, diga, e faça o que Jesus faria. 
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e. Lucas 14:26  
"Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até 

sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo.” 
 
    O que isso significa? (Referência dada em Mateus 10:37) 
Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim; quem ama seu filho ou sua filha 

mais do que a mim não é digno de mim. 
 
 
Precisamos amar Jesus mais do que a qualquer pessoa. Jesus precisa ser a nossa prioridade número 
um. 
 
f. Lucas 14:33  
Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu 

discípulo. 
 
Q. O que significa renunciar a tudo o que possui?  

Lembrar que Deus é dono de tudo e somos apenas administradores. 
Precisamos amar a Jesus mais do que amamos as coisas. 
Jesus deve ser a coisa mais importante para nós. 
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Por que algumas pessoas escolhem não seguir a Jesus como seu discípulo? Jesus nos diz a resposta 
em Mateus 13. 

 

 
 
Existe alguma coisa em sua vida que está distraindo você de seguir a Jesus de todo o seu coração? O 
que? 
 
 
 
O que você vai fazer sobre isso? 
 
 

O Plano de Jesus para fazer discípulos 
 

Nos tornamos como Jesus amadurecendo em todos os ingredientes de um discípulo dEle. 
 
A base bíblica dos ingredientes de Deus: 
O Grande Mandamento: Respondeu Jesus: ‘Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de 
toda a sua alma e de todo o seu entendimento’. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é 
semelhante a ele: ‘Ame o seu próximo como a si mesmo’. Mateus 22:36-39 
 
A Grande Comissão: Jesus disse, “Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que 
eu lhes ordenei...".  Mateus 28:19-20 
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Ingredientes de um discípulo: 
● ADORAÇÃO: “Amar a Deus de todo o seu coração” 
● COMUNHÃO: “Amar o seu próximo como a si mesmo” 
● PALAVRA DE DEUS: “Ensine-os a obedecer todas as coisas que eu ordenei a vocês”  
● ORAÇÃO: “Amar a Deus de todo o seu coração” 
● SERVIÇO: “Amar o seu próximo como a si mesmo” 
● EVANGELISMO: “Ir e fazer discípulos” 
 
           Um resumo dos mandamentos de Jesus 
 

● Todos os ingredientes de um discípulo de Jesus estão incluídos nas Fundamentos 
 

O Processo de Jesus de Fazer Discípulos 
Jesus: “Eu sou o Caminho… Sigam-se”  

(João 14:6, Mateus 4:19) 
● O "caminho" para amadurecer em todos os ingredientes de um discípulo é "seguir" a Jesus.  

o Isto significa que nós devemos seguir o modelo da vida de Jesus e do seu ministério na forma 
como Ele fez discípulos  

● Nós devemos confiar nos recursos de Deus e no poder do Espírito Santo 
● O processo de fazer discípulos de acordo com Jesus foi pedir para doze homens comuns para vir e 

seguir a Ele e então passar 3 anos com Jesus para serem treinados a crescer, servir, e depois ir e 
repetir o ciclo até que a Grande Comissão fosse completa.  

 
1. Venha 

Venha e conheça sobre Deus e o seu povo. Este é o ponto inicial da mudança de vida em 
que nós aprendemos quem Deus é e a importância da comunhão com outros cristãos. 

2. Cresça 
Cresça no seu relacionamento com Deus. Aprenda como crescer espiritualmente por meio da 
palavra de Deus e da oração.  
 

3. Sirva por meio de doações e do cuidado com outros 
Aprenda sobre os seus dons espirituais e habilidades e como dar e servir a Deus e aos 
outros por meio da família da igreja. 

 
4. Vá e faça discípulos 

Invista na vida de outros e convide-os a conhecer o Senhor quando eles estiverem prontos. 
Então fazemos discípulos ajudando outros a passar por esse processo. 
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O processo de fazer discípulos com ingredientes 

 
Nós usamos o método de Jesus para fazer discípulos, e todos os ingredientes de um discípulo foram 
incluídos em uma ordem de modo a nos ajudar a amadurecer melhor. 
 

1. Vem 
● Adoração a Deus  
● Comunhão  

2. Cresça 
● Palavra de Deus 
● Oração 

 

3. Sirva 
● Serviço 

4. Vá 
● Evangelismo 

 

Nós não confundimos os ingredientes de farinha, açúcar e ovos com o produto final que são os 
biscoitos, mas confundimos os ingredientes de um discípulo com o produto final do que é um discípulo. 
Tornar-se um discípulo não é apenas um ingrediente de uma vida cristã; é o objetivo da vida cristã. Os 
ingredientes de um discípulo devem ser adicionados na ordem correta, usando o processo adequado 
para ter uma receita bem-sucedida de fazer discípulos. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• As instruções de Jesus para fazer um discípulo: 
– Ensine-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês 

• Não podemos deixar nenhum ingrediente de fora 
• Precisamos seguir as instruções de Jesus (Processo) 

 
Fundamentos segue o processo de Jesus de fazer discípulos e inclui todos os ingredientes de um 
discípulo.  
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O Poder da Multiplicação 
Eu acho que você vai concordar que uma igreja que cresceu de 1.000 para 27.000 em 27 anos                  
adicionando 1.000 pessoas por ano à sua igreja seria considerada uma igreja de sucesso. No entanto,                
se começássemos com 100 pessoas em 10 grupos de Fundamentos e multiplicássemos os grupos uma               
vez por ano, teríamos mais de 6 bilhões de pessoas em nossos grupos de Fundamentos em 27 anos.                  
Usando o método de multiplicar discípulos de Jesus, podemos começar com apenas 100 pessoas e               
alcançar o mundo para Cristo e terminar a Grande Comissão em apenas 27 anos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como podemos multiplicar nossos grupos de Fundamentos? 
● Todo grupo precisa de um líder e de um líder em treinamento 
● Tanto o líder quanto o líder em treinamento iniciarão um novo grupo no final do estudo de 

Fundamentos 
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“Descubra a sua Missão na Vida” Sumário 
● Descubra a sua Missão 
● O plano de Deus 

o Deus nos criou para nos amar assim como nós temos filhos para amar  
o Mas nós precisamos de um segundo nascimento para o perdão dos nossos pecados a fim de 

que nos tornemos filhos de Deus 
● A missão de Jesus na Terra: fazer discípulos 

o Um discípulo se torna semelhante a Jesus 
o Um discípulo faz outros discípulos 
o Jesus fez 12 discípulos para que o mundo inteiro saiba como fazer para se tornar filhos de 

Deus 
● Grande Comissão 

o Fazer discípulos: 
▪ Enquanto você passa pela vida 
▪ De todas as nacionalidades (sem discriminação) 
▪ Batizar (levar as pessoas à fé em Cristo) 
▪ Ensinar obediência a todos os mandamentos de Jesus 
▪ Pela autoridade de Jesus 

o Jesus deu este comissionamento cinco vezes após a Sua morte e ressurreição e antes de 
ascender aos céus 

o Paulo é um exemplo de obediência à Grande Comissão, uma vez que ele treinou Timóteo 
para que este treinasse fielmente outros homens que iriam ensinar a outras pessoas e 
alcançar o mundo para Cristo. 

● Por que a missão de Jesus importa para mim 
● O que Jesus disse sobre o que significa ser Seu discípulo? 

o Obedeça os Seus mandamentos 
o Ame outros discípulos 
o Trazer consigo o fruto do Espírito e o fruto de fazer discípulos 
o Negue a si mesmo, pegue a sua cruz diariamente e siga Jesus 
o Ame a Jesus mais do que a qualquer pessoa 
o Abra mão de tudo  

● Por que algumas pessoas escolhem não seguir a Jesus como seu discípulo 
o Alguns se desviam quando vêm os problemas e a perseguição  
o Outros se desviam por causa das preocupações do mundo e os enganos das riquezas 

● O Plano de Jesus para fazer discípulos 
o Torne-se semelhante a Jesus amadurecendo nos propósitos de Deus 
o Os fundamentos dos propósitos de Deus são o Grande Mandamento e a Grande Comissão 
o Os propósitos de Deus são um resumo de todos os mandamentos de Jesus 

▪ Adoração 
▪ Comunhão 
▪ Palavra de Deus 
▪ Oração 
▪ Serviço  
▪ Evangelismo 

● O Processo de Jesus para fazer discípulos 
o O "caminho" para amadurecer nos propósitos de Deus é "seguir" a Jesus.  

▪ Nós devemos seguir o modelo da vida de Jesus e do seu ministério na forma como Ele 
fez discípulos  
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▪ Nós devemos confiar nos recursos de Deus e no poder do Espírito Santo 
▪ O processo de fazer discípulos de acordo com Jesus foi pedir para 12 homens comuns 

para vir e seguir a Ele e então passar 3 anos com Jesus para serem treinados a crescer, 
servir, e depois ir e repetir o ciclo até que a Grande Comissão fosse completa.  

● O processo de fazer discípulos 
o Todos os ingredientes de um discípulo foram incluídos na ordem que nos ajuda a 

amadurecer melhor 
1. Vem 

● Adoração a Deus  
● Comunhão 

2. Cresça 
● Palavra de Deus 
● Oração 

3. Sirva  
● Serviço 

4. Vá  
● Evangelismo  

● Receita para um discípulo 
o As instruções de Jesus para fazer um discípulo: 

▪ Ensine-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês 
o Não podemos deixar nenhum ingrediente de fora 
o Precisamos seguir as instruções de Jesus (Processo) 
o Não podemos confundir o produto final de um discípulo com os ingredientes de um discípulo  

● O Poder da Multiplicação 
o 100 pessoas em 10 grupos de Fundamentos que se multipliquem uma vez por ano pode 

alcançar a população mundial em apenas 27 anos 
o Como podemos multiplicar nossos grupos de Fundamentos? 

▪ Todo grupo precisa de um líder e de um líder em treinamento 
▪ Tanto o líder quanto o líder em treinamento iniciarão um novo grupo no final do 

estudo de Fundamentos 
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Capítulo 2, Compartilhe seu testemunho 
 
Compartilhando a Mensagem 

“Mas vocês são escolhidos de Deus… São instrumentos de Deus para fazer a sua obra e falar por 
Ele, e para contar a todos quanta diferença ele fez na vida de vocês - de nada para alguma 
coisa, de rejeitados para aceitos.”  1 Pedro 2:9 (A Mensagem) 

 
“…He has given us this message of restored relationships to tell others. Therefore, we are Cristo's 

representatives.”  2 Coríntios 5:19b-20 (GWT) 
 

AS DUAS PARTES DA SUA MENSAGEM DE VIDA 
A parte única 
Parte 1: Seu testemunho – Sua história de como você começou o seu relacionamento com Jesus. 
 
A parte universal 
Parte 2: As Boas Novas – Explicar como aceitar a Cristo. 

 
Compartilhando seu testemunho 
Um testemunho pessoal é a forma mais importante de comunicação.  
 

A BÍBLIA ESTÁ CHEIA DE TESTEMUNHOS: 
 

DAVI: “Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus; vou contar-lhes o que ele fez por mim.” 
Salmos 66:16 (NVI) 

 
A MULHER JUNTO AO POÇO: “Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do 

seguinte testemunho dado pela mulher: "Ele me disse tudo o que 
tenho feito". João 4:39 (NVI) 

 
O HOMEM QUE NASCEU CEGO:"Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e 

agora vejo!" João 9:25 (NVI) 
 
PEDRO E JOÃO: “Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos.” Atos 4:20 (NVI) 
 
PAULO: Em seis ocasiões diferentes (Atos 22-26) Paulo usou o seu testemunho pessoal para 

compartilhar as Boas Novas com os não crentes. 
 
JESUS: “Dou testemunho apenas do que tenho visto com os próprios olhos. Não me baseio em boatos” 

João 3:11 (A Mensagem) 
 

O VALOR DO SEU TESTEMUNHO 
● Ele é único! Não há outros como o seu. 
● Ele é pessoal e fácil de compreender. 
● Você é a autoridade nele. É difícil de discordar sobre ele. 
● As pessoas amam ouvir histórias pessoais e elas se lembram dela.  
● As pessoas podem se identificar com ele. Isso constrói uma ponte relacional. 
● Em nosso mundo pós moderno, ele pode ser o seu testemunho mais eficiente. 
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“Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há 
em vocês.” 1 Pedro 3:15 (NVI) 

 
As partes do seu testemunho 

 A. SE VOCÊ SE TORNOU UM CRISTÃO QUANDO ADULTO 
1. COMO ERA A MINHA VIDA ANTES DE EU CONHECER A CRISTO. 

● Com quais circunstâncias comuns uma pessoa não crente poderia se identificar? 
● Quais seriam as suas atitudes com as quais uma pessoa não crente poderia se 

identificar? 
● O que foi mais importante para você? 
● Que substituto para Deus você usou para encontrar significado em sua vida? 

(esportes, sucesso no trabalho, casamento, sexo, ganhar dinheiro, drogas / álcool, 
diversão, entretenimento, popularidade, hobbies) 

 
2. COMO EU ENTREGUEI A MINHA VIDA A CRISTO. 

● O que especificamente você fez? Onde isso aconteceu? 
● O que você disse em sua oração? Seja específico. 

 
3. A DIFERENÇA QUE ISSO FEZ NA MINHA VIDA. 

● Quais benefícios você experimentou ou sentiu? 
● Quais problemas foram resolvidos? 
● Como Jesus ajudou você a mudar para melhor? 
● Como isso ajudou nos seus relacionamentos? Dê um exemplo atual. 

 
 

B. SE VOCÊ SE TORNOU UM CRISTÃO QUANDO CRIANÇA, MAS SE AFASTOU OU NUNCA 
AMADURECEU ATÉ FINALMENTE ASSUMIR UM COMPROMISSO MAIS PROFUNDO NA 
VIDA ADULTA.  

1. Como era a minha vida antes de eu assumir esse compromisso. 
2. Como eu entreguei a minha vida a Cristo. 
3. A diferença que isso fez na minha vida. 
 

C. SE VOCÊ SE TORNOU UM CRISTÃO QUANDO ERA NOVO E NUNCA SE AFASTOU. 
1. Como eu entreguei a minha vida a Cristo. 
2. A diferença que isso fez na minha vida. 
 
SUGESTÕES PARA A PREPARAÇÃO DO SEU TESTEMUNHO 

● Ore e peça a Deus para lhe dar as palavras certas. 
● Escreva no papel. Deus honra a preparação. 
● Mantenha-o curto e direto ao ponto. Não perca de vista o seu objetivo. 
● Seja sucinto. Evite detalhes excessivos e desnecessários. 
● Mantenha seu testemunho com menos de 3 minutos. 
● Faça referência às experiências que a maioria das pessoas têm em comum. 
● Compartilhe uma parte da sua vida (uma história) com a qual eles podem se identificar. 
● Seja honesto sobre suas lutas contínuas. Sua vida não é perfeita. 
● Não dê a entender que todos os seus problemas terminaram com a sua conversão. 
● Passe mais tempo na parte 4: a diferença que Cristo fez. 
● Enfatize PORQUE você recebeu Cristo (os benefícios de fazê-lo). 
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● Mencione o benefício de ter certeza do seu destino quando você morrer. 
● Não exagere ou se vanglorie sobre os pecados pré-conversão. 
● Não faça comentários negativos sobre outras religiões ou pessoas. 
● Não faça referência a nenhuma denominação. 
● Não cite muitas Escrituras. (no máximo um verso) 
● Não responda a perguntas que eles não fizeram. 
● Dê exemplos concretos das mudanças em sua vida. 
● Quanto mais específico você for, mais dinâmico será. 
● Evite usar datas, nomes e idades. Não importa para eles. 
● Esteja preparado. Pratique até sentir e soar natural. 
● Leia em voz alta e edite-o para torná-lo natural. 
● Deixe que um amigo leia e faça sugestões. 
● Fale casualmente e informalmente, em tom natural. 
● Não dramatize ou embeleze sua história. 
● Não compartilhe experiências místicas. Compartilhe no nível deles, não no seu. 
● Não fale com as pessoas como se fosse um "pregador". 
● Use "eu, eu e meu" e não "você". É sobre você - não eles. 
● Use humor - reduz a tensão e relaxa as pessoas. Sorria! 
● Escolha um tema central. (Veja a lista) 

 
 
 
 
Possíveis temas de testemunho 
 
Como confiar em Jesus me ajudou           Como confiar em Jesus me deu...  
a lidar com minha(s)…   
❑ Preocupações / Ansiedade Paz interior 
❑ Culpa / Vergonha Perdão e um novo começo  
❑ Raiva / Temperamento Paciência e amor 
❑ Vazio / Falta de Propósito             Propósito e sentido na vida 
❑ Luto Conforto e Alegria 
❑ Estresse / Burnout Nova energia e força para viver 
❑ Baixa auto-estima Significado. Eu sou valioso para Deus 
❑ Saúde fraca Força para prosseguir 
❑ Desapontamento Confiança nos seus bons planos 
❑ Insegurança Confiança e senso de segurança 
❑ Arrependimentos Uma segunda chance na vida 
❑ Descontentamento /atividade frenética Contentamento e paz 
❑ Medos Fé para encarar os meus medos 
❑ Solidão Segurança de que Ele está sempre comigo 
❑ Falta de suporte emocional             Uma igreja que me apóia como família 
❑ Vícios / Hábitos             Força para mudar. Liberdade 
❑ Egocentrismo Amor para com os outros 
❑ Desespero / Depressão             Esperança 
❑ Emoções baratas Felicidade real, duradoura 
❑ Entediado com a minha vida Aventura com Deus 
❑ Medo da morte Certeza do céu 
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❑ “Alguma coisa estava faltando” Um senso de completude 
❑ Amargura e ressentimento A habilidade de me libertar do meu passado 
❑ Dor da rejeição O Amor incondicional de Deus 
❑ Problemas no casamento             Mudanças positivas no meu casamento 
❑ Problemas financeiros             Mudanças positivas nas minhas finanças 
❑ Problemas nos negócios             Mudanças positivas nos meus negócios 

 
Deus permite que eu passe por experiências na minha vida para que eu possa me identificar com 
outras pessoas que precisam de Cristo! 
 
Circunstâncias comuns 
Você poderia dar um testemunho de como Jesus o ajudou em alguma das seguintes experiências? 
 
POSITIVAS 
Adoção, quebra de um mau hábito, ganho financeiro, criação de filhos, casamento fortalecido ou 
restaurado, novo bebê, novos negócios, novos amigos, nova casa, novo casamento, novo emprego, 
sucesso, amor renovado, relacionamentos restaurados. 
 
GRANDES CRISES  
Abuso, acidente, vício, aborto, falência, sonhos quebrados, distúrbio alimentar, morte, depressão, 
doença, discriminação, divórcio, ninho vazio, problemas financeiros, infertilidade, incesto, prisão, 
estupro, cirurgia.  
 

● Perceba que você tem mais de um testemunho! 
● Situações diferentes exigirão testemunhos diferentes! 
● Escolha o testemunho que melhor corresponde ao seu ouvinte. 
● Perceba que você pode contar como a vida dos outros também mudou. Seu pequeno grupo 

pode compartilhar suas histórias uns com os outros. 
● Não use termos ou clichês religiosos e não generalize. 
● Pergunte: "Se eu fosse um não crente, isso faria sentido para mim?" 

 
TRADUZINDO EXPRESSÕES CRISTÃS 

Um léxico do jargão 
 

EXPRESSÃO CRISTÃ    AO FALAR COM PESSOAS QUE ESTÃO BUSCANDO CONHECER A DEUS 
“Abençoado” “Feliz” 
“Eu nasci de novo” “Eu recebi uma nova chance de recomeçar” 
“Eu fui salvo” “Minha vida mudou naquele momento” 
“Jesus é o meu Senhor” “Eu coloco Jesus no controle da minha vida.” 
“Eu me arrependi” “Eu mudei de ideia” (um retorno mental) 
“Eu pequei” “Eu sabia que tinha estragado tudo” 
“Todos pecaram” “Ninguém é perfeito” 
“Eu me senti condenado”  “Eu percebi que...” 
“O Espírito Santo” “O Espírito de Deus” 
 
FRASES PARA EVITAR EM UM TESTEMUNHO 
“Eu louvo a Deus por...” “Agora eu sou tão abençoado”  
“Aleluia!” “Amém”  
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“Foi glorioso” “Eu fui condenado”  
“O Senhor colocou no meu coração” 

 
COMO CONDUZIR AO SEU TESTEMUNHO 

1. Ouça os problemas ou necessidades nos quais Jesus ajudou você. 
“Você sabe, isso costumava ser um grande problema na minha vida também (ou meu casamento, etc). 

Na verdade, eu me sentia muito (desesperado, frustrado, etc.) Mas depois descobri algo que fez 
uma grande diferença na minha vida. ” 

 
2. Refira-se a algo nas notícias ou na TV que lida com uma necessidade ou problema comum. 
“Você leu sobre ... eu posso me identificar com como essas pessoas se sentem. Não foi há muito tempo 

que eu lutei com isso também. Mas então aconteceu algo que mudou tudo para mim ... ” 
 
Comece com uma afirmação com a qual eles concordem ou com a situação a que se referem. 
"Parece que a vida está ficando cada vez mais rápida." 
“Às vezes a vida fica tão complicada.” 
"A vida nem sempre acaba do jeito que você planejou." 
 
  
“cada dia proclamem a sua salvação!” Salmos 96:2b (NVI)  
 

Compartilhe seu testemunho 
● Escreva o seu testemunho e pratique como compartilhá-lo. 

o Anote ideias para as partes do seu testemunho; 
o Escreva seu testemunho; 
o Seu testemunho deve ter até 3 minutos. 

● Comece a orar para que Deus traga pessoas para a sua vida com as quais você possa 
compartilhar seu testemunho de maneira natural e casual. 

● Compartilhe seu testemunho com as pessoas que Deus traz à sua vida. 
 

Ideias para o Meu Testemunho 
 

1. Como era minha vida antes de conhecer a Cristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Como eu entreguei minha vida a Cristo. 
 
 
 
 

20 



 
 
 

 
3. A diferença que fez na minha vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meu Testemunho 
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 “Compartilhe seu testemunho” Sumário 
● Compartilhando a Mensagem 

o Duas partes da sua mensagem de vida 
▪ Seu testemunho 
▪ As Boas Novas 

● O Valor do seu testemunho 
● As partes do seu testemunho 
● Sugestões para a preparação do seu testemunho 
● Possíveis temas de testemunho 
● Circunstâncias comuns 
● Traduzindo jargões cristãos 
● Frases para se evitar em um testemunho a um não crente 
● Como conduzir ao seu testemunho 
● Compartilhe o seu testemunho 

o Escreva ideias para partes do seu testemunho 
o Escreva seu testemunho 
o Seu testemunho deve durar 3 minutos ou menos 
o Pratique como compartilhar seu testemunho 
o Ore para que Deus traga pessoas para a sua vida a quem você possa compartilhar o seu 

testemunho 
o Compartilhe seu testemunho 
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Capítulo 3, Compartilhe as Boas Novas 
 
Compartilhando as Boas Novas 
A parte universal de sua mensagem de vida é o Evangelho, a Boa Nova de como podemos ser salvos, 
perdoados e iniciar um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. No momento em que você confia em 
Cristo, você é chamado e comissionado para ser um mensageiro da Boa Nova para pessoas que não 
ouviram ou não responderam a ela. 
 

A ILUSTRAÇÃO DA PONTE 
 

“Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens: o homem Cristo Jesus,” 
 1 Timóteo 2:5 (LB) 

 
FUNDAMENTO da ilustração da Ponte:  
 

Sistema de Memorização em Tópicos  
(Memorize estes versículos) 

 
Todos pecaram Rom. 3:23 Is. 53:6 
A pena do pecado Rom. 6:23 Hb. 9:27 
Salvação não é por obras Ef. 2:8-9 Tito 3:5 
Cristo pagou a pena Rom. 5:8 I Pedro 3:18 
Precisa receber a Cristo João 1:12 Ap. 3:20 
Certeza da Salvação João 5:24 I João 5:13  

 
ADAPTE esta simples ilustração para: 
● A pessoa; 
● A situação; 
● O tempo que você tem. 
 
Seja FLEXÍVEL 
● Compartilhe verbalmente sem desenhar a ilustração; 
● Desenhe na parte de trás de um guardanapo ou qualquer outro pedaço de papel disponível; 
● Use qualquer um ou todos os versos para memorização ou nenhum; 
● Compartilhe em um minuto ou uma hora, dependendo do tempo disponível e da direção do Espírito 

Santo; 
● Compartilhe por meio de perguntas e respostas ou em um monólogo. 

 
 
Esteja PREPARADO 

● Memorize os versos  
● Memorize e pratique a ilustração da Ponte 

…Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há 
em vocês... 1 Pedro 3:15 
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Ilustração da Ponte sobre as Boas Novas 
Desenhe a ilustração passo a passo e interaja fazendo as perguntas. 
 
I. O plano de Deus 

 
● No princípio havia Deus. 
● Deus criou a humanidade. 

 
1. Que tipo de vida Deus criou para nós vivermos? 
"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não 
pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16 
 
“...eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância.”  João 10:10b 

● Em um relacionamento de amor com ele  
● Vida eterna 
● Vida abundante 

 
 
 
 
 
 
 
 
II. O Nosso Problema 
2. Como é a vida realmente nos dias de hoje? 

● Em vez de amor existe ódio. 
● Em vez de vida eterna existe morte. 
● Em vez de abundância existe pobreza. 

 
3. Há uma separação entre o modo como Deus criou a vida a ser vivida e a maneira como a 

vivenciamos agora. O que causa essa separação entre Deus e a humanidade? 
“pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus”  Rom. 3:23 

● O Pecado causa a separação entre Deus e a humanidade. 
 
4. Quais são os resultados (salário) do nosso pecado? 
“Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso 
Senhor.” Rom. 6:23 
 
“Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo,” 
Hebreus 9:27 

● Um resultado do pecado é a morte. 
● Outro resultado do pecado é o julgamento. 
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5. As pessoas tentam muitas maneiras de alcançar Deus. Quais são algumas das maneiras pelas quais 

as pessoas tentam alcançar Deus? 
● Por meio de boas obras. 
● Indo à igreja. 

 
Quais são outras maneiras pelas quais as pessoas tentam alcançar Deus? 
 
6. Segundo a Bíblia, quão eficazes são nossos esforços para alcançar Deus?  
“Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; 
não por obras, para que ninguém se glorie.” Ef. 2:8-9 

● Nenhuma obra nos salvará dos resultados dos nossos pecados. 
 
III. A solução de Deus 
7. Nossa posição parece sem esperança. Aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, Deus fez 

por nós.  
Qual é a solução de Deus para o nosso pecado e separação dEle? 
“Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos 
pecadores.” Rom. 5:8 

● Cristo pagou a pena pelos nossos pecados para nos levar a Deus. 
 
Use a ilustração para resumir a discussão até agora. 
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IV. Sua Resposta 
 
Pedir que alguém do grupo faça a leitura do item 8. 
 
8. Qual é a sua parte em tudo isso? O que você deve fazer para ter seus pecados perdoados, para 

receber a vida eterna e estar unido a Deus? 
“Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos 
de Deus.” João 1:12 

● Eu preciso receber Cristo. 
● Eu devo aceitar a ponte que Deus oferece e atravessá-la pela fé. 

 
9. Desenhe-se na ilustração. Do lado de Deus ou do lado da humanidade? 
 
10. Para receber Cristo e a vida eterna e estar do lado de Deus, você simplesmente precisa pedir a 

Jesus para entrar em sua vida em oração. 
 

Querido Jesus, 
 
Eu sinto muito pelos meus pecados. 
Eu acredito que você morreu na cruz por meus pecados. 
Por favor, entre na minha vida, perdoe-me e me dê a vida eterna contigo. 
 

Amém 
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Pratique a Ilustração da Ponte 
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Versão simplificada da Ilustração da Ponte das Boas Novas (Apresentada verbalmente sem a 
ilustração) 
 
A ilustração da Ponte consiste em apenas quatro pontos: 
I. O plano de Deus 
II. Nosso problema 
III. A solução de Deus 
IV. Sua resposta 
 
I. O plano de Deus 
1. Deus nos criou com um propósito. 

● Para nos amar  
● Para que tivéssemos vida abundante 
● Para que tivéssemos vida eterna 

 
II. Nosso Problema 
2. Existe uma separação entre o caminho de vida que Deus criou para que vivêssemos e o caminho 

como escolhemos viver.  
● Deus nos deu a escolha de segui-lo ou seguir nosso próprio caminho. 
● Nós escolhemos seguir nosso próprio caminho. Isso é chamado de "pecado". 

 
3. A partir do momento em que escolhemos seguir nosso próprio caminho, surgiram algumas 

consequências terríveis de sermos separados de Deus. 
● Pensamos, falamos e fazemos coisas que não queremos. 
● Nossa escolha levou ao ódio, à pobreza e à morte no mundo. 
● Na morte, enfrentaremos a Deus e daremos conta de nossas vidas. 

 
4. Reconhecemos nossa separação de Deus e tentamos muitas maneiras de nos conectarmos 

novamente com Ele. 
● Tentando ser espiritual ou por religião, ou boas obras, ou indo à igreja 

 
5. De acordo com a Bíblia, não podemos fazer nada para remover as consequências de nossa 

escolha de seguir nosso próprio caminho. 
● Seremos considerados culpados no julgamento 
● Seremos eternamente separados de Deus 

 
 
 
 
 
 
III. A Solução de Deus 
6. Nossa posição parece sem esperança. Mas, o que não podemos fazer por nós mesmos, Deus fez 

por nós. 
● Jesus pagou pelas consequências de nossos pecados para nos levar a Deus. 
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IV. Sua resposta 
7. Você deve simplesmente pedir a Jesus para entrar em sua vida para pagar a pena pelos seus 

pecados e então ter a vida eterna 
 
 

Querido Jesus, 
 
Eu sinto muito pelos meus pecados. 
Eu acredito que você morreu na cruz por meus pecados. 
Por favor, entre na minha vida, perdoe-me e me dê a vida eterna contigo. 
 

Amém 
 
 

PRÓXIMOS PASSOS PARA COMPARTILHAR AS BOAS NOVAS 
 

● Pratique como compartilhar da Ilustração da Ponte; 
● Comece a orar para que Deus traga pessoas para sua vida que você possa compartilhar seu 

testemunho e a ilustração da ponte de uma maneira natural e casual; 
● Compartilhe seu testemunho e a ilustração da ponte com as pessoas que Deus trouxer para a 

sua vida. 
 
Como compartilhar de forma eficiente 
1. PENSE BEM NO QUE IRÁ DIZER 
“O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada 

um.”   Colossenses 4:6 (NVI) 
 

“O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução.”  
Provérbios 16:23 (NVI)  
 
2. PEÇA AJUDA A DEUS PARA ESCOLHER AS PALAVRAS CORRETAS 
“Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, 

destemidamente, torne conhecido o mistério do evangelho,”Efésios 6:19 (NVI)  
 

3. DEMONSTRE AMOR 
“Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa 

ou como o prato que retine.” 1 Coríntios 13:1 (NVI) 
 
As pessoas não se importam com o quanto sabemos, até que saibam o quanto nos importamos! 
 
4. SEJA POSITIVO E AGRADÁVEL 
"O sábio de coração é considerado prudente; quem fala com equilíbrio promove a instrução.” 

Provérbios 16:21 (NVI) 
 
“Sejam sábios no procedimento para com os de fora...”  Colossenses 4:5 (NVI) 
 
“Uma palavra amiga renova as forças!” Provérbios 12:25 (NBV-P)  
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5. NUNCA USE CRÍTICAS OU ACUSAÇÕES  
“Sejam agradáveis no falar. O objetivo é aproveitar bem a conversa e o diálogo, não derrotar a 

pessoa num  debate.”    Colossenses 4:6 (A Mensagem) 
 

Não espere que os não crentes vão agir como crentes. 
 
6. CONTE HISTÓRIAS - DÊ EXEMPLOS - As pessoas sempre se identificam mais com uma história. 
"Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola” 

Mateus 13:34 (NVI) 
 
7. FALE COM ALEGRIA!  
 “O Filho do homem veio curtindo a vida…”   Lucas 7:34 (Ph) 
 
8. SEJA VOCÊ MESMO. SEJA NATURAL. NÃO TENTE SOAR “ESPIRITUAL” 
“Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloqüente nem com muita 

sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus.” 1 Coríntios 2:1 (NVI) 
 
“Sua linguagem deve ser tão sensata e equilibrada que alguém que quiser questionar sinta vergonha 

de si mesmo, porque não haverá nada a censurar em tudo o que você diz!”  Tito 2:8 (NBV-P) 
 
9.  SEJA SENSÍVEL E AUTÊNTICO 
“Sentindo, assim, tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas 

também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós.” 
  1 Tessalonicenses 2:8 (NVI) 
 
“Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração!”   2 Coríntios 6:11 (NVI) 
 
“Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo.” 

Filipenses 1:27a (NVI) 
 
10.  MEMORIZE OS VERSOS DA ILUSTRAÇÃO DA PONTE  
“Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que 

maneja corretamente a palavra da verdade.  2 Timóteo 2:15 (NVI) 
 
11.  MANTENHA A SIMPLICIDADE 
“ Mas estou amedrontado… que vocês sejam desviados da sua devoção simples e pura ao nosso 

Senhor (pela astúcia da serpente)”  2 Coríntios 11:3 (NBV-P) 
 
12.  LEMBRE-SE DE QUE O ESPÍRITO SANTO ESTÁ USANDO SUAS PALAVRAS 

Você não está tentando convencer ninguém por conta própria. 
 
“porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no 

Espírito Santo e em plena convicção.” 1 Tessalonicenses 1:5a (NVI) 
 
13.  NÃO DISCUTA OU INICIE UM DEBATE 
“Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque 

essas coisas são inúteis e sem valor.” Tito 3:9 
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“E disse Jesus: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens". Mateus 4:19 (NVI) 
 
“Compartilhe as Boas Novas” Sumário 

● Compartilhando as Boas Novas 
o Ilustração da Ponte sobre as Boas Novas 
o Memorize o sistema de tópicos 

● Próximos passos para compartilhar as Boas Novas 
o Pratique como compartilhar da Ilustração da Ponte 
o Ore a Deus para trazer pessoas na sua vida com quem você possa contar do seu 

testemunho e falar sobre a ilustração da Ponte 
o Compartilhe a Ilustração da Ponte e o seu testemunho com as pessoas que Deus trouxer 

para a sua vida 
● Como compartilhar de forma eficiente 

o PENSE BEM NO QUE IRÁ DIZER 
o PEÇA AJUDA A DEUS PARA ESCOLHER AS PALAVRAS CORRETAS 
o DEMONSTRE AMOR 
o SEJA POSITIVO E AGRADÁVEL 
o NUNCA USE CRÍTICAS OU ACUSAÇÕES  
o CONTE HISTÓRIAS - DÊ EXEMPLOS 
o FALE COM ALEGRIA!  
o SEJA VOCÊ MESMO. SEJA NATURAL. NÃO TENTE SOAR “ESPIRITUAL” 
o SEJA SENSÍVEL E AUTÊNTICO 
o MEMORIZE OS VERSOS DA ILUSTRAÇÃO DA PONTE  
o MANTENHA A SIMPLICIDADE 
o LEMBRE-SE DE QUE O ESPÍRITO SANTO ESTÁ USANDO SUAS PALAVRAS 
o NÃO DISCUTA OU INICIE UM DEBATE 
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Capítulo 4, Invista e Convide 
 
1. IDENTIFIQUE O SEU CÍRCULO DE INFLUÊNCIA 
 
Por onde eu começo? Por aqueles que são mais próximos de mim! 
"Jesus não o permitiu, mas disse: "Vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez 

por você e como teve misericórdia de você."   Marcos 5:19 (NVI) 
 
No “Meu Círculo de Influência” escreva nomes de pessoas com quem você tem um relacionamento e a 
quem você quer ver mais perto do Senhor.  

 
MEU CÍRCULO DE INFLUÊNCIA 

 

 
 
 
 
2. APRENDA SOBRE OS TIPOS DE PESSOAS EM SEU CÍRCULO DE INFLUÊNCIA. 
“Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me 

como se estivesse sujeito à lei, ...Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. 
Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do 
evangelho, para ser co-participante dele.” 1 Coríntios 9:20-23 (NVI) 

 
“Todo homem prudente age com base no conhecimento(...)” Provérbios 13:16 (NIV)  
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Quanto mais você souber sobre uma pessoa, MAIS FÁCIL SERÁ ALCANÇÁ-LA. 
 
 

A. QUAIS SÃO AS SUAS EXPERIÊNCIAS, INTERESSES, NECESSIDADES, SOFRIMENTOS 
 
O que capta a nossa atenção: 
1. Coisas que VALORIZAMOS 
2. Coisas que NOS AMEAÇAM 
3. Coisas que são ÚNICAS 
 

 
Como são os não crentes na sua área hoje em dia? 

▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  

 
B.  O QUE VOCÊ TEM EM COMUM COM ELES? 

“…Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do 
evangelho, para ser co-participante dele.”   1 Coríntios 9:22b-23 (NVI) 

 
Esse é o segredo fundamental de contar aos outros sobre Cristo. 
“Com outras histórias semelhantes, ele apresentava sua mensagem ao povo, aplicando as histórias à 

experiência e compreensão deles.” Marcos 4:33 (A Mensagem) 
● Antes de compartilhar as Boas Novas, você precisa encontrar algo EM COMUM. 
● Antes que você possa abordá-los, você deve ser capaz de se identificar com eles. 

 
3.  LEMBRE-SE DE QUE AS PESSOAS SÃO RECEPTIVAS EM MOMENTOS DIFERENTES 
“Sejam sábios no procedimento para com os de fora...”  Colossenses 4:5 (NVI) 
 
O Quão ABERTAS elas estão para as Boas Novas? 
 
É importante perceber que as pessoas passam por um processo em direção à fé em Cristo e devem ser 
abordadas de forma diferente, dependendo de onde estão. 
 
Passos práticos para investir e convidar 
O processo que usamos para ajudar nossos amigos a encontrar Jesus 

 
A maioria das pessoas decide seguir Jesus por causa de um relacionamento com um amigo, vizinho, 
colega de trabalho ou membro da família. Boas amizades são geralmente intencionais, e não acidentais. 
O desenvolvimento de amizades muitas vezes requer andar a segunda milha, correr alguns riscos e sair 
de nossa zona de conforto. E com nossos estilos de vida ocupados, é preciso planejamento. Se não 
planejamos cultivar amizades, descobriremos que nunca temos tempo para isso. 
 
Nós devemos fazer nossos planos - contando com Deus para nos dirigir. 
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“Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos.” 
Provérbios 16:9 

 
 

PASSO 1:  COMEÇAR - Começar significa iniciar ou continuar uma amizade com alguém a quem 
você gostaria de ver encontrando-se com Jesus de maneira pessoal. A coisa mais importante que 
você pode fazer é perguntar às pessoas como você pode orar por elas e depois acompanhar 
para ver como Deus respondeu às suas orações. 

✓✓ Faça uma lista delas pelo nome. 
✓✓ Perceba que elas são de sua responsabilidade. 
✓✓ Avalie onde cada pessoa está neste processo de quatro etapas. 
✓✓ Descubra e anote quais são os seus interesses e necessidades. 
✓✓ Procure por áreas comuns para que você possa construir relacionamento. 
✓✓ Inicie atividades que são naturais para vocês passarem tempo juntos. 
✓✓ Convide-as para a sua casa. 

 
 

PASSO 2:  CONSTRUIR - As pessoas investem tempo construindo relacionamentos através da 
participação mútua em uma variedade de eventos e atividades da vida. Compartilhar nossa fé é 
algo que cresce a partir do contexto de viver e aproveitar a vida juntos e discutir os desafios 
e o significado da vida. 

✓ Convide seus amigos para eventos sociais promovidos pelo seu Grupo Pequeno 
ou pela igreja. 

✓ Use sua lista para orar semanalmente por seus amigos. 
✓ Ore para que Deus os atraia para si mesmo. João 6:44 
✓ Ore para que o Espírito Santo faça com que o coração deles seja receptivo. João 

16:8-13 
✓ Ore para que Deus lhe dê sabedoria sobre o que dizer. Tiago 1:5 
✓ Ore para que o Espírito Santo use as palavras que você diz. 1Tes.1:5 
✓ Seja um amigo genuíno. Ajude-os de maneira prática. 
✓ Seja um bom ouvinte. É uma ótima maneira de mostrar amor. 

 
 

PASSO 3: APROFUNDAR – Este passo de aprofundar amizades envolve convidar seus amigos para 
participar de algumas atividades espirituais e estar perto de outros cristãos. 

✓ Convide-os a participar de um pequeno grupo evangelístico de Fundamentos - 
Venha; 

✓ Convide-os a participar do seu pequeno grupo, culto de adoração ou algum outro 
evento da igreja; 

✓ Trate todos com respeito, como pessoas, não como “prospectos”; 
✓ Faça do serviço seu objetivo, e não considere como um recrutamento; 
✓ Conscientemente, concentre sua preocupação em atender às necessidades 

deles. 
✓ Faça um desvio no seu caminho para amá-los até que perguntem o porquê. 
✓ Aceite as pessoas como elas são, sem julgar. 
✓ Identifique-se como um seguidor alegre e positivo de Cristo. 
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PASSO 4: ESCOLHER – Este é o passo em que as pessoas têm a oportunidade de tomar a decisão 
de se tornar um seguidor do Cristo quando sentirem que estão prontas. 

✓✓ Compartilhe seu testemunho quando a ocasião surgir naturalmente. 
(Vai acontecer. Siga a liderança do Espírito Santo) 

✓✓ Nunca force as Boas Novas. Seja paciente. Deus está trabalhando! 
✓✓ Use situações de crise para mostrar por que todos precisamos de Deus. 
✓✓ Faça perguntas que levem a discussões espirituais. 
✓✓ Concentre-se no essencial. Não se deixe enganar por problemas. 
✓✓ Convide-as para um evento de evangelismo na igreja (como os cultos de Natal e 

Páscoa) ou para o seu grupo pequeno. 
✓✓ Compartilhe as Boas Novas e conduza-as em uma oração de compromisso. 

 
 
 

Você pode se tornar a primeira pessoa de muitas gerações dos filhos de Deus ao conduzir alguém a 
Cristo; e eles, por sua vez, poderão levar alguém a Cristo, etc. 
 
Exemplos de níveis de receptividade espiritual  
“Escutem-me, vocês de coração obstinado, vocês que estão longe da retidão.” Isaías 46:12 (NIV) 
 
(Jesus com um não crente) Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: "Você não 

está longe do Reino de Deus"   Marcos 12:34 (NIV) 
 
“Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto,”Efésios 2:17 (NIV) 
 
“Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o 

sangue de Cristo.” Efésios 2:13 (NIV) 
 

FATOS:  
● Algumas pessoas estão perto de se comprometer com Cristo, enquanto outras têm um 

longo caminho a percorrer! 
● O evangelismo efetivo depende de avaliar o quão receptiva é uma determinada pessoa e 

depois ajudá-la a dar o próximo passo. 
 

 
Em que PASSO uma pessoa diria… 

“Eu acho que a religião é uma muleta para pessoas fracas.”       1      . 
“Por favor, mostre-me como eu posso me tornar um cristão.”                   4      . 
“Estou muito farto do estresse que estou sofrendo.                   2      . 
“Eu acho que todo mundo vai para o céu.    1 ou 2  . 
“Eu tenho lido um livro da Nova Era sobre espiritualidade.”                1 ou 2  . 
“Por que os cristãos parecem tão felizes?”                    3      . 

 
DICAS: 

● Evangelismo é um PROCESSO de pessoas se movendo na direção de Jesus passo a 
passo!  

● As pessoas se movem nesses passos em tempos diferentes. 

35 



● Geralmente, as pessoas precisam de várias exposições a cada passo antes de seguir em 
frente. 

● Uma pessoa pode ficar presa em qualquer um dos passos. A razão número 1 é MEDO 
● Cada passo requer uma RESPOSTA DIFERENTE de mim! 

 
“Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer.”  1 Coríntios 3:6 (NVI) 
 
Use o “Plano de alcance aos amigos”. Escreva: 

● Nomes do "Meu Círculo de Influência". 
● Em que passo eles estão em seu relacionamento com eles (1-4). 
● Seus interesses, necessidades e sofrimentos. 
● O que você compartilha em comum com eles. 
● O que você vai fazer no próximo passo para continuar construindo uma ponte de amizade. 
● Ore regularmente por essas pessoas. 

 
 
 
 

Plano de alcance aos amigos 
 
Nome:                                                                             Passos (1-4): ____ 
1. Seus interesses, necessidades, sofrimentos: 
 
 
 
 
2. O que nós temos em comum: 
 
 
 
 
3. O que fazer a seguir: 
 
 
 
 

 
 
 
Seja um Cristão de classe mundial 
 
O PLANO GLOBAL DE DEUS 
Deus sempre esteve interessado no mundo inteiro. 

E disse-lhes: "Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas.” 
Marcos 16:15 (NVI)  
 

“E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações.”  
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Marcos 13:10 (NVI)  
 
 
Muitos cristãos assumem equivocadamente que a responsabilidade de levar a Boa Nova a todas as 
partes do mundo pertence apenas a missionários e pastores. Mas a Bíblia claramente aponta que é 
responsabilidade de todo crente ser um cristão de classe mundial. Todo membro é um mensageiro! 
 
Agora, com a Internet, tecnologias de comunicação digital e transporte aéreo disponíveis para 
praticamente todos os cantos do planeta, nossa responsabilidade aumentou - mas a tarefa também 
ficou muito mais fácil! Nosso mundo está encolhendo. Quando você pode voar através do oceano em 
menos tempo do que leva para o norte da Califórnia, a oportunidade de fazer parte da Missão Global de 
Deus ao redor do mundo está agora disponível para todos nós! 
 

 
O QUE DEUS ESTÁ FAZENDO NA TERRA? 

O estado do cristianismo no mundo 
 

"Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem; pois nos dias de vocês farei algo em 
que não creriam, se lhes fosse contado.” 
Habacuque 1:5 (NVI) 

 
 

AS BOAS NOVAS 
A IGREJA É MAIOR DO QUE VOCÊ PENSA 

 
● Existem 2 bilhões de cristãos no mundo 
● A Igreja está crescendo explosivamente fora dos países ocidentais. 

Em 1900 - 81% dos crentes eram caucasianos. 
Em 1981 - 51% dos crentes eram caucasianos. 
Em 2000 - 40% dos crentes eram caucasianos. 
 
Exemplos: 
No Brasil - a igreja está crescendo de 17-20.000 novos crentes por semana! 
Na China - a igreja está crescendo de 20-30.000 novos crentes por dia! 

 
● A disponibilidade da Bíblia em outros idiomas aumentou dramaticamente. 

1800 - 67 idiomas 
1900 - 537 idiomas 
2000 - 2800 idiomas 
 

● O filme Jesus foi visto por mais de 2 bilhões de pessoas e mais de 100 milhões oraram para 
receber a Cristo! 

● O número de agências missionárias está aumentando 
Em 1900 - 600 agências missionárias 
Em 1998 - 4.650 
Em 2025 - 8.500 estimado 
 
Muitos missionários são de nações em desenvolvimento!  
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● A Igreja está cooperando em parcerias de missão mundial como nunca antes. 
 

 
 
 

A situação do mundo hoje 
 

● Com 6 bilhões de pessoas no mundo, mais de 4 bilhões de pessoas estão perdidas sem Cristo! 
● Ainda existem mais de 2.000 grupos de pessoas não alcançadas no mundo. 
● 1,7 bilhão de pessoas não têm nenhum testemunho visível conhecido de Cristo! Eles nunca vão 

ouvir sobre Cristo, a menos que alguém vá à sua cultura para lhes dizer. 
 
As quatro palavras que melhor descrevem as pessoas não alcançadas em nosso mundo são: 

ASIÁTICO 
ISLÂMICO 
URBANO 
MENOS DE 20 ANOS 

 
● A urbanização vai aumentar dramaticamente durante as próximas duas décadas 

o Pela primeira vez na história, mais pessoas vivem nas cidades do que nas rurais. 
o Até 2015, haverá 21 cidades com mais de 10 milhões de tamanho. 
o Até 2025, mais de 25% da população mundial viverá em favelas conectadas a essas 

grandes cidades. 
o Atualmente, existem mais de 100 milhões de crianças de rua nas megacidades; elas 

vivem e dormem na rua. 
 
● O número de jovens com menos de 20 anos continuará a crescer 
2000 - 2.383 bilhões em 20 
2005 - 2,404 bilhões, um aumento de 21 milhões em 5 anos 
2010 - 2,436 bilhões, um aumento de 32 milhões em 5 anos 
 
O problema não é a colheita. É a falta de TRABALHADORES. 
Então disse aos seus discípulos: "A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.”  
Mateus 9:37 (NVI) 
 
"porque "todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo". Como, pois, invocarão aquele em 
quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não 
houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: "Como são 
belos os pés dos que anunciam boas novas!"  
Romanos 10:13-15 (NVI)  
 
 

Missões todos os dias 
 
Ideias para desenvolver um coração missionário 
1. Crie um plano para convidar seus vizinhos a participar de eventos na igreja (cultos de Natal e 

Páscoa, séries de sermões evangelísticos, etc.). 

38 



2. Organize uma “Open House” para conhecer seus vizinhos. (Entregue os convites para que você faça 
contato cara a cara). 

3. Veja as escolas como um campo missionário. Seja um voluntário como acompanhante para viagens 
de campo, bailes, formatura ou associações de pais. 

4. Estabeleça um quarto de hóspedes em sua casa para abrigar missionários e pastores. 
5. Convide um amigo para ir ao cinema com você e depois, durante o café, utilize o filme para discutir 

sua visão da vida. 
6. Memorize Lucas 19:10 e crie uma lista das possíveis pessoas “perdidas” que você gostaria de 

alcançar em sua área. Veja “Plano de alcance aos amigos”. 
7. Convide algumas pessoas de outras culturas para uma discussão sobre a questão: "O que você 

acha que é um cristão?" 
8. Faça uma lista de vários grupos étnicos e culturais que você encontra. 
9. Memorize I João 3:16-18. 
10. Participe de um evento cultural ou etnicamente distinto em um esforço para entender as culturas em 

torno de sua área. 
11. Leia Mateus 25 e tente identificar um projeto por mês que você pode fazer pelos tipos de pessoas 

que Jesus lista. 
12. Ore pelo país no rótulo de suas roupas. 
13. Obtenha um mapa atualizado do mundo e coloque-o em destaque para provocar a oração. 
14. Ore por uma semana pelos países muçulmanos do Norte da África, Oriente Médio, Sul da Ásia e 

Indonésia. 
15. Inicie uma conexão por e-mail ou cartas com qualquer um de nossos missionários internacionais de 

longo prazo. 
 

COMO PARTICIPAR DO QUE DEUS ESTÁ FAZENDO 
“Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem". João 13:17 (NVI) 
 
1. Use o Plano de alcance aos amigos para alcançar seus familiares e amigos.  
2. Ore pelos missionários e por missões. 
3. Participe de uma viagem missionária de curto prazo. 
4. Use algumas das “ideias para desenvolver um coração missionário”. 
 

Compromisso de missão de vida 
 

Eu assumo um compromisso com Deus... 
● De me preparar (1 Pedro 3:15):  
● De compartilhar a história de como eu vim a crer em Cristo. 
● De compartilhar a boa nova por meio da qual eu me tornei um crente em Cristo. 
● De alcançar com o amor de Cristo os não crentes do meu círculo de influência. 
● De compartilhar minha história de fé e as Boas Novas enquanto o Espírito Santo me guia. 
● De ajudar a fazer discípulos por meio de “Vem – Cresça – Sirva – Vá”. 
● De compreender e apoiar as oportunidades de evangelismo 

o Oportunidades de Evangelismo Local. 
o Oportunidades de Evangelismo em outras culturas. 
o Oportunidades de Evangelismo Internacional. 

 

39 



Eu dedico o resto da minha vida a ser um mensageiro da boa-nova de Deus para outras pessoas e a 
usar meu tempo, meu talento e meus recursos para o Seu reino, independentemente de onde ele leve 
ou do que custar. 

 
“Invista e Convide” Sumário 

● Identifique o seu Círculo de Influência 
● O Círculo de Influência da sua igreja 
● Passos práticos para investir e convidar 

o 1 - Começar - Iniciar ou continuar uma amizade 
o 2 - Construir - Construir relacionamentos participando de atividades junto 
o 3 - Aprofundar - Aprofundar amizades convidando seus amigos para participarem de 

eventos espirituais 
o 4 - Escolher - Dar aos seus amigos a oportunidade de tomar uma decisão de se tornar 

um seguidor de Cristo 
● Plano de alcance aos amigos 
● Seja um Cristão de classe mundial 

o O estado do cristianismo no mundo 
o Muitos missionários são de nações em desenvolvimento 
o A situação do mundo hoje 

● Missões todos os dias 
o Ideias para desenvolver um coração missionário 
o Como participar do que Deus está fazendo 
o Compromisso de missão de vida 
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