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INTRODUÇÃO



“
Pois não me envergonho do  

EVANGELHO, 
porque é o 

PODER DE DEUS 
para a 

SALVAÇÃO 
de todo aquele que crê.

ROMANOS 1.16 (NAA)



O EVANGELHO SÃO 
BOAS NOVAS A SEREM 
PROCLAMADAS, QUE 
NADA PERDERAM 
DE SEU PODER PARA 
SALVAR. OS GRUPOS 
DE AVANÇO IRÃO 
EQUIPAR, ENCORAJAR 
E FORTALECER A 
IGREJA PARA O 
EVANGELISMO POR 
MEIO DE GRUPOS DE 
MENTORIA, ENQUANTO 
A MOBILIZARÃO E 
DESENVOLVERÃO O 
DOM DE EVANGELISMO.
 

Advance é o movimento global que existe 
para apoiar a igreja como um todo para levar 
todo o evangelho para todo o mundo, para 
toda a glória de Deus. Para isso presta apoio 
a este objetivo por meio de uma variedade de 
treinamentos, recursos e iniciativas de network 
- sendo a ferramenta primordial para isso os 
chamados Grupos de Avanço.

Por meio de encontros mensais, quem 
participa dos Grupos de Avanço recebe ensino, 
aperfeiçoa (uns aos outros) por meio de 
conversas, e partilha abertamente de sua vida 
pessoal e espiritual. Novidades e encorajamento 
são partilhados entre os participantes, entre os 
encontros do grupo, sobre as oportunidades 
que os membros tiveram para partilhar o 
Evangelho e de ajudar uns aos outros nesse 
trilhar. 

Depois do primeiro ano como parte de um 
Grupo de Avanço, cada membro do grupo 
é encorajado - ainda como parte do grupo 
original - a começar o seu próprio novo Grupo 
de Avanço, com até 12 outras pessoas, que 
queiram crescer na paixão e na capacidade de 
partilhar o Evangelho.

O movimento cresceu a partir do primeiro 
grupo em Manchester, Inglaterra, tornando-se 
um movimento global de milhares de grupos 
que se reúnem mensalmente ao redor do 
mundo. Todos estão comprometidos em 
alimentar a paixão pelo Evangelho, de 
um coração que pulsa pelo perdido, e um 
compromisso com o evangelismo através de 
apoio prático e espiritual. O movimento visa 
aumentar o número de cristãos que desejam 
partilhar o Evangelho com confiança, sem terem 

O EVANGELHO. 
THERE IS NO PLAN B. 
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vergonha, e em toda e qualquer oportunidade 
que Deus fornece a cada dia.

CINCO PRINCÍPIOS DO 
MOVIMENTO 

1. ENCONTROS REGULARES
Os encontros mensais devem ser uma 
prioridade máxima para os membros do 
grupo. É essencial que ao entrar no grupo, a 
pessoa se comprometa com os encontros. Os 
participantes do grupo devem ser encorajados 
a encarar estes encontros com seriedade - seus 
membros devem fazer tudo o que puderem 
para evitar marcar outros compromissos que 
possam impedi-los de participar quando uma 
data for combinada. Um compromisso profundo 
em ser preparado para a obra que Deus nos 
chamou é um elemento fundamental da jornada 
do Grupo de Avanço.

2. APERFEIÇOAMENTO
Cada encontro mensal fornece um tempo 
significativo para estudar a Bíblia em busca de 
um conhecimento mais profundo do Evangelho. 
Os encontros também oferecem oportunidades 
para a crítica saudável - uns dos outros - da 
compreensão e aplicação do evangelismo e do 
Evangelho, principalmente por meio de tempo 
de conversa.

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS
Uma autoavaliação honesta por meio de 
questionários de feedback e o compartilhar 
aberto nos encontros do grupo foram 
concebidos para garantir que os membros do 
Grupo de Avanço vivam de forma responsável e 
santa, à medida que procuram ser fiéis no viver 
e partilhar do Evangelho.  

4. COMUNICAÇÃO
Manter uns aos outros atualizados com 
oportunidades para evangelizar, pedidos 
de oração e histórias de salvação por e-mail 
ou mensagens de texto garantem que as 
pessoas apoiem umas às outras como numa 
comunidade. Manter-se conectado entre os 

encontros também cria uma dinâmica mais de 
“família” dentro do grupo.

5. MULTIPLICAÇÃO
Os membros do Grupo de Avanço devem 
se comprometer a explorar o conceito da 
multiplicação, com o objetivo de cada membro 
assumir seu próprio grupo (enquanto continua 
no grupo original) depois de seu primeiro ano. 
Os recursos do AVANÇO (como este) devem 
tornar este processo o mais simples possível.

ISTO É PARA MIM? 
A Bíblia nos diz que o papel do evangelista é 
um dom específico de Deus para a construção 
de sua igreja (Efésios 4.11-12). O evangelista será 
frutífero ao atrair pessoas a Cristo, à medida 
que partilha do Evangelho, mas também será 
frutífero no capacitar e estimular toda a igreja a 
ser testemunha fiel do Evangelho.

Entretanto, os Grupos de Avanço não são 
apenas para aqueles que consideram ter 
recebido esse dom, ou terem sido chamados 
para o papel específico (às vezes chamado 
‘ofício’) de evangelista - são para qualquer 
um que queira aumentar sua compreensão do 
Evangelho e sua capacidade de partilhá-lo. A 
Grande Comissão de Jesus de irmos a todo 
mundo e fazermos discípulos é para todos os 
crentes. Por isso, evangelizar é tarefa de todo 
cristão. Quer tenhamos recebido ou não o dom 
de evangelismo, todos somos chamados para 
“fazer a obra de um evangelista”, ao revelar 
Cristo para o mundo em nossas palavras e 
atitudes (2 Timóteo 4.1-5 - NVI).

Utilizamos a palavra ‘evangelista’ no 
Guia de Grupo de Avanço para nos 
referir a qualquer pessoa engajada no 
evangelismo, não apenas aqueles que 
reconhecem um dom específico ou um 
chamado para serem evangelistas.

Quer você tenha oportunidades de pregar de 
um púlpito ou seja um apaixonado por alcançar 
aqueles que encontra pessoalmente na sua vida 
diária, estas três perguntas simples irão ajudá-lo 
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a decidir se ingressar num (ou começar um) 
Grupo de Avanço é para você: 

FÉ
Você acredita que o Evangelho não perdeu o 
seu poder, e é a única forma por meio da qual 
uma pessoa pode conhecer a vida verdadeira e 
a salvação?

CLAREZA
Você quer partilhar do Evangelho com clareza 
sempre que tiver uma oportunidade?

CONVITE
Você deseja estender um convite à esperança 
do Evangelho, e ver as pessoas caminharem 
na direção de um relacionamento eterno com 
Jesus?

Se sua resposta a essas três perguntas for ‘sim’, 
então AVANÇO para você. Comece formando 
um pequeno grupo com outras pessoas que 
também responderam sim a estas perguntas, 
utilize este Guia de Mentoreamento de Grupo de 
Avanço para começar esta jornada juntos.

O GUIA DOS ENCONTROS
Este guia inclui o material para os encontros 
de, no mínimo, 3 anos de encontros mensais 
seguidos do Grupo de Avanço. Se você é um 
evangelista experiente, ou tem confiança para 
liderar grupos desse tipo, talvez queira utilizar 
o material dos encontros apenas como um 
ponto de partida - adicionando e adaptando o 
conteúdo para suprir as necessidades de seu 
grupo e utilizando sua própria experiência. Ou, 
se tudo isso é uma novidade para você, então 
sinta-se livre para seguir os encontros palavra 
por palavra e instrução por instrução - você 
terá tudo o que precisa para que cresçam como 
grupo.

ANO UM 
Os primeiros doze encontros foram planejados 
para fornecer uma compreensão do Evangelho, 
do evangelismo, e do caráter de um evangelista. 
Os encontros são divididos em seções que 

cobrem cinco características de um evangelista 
(depois do encontro introdutório - Encontro 
Um). 

ENCONTROS DOIS - QUATRO: 
EVANGELISTAS QUE ENSINAM A BÍBLIA -  
CONHEÇA PROFUNDAMENTE O 
EVANGELHO
Precisamos conhecer profundamente a 
mensagem que proclamamos. Para isto, 
precisamos nos comprometer a ler e estudar a 
Palavra de Deus para que nossa proclamação 
não seja baseada em nossas próprias ideias e 
deduções, mas naquilo que Deus diz. Somos 
chamados e comissionados não apenas para ser 
evangelistas, mas evangelistas que ensinam a 
Bíblia e que partilham a verdade, não opiniões. 
Estes três encontros irão abordar o Evangelho 
e o evangelismo à luz do que a Bíblia nos ensina 
acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

ENCONTROS CINCO - SEIS: 
EVANGELISTAS QUE ORAM - 
HAJA NO PODER DO ESPÍRITO
Devemos nos submeter ao poder do Espírito 
Santo para a tarefa do evangelismo, pois não 
é o nosso poder, mas o poder de Deus que 
traz salvação. Devemos nos comprometer a 
viver em espírito de oração, pedindo a Deus 
que nos conceda oportunidade de partilhar 
nossa fé e, como resultado, possamos ver vidas 
transformadas. Estes encontros exploram a 
vida espiritual de um evangelista e fornecem 
oportunidades para investigarmos nossa 
própria vida devocional e o impacto direto que 
ela tem em nosso evangelismo. 

ENCONTROS SETE - OITO: 
EVANGELISTAS RESPONSÁVEIS - 
VIVA UMA VIDA SANTA
Santidade é o coração do Evangelho. Partilhar 
o poder transformador do Evangelho de 
uma forma autêntica significa viver uma vida 
responsável, onde nossa vida “no palco” é igual 
à nossa vida “nos bastidores”. Comemorar uns 
com os outros o sucesso e permanecer juntos 
em meio a uma queda é crucial, à medida 
que buscamos crescer como pessoas santas 
que partilham uma mensagem santa. Estes 
encontros focam atenção sobre a santidade 
do evangelista, afirmando a necessidade de 
prestação de contas e a posição de humildade 

IN
T

R
O

D
U

Ç
Ã

O

11GUIA DE MENTORIA



como características principais daqueles que 
servem a Jesus. 

ENCONTROS NOVE - DEZ: 
EVANGELISTAS COMPROMETIDOS - 
SEJA INTENCIONAL EM SUA TAREFA
A intencionalidade é chave para o evangelismo. 
Devemos estar conscientes das oportunidades 
diárias — e aproveitá-las — para partilhar do 
amor de Deus, não simplesmente contando 
a história de Jesus, mas convidando aqueles 
que a ouvem para a nova vida que Ele oferece, 
ajudando-os a começar uma jornada de 
discipulado. Estes encontros exploram dois 
elementos distintos no dotar de Deus para 
o evangelismo: maiores oportunidades para 
partilhar de forma corajosa o Evangelho a cada 
dia, e disposição de convidar pessoas para 
o Reino de Deus como o propósito de cada 
oportunidade evangelística.

ENCONTRO ONZE: 
EVANGELISTAS QUE INSPIRAM - 
ENCORAJE SUA IGREJA PARA 
TESTEMUNHAR 
À medida em que partilhamos o Evangelho 
para um mundo que precisa dele, também 
precisamos encorajar a igreja a fazer o mesmo. 
O Evangelismo é o dever de todo cristão, então 
encorajar e incentivar a igreja para essa tarefa 
também deve ser um compromisso assumido 
por cada Evangelista. Este encontro explora o 
papel do evangelista como um encorajador para 
a igreja manter o testemunho dos cristãos como 
central para quem somos como seguidores de 
Jesus. 

ENCONTRO DOZE: 
RETIRO 
Cada ano de AVANÇO chega ao fim com um 
Retiro específico, e o Encontro Doze oferece 
a estrutura e algum conteúdo sugerido para 
fornecer ao seu grupo a oportunidade de refletir 
em tudo que foi aprendido durante o ano, tudo 
o que foi realizado por vocês e através de vocês 
pela graça de Deus, e visando olhar para frente, 
para aquilo que nos aguarda.

ANO DOIS 
Os 12 encontros do ano 2 alternam entre 
explorar os desafios e o fruto do evangelismo..

ENCONTRO UM:  
INTRODUÇÃO
Este primeiro encontro aborda os temas de 
desafio e o fruto que será explorado neste ano.

ENCONTRO DOIS: 
O DESAFIO QUE VEM DE DEUS
Este encontro explora o desafio de Deus para 
nós de O adorarmos de forma obediente, em 
espírito e em verdade, e o que isto significa para 
o nosso evangelismo no mundo. 

ENCONTRO TRÊS: 
O FRUTO NO DISCÍPULO
Neste encontro iremos analisar o que significa 
viver com autocontrole - não como uma tarefa 
religiosa, mas como um desejo de ser fiel 
Àquele que é eternamente fiel a nós. 

ENCONTRO QUATRO: 
O DESAFIO QUE VEM DO NOSSO 
INTERIOR
Este encontro tem seu foco na pressão que 
colocamos em nós mesmos para atingir um 
desempenho de certos padrões e níveis de 
sucesso, e o perigo da comparação.

ENCONTRO CINCO: 
O FRUTO CONTIDO NA MENSAGEM
O encontro cinco considera o fruto no coração 
da mensagem do Evangelho - a bondade do Rei 
de toda criação, que oferece ao mundo a paz 
de seu reino perfeito em lugar do caos de nossa 
rebelião.

ENCONTRO SEIS: 
O DESAFIO QUE VEM DO MUNDO
Este encontro aponta para os desafios vindos 
do mundo que podemos enfrentar - O temor 
aos homens que pode nos tornar ineficazes, e a 
ameaça ou a realidade de perseguição real. 

ENCONTRO SETE: 
O FRUTO CONTIDO NO MENSAGEIRO
No encontro 7, desvendamos o que significa 
ser mensageiros que vão ao mundo inteiro 
com a bondade de Deus, revelando o júbilo de 
conhecer a Jesus em tudo o que dizem e fazem. 

Advance12



ENCONTRO OITO: 
O DESAFIO QUE VEM DO INIMIGO
Este encontro lida com o desafio da batalha 
espiritual e de como podemos estar cientes do 
inimigo e lutar contra ele. Satanás nos tenta 
com várias formas de pecado que podem 
manchar ou desqualificar o nosso ministério, e 
ele adora nos enganar e acusar, na tentativa de 
destruir nossa fé. 

ENCONTRO NOVE: 
O FRUTO CONTIDO NO MÉTODO
O Encontro Nove explora a forma como 
qualquer método evangelístico que utilizamos 
será revestido de poder pela obra do Espírito 
Santo em nossa vida, à medida que adentramos 
no mundo com humildade e ternura, 
expectantes de que Deus irá realizar o que só 
Ele pode fazer por meio de nossos esforços.

ENCONTRO DEZ: 
O DESAFIO VINDO DA FAMÍLIA
O desafio final que exploraremos vem de 
nossa própria família da igreja. Lembramos 
da importância da comunhão para que não 
nos tornemos isolados, e do nosso papel de 
continuamente motivar a igreja a lembrar-se do 
Evangelho e de nossa grata responsabilidade 
como seus mensageiros, sempre que a 
distração ou apatia queiram interferir.

ENCONTRO ONZE: 
O FRUTO NO MUNDO
O encontro final do Ano Dois antes do retiro 
anual se concentra no que significa ver o fruto 
duradouro do amor em nossas vidas e na vida 
daqueles com quem partilhamos a mensagem 
do Evangelho. 

ENCONTRO DOZE: 
RETIRO
Assim como no Ano Um, o Ano Dois se encerra 
com um retiro. O Encontro Doze irá mostrar 
a você a estrutura e o conteúdo, assim como 
ideias adicionais para esse tempo juntos. 
Trata-se de uma oportunidade para ser criativo 
e investir mais tempo neste encontro do que o 
seu grupo iria permitir normalmente, à medida 
que você reflete no seu segundo ano como 
Grupo de Avanço e em como Deus tem agido.

ANO TRÊS 
No terceiro ano, seu Grupo de Avanço 
começará a se afastar do material desenvolvido 
para os primeiros dois anos, sendo, como 
alternativa, apresentado a diversas opções e 
recursos com os quais você poderá desenvolver 
seu grupo de forma mais personalizada.

O Ano Três proporciona seis encontros 
adicionais, todos relacionados à prática do 
evangelismo, que podem ser explorados em 
qualquer ordem. Também existe um encontro 
em forma de retiro que você poderá utilizar ao 
final do seu terceiro ano.

Além desses seis encontros completos e 
o retiro, ainda há ideias para mais catorze 
encontros a serem consideradas. 

Você também encontrará seis artigos chamados 
‘Uma Coisa’, escritos por uma variedade de 
pessoas com experiência significativa em 
evangelismo, todas partilhando aquilo que 
gostariam de ter aprendido quando começaram 
a evangelizar. Estas breves reflexões podem 
ser utilizadas para induzir a um estudo mais 
aprofundado da Bíblia e conversas acerca de 
um tópico, utilizando a referência bíblica e 

as perguntas fornecidas. Você pode encontrar 
mais artigos ‘Uma Coisa’ em advancegroups.
org, juntamente com uma série de Podcasts 
com o mesmo nome. 

Por fim, no Ano Três, também providenciamos 
um guia para utilização de outros recursos do 
AVANCE, tais como a série Proclamadores, 
como base para o tempo em grupo durante 
vários meses. 

O Ano Três resume-se às opções, à medida 
que você busca cada vez mais adaptar 
o desenvolvimento de seu grupo às suas 
necessidades específicas, enquanto continua 
comprometido com os cinco princípios 
principais do movimento.

DIRIGINDO UM GRUPO 
Incentive um grupo de até doze pessoas a se 
reunir uma vez por mês por cerca de duas 
horas. Grupos com pessoas do mesmo sexo 
normalmente funcionam melhor quando se 

IN
T

R
O

D
U

Ç
Ã

O

13GUIA DE MENTORIA



trata de prestação de contas, mas isto não é 
essencial.

LÍDER OU FACILITADOR?
Você pode estar se perguntando se é a melhor 
pessoa para liderar um Grupo de Avanço. Há 
duas formas de pensar na condução de um 
grupo: como líder ou como facilitador. 

Líderes normalmente são pessoas com alguma 
experiência no evangelismo, e provavelmente 
alguma experiência em liderar outros via ensino 
e troca de ideias.

Facilitadores são pessoas que querem iniciar 
um Grupo de Avanço sem se tornarem seu 
líder - assumem a responsabilidade de começar 
o grupo, aí percorre o material do encontro em 
nome do grupo (ou concordam em partilhar a 
responsabilidade ao longo do caminho).

Seja trazendo sua própria experiência para 
o grupo ou apoiando-se completamente no 
material contido neste guia, liderar um Grupo 
de Avanço tem mais a ver com comprometer-se 
com os valores fundamentais do que qualquer 
outra coisa. Seja como for, é importante que o 
grupo perceba se tratar de uma experiência de 
aprendizado em conjunto, onde todos crescem 
juntos. 

Para um guia simples de dez passos de 
como começar um Grupo de Avanço, veja 
a página 245.

DETALHAMENTO DOS 
ENCONTROS 
Cada encontro começa com uma breve 
introdução e um resumo de uma linha - O 
Encontro em Uma Frase. 

O Contexto do encontro oferece o pano de 
fundo para o encontro. Você deve ler isto 
antes de liderar um encontro, para obter uma 
compreensão mais profunda do seu formato. 
Talvez você queira incorporar parte deste 
material ao encontro se tiver tempo para isso, 
mas seu primordial propósito é ajudá-lo, à 

medida que você se prepara para liderar seu 
grupo no encontro.

Cada encontro começa com um tempo de Pôr 
o Papo em Dia. Nos primeiros encontros isso se 
resume em conhecer melhor uns aos outros e 
explorar como o grupo irá funcionar.  À medida 
que os encontros progridem, dá-se mais tempo 
para partilhar histórias uns com os outros e 
dar um feedback da Aplicação do encontro 
anterior.

Aí vem o tempo para Oração. Não existe uma 
Diretriz sobre a duração desta parte, nem um 
meio certo ou errado de fazê-lo. Vocês podem 
orar como grupo ou em duplas, por um tempo 
curto ou mais prolongado. 

A parte principal de Ensino vem em seguida, 
e inclui as referências das Escrituras, citações 
e pontos para discussão em grupo. É nessa 
parte que você mais irá precisar ficar de olho no 
relógio. Ainda há mais tempo reservado para 
discussão em grupo adiante, e você precisará 
deixar espaço para o tempo de prestação de 
contas ao final do encontro. Não permita que o 
tempo fique espremido ao aprofundar demais 
algum ponto do seu ensino!

Depois do Ensino vem a parte da Discussão 
em Grupo, que inclui algumas perguntas e uma 
citação relacionada ao tópico do encontro. É 
provável que você não terá tempo para abordar 
tudo aqui, mas fato é que nós incluímos mais 
conteúdo do que você irá precisar, então 
escolha o que será mais útil. Não sinta como se 
tivesse que correr nessa parte para terminar 
tudo - escolha alguns poucos elementos para 
focar sua atenção.

Cada encontro traz uma parte de Aplicação 
ao final, que é algo para o grupo fazer antes do 
próximo encontro. Tenha liberdade para usar 
suas próprias ideias aqui, se você preferir.

A seguir vem outro momento de Oração, 
desta vez norteado acerca do que orar à luz 
do encontro, mas tenha liberdade na forma de 
conduzir e na duração desse período.

Por fim, cada encontro se encerra com um 
tempo de Prestação de Contas, que envolve 
uma reflexão específica relacionada ao encontro 
junto com as fichas de auto-avaliação, que 
devem ser finalizadas, partilhadas e colocadas 
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em oração. Você pode fotocopiar as fichas ao 
final deste guia ou fazer o download da versão 
em PDF no site advancegroups.org. 

Se ainda não agendou a próxima reunião, 
faça isso antes de encerrar o tempo juntos. É 
sempre mais fácil estabelecer uma data quando 
todos estão juntos. A parte Não Se Esqueça… 
inclui um lembrete de alguma coisa com que 
seu grupo pode se envolver no site ou uma 
característica do AVANÇO que pode ajudá-los 
no processo.

Os Encontros do Grupo de Avanço funcionam 
melhor quando duram cerca de duas horas. 
Você irá notar uma sugestão de tempo para 
cada parte do encontro, mas fique à vontade 
para adaptar esses períodos para seu grupo, e a 
duração dos encontros como um todo.

ELEMENTOS OPCIONAIS DOS 
ENCONTROS  
FOCO ESPECÍFICO DE ORAÇÃO 
Separe um tempo para todos orarem por 
algumas pessoas do grupo - por sua vida, 
família, ministério e por qualquer outra coisa 
que necessitem. Se você possui um grupo 
maior, pode pensar numa forma do grupo 
orar por todos a cada três encontros, e depois 
começar novamente.

EXERCÍCIOS PRÁTICOS
Talvez você queira sair com todos durante uma 
hora e colocar em prática aquilo que vocês 
discutiram e pelo quê oraram, com evangelismo 
pessoal, ou outra forma de expressão prática de 
evangelismo. Os grupos foram concebidos para 
ajudar a nos prepararmos para o evangelismo, 
mas pode-se separar tempo para praticar o 
evangelismo também. É importante que nosso 
treinamento em evangelismo não seja apenas 
informação e inspiração, mas também prática. 
Isso não apenas oferece oportunidades para 
que o objetivo final de nossos Encontros sejam 
atingidos - fidelidade ao partilhar o Evangelho 
- mas também permite que aprendamos na 
prática aquilo que não podemos aprender 
apenas com ensino e discussão em grupo. 
Separe um tempo para conversar e receber 
feedback dessas experiências.  
 
VISITANTES ESPECIAIS 
Se você tiver acesso a um palestrante ou 
convidado que possa contribuir com o tempo 

de ensino e discussão em grupo, trazendo 
experiências diferentes ou algo novo para o 
grupo, convide-o para participar do grupo 
eventualmente.

DICAS ÚTEIS PARA DIRIGIR UM GRUPO 
1. Agende as reuniões do grupo com o 

máximo de antecedência que puder e 
mantenha as datas scomo priorida-des 
(antecedência de um semestre ou mais, se 
possível). Uma ferramenta online como o 
Calendário do Goo-gle pode ser útil para 
isso. 

2. WhatsApp, Signal, Messenger do Facebook, 
Telegram ou qualquer outro aplicativo 
de mensagens instantâneas irá funcionar 
bem para comunicados do grupo, pedidos 
de oração e relatos de salvação entre os 
encontros do grupo. Escolha um aplicativo 
que todos se sintam à vontade em usar 
e, como líder do grupo, dê o exemplo 
de engajamento no grupo, enviando 
mensagens com frequência. Conte suas 
histórias, peça às pessoas para en-viarem 
pedidos de oração, forneça os links para 
recursos, podcasts e clips do YouTube. 
Se você der um bom exemplo, os outros 
participarão também.

3. Comida pode ser uma boa desculpa para 
reunir as pessoas, então por quê não 
realizar os encontros junto com alguma 
refeição?

4. Incentive as pessoas de seu grupo a 
começar a pensar logo em iniciar seus 
próprios grupos, e quando for mui-to tarde 
para novas pessoas ingressarem no grupo 
principal, elas podem ser encaminhadas 
para um dos gru-pos que irão começar a 
partir do seu.

5. Realize os encontros num lugar onde as 
pessoas se sintam à vontade para debater, 
orar e para partilhar duran-te o período 
de prestação de contas. Um lugar público 
como uma lanchonete pode funcionar bem 
para alguns, mas outros podem preferir 
um lugar com maior privacidade. Pense 
nisso com cuidado. Encontros virtuais 
po-dem funcionar bem, mas procure fazer 
encontros presenciais, sempre que possível. 
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“
Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e 
mortos, pela sua manifestação e pelo seu Reino, peço a você 

com insistência que: 

PREGUE A PALAVRA 
Insista, quer seja oportuno, quer 
não, corrija, repreenda, exorte 
com toda a paciência e doutrina. 

Pois virá o tempo em que não suportarão a  
S Ã  D O U T R I N A ; pelo contrário, se rodearão de 
mestres segundo as suas próprias cobiças, como 
que sentindo COCEIRA NOS OUVIDOS. 
Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade,  

entregando-se às fábulas. 

Mas você    S E JA  S Ó B R I O  E M  T O DA S 
A S  CO I S A S , suporte as aflições, faça 
o trabalho de um evangelista, cumpra 

plenamente o seu ministério.

2 TIMÓTEO 4.1-5 (NAA)



Utilize seu primeiro encontro 
em grupo como uma 
oportunidade de conhecerem 
uns aos outros e estabelecer 
a estrutura para aquilo que 
será o grupo. Junto com essa 
apresentação, você começará 
um diálogo sobre o que é 
evangelismo e explorará 
as cinco características do 
evangelista.

O ENCONTRO EM UMA FRASE
Ao longo dos próximos doze encontros do 
Grupo de Avanço, cresceremos juntos nas cinco 
características do evangelismo, encorajando 
e aparelhando uns aos outros à medida que 
confiamos na capacitação de Deus para essa 
tarefa.

CONTEXTO DO ENCONTRO
Um bom início para dar as boas vindas às 
pessoas para a jornada do Grupo de Avanço 
e começar uma discussão em grupo sobre 
evangelismo é lembrar que o chamado para o 
evangelismo é pessoal. Note como Jesus chama 
André e Pedro para segui-Lo em Marcos 1.16-18. 
Ele chama os jovens pescadores na praia e 
pede que eles deixem as redes (seu negócio) 
e O sigam, pois Ele irá ensiná-los a pescarem 
pessoas. Deus te chama utilizando exatamente 
as mesmas palavras hoje? A menos que você 
tenha o mesmo trabalho daqueles dois irmãos, 
provavelmente não. Jesus chamou André e 
Pedro pessoalmente, utilizando a metáfora da 
pesca como um ponto de conexão.

Deus chama a cada um de nós pessoalmente 
para a missão dele, conectando nossas paixões 
com oportunidades, para dar sentido a Quem 
Deus é. Quer você seja musicista, artista, 
cientista, 

enfermeiro(a), empresário(a)... Qualquer 
que seja sua vocação ou talento, Deus pode 
utilizá-los para criar oportunidades para você 
proclamar Suas boas novas.

O alvo do evangelismo é conectar pessoas 
às boas novas de Deus. Pensando mais 
profundamente, a mensagem do evangelismo 
é um chamado a colocar nossa fé em Jesus 
Cristo - confiar nele e obedecê-lo, para 
que abandonemos nossa rejeição a Deus e 
comecemos a aceitar Seu senhorio. Quando 
reconhecemos que fomos criados para 
Ele, compreendemos o que é adoração e 
experimentamos o poder transformador do 
Espírito Santo em nossa vida. Experimentamos 
a plenitude de vida quando tornamos nossa 
vida uma expressão viva de adoração por meio 
de obediência, sacrifício, fé e amor (Gálatas 
5.13-26).

Em Êxodo 8.1, Deus diz a Moisés para ir ao 
faraó com a mensagem: ‘Deixe meu povo ir…’. 
Hoje, o desejo de Deus é libertar os cativos de 
seu pecado. Como Moisés, somos chamados 
a ir ao mundo e proclamar uma mensagem de 
liberdade: não há mais necessidade de sermos 
escravos, pois Deus tornou possível vivermos 
em liberdade através de Jesus e do poder de 
Seu Espírito (Romanos 8.2). O propósito do 
evangelismo é o mesmo que havia para Moisés e 
o povo de Israel - adoração.

ENCONTRO UM 
BEM-VINDO AO GRUPO DE AVANÇO 
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‘Deixe meu povo sair para me adorar’

ÊXODO 8.1 (NVT)

Devemos ser adoradores que testemunham, 
para que outros venham a adorar e 
testemunhar.

GUIA DO ENCONTRO 

COLOCANDO O PAPO EM DIA (20-30 
MIN)
Separe um tempo para apresentar a todos no 
grupo e comecem a se conhecer uns aos outros. 
Você pode utilizar um “quebra-gelo”, ou apenas 
pedir que um a um, todos partilhem alguma 
informação sobre si. Depois disso, faça uma 
apresentação ou leia a parte de Introdução na 
página 9 como uma forma de explicar como 
o grupo funcionará e como serão os meses 
seguintes.

ORAÇÃO
Separem um tempo para orar ao Senhor por 
toda a jornada do Grupo de Avanço, e também 
por pedidos específicos que podem ter surgido 
no período de bate-papo.

ENSINO (20-30 MIN)
Aborde o material de ensino a seguir da 
forma que desejarem, seja lendo palavra por 
palavra, ou trabalhando dentro de sua própria 
apresentação.

‘Mas minha vida não vale coisa alguma para 
mim, a menos que eu a use para completar 
minha carreira e a missão que me foi 
confiada pelo Senhor Jesus: dar testemunho 
das boas-novas da graça de Deus’

ATOS 20.24 (NVT)

Simplificando, ‘evangelizar’ significa ‘proclamar as boas-novas’. 
As boas-novas são a mensagem de Jesus: que a 
humanidade pecadora e rebelde foi reconciliada com Deus por 
meio da obra salvadora de Jesus Cristo. Podemos conhecer 
a vida eterna hoje e para sempre, e desfrutar de um 

relacionamento restaurado com Deus, uma vez que Cristo 
tomou sobre Si a morte que merecíamos. 

Veja essas duas definições de evangelismo::

‘A proclamação do Cristo histórico e 
bíblico como Salvador e Senhor, como 
uma forma de persuadir as pessoas a 
virem pessoalmente a Ele, e assim serem 
reconciliadas com Deus.’ 

PACTO DE LAUSANNE

‘Evangelismo é a proclamação com poder 
vindo do Espírito Santo das boas-novas de 
Jesus Cristo para um mundo pecador, na 
esperança de que possa receber o perdão 
de Deus e conhecer Seu senhorio, amor e 
vida hoje e eternamente’

Diálogo: O que podemos aprender acerca 
da tarefa do evangelismo a partir destes 
curtos resumos (algumas palavras foram 
destacadas para a discussão específica 
em grupo)?

Evangelismo requer uma mensagem verbal, 
uma apresentação do Jesus ressurreto, e um 
convite para que o ouvinte receba e aceite as 
boas-novas. Mas enquanto as palavras são 
essenciais para o evangelismo, precisamos 
nos empenhar para ir além da comunicação 
meramente verbal.

Evangelismo é uma atividade espiritual, e 
só é eficaz quando Deus atua em poder. 
Se evangelismo fosse apenas mudar o que 
as pessoas pensam, poderíamos confiar 
meramente na persuasão. Mas o evangelismo 
trata de salvação: por meio do partilhar da 
mensagem, o Espírito de Deus convence, 
concede fé e inicia a transformação de 
corações. Evangelismo sem o poder do Espírito 
não passa de marketing.  

‘A menos que haja uma demonstração 
do poder do Espírito, a proclamação 
do Evangelho será em vão. Não será 
evangelismo’

DAVID WATSON
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Por outro lado, parafraseando o evangelista 
Leonard Ravenhill, podemos confiar que 
qualquer método de evangelismo funcionará se 
Deus através dele operar. 

O propósito do evangelismo é formar discípulos 
- adoradores que adoram em espírito e em 
verdade (João 4.23). Os evangelistas, portanto, 
devem ser adoradores autênticos. Já se 
afirmou que adoração e evangelismo são dois 
lados de uma mesma moeda, e é verdade que 
nosso testemunho para o mundo é um ato de 
adoração - um ato de obediência e devoção ao 
nosso Rei.

Estes encontros do Grupo de Avanço irão 
ajudá-lo a amadurecer como autêntico 
adorador e a crescer nas cinco características 
principais de um evangelista.

EVANGELISTAS QUE ENSINAM A BÍBLIA
Precisamos conhecer profundamente a 
mensagem que proclamamos. Para isto, 
precisamos nos comprometer a ler e estudar a 
Palavra de Deus para que nossa proclamação 
não seja baseada em nossas próprias ideias e 
deduções, mas naquilo que Deus diz. 

EVANGELISTAS QUE ORAM
Devemos nos submeter ao poder do Espírito 
Santo para a tarefa do evangelismo, pois não é 
o nosso poder, mas o poder de Deus que traz 
salvação. Devemos nos comprometer a viver em 
constante contato com Deus (oração), pedindo 
a Ele que nos conceda oportunidades para 
partilhar nossa fé e, como resultado, ver vidas 
transformadas.

EVANGELISTAS QUE PRESTAM CONTAS
Santidade está no cerne do Evangelho. Partilhar 
o poder transformador do Evangelho de uma 
forma autêntica significa viver uma vida em 
que prestamos contas, onde nossa vida “no 
palco” é igual à nossa vida “nos bastidores”. 
Alegramo-nos uns com os outros com o sucesso 
e permanecemos juntos em meio às falhas, 
pois isso é crucial à medida que buscamos 
crescer como povo santo que compartilha uma 
mensagem santa.

EVANGELISTAS COMPROMISSADOS
A intencionalidade é chave para o evangelismo. 
Devemos estar conscientes das oportunidades 
diárias — e aproveitá-las — para partilhar do 
amor de Deus, não simplesmente contando 
a história de Jesus, mas convidando aqueles 
que a ouvem para a nova vida que Ele oferece, 
ajudando-os a começar uma jornada de 
discipulado. 

EVANGELISTAS QUE INSPIRAM
À medida em que partilhamos o Evangelho 
para um mundo que precisa dele, também 
precisamos encorajar a igreja a fazer o mesmo. 
Evangelismo é o dever de todo cristão, então 
encorajar e motivar a igreja para essa tarefa 
também deve ser um compromisso de cada 
Evangelista.  

Diálogo: Considerem estes cinco valores 
fundamentais. Em quais deles vocês 
enxergam suas áreas fortes ou fracas?

DISCUSSÃO EM GRUPO (15 MIN)
Explorem as perguntas a seguir e/ou a pergunta 
acima:

• Qual é o nosso papel no evangelismo e qual 
é o papel de Deus?

• Como temos certeza de que somos 
evangelistas autênticos e adoradores 
autênticos?

• Como vocês esperam crescer nos próximos 
meses por meio do Grupo de Avanço?

‘Se os pecadores serão condenados, que 
pelo menos pulem para o inferno passando 
por cima de nossos corpos. Se perecerem, 
que pereçam com nossos braços e mãos 
tocando os seus joelhos, implorando que 
fiquem. Se o inferno tiver de ser cheio, pelo 
menos que seja cheio apesar de nossos 
esforços, e que ninguém entre ali sem estar 
avisado e sem que se tenha intercedido por 
essa pessoa.’

CHARLES SPURGEON
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APLICAÇÃO (5 MIN)
Criem sua própria definição bíblica de 
evangelismo (citando as Escrituras, de 
preferência) e enviem para o grupo (veja 
Mensagens e Datas abaixo). O objetivo aqui 
não é uma definição com palavras perfeitas, 
mas expressar como vocês agora entendem o 
evangelismo, com base neste encontro e em 
outros pensamentos e reflexões. Se houver 
tempo no próximo encontro, vocês podem 
examinar juntos algumas dessas definições mais 
detalhadamente.

ORAÇÃO
Agradeçam a Deus por seu Evangelho 
maravilhoso. Agradeçam-no por permitir que 
façam parte de Sua obra salvífica no mundo. 
Peçam a Deus que os capacite a ser Seus 
mensageiros em palavras e ações, à medida que 
O adoram em espírito e em verdade. Peçam que 
Ele os ajude a crescer nas cinco características 
de um evangelista, à medida em que avançam e 
crescem juntos neste Grupo de Avanço.

PRESTAÇÃO DE CONTAS (5 MIN)
Olhem juntos as fichas de prestação de contas, 
preencham-nas e partilhem em duplas ou 
grupos pequenos. Terminem orando uns pelos 
outros.

MENSAGENS E DATAS (10 MIN)
Encerre o encontro pedindo que todos utilizem 
um aplicativo de mensagens que funcione 
para todos no grupo. WhatsApp e Facebook 
Messenger são gratuitos e funcionam bem. 
Crie um grupo para se comunicarem entre os 
encontros, com novidades, pedidos de oração, 
testemunhos, e assim por diante.

Por fim, agende a data para quantos encontros 
forem possíveis. Agendar um semestre inteiro 
é o ideal, para que todos possam reservar 
as datas com antecedência e torná-las uma 
prioridade.

NÃO SE ESQUEÇA…
Cada membro do grupo pode se registrar num 
Grupo de Avanço em  
advancegroups.org e receber um e-mail por 
mês com histórias encorajadoras dos Grupos 
de Avanço ao redor do mundo, links de ótimos 
recursos e as últimas notícias desse projeto.
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Neste encontro, você irá 
explorar a identidade do 
evangelista no que ela se 
relaciona com a identidade 
do próprio Deus e Sua história 
do Evangelho.

O ENCONTRO EM UMA FRASE
A identidade do evangelista é arraigada à 
identidade de Deus, o Pai: somos Seus filhos 
mensageiros.

O CONTEXTO DO ENCONTRO
No auge do ministério de Billy Graham, jovens 
cristãos eram inspirados a seguir seu exemplo 
e tornarem-se pregadores das boas novas. Nos 
últimos vinte anos tem havido uma mudança 
perceptível nas aspirações dos jovens cristãos. 
Quando antes o papel de um evangelista era 
visto como um ápice do serviço cristão, as 
aspirações mais comuns para os jovens cristãos 
hoje são frequentemente ser um ministro de 
louvor, um professor de jovens ou pastor de 
igreja. 

A igreja tem certamente se beneficiado de 
músicos talentosos, produtores de filmes 
e outras pessoas criativas utilizando seus 
talentos para ajudar outros em sua adoração 
pessoal ou coletiva, e Deus tem sido celebrado 
e glorificado por meio dos esforços destas 
pessoas fiéis. Entretanto, antes que uma pessoa 
se torne um verdadeiro adorador - um adorador 
em espírito e em verdade (João 4.23) - eles 
precisam ter escutado e aceitado o Evangelho 
(Romanos 10.14-17).

De forma similar, o papel do pastor ou mestre 
é essencial para o discipulado e não deve 
ser colocado de lado. Mas o pastor não terá 
uma congregação para cuidar se os assentos 
estiverem vazios por falta de engajamento 
missionário e evangelismo no mundo.

Levar pessoas a um lugar de adoração pura 
requer que expliquemos a elas o Evangelho e, 
com isso em mente, nenhum de nós deveria 
se esquivar de nossa responsabilidade de 
testemunhar acerca de nossa fé em Cristo para 
todas as pessoas, no poder do Espírito (Atos 
1.8). A Bíblia ensina que todos os crentes são 
chamados para fazer a obra de um evangelista 
(Mateus 28.19; 2 Timóteo 4.5), embora haja 
aqueles que foram chamados especificamente 
para serem evangelistas (Efésios 4.11). Para 
estas pessoas em especial, proclamar o 
Evangelho não é simplesmente um testemunho 
no dia-a-dia, mas o foco principal de sua vida.

GUIA DO ENCONTRO

COLOCANDO O PAPO EM DIA (20-30 
MIN)
Separe um tempo para um bate papo 
entre o grupo, para partilharem histórias, 
encorajamento, feedback das oportunidades 
e qualquer outra coisa que sirva de 
encorajamento para o grupo. Peça para o 
grupo partilhar suas definições bíblicas de 
evangelismo (Encontro Um - Aplicação) e 
troquem ideias sobre elas por alguns minutos, 

ENCONTRO DOIS 
A IDENTIDADE DO EVANGELISTA 
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como um resumo do último encontro. Para 
grupos menores, isso pode ser feito como 
um exercício de todo o grupo; para grupos 
maiores, talvez você queira dividir em grupos 
menores para essa conversa. Talvez seja válido 
relembrar o básico de como o grupo funciona 
para qualquer um que tenha perdido o primeiro 
encontro.

ORAÇÃO
Peçam a Deus pelo tempo juntos e orem por 
qualquer situação, positiva ou desafiadora, que 
tenha surgido no tempo de bate-papo.

ENSINO (20-30 MIN)
Aborde o material de ensino a seguir da forma 
que desejar, seja lendo palavra por palavra, ou 
trabalhando o conteúdo dentro de sua própria 
apresentação.

‘Eu lhe digo solenemente, na presença de 
Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará 
os vivos e os mortos quando vier para 
estabelecer seu reino: pregue a palavra. 
Esteja preparado, quer a ocasião seja 
favorável, quer não. Corrija, repreenda e 
encoraje com paciência e bom ensino.  Pois 
virá o tempo em que as pessoas já não 
escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os 
próprios desejos e buscarão mestres que 
lhes digam apenas aquilo que agrada seus 
ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão 
atrás de mitos. Você, porém, deve manter 
a sobriedade em todas as situações. Não 
tenha medo de sofrer. Trabalhe para 
anunciar as boas-novas e realize todo o 
ministério que lhe foi confiado’.

2 TIMÓTEO 4.1-5 (NAA)

O que significa ser chamado para ser um 
evangelista? Não são todos os crentes 
chamados para partilhar das boas-novas de 
Jesus Cristo para o mundo? A grande comissão 
de Jesus em Mateus 28 parece ser uma 
chamada geral para todos os Seus seguidores 
para que percorram todo o mundo e façam 
discípulos. Mas então nos deparamos com uma 
curta passagem em Efésios 4 (vv. 11-12) que 
destaca o papel específico de um evangelista, 
assim como o de pastor, professor, profeta e 
apóstolo, cada um para ser usado na construção 

do corpo de Cristo. Também encontramos um 
homem chamado Filipe em Atos, que recebeu 
o título específico de evangelista (Atos 21.8). 
O que devemos fazer com o chamado de 
um evangelista? É para todos ou para alguns 
poucos? 

Você deve conhecer as palavras de 2 Coríntios 
5.17, onde Paulo fala sobre tornar-se uma 
nova criatura em Cristo. Talvez você até tenha 
usado esse versículo ao partilhar o Evangelho 
anteriormente. Entretanto, normalmente não 
citamos o restante da passagem:

‘Logo, todo aquele que está em Cristo se 
tornou nova criação. A velha vida acabou, e 
uma nova vida teve início! E tudo isso vem 
de Deus, aquele que nos trouxe de volta 
para si por meio de Cristo e nos encarregou 
de reconciliar outros com ele. Pois, em 
Cristo, Deus estava reconciliando consigo 
o mundo, não levando mais em conta os 
pecados das pessoas. E ele nos deu esta 
mensagem maravilhosa de reconciliação. 
Agora, portanto, somos embaixadores 
de Cristo; Deus faz seu apelo por nosso 
intermédio. Falamos em nome de Cristo 
quando dizemos: “Reconciliem-se com 
Deus!”.

2 CORÍNTIOS 5.17-20 (NVT)

Diálogo: Como esta passagem da 
Bíblia se relaciona com as definições de 
evangelismo que foram partilhadas no 
início do encontro de hoje?

Deus está empenhado em reconciliar a criação 
consigo mesmo e quer que nós - seu povo 
reconciliado - sejamos embaixadores de sua 
mensagem transformadora. Isto não é apenas 
para evangelistas ‘profissionais’; é um chamado 
para todos os crentes. Entretanto, essa tarefa 
de embaixador pode soar, na prática, muito 
diferente de uma pessoa para outra. 

Pense nisso da seguinte forma: num time de 
futebol, cada jogador corre atrás do alvo de 
ganhar o jogo. Entretanto, os atacantes são 
aqueles com a maior responsabilidade de 
marcar gols. Isso não significa que os outros 
jogadores não possam ou não irão marcar gols 
de vez em quando, mas a função principal do 
atacante do time é fazer gols. 
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Outra ilustração que pode ajudar seria pensar 
num casamento. Qualquer convidado com um 
smartphone poderia tirar uma ótima fotografia 
para capturar memórias desse dia especial, e 
algumas dessas fotos podem até fazer parte 
do álbum de casamento oficial. Além disso, 
a noiva e o noivo irão contratar um fotógrafo 
profissional para registrar aquele dia, utilizando 
suas habilidades, equipamento e o foco desse 
profissional em capturar algumas imagens bem 
especiais.

Como igreja, estamos todos anelando pela 
restauração do reino perfeito de Deus. Todos 
temos o papel de agir como testemunhas e 
evangelistas. Mas há algumas pessoas que 
foram chamadas especificamente para focar 
no evangelismo, via de regra deixando de lado 
outros desejos. Estes são os evangelistas, como 
Filipe, descrito em Atos 21.8.

Se alguma das declarações a seguir parece 
verdadeira a você, então o chamado ao 
evangelismo poderia ser para sua vida:

• Você deseja ver os perdidos sendo salvos.

• Você se sente compelido a proclamar o 
Evangelho ‘a tempo e fora de tempo’.

• Você persevera em sua tarefa independente 
das dificuldades que o atingem.

• Você não compromete a integridade 
da mensagem que apresenta, 
independentemente do que as pessoas 
queiram que você diga.

• Você é especialmente focado em alcançar 
os perdidos com a mensagem poderosa, 
transformadora e sal-vadora do Evangelho.

• Você recebeu palavras proféticas sobre ser 
um evangelista. 

• Você é alguém que se comunica com clareza.

• Você ora regularmente pelos perdidos.

• Você está disposto a ir onde quer que o 
Evangelho o dirija.

• Você deseja ajudar outros a partilharem de 
sua fé.

Diálogo: Invista algum tempo 
conversando sobre essas declarações, e 
sobre quais delas se aplicam a você. Se 
houver um evangelista no seu grupo, peça 
que ele(a) partilhe como percebeu esse 
dom e papel em sua vida.

A Bíblia nos diz que Deus não deseja que 
ninguém pereça (2 Pedro 3.9). O evangelista 
é compelido a ir pelo mundo tendo o mesmo 
coração que o Pai. Não partilhamos o Evangelho 
por obrigação ou por medo, mas porque 
nosso coração está alinhado com o de nosso 
Pai celestial. A identidade de um evangelista 
não está em sua função, mas em sua nova 
identidade como filho(a) de Deus, tendo se 
tornado seu(sua) herdeiro(a) (João 1.12).

A despeito de dom ou do chamado, ninguém 
possui poder para salvar-se a si mesmo ou a 
outros. Podemos apenas ser mensageiros - pois 
apenas Deus pode salvar. Ele nos convida 
para partilhar do desejo de Seu coração aos 
perdidos, à medida em que crescemos no 
conhecimento mais completo dele, como nosso 
Pai celestial amoroso, para revelar Seu poder 
salvador ao mundo.

‘Celebremos nossa pequenez e andemos 
no poder do Espírito, já que o evangelismo 
está arraigado no poder sobrenatural de 
Deus! Continuemos aprendendo acerca da 
verdade do Evangelho e de sua profunda 
relevância para todos que conhecemos, 
já que o evangelismo está arraigado na 
verdade de Deus! Não nos esqueçamos 
de que o amor é a fonte e o meio para 
alcançar outros - que nada pode arrombar 
mentes e corações fechados e resistentes 
ao Evangelho mais do que o expressar do 
amor e da compaixão de Jesus, já que o 
evangelismo está arraigado no amor de 
Cristo!’

REBECCA MANLEY PIPPERT

DISCUSSÃO EM GRUPO (20 mins)
1. Existe alguma diferença entre testemunho 

pessoal e evangelismo?

2. Se espera-se que todos façamos o trabalho 
de um evangelista, por que existem 
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aqueles que são chamados para serem 
evangelistas?

3. Sendo evangelistas ou não, como 
desenvolvemos um coração como o do Pai 
para com os que estão perdi-dos?

4. Como você poderia ajudar a encorajar 
aqueles que pensam que o evangelismo é 
apenas para ‘profissionais’ que venham a se 
tornar ‘ministros da reconciliação’?

APLICAÇÃO (5 MIN)
Não partilhamos o Evangelho simplesmente 
porque somos evangelistas mais do que aqueles 
que não são chamados como evangelistas estão 
isentos de fazê-lo. Todos os crentes deveriam 
partilhar o Evangelho como uma resposta 
natural a quem Deus é e o que Ele fez em nossas 
vidas. À medida em que somos transformados 
pelo amor do Pai, desejamos que outros 
conheçam esse mesmo amor transformador.

No próximo mês, estude o Evangelho de Marcos 
em seu tempo diário devocional, prestando 
atenção num dos temas principais de Marcos - 
que Jesus é o Filho de Deus, um servo que veio 
para fazer a vontade de seu Pai. Ao ler e reler o 
Evangelho com essa perspectiva, peça a Deus 
para afirmar sua verdadeira identidade - não 
arraigada em seu dom ou chamado para o 
ministério, mas em quem Ele é e no que Ele fez.

ORAÇÃO
Agradeça a Deus, nosso Pai celestial, por 
desejar que ninguém se perca, e por ter aberto 
o caminho por meio do qual todos podem 
ser salvos, através do depositar confiança em 
Jesus Cristo. Separem um tempo em oração 
uns pelos outros - pedindo que Deus traga mais 
clareza sobre seu chamado como evangelista, 
forneça mais oportunidades para partilhar do 
Evangelho, e por mais coragem para essa tarefa.

PRESTAÇÃO DE CONTAS (15 MIN)
Em duplas ou em grupos pequenos, perguntem 
uns aos outros se vocês se consideram 
evangelistas (alguém chamado para fazer o 
trabalho de um evangelista). Abra espaço para 

refletir no chamado de Deus em sua vida, e 
sobre o significado de ser fiel a esse chamado.

Para encerrar, preencham os formulários de 
prestação de contas, partilhem em duplas ou 
em pequenos grupos, e orem uns pelos outros.

NÃO SE ESQUEÇA…
Existem alguns grandes insights no blog da 
nossa série ‘Uma Coisa’, onde um evangelista 
explica aquilo que gostaria de saber quando 
começou a pregar o Evangelho. Leia e seja 
encorajado em advancegroups.org
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Neste encontro, vamos 
explorar a mensagem 
do Evangelho. O que é o 
Evangelho? Será que temos 
uma compreensão suficiente 
da mensagem que pregamos 
para comunicá-la com 
clareza?

O ENCONTRO EM UMA FRASE
A mensagem do evangelismo é Jesus Cristo: 
Cristo encarnado, Cristo crucificado, Cristo 
ressurreto e a volta de Cristo.

O CONTEXTO DO ENCONTRO
Agostinho declarou certa vez: “Fizeste-nos para 
Ti e inquieto está o nosso coração enquanto não 
repousa em Ti”.

O Evangelho leva pessoas do estado 
de desespero, escuridão, fragilidade e 
desesperança, para outro de alegria, luz, amor e 
esperança. O Evangelho leva corações inquietos 
à plenitude em Seu Criador. Tragicamente, 
entretanto, parece que muitos seguidores de 
Jesus perderam sua confiança no poder do 
Evangelho nos dias atuais. Existem muitas 
razões pelas quais os crentes não partilham 
mais o Evangelho com outros: medo, 
sentimento de inadequação, e esperança de que 
outra pessoa se encarregue disso, são algumas 
dessas razões. Todas elas encontram sua raiz 
no mesmo lugar - uma falta de compreensão 
acerca do real significado do Evangelho, e a 
falta de confiança em seu poder.

Em Romanos 1, Paulo declara de forma 
corajosa: “Não me envergonho do Evangelho”, 

e imediatamente passa a explicar o porquê de 
sua confiança: “porque é o poder de Deus para 
a salvação de todo aquele que crê” (Romanos 
1.16 - NAA). Compreender que o Evangelho é 
o poder de Deus que traz salvação é entender 
algo acerca de quem Deus é, o que Ele fez, e 
o que isso significa para o mundo. Tudo está 
contido na realidade de quem Jesus Cristo é. 
Não se trata de uma filosofia isolada ou abstrata 
sem significado, que morre além das paredes 
da sala de aula ou de um debate. Por um lado, 
compreender o Evangelho nos ajuda a nos 
aproximar de perguntas fundamentais acerca 
de nossa existência ou a identidade do Deus 
que nos criou. Perguntas tais como:

QUEM SOU EU?
Todos fazem essa pergunta de uma forma ou 
de outra. Qual o significado da vida? Existe 
um propósito? Qual é a minha identidade? A 
resposta do Evangelho é que você é um filho 
de Deus, criado e amado por Ele. Em vários 
contextos ao redor do mundo hoje, a maior 
preocupação das pessoas não é mais “o que vai 
acontecer quando eu morrer?”, mas “quem sou 
eu enquanto estou vivo neste mundo?”  

QUEM É DEUS?
Há muitas religiões no mundo. Mesmo se Deus 
existir, como podemos saber quem Ele é e que 
estamos adorando o verdadeiro Deus? Deus se 
fez conhecido através da criação, por meio da 
Bíblia, das experiências dos cristãos em todo o 
mundo e por meio da pessoa de Jesus Cristo. 
Ele é o Criador e Sustentador da vida, o Rei do 
universo, um Pai celestial perfeito e amoroso 

ENCONTRO TRÊS  
A MENSAGEM DO EVANGELISTA
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que deseja trazer uma humanidade destroçada 
e rebelde de volta ao relacionamento com Ele.

QUEM É JESUS CRISTO?
Jesus é a figura mais fascinante em toda a 
história humana. Poucos historiadores duvidam 
que Jesus existiu, mas quem foi Ele? Um mestre 
sábio? Um vigarista? Um louco? Na verdade, 
Jesus é Quem Ele diz ser: o Salvador do mundo, 
que por meio de Sua vida, morte e ressurreição, 
tornou possível uma pessoa se tornar filha 
de Deus e conhecer o Rei eterno por toda a 
eternidade.

Embora esses tipos de pergunta possam servir 
como ponto de partida para uma conversa 
sobre o Evangelho, eles não nos conduzem 
necessariamente a uma compreensão total 
e suficiente do significado do Evangelho. 
Em vez disso, elas são pontos de conexão 
que nos ajudam a começar a construir um 
relacionamento. Precisamos cavar mais fundo 
para garantir que por meio dessas perguntas 
possamos apontar para o Evangelho completo e 
poderoso de Jesus Cristo.

GUIA DO ENCONTRO

COLOCANDO O PAPO EM DIA (15-25 
MIN)
Separe um tempo para um bate papo 
entre o grupo, para partilharem histórias, 
encorajamento, feedback das oportunidades 
e qualquer outra coisa que sirva de 
encorajamento para o grupo. Peça ao grupo 
para partilhar acerca de sua jornada no 
Evangelho de Marcos no último mês (Encontro 
Dois - Aplicação). Utilize esse tempo para 
explorar e reforçar nossa verdadeira identidade 
como filhos de Deus, por causa da obra salvífica 
do Filho eterno de Deus, e não em função de 
um chamado para o ministério. A resposta ao 
nosso chamado é nos tornarmos ministros da 
reconciliação, em nome da família, buscando os 
perdidos, para eles que possam saber que são 
bem-vindos à família de Deus. 

ORAÇÃO
Dedique esse tempo ao Senhor e ore pelas 
situações positivas ou desafiadoras que 
surgiram no tempo de pôr a conversa em dia.

ENSINO (25-35 MIN)
Aborde o material de ensino a seguir da 
forma que desejar, seja lendo palavra por 
palavra, ou trabalhando dentro de sua própria 
apresentação.

“Eu mesmo, irmãos, quando estive entre 
vocês, não fui com discurso eloquente nem 
com muita sabedoria para lhes proclamar 
o mistério de Deus. Pois decidi nada saber 
entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este, 
crucificado”.

1 CORÍNTIOS 2.1-2 (NVI)

Paulo demonstra seu compromisso com a 
verdade e o poder da história de Jesus ao 
declarar: “Pois decidi nada saber entre vocês, 
a não ser Jesus Cristo, e este, crucificado”. 
Este é o cerne do Evangelho: que o próprio 
Deus adentrou na bagunça do nosso mundo na 
pessoa de Jesus Cristo, viveu uma vida perfeita, 
morreu numa cruz a morte que merecíamos, 
e ressuscitou ao terceiro dia, rompendo a 
maldição da morte de uma vez por todas. 
Salvação e vida real são encontradas somente 
por meio da fé nele. Partilhamos essa verdade 
não apenas para falar de mentes transformadas, 
mas de uma nova vida - uma transformação que 
só pode ser alcançada pela fé em Jesus Cristo.

Esse encontro vai explorar o que o Evangelho é. 
Utilize as partes a seguir (encontradas no final 
deste guia) para iniciar uma conversa sobre o 
que cremos ser o Evangelho. 

DOUTRINA DO EVANGELHO (PÁGINA 
235)
A apresentação sistemática do Evangelho.

A NARRATIVA DO EVANGELHO (PÁGINA 
236)
Falando de uma forma mais abrangente, o 
mesmo Evangelho é apresentado aqui, assim 
como na abordagem mais sistemática, mas 
com mais ênfase numa explicação em forma de 
narrativa que se parece com uma história.
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PAPO JOVEM E O MÉTODO DO 
EVANGELHO (PÁGINA 240)
Há várias explicações acerca do Evangelho 
nos métodos de evangelismo existentes, cada 
um com seu enfoque numa porção específica 
da narrativa do Evangelho, e uma forma de 
apresentá-lo para alguém de maneira que possa 
ser ouvido com clareza.

É imperativo nos assegurarmos de que 
estamos proclamando a verdade do Evangelho. 
Lembre-se: não podemos salvar ninguém, 
o Evangelho é o poder de Deus para trazer 
salvação (Romanos 1.16). Se nossas mensagens 
do Evangelho são uma tentativa diluída e 
unidimensional de apelar para o coração dos 
ouvintes, podemos ver várias mãos levantadas 
“respondendo” à mensagem, mas ao que elas 
realmente estão respondendo?

A mensagem do Evangelho traz consigo 
algumas ideias incrivelmente desafiadoras. Ela 
nos descreve 

como “pecadores” e alega que somos seres 
caídos que merecem a morte. As boas-novas 
do Evangelho são tão maravilhosas por serem 
a resposta que nos salva de uma condição 
humana terrível.

Nosso conceito de quão amoroso e gracioso 
Deus dependerá de quão problemático 
pensarmos ser nosso problema de pecado. 
As pessoas têm dificuldade com o conceito 
de um Deus que nos julga por nosso pecado 
e o pensamento de um Deus amoroso que 
permitiria que as pessoas fossem para o inferno. 
É fácil ser tentado a minimizar esses aspectos 
do Evangelho, ou ignorá-los completamente, 
mas isso não irá funcionar. Nosso evangelismo 
tem a responsabilidade de desvendar o 
problema do pecado, para que o poder da 
cruz e a esperança da ressurreição sejam 
compreendidas como realmente são - a graça 
imerecida de Deus oferecida de forma amorosa 
aos Seus filhos, a única esperança para a 
humanidade.

O pecado é um grande problema resolvido 
por um Deus ainda maior. Diluir um deles é 
enfraquecer nossa percepção do outro, por isso 
precisamos nos comprometer com a verdade 
- não importa quão desafiador isso possa 
parecer.

Outra área que pode ser facilmente esquecida 
é a ideia de que devemos morrer para nosso 
egocentrismo, para tomarmos nossa cruz e 
seguir a Jesus com tudo o que temos (Mateus 
16.24). O chamado para uma vida definida pelo 
sacrifício é frequentemente minimizado quando 
contrastado pela mensagem de que “Deus 
vai te fazer feliz”. Da mesma forma, qualquer 
tentativa de adicionar, subtrair ou confiar 
em nossas habilidades de comunicação para 
ganhar as pessoas irá transformar o verdadeiro 
e poderoso Evangelho de salvação em algo que, 
de Evangelho, não tem nada.

“O poder espiritual no Evangelho é rejeitado 
quando aumentamos ou ajustamos o 
Evangelho até que se torne algo totalmente 
diferente do que ele realmente é. Quando 
duvidamos que a mensagem em si é o 
poder de Deus para a salvação, começamos 
a adicionar a ela ou subtrair dela, confiando 
em nosso poder de persuasão ou 
apresentação”.

MATT CHANDLER

Precisamos ter a certeza de evitarmos 
apresentar o Evangelho de formas que não 
respondam às perguntas que as pessoas 
estão fazendo. Por exemplo, as gerações mais 
novas de hoje estão frequentemente mais 
preocupadas com perguntas acerca do “agora” 
- propósito, identidade e justiça - do que da 
ideia do “ainda não”, daquilo que acontece 
quando morremos. Assim, a forma que 
apresentamos o Evangelho deveria considerar 
esse fato. A forma como apresentamos nossa 
mensagem irá mudar de tempos em tempos, 
mas seu conteúdo - sua verdade essencial - 
permanece o mesmo. Precisamos conhecer o 
Evangelho com profundidade, se quisermos 
apresentá-lo com clareza. Não estamos 
buscando sugerir boas ideias ou conselhos, 
mas apresentar o autêntico Evangelho de Jesus 
Cristo, no poder do Espírito.

Priorizar o estudo diário da Bíblia é vital para 
todos os crentes, mas especialmente para 
aqueles que estão comunicando suas verdades 
com frequência. Como podemos alegar que 
temos a revelação das Escrituras se não 
permitimos que elas alimentem nossa vida a 
cada dia? Somos chamados não apenas para 
sermos evangelistas, mas evangelistas que 
ensinam a Bíblia.
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de forma mais completa, conhecer o Teu 
Evangelho mais profundamente, sendo capazes 
de partilhá-lo de forma simples e fiel com quem 
cruzamos. Obrigado pelas oportunidades 
que nos tens dado e, por favor, à medida que 
passamos tempo com a Tua Palavra e na Tua 
presença, capacita-nos para sermos fiéis nessas 
oportunidades de evangelismo”.

PRESTAÇÃO DE CONTAS (15 MIN)
Sejam transparentes uns com os outros sobre 
seus hábitos de leitura da Bíblia. Conversem 
sobre seus hábitos diários de leitura, em duplas 
ou em pequenos grupos - hábitos bons ou maus 
- e algumas das coisas que você gosta acerca da 
leitura da palavra de Deus, além de outras que 
você acha difíceis. Pense com carinho em como 
um novo período de envolvimento com a Bíblia 
seria e estabeleça um alvo - vá um pouco além, 
mas cuidado para não dar uma mordida maior 
do que você possa mastigar, e acabe frustrado. 
Peça que seu grupo de prestação de contas 
cobre de você no próximo encontro e veja como 
anda seu progresso. Lembre-se, não se trata 
apenas de um alvo de leitura bíblica, mas da 
alegria de conhecer a Deus e Seu Evangelho 
mais profundamente a cada dia.

Para encerrar, preencha os formulários de 
prestação de contas, partilhe-os em duplas ou 
em grupos pequenos e orem uns pelos outros.

NÃO SE ESQUEÇA…
Dê uma olhada no devocional de 7 dias do 
Avanço chamado “Guardiões do Evangelho” no 
aplicativo YouVersion..

DISCUSSÃO EM GRUPO (20 MIN)
1. Quão bem você acha que compreende o 

Evangelho?

2. Quais são os desafios quanto a explicar 
bem o Evangelho hoje em dia?

3. Como podemos criar pontos de conexão 
com nossos ouvintes destes dias?

O que realmente significa ser um evangelista 
que ensina a Bíblia?

“O Evangelho é a força vital do Cristianismo, 
e fornece o alicerce para combater a 
cultura. Quando realmente cremos no 
Evangelho, começamos a perceber que 
ele não apenas compele os cristãos a 
confrontar problemas sociais na cultura que 
nos envolve. Na verdade, o Evangelho gera 
uma confrontação com a cultura ao nosso 
redor e até mesmo dentro de nós”.

DAVID PLATT

APLICAÇÃO (5 MIN)
Incentive cada membro do grupo a começar e 
a manter um plano de leitura diária utilizando o 
aplicativo YouVersion no smartphone ou outro 
plano de leitura. Nosso envolvimento com as 
Escrituras é essencial se quisermos crescer 
como seguidores de Jesus e compreender 
o Evangelho de forma profunda para que 
possamos partilhá-lo com simplicidade. 

Utilizando o material acerca do Evangelho neste 
manual e na sua Bíblia, gere uma explicação 
concisa (3-5 pontos) do Evangelho com 
versículos bíblicos que você pode partilhar com 
o grupo no próximo encontro. Não se trata de 
uma prova, mas de uma atividade devocional - 
uma forma de você compreender a verdade do 
Evangelho. A Doutrina do Evangelho na página 
235 pode ser útil.

ORAÇÃO
“Senhor Jesus, obrigado por ter vindo e 
vivido uma vida perfeita, por ter tomado o 
nosso lugar na cruz, para que por meio da Sua 
ressurreição possamos desfrutar uma nova vida. 
Ajuda-nos a confiar em Ti e a crescer em Teu 
amor. Ajuda-nos a compreender Tua Palavra 
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Quais as diferenças entre 
pregação e proclamação? 
Esse encontro é uma 
oportunidade para explorar 
esses conceitos de forma 
bíblica e prática, encorajando 
uns aos outros a desenvolver 
e aprimorar habilidades 
de expressão - quer para 
comunicação interpessoal 
ou pregação - em completa 
submissão ao poder do 
Espírito Santo.

O ENCONTRO EM UMA FRASE
A tarefa do evangelista é verbalizar o 
Evangelho, conforme revelado na Santa Palavra 
de Deus, pelo poder do Espírito Santo.

O CONTEXTO DO ENCONTRO
De acordo com a tradição, Agostinho disse 
certa feita:

“Pregue o Evangelho em todo o tempo; e se 
necessário, use palavras”.

Essa é uma citação popular para ilustrar a 
importância de viver uma vida marcada pelo 
Evangelho. Mas há dois problemas com isso. Em 
primeiro lugar, não existe nenhuma evidência de 
que Agostinho tenha dito isso - pelo menos, ele 
nunca escreveu isso. Em segundo lugar, e mais 
importante, este argumento não se sustenta. 
Embora seja verdade que nossa vida deveria 
demonstrar as boas-novas do Reino de Deus 
da mesma forma que nossas palavras, pregar 
o Evangelho é, por definição, um processo 
baseado em palavras. A frase poderia ser 

reescrita de uma forma mais relevante, como se 
segue:

“Pregue o Evangelho em todo o tempo; por 
ser necessário, use palavras”.

As palavras “pregar” e “proclamar” tem 
tudo a ver com a utilização de palavras - são 
declarações verbais. Você pode viver uma vida 
cristã perfeita, mas se você jamais articular a 
esperança que tem em Jesus, como o mundo 
saberá a razão da sua vida ser como ela é?

“Permanecer em silêncio e deixar que os 
outros interpretem nossas ações é um erro; 
o próprio Deus não fez isso. Os pontos 
principais da ação redentora de Deus na 
História são acompanhados por revelação 
verbal”.

WILL METZGER

Pregar era crucial para espalhar o Evangelho, 
conforme registrado no Novo Testamento 
(Atos 2.14), embora haja pessoas hoje que 
creem que pregar está fora de moda e já 
não é mais a melhor forma de comunicar 
o Evangelho para o mundo. Certamente 
queremos ser criativos em nossa pregação 
e cativantes em nossa comunicação (talvez 
explorando novos caminhos de comunicação, 
como produção de filmes ou composição de 
músicas), mas a Bíblia compele os evangelistas 
a permanecerem firmes numa pregação que 
ajuda os ouvintes a compreender a mensagem, 
tendo a oportunidade de atender ao convite do 
senhorio de Cristo como um elemento central 
da tarefa de partilhar o Evangelho (1 Coríntios 
1.21; 2 Timóteo 4.1-2; Marcos 1.17; Lucas 9.23).

ENCONTRO QUATRO 
A TAREFA DO EVANGELISTA
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Nem todo crente é chamado para ser um 
evangelista que pregam. Para a maioria dos 
crentes, evangelismo e testemunho pessoal 
se parecerão com conversas interpessoais, 
e esta será a forma principal do Evangelho 
ser verbalizado ou “proclamado” para outras 
pessoas.

Seja como for, precisamos nos lembrar que, 
por mais que as palavras sejam essenciais para 
o evangelismo, elas não terão efeito sozinhas. 
Palavras ditas por alguém que vive de forma 
insubordinada soarão vazias e hipócritas, e 
palavras proferidas sem o poder do Espírito de 
Deus carecem do poder de Deus para trazer 
salvação a todos os que creem (Romanos 1.16).

Com isso em mente, o evangelismo deveria 
envolver três aspectos:

Proclamação: A forma pela qual explicamos 
quem Jesus é.

Demonstração: A forma pela qual evidenciamos 
em nossa vida quem Jesus é.

Convite: A forma pela qual apresentamos à 
pessoa a oportunidade de confiar em quem 
Jesus é.

GUIA DO ENCONTRO

COLOCANDO O PAPO EM DIA (10-20 
MIN)
Separe um tempo para um bate papo 
entre o grupo, para partilharem histórias, 
encorajamento, feedback das oportunidades 
e qualquer outra coisa que sirva de 
encorajamento para o grupo.  Peça a um ou dois 
voluntários para partilharem a sua apresentação 
do Evangelho (Encontro Três - Aplicação) 
e forneça um feedback. Não se esqueça de 
fazê-lo de forma positiva!

ORAÇÃO
Dedique esse tempo ao Senhor e ore pelas 
situações positivas ou desafiadoras que 
surgiram no tempo de bate-papo.

ENSINO (20-30 MIN)
Aborde o material de ensino a seguir da 
forma que desejar, seja lendo palavra por 
palavra, ou trabalhando dentro de sua própria 
apresentação.

“Se você confessar com a sua boca que 
Jesus é Senhor e crer em seu coração que 
Deus o ressuscitou dentre os mortos, será 
salvo. 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 10.9, 13-15 (NVI)

Há muito dito na Bíblia acerca de proclamação: 
há pelo menos 33 palavras gregas diferentes 
que normalmente traduzimos como “pregar” 
ou “proclamar”. Nesta passagem de Romanos, 
vemos Paulo utilizando o verbo “pregar” 
referindo-se ao partilhar das boas novas. Para 
Paulo, a pregação é de vital importância, e ele 
diz para Timóteo continuar pregando, como 
prioridade em seu ministério (2 Timóteo 4.1-2). 
Vemos no Dia de Pentecostes (Atos 2) um 
exemplo de como Deus escolhe usar a pregação 
para conduzir pessoas à fé nele - milhares foram 
salvos não apenas por ver sinais e maravilhas 
sobrenaturais (línguas de fogo, falar em línguas 
estrangeiras), mas por ouvir a proclamação 
cheia do Espírito feita por Pedro.

A palavra grega de onde obtemos a palavra 
“evangelismo” significa essencialmente 
proclamar as boas novas - uma atividade 
inerentemente verbal. Mas pregar pode ser 
interpretado como algo fora de moda na 
cultura atual, com a preferência por “amizades” 
ou métodos de evangelismo “pessoal”, onde 
conversas baseadas em relacionamento 
são o foco principal. Alguns dispensam a 
necessidade de uma dinâmica verbal quase 
que completamente, e preferem testemunhar 
apenas com suas ações, com atividades 
missionárias baseadas em torno de projetos 
de ação social, como um método por meio do 
qual o amor de Deus é revelado. Além do mais, 
conforme a pergunta de Paulo em Romanos, se 
os crentes nunca oferecerem uma explicação da 
fonte de nossas ações amorosas para o mundo, 
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ou da esperança que temos, como alguém 
poderá conhecer a verdade acerca de Jesus e 
desejar confiar nEle como Senhor?

Diálogo: Se sabemos que a proclamação é 
importante para a tarefa de um evangelista, 
como nos asseguramos de que a mensagem 
do Evangelho foi comunicada de forma clara o 
suficiente para que os ouvintes a compreendam 
e tenham uma oportunidade de responder de 

forma significativa ao que ouviram? Qual é a 
parte desempenhada pela pregação?

A melhor opção para o nosso evangelismo 
não é estar entre um “e/ou” das opções acima, 
mas reconhecer o valor de uma abordagem 
diversificada, que reflita nossa própria 
diversidade. Apesar disso, utilizar nossas 
próprias palavras é essencial.

Quer estejamos nos envolvendo em uma 
comunicação pública (como a pregação) ou 
pessoal (como uma conversa), sempre há 
formas de desenvolvermos a clareza da nossa 
mensagem. Conhecer nossos ouvintes e seu 
contexto é importante, à medida que nos 
ajuda a pensar melhor nas ilustrações ou nos 
pontos de conexão que possam ajudá-los a 
compreender o que estamos partilhando. Por 
exemplo: se estamos pregando o Evangelho 
para um grupo de adolescentes, podemos 
utilizar palavras diferentes e pontos de conexão 
cultural que não usamos numa conversa 
pessoal com um idoso. A mensagem do 
Evangelho não muda, mas a forma como a 
articulamos, as ilustrações que utilizamos e as 
referências culturais que empregamos podem 
ser adaptadas à pessoa que está diante de nós. 
Resumidamente, o que pregamos não muda, 
mas como pregamos muda.

É por isso que nos prepararmos para partilhar 
o Evangelho é parte importante do nosso 
caminhar cristão. Se confiarmos apenas 
no mesmo velho jargão para comunicar o 
Evangelho cada vez que nos levantamos para 
pregar, há uma grande chance de nos tornarmos 
pregadores ultrapassados e preguiçosos. Se 
nos apoiarmos sempre no mesmo método de 
apresentação do Evangelho, provavelmente 
não atrairemos diferentes tipos de pessoas em 
conversas que as ajudam a descobrir Jesus. 
Em primeiro lugar, devemos iniciar nossa 
preparação em oração, pedindo que Deus fale 
através de nós por meio de Seu Espírito, e nos 

dê as palavras certas. Também devemos estar 
preparados para comunicar o Evangelho de 
formas diferenciadas, levando em consideração 
as pessoas com quem possamos ter contato.

Diálogo: Dê uma olhada nas formas de 
verbalizar o Evangelho a seguir e pense 
em maneiras de aplicá-las em suas 
oportunidades de evangelismo. Como 
essa preparação pode ser um ato de 
adoração?

Devemos proclamar:

• Claramente: Clareza é o principal objetivo 
de uma boa comunicação. Para explicar 
claramente, precisamos ter um bom 
entendimento do Evangelho, conhecendo-o 
numa profundidade tal que possamos 
apresentá-lo com precisão e simplicidade.

• Espiritualmente:  Para que corações 
mortos sejam revividos pela mensagem do 
Evangelho, o Espírito de Deus precisa estar 
agindo - então, nossa pregação deve estar 
submissa ao poder do Espírito para essa 
ta-refa.

• Em amor: Não estamos conquistando 
pessoas para nossas próprias ideias e 
sabedoria, mas para a reali-dade singular 
de Jesus Cristo. Devemos pregar com 
humildade, mostrando respeito para com 
aquele acer-ca de quem pregamos (Deus) 
e com compaixão por aqueles a quem 
pregamos (com potencial para se tor-narem 
filhos de Deus).

• Corajosamente: Humildade não anula a 
ousadia com que oferecemos a verdade do 
Evangelho. Podemos falar com convicção e 
confiança na verdade de nossa mensagem, 
enquanto o fazemos de forma amável, gentil 
e humilde.

• Exclusivamente: Cristo deve ser 
apresentado como o Único diante dos 
outros, e permanecer sendo o foco central 
de nossas conversas relativas ao Evangelho. 

• Pessoalmente: Podemos demonstrar a 
verdade do Evangelho demonstrando o 
impacto que teve em nossa própria vida, 
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no poder do Espírito como adoradores, dando 
testemunho acerca daquele a quem adoramos, 
para que outros possam vir a adorá-lo.

DISCUSSÃO EM GRUPO (20 mins)
1. A pregação ainda é relevante nos dias 

atuais?

2. Quais são seus pontos fortes e pontos 
fracos como comunicador?

3. Como você se prepara para uma 
apresentação do Evangelho, em 
comparação a uma conversa a respeito do 
Evangelho? Você aborda o conteúdo de 
forma diferente?

4. Qual o papel do ouvir em sua proclamação?

‘A diferença entre uma boa pregação e 
uma pregação excelente geralmente é 
principalmente o atuar do Espírito Santo… 
Deveríamos nos preocupar em aprimorar 
nossa comunicação e deixar com Deus o 
como e com que frequência Ele tornará essa 
comunicação excelente para os ouvintes.’

TIM KELLER

APLICAÇÃO (5 MIN)
Encontre um vídeo do YouTube de uma 
conversa sobre o Evangelho que você possa 
avaliar, tanto em seu estilo, quanto em seu 
conteúdo. Peça ao grupo para assistir o vídeo 
entre os encontros, fazer anotações, e estarem 
preparados para conversar sobre ele no 
próximo encontro, talvez utilizando as seis dicas 
deste encontro como um referencial para avaliar 
alguns dos aspectos positivos e/ou negativos da 
apresentação do Evangelho.

ORAÇÃO
Orem em conjunto para que o Espírito de 
Deus atue através de sua humilde oferta de 
comunicação. Agradeça a Deus por tê-lo 
escolhido como boca de Sua mensagem e 
peça Sua ajuda para viver o Evangelho de 
forma autêntica, de forma que as palavras 
de sua boca não estejam dissonantes com o 
estado do seu coração. Orem por aqueles que 

edificando pontes para os ouvintes e suas 
circunstâncias.

Quer estejamos falando numa conversa ou 
pregando em um púlpito, devemos ter esses 
pontos em mente. Mas, uma característica 
fundamental para uma oportunidade de 
conversa pessoal é saber escutar. Devemos 
estar sempre prontos para escutar atentamente 
aqueles a quem nos dirigimos. Não espere 
simplesmente a sua vez para começar a falar; 
faça boas perguntas em resposta ao que você 
ouviu; seja inquiridor, mas não mal educado; 
e não sinta que precisa responder todas as 
perguntas que você receber, nem refutar 
cada ponto com o qual você não concorda. 
Conversas são jornadas, e normalmente 
desconhecidas. Assim como na maioria 
das jornadas para lugares desconhecidos, 
precisamos de um mapa para nos ajudar a 
encontrar o caminho. Escutar atentamente a 
pessoa com quem você conversa haverá de 
fornecer o mapa, e no tempo certo o destino se 
tornará mais claro para aqueles com quem você 
conversa (Veja os encontros sobre Evangelismo 
Pessoal e Evangelismo Pr aticado Com 
Ouvidos Atentos no Ano Três para mais 
detalhes).

Por mais úteis que essas características possam 
ser para a nossa proclamação, é importante 
lembrar que não há articulação habilidosa que 
possa conduzir alguém para o Reino de Deus, 
somente o próprio Deus pode fazer isso. Nossa 
comunicação precisa permitir que o Espírito 
Santo atue com poder. No último encontro, 
vimos o compromisso de Paulo em conhecer 
e pregar a história de Jesus em 1 Coríntios 2. 
Nos versículos seguintes, Paulo prossegue 
partilhando seu compromisso em proclamar 
a história de Jesus no poder do Espírito, para 
que a fé pudesse repousar em Deus e não na 
argumentação humana:

“Minha mensagem e minha pregação 
não consistiram de palavras persuasivas 
de sabedoria, mas consistiram de 
demonstração do poder do Espírito, para 
que a fé que vocês têm não se baseasse na 
sabedoria humana, mas no poder de Deus”.

1 CORÍNTIOS 2.4-5 (NVI)

Desejamos adorar a Deus em espírito e em 
verdade (João 4.23), e nosso evangelismo não 
deveria ser diferente. Declaramos Sua verdade 
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ouvirão a mensagem - para que Deus prepare 
esses corações e os conduza a um patamar de 
revelação, a partir do qual poderão optar por 
confiar nele.

PRESTAÇÃO DE CONTAS (15 MIN)
Dediquem algum tempo, em duplas, discutindo 
sua própria atitude para com a comunicação 
no evangelismo. Será que você têm deixado de 
lado a boa preparação para as oportunidades 
de evangelismo público ou pessoal? Ou quem 
sabe tem evitado verbalizar o Evangelho 
para uma abordagem somente de ações? 
Sejam honestos uns com os outros sobre 
onde deveriam resetar um pouco no tocante a 
verbalizar as boas novas e comprometerem-se 
em oração diante de Deus.

Completem os formulários de prestação 
de contas, partilhem em duplas ou grupos 
pequenos e orem uns pelos outros.

NÃO SE ESQUEÇA…
A Série “Advance Essencial Series” oferece 
orientações curtas e práticas para vários 
aspectos da prática do evangelismo. Dê 
uma olhada em Se Jesus é a Resposta… 
Qual é a Pergunta? para mais dicas de como 
aprimorar-se em como ter boas conversas com 
outros acerca de Jesus. Descubra mais em 
advancegroups.org/AES
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ANOTAÇÕES 



Anelamos ver corações 
espiritualmente mortos 
reviverem. Este encontro 
explora o significado de ser 
espiritualmente capacitado 
por meio da oração, 
levando-nos a um autêntico 
avivamento em nosso próprio 
coração, que, por sua vez, 
nós podemos oferecer para o 
mundo.

O ENCONTRO EM UMA FRASE
A oração é o alicerce do evangelismo, e coloca 
o poder onde deve estar - não nos esforços 
humanos, mas nas mãos de Deus.

O CONTEXTO DO ENCONTRO
O ministro presbiteriano e missionário Arthur 
Tappan Pierson fez esta impressionante 
afirmação: “Nunca houve um avivamento 
espiritual em nenhum país ou localidade que 
não tenha começado com oração em grupos”.

Talvez tentaremos encontrar rapidamente um 
exemplo que contradiga essa declaração. Ela 
descreve a ordem de Deus para o Seu povo, ao 
longo das Escrituras e a promessa do que viria 
a seguir. Durante o reino de Salomão, Deus fala 
aos israelitas rebeldes e lhes oferece esperança 
diante de sua desobediência caótica e das 
consequências inevitáveis e desastrosas que 
viriam:

“...se o meu povo, que se chama pelo meu 
nome, se humilhar e orar, buscar a minha 
face e se afastar dos seus maus caminhos, 

dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado 
e curarei a sua terra”.

2 CRÔNICAS 7.14 (NVI)

Semelhantemente, o Evangelho de Jesus é uma 
oportunidade para humildemente abrirmos 
mão do senhorio sobre nossa própria vida, 
submetê-la a Cristo, confessar que Ele é o 
Senhor e permitir que Ele nos traga cura e 
uma vida nova. Assim passamos da rebelião 
(nosso pecado) para revelação (da verdade de 
Deus), para o arrependimento (fé em Deus) e 
para o avivamento (transformação que oferece 
transformação aos outros).

O significado da palavra “afastar” usada em 
2 Crônicas é a mesma palavra traduzida no 
Novo Testamento como “arrepender”. Jesus 
começou Seu ministério de pregação com 
uma convocação para fazerem exatamente 
isso (Marcos 1.15). O problema dos israelitas 
em 2 Crônicas é o mesmo que o nosso 
hoje - com muita frequência buscamos 
outros deuses (inclusive nós mesmos) numa 
tentativa de comandar nosso próprio destino. 
Essa desobediência só pode levar à morte, 
fragilidade e caos. Deus tem nos chamado 
para nos voltarmos a Ele desde o momento 
que nos afastamos. O Evangelho revela que, a 
despeito de nossa rebelião, podemos encontrar 
esperança na graça de Deus, e em nossa 
humilde obediência a Ele.

Implorar a um juiz normalmente envolve uma 
alegação de inocência, na esperança de ser 
exonerado, mas aqui somos ordenados a nos 
curvar diante do Juiz eterno e admitir nossa 
culpa. Só então podemos ser perdoados. A 

ENCONTRO CINCO  
O PODER DO EVANGELISTA 
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justiça exige a punição de nossa culpa à luz da 
realidade terrível de nossa rebelião contra um 
Rei santo, mas Deus estende Seu perdão a nós 
por meio da justiça perfeita da cruz. Em lugar 
da morte, Deus nos oferece cura, restauração e 
vida. Deus dá vida aos humildes.

Outro exemplo do poder da oração e 
unidade (com Deus e uns com os outros) para 
avivamento encontra-se na história de Jó. O 
momento em que Jó dá uma guinada em sua 
história não é quando Deus o submete a uma 
dura avaliação de sua perspectiva, mas quando 
ele ora, em obediência a Deus, pelos amigos 
que tinham contribuído muito para distorcer sua 
própria perspectiva, num primeiro momento. À 
essa altura da história, Jó tira os olhos de suas 
próprias circunstâncias, ora graciosamente em 
favor de outros (que o haviam prejudicado) e é 
restaurado (Jó 42.10).

O avivamento começa com uma pessoa 
decidindo obedecer seu Pai celestial, 
declarando sua lealdade ao reino da paz. Só 
é preciso que uma pessoa declare que Jesus 
é Senhor com palavras e ações, confiando no 
agir do Espírito Santo para nascer de novo. Pela 
graça de Deus, o avivamento começa conosco 
- e pela mesma graça, o avivamento pode surgir 
onde pessoas antes rebeldes agora se unem 
humildemente para clamar pelo poder de Deus 
para sarar a terra.

GUIA DO ENCONTRO

COLOCANDO O PAPO EM DIA (15-25 
MIN)
Separe um tempo para um bate papo 
entre o grupo, para partilharem histórias, 
encorajamento, feedback das oportunidades 
e qualquer outra coisa que sirva de 
encorajamento para o grupo.  Use esse tempo 
para conversarem sobre o examinar do vídeo 
de conversa sobre o Evangelho (Encontro 
Quatro - Aplicação). Quais foram os pontos 
positivos e negativos? O que aprendemos desse 
exemplo que pode nos ajudar a crescer como 
proclamadores das boas novas? 

ORAÇÃO
Dedique esse tempo ao Senhor e ore pelas 
situações positivas ou desafiadoras que 
surgiram no tempo de bate-papo.

ENSINO (20-30 MIN)
Aborde o material de ensino a seguir da 
forma que desejar, seja lendo palavra por 
palavra, ou trabalhando dentro de sua própria 
apresentação.

“Antes de tudo, recomendo que se façam 
súplicas, orações, intercessões e ação de 
graças por todos os homens; pelos reis 
e por todos os que exercem autoridade, 
para que tenhamos uma vida tranqüila e 
pacífica, com toda a piedade e dignidade. 
Isso é bom e agradável perante Deus, nosso 
Salvador, que deseja que todos os homens 
sejam salvos e cheguem ao conhecimento 
da verdade.

2 TIMÓTEO 2.1-4 (NVI)

Em sua primeira carta a Timóteo, Paulo dá a seu 
discípulo algumas instruções claras para a vida 
de adoração da igreja de Éfeso. Paulo ensina 
Timóteo a priorizar a oração e a intercessão 
por todas as pessoas, pois isso agrada a 
Deus. Agrada a Deus pois Ele quer que todos 
conheçam a paz de Seu reino. A oração é o 
meio pelo qual clamamos que Deus faça aquilo 
que somente Ele pode fazer - trazer paz ao caos 
e fazer surgir vida da morte.

A oração é o alicerce do evangelismo, pois é 
onde buscamos o poder de Deus para a tarefa 
a realizar, colocando esse poder onde ele deve 
estar - não nos esforços humanos, mas nas 
mãos de Deus.

“A Bíblia é a Palavra de Deus; é a história de 
Sua obra de resgatar homens e mulheres 
rebeldes de volta para Si. Ela trata não 
da humanidade buscando a um Deus 
perdido, mas de Deus buscando os homens 
perdidos. A Bíblia não apresenta a arte da 
oração; apresenta o Deus da oração, o Deus 
que nos chama antes de respondermos, e 
responde antes de O chamarmos”.

EDMUND P. CLOWNEY
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Benjamin Franklin, um dos fundadores dos 
Estados Unidos, disse certa vez: “Ao falhar 
em se preparar, você está se preparando para 
falhar”. Precisamos preparar nosso coração 
para o evangelismo por meio da submissão em 
oração e da petição a Deus.

Poderíamos reformular essa citação da seguinte 
forma:

“Ao falhar em nos prepararmos em 
oração para o evangelismo estamos nos 
preparando para falhar no evangelismo”.

Mesmo com oração fiel e uma boa mensagem 
do Evangelho, as pessoas ainda podem optar 
por rejeitar o Evangelho. Mas o poder da 
salvação pertence somente a Deus, e podemos 
confiar nele para operar por meio de nossas 
orações, mesmo quando não vemos resultado 
imediato. O resultado de nosso evangelismo 
está nas mãos de quem ouve nossa mensagem 
e do próprio Deus. Nosso sucesso ou falha no 
evangelismo não são medidos pela quantidade 
de pessoas salvas, mas por nossa obediência ao 
que Deus nos manda fazer - orar e proclamar.

Nossa primeira motivação para orar é a própria 
ordem de Deus para orarmos. Entretanto, 
essa motivação deve amadurecer a partir de 
nossa resposta à simples ordem, à medida que 
crescemos no relacionamento com nosso Pai 
celestial, até ao ponto em que iremos desejar 
amorosamente glorificá-Lo e buscar Sua 
bondade e bênção para nossa própria vida e por 
aqueles por quem oramos. Podemos descobrir 
o plano de Deus mais claramente à medida que 
O conhecemos de forma mais completa. Quanto 
mais oramos, mais conhecemos a Deus. Quanto 
mais conhecemos a Deus, mais desejamos orar, 
para que Sua vontade seja feita na terra e no 
céu.

Qual é o estado de nossa vida de oração? 
Para alguns, a oração flui naturalmente. Para 
outros, exige mais esforço. Os pregadores 
deveriam perguntar a si mesmos como forma 
de auto-avaliação: “Eu acho mais fácil pregar 
ou orar?” Com que frequência você continua 
a pregar com alegria além do tempo normal 
de pregação, ou com que frequência continua 
a orar, além do tempo normal em sua hora 
silenciosa? E quanto ao tempo de cantar 
músicas de adoração? Muitos podem se perder 
no tempo com a música e durante um período 

de louvor em comunidade, mas dificilmente 
quando se trata de oração.

Se queremos ser eficazes no evangelismo, 
precisamos ser pessoas de oração, quer 
isso aconteça naturalmente ou não. Não 
interessa a duração das nossas orações, mas 
a sinceridade com que as fazemos. À medida 
que continuamos a pedir ao Senhor com 
sinceridade por Sua obra transformadora em 
nossa vida e na vida de outros, iremos notar 
que nossa capacidade de passar mais tempo 
em Sua presença irá aumentar. Esse tempo irá 
honrá-lo, será bom para nós, e uma bênção para 
os outros.  

Diálogo: O Breve Catecismo de 
Westminster descreve a oração como 
“um santo oferecimento dos nossos 
desejos a Deus, por coisas conformes 
com a sua vontade, em nome de Cristo, 
com a confissão dos nossos pecados, 
e um agradecido reconhecimento 
das suas misericórdias”. Como essa 
descrição modela seu entendimento da 
oração, especificamente com relação ao 
evangelismo?

Além de nos oferecermos para orar pelos outros 
como parte do nosso evangelismo, podemos 
entender e aplicar a oração de pelo menos três 

formas quando estamos nos preparando para 
partilhar o Evangelho:

Em primeiro lugar, como parte do processo pelo 
qual podemos crescer em maturidade como 
filhos de Deus e discípulos de Jesus Cristo, 
ajudando outros a crescer também (Efésios 
4.14-16).

Em segundo lugar, como uma forma pela qual 
o poder de Deus pode abrir oportunidades de 
testemunho e operar por nosso intermédio, 
transformar nosso evangelismo de uma simples 
apresentação da fé cristã para um mover de 
corações da morte para a vida (Colossenses 
4.2-6).

Em terceiro lugar, como um meio pelo qual 
podemos ser revestidos de uma armadura 
espiritual para nos defender contra os ataques 
do inimigo à medida que vamos para a linha de 
frente da batalha espiritual, e para abrir os olhos 
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que crescem diariamente em seu 
relacionamento com Ele.

2. Invistam um tempo orando pela 
comunidade ou cidade de vocês. Orem 
para que os perdidos sejam salvos, e para 
que Deus sare a terra onde residem. (De 
maneira geral: “Deus, dá-me oportunidades 
para partilhar do Evangelho hoje; Deus, 
mova corações rumo à vida hoje”).

3. Invista um tempo orando por você 
mesmo(a). Ore para ser revestido(a) da 
armadura completa de Deus à medi-da que 
se dirige para a linha de frente da batalha.

APLICAÇÃO (5 MIN)
Escreva uma lista de pelo menos cinco amigos, 
membros da família, colegas ou até estranhos 
que você sabe que ainda não conhecem a 
Jesus como Senhor. Mantenha essa lista em seu 
smartphone, em sua carteira, em sua Bíblia ou 
em outro lugar acessível que você veja todos 
os dias. Ore fielmente por essas pessoas todos 
os dias, pedindo que Deus lhes dê vida e as 
conduza à confiança nele.

PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARTE DOIS 
(15 MIN)
Preencham os formulários de prestação de 
contas, partilhem em pares ou em grupos 
pequenos e orem uns pelos outros para 
encerrar.

NÃO SE ESQUEÇA…
Adoramos ouvir como Deus tem trabalhado 
em sua vida de oração e por meio de seu 
evangelismo. Você pode partilhar suas histórias 
conosco em advancegroups.org e encorajar 
outros em sua jornada.

de qualquer um que possa ter sido enganado 
pelas artimanhas do inimigo, para que possa ver 
e conhecer a luz de Jesus (Efésios 6.10-20).

Da mesma forma que Paulo fez com Timóteo, 
exortemos e encorajemos uns aos outros a 
orarmos por todas as pessoas, e que Deus 
se agrade à medida que nos submetemos 
ao Seu poder na esperança de que o mundo 
venha a conhecer e se submeter à Sua verdade 
salvadora.

DISCUSSÃO EM GRUPO (10 mins)
1. Quais são os seus hábitos ou disciplinas de 

oração antes de pregar o Evangelho ou se 
envolver numa oportu-nidade específica de 
testemunho?

2. Você usa a oração como parte do 
evangelismo? Como?

3. Como você entende e lida com o assunto 
da oração “não respondida”, e como você 
poderia ajudar alguém a entender essa 
questão, se questionado a esse respeito ao 
partilhar de sua fé?

‘O avivamento vindouro precisa começar 
com um grande avivamento de oração. É 
dentro do quarto, com a porta fechada, que 
o som da chuva em abundância será ouvido 
pela primeira vez. Um aumento de oração 
secreta dos pastores será o prenúncio certo 
de bênção.’

ANDREW MURRAY

ORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, 
PARTE UM  (20–30 mins)
Em duplas ou trios, invistam um tempo 
refletindo acerca de sua vida de oração, seus 
padrões e hábitos. Sejam honestos uns com 
os outros sobre seus pontos fortes e fracos 
com relação à oração, e decidam progredir na 
oração pessoal a cada dia.

Orem juntos de três formas diferentes.

1. Orem uns pelos outros. Peçam a Deus 
que os ajude a serem pessoas humildes, 
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Como podemos manter a 
autenticidade em nossa vida 
e evangelismo? Com base 
no que exploramos acerca 
da oração no encontro 
anterior, neste encontro 
iremos explorar a importância 
de uma vida devocional 
completa em nosso caminhar 
cristão e no evangelismo.

O ENCONTRO EM UMA FRASE
A devoção nos leva a um lugar de santidade, 
à medida que passamos tempo com nosso 
Pai celestial, que é Santo, e Ele nos prepara 
para sermos embaixadores eficazes do Reino, 
portando uma mensagem de esperança em 
nossos lábios, cuja autenticidade é demonstrada 
pela transformação do nosso coração.

O CONTEXTO DO ENCONTRO
Ao regressar de sua peregrinação anual a 
Jerusalém para a festa da Páscoa, Maria e José 
notaram a falta de Jesus. Depois de três dias 
angustiantes, acabaram reunidos com seu filho, 
encontrando-o entre os mestres dentro do 
Templo. Jesus estava sentado entre os sábios 
mestres, aprendendo com eles, mas também 
contribuindo e deixando-os boquiabertos 
com sua impressionante compreensão das 
Escrituras tendo somente 12 anos de idade. Ao 
ser questionado por Maria porque havia deixado 
seus pais preocupados ao se afastar deles, 
Jesus pareceu perplexo com a pergunta.

A perplexidade de Jesus surgiu porque Ele 
pressupôs corretamente que só se pode estar 
perdido se aqueles que procuram por você 

não sabem onde você se encontra. Como eles 
não saberiam que Ele estaria na casa de seu 
Pai? Era o lugar onde Ele naturalmente estaria. 
Seria o mesmo que procurar o presidente dos 
Estados Unidos em todos os lugares, exceto na 
Casa Branca, apenas para ficar perplexo ao ser 
encontrado em sua mesa na Sala Oval, com as 
pessoas perguntando: “Onde o senhor esteve?”

Lucas relata a linguagem específica na resposta 
de Jesus a Maria, que revela Sua alegação de 
um relacionamento singular com Deus: “Não 
sabiam que eu devia estar na casa de meu 
Pai?” (Lucas 2.49 - NVT). Parece não haver 
nada parecido a essa afirmação em nenhum 
outro lugar das Escrituras, exceto quando 
Jesus estava falando. As primeiras palavras 
registradas de Jesus declaram que Ele é o Filho 
de Deus.

A obra da cruz significa que podemos ser 
adotados na família de Deus. Recebemos o 
direito de sermos chamados de filhos de Deus 
por meio da fé em Jesus, então a pergunta 
para nós é a seguinte: quão natural é para nós 
passarmos tempo na casa de nosso Pai?

É no lugar de devoção que descobrimos mais 
completamente quem realmente somos. 
Nós crescemos. Somos aprimorados. Somos 
encorajados. Recebemos a convicção de 
nossos erros. Somos instruídos acerca de 
nosso propósito. Tornamo-nos realizados 
em nossa existência. Por meio da devoção, 
somos feitos santos, assim como Ele é Santo. A 
devoção é algo central para a vida cristã porque 
desenvolve a santidade, e é crucial para a tarefa 
do evangelismo porque o Evangelho deve ser 
vivido e proclamado por um povo santo.

ENCONTRO SEIS 
A DEVOÇÃO DO EVANGELISTA
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Deus está nos perguntando quando nos 
achegamos a Ele, não exasperado, mas com 
regozijo: “Onde você esteve?”

GUIA DO ENCONTRO

COLOCANDO O PAPO EM DIA (10-20 
MIN)
Separe um tempo para um bate papo 
entre o grupo, para partilharem histórias, 
encorajamento, feedback das oportunidades 
e qualquer outra coisa que sirva de 
encorajamento para o grupo.  Reflita em suas 
listas de oração (Encontro Cinco - Aplicação, 
Parte Dois) e em qualquer notícia que 
surgiu desde que você começou a orar fiel e 
diariamente por estas pessoas.

ORAÇÃO
Dedique esse tempo ao Senhor e ore pelas 
situações positivas ou desafiadoras que 
surgiram no tempo de bate-papo.

ENSINO (25-35 MIN)
Aborde o material de ensino a seguir da 
forma que desejar, seja lendo palavra por 
palavra, ou trabalhando dentro de sua própria 
apresentação.

“De madrugada, quando ainda estava 
escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi 
para um lugar deserto, onde ficou orando”. 

MARCOS 1.35 (NVI)

Nós nos “dedicamos” a todos os tipos de coisas 
na vida. Deveríamos nos dedicar à família 
e aos amigos, a defender valores positivos, 
a perseguir sonhos. Talvez estejamos nos 
dedicando a um hobby, um time do coração, 
ou a bater o recorde do mais recente jogo de 
videogame que surgiu. 

Jesus também se dedicava à sua família e 
aos amigos. A José, com quem aprendia os 
negócios de sua família. Ele se dedicava à sua 
mãe, garantindo que o apóstolo João iria se 

responsabilizar em cuidar dela após Sua morte, 
ressurreição e ascensão. Ele se dedicava à 
comunhão com Seus amigos, aparentemente 
passando mais tempo com eles do que 
pregando às multidões.

Com toda essa demonstração de dedicação, 
o que Jesus quis dizer que veio para causar 
divisão nas famílias (Lucas 12.53)? Podemos 
começar a entender isso à luz de Sua devoção 
primordial ao Seu Pai celestial, uma devoção 
que veio à custa de todas as demais devoções, 
independentemente de quão virtuosas elas 
pudessem ser. Jesus não estava dizendo que é 
errado amar seus pais, ou especificamente que 
queria causar divisão nas famílias, pelo prazer 
de fazê-lo. Jesus sabia que qualquer coisa que 
nos afaste de nossa devoção primordial a Deus 
irá nos conduzir à impiedade. É através de nossa 
devoção a Deus que nos tornamos santos. 

Diálogo: Quais são algumas coisas que 
podem facilmente afastar sua devoção 
a Deus? Converse especialmente 
sobre coisas que não são más em si 
mesmas, mas que podem facilmente se 
tornar distrações ou barreiras para sua 
submissão a Deus.

É possível tornar-se mais dedicado ao 
evangelismo do que ao próprio Jesus! Mas 
existimos para adorar o Rei - não a um 
ministério ou chamado. Precisamos estar 
arraigados num viver espiritual que ouve 
atentamente a Deus e é dedicado a Ele acima de 
todas as coisas.

MARCOS 1.35-39: ACORDANDO CEDO 
PARA ORAR NUM LUGAR SOLITÁRIO
O que isso nos ensina sobre receber instruções 
de Deus?

MARCOS 6.45-46: RETIRANDO-SE PARA 
O MONTE PARA ORAR
O que isso nos ensina sobre sermos renovados 
por Deus?

MARCOS 14.32-41: ORANDO NO 
GETSÊMANI ANTES DE SER PRESO
O que isso nos ensina acerca do apresentar o 
peso de nossas circunstâncias a Deus?
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É essencial fazer orações informais e 
espontâneas durante o dia, mas separar um 
tempo específico para orar e ler a Bíblia é 
fundamental. Alguns são muito bons quanto a 
orar, mas nem tanto no abrir da Bíblia; outros 
possuem uma boa ética de estudo bíblico, mas 
travam quando é hora de orar. Pode ser muito 
eficaz combinar as duas coisas, ao fazer a leitura 
de um ou mais capítulos das Escrituras e aí orar 
sobre o que a passagem ensinou, sobre sua 
aplicação em nossa vida. Também é importante 
dedicar tempo para adorar e agradecer a Deus, 
trazendo seus pedidos e necessidades a Ele.

Jesus não tinha necessidade de confessar 
qualquer pecado, mas a confissão é uma 
parte central da oração que Ele ensinou aos 
discípulos: “Perdoa nossos pecados…” (Mateus 
6; Lucas 11 - NVT). A oração de confissão e 
arrependimento de Davi no Salmo 51 é um 
grande exemplo para nos aproximarmos de 
Deus, humilhando-nos perante Ele em oração 
de arrependimento, quando necessário. 

O primeiro passo para a santidade é reconhecer 
que Deus é santo e que nós não somos. 
Precisamos dele, e à medida que separamos 
tempo diário para estar diante de Deus, o 
poder transformador do Seu amor garantirá 
que não seremos mais os mesmos. Essa 
transformação se torna a maior evidência de 
que o Evangelho é verdadeiro e tem poder para 
salvar. À medida que proclamamos a bondade 
de Deus e partilhamos a história de Jesus, 
aqueles que alcançamos podem crescer na 
confiança da autenticidade de nossa mensagem 
do Evangelho ao examinar a obra de Deus em 
nossa vida dedicada.

Jesus abriu o caminho para que fôssemos 
santos por meio da obra salvífica da cruz, 
convidando-nos a morrer para nossa forma 
antiga de viver e colocando nossa confiança 
nele. À medida que iniciamos a nova vida, Jesus 
já deixou claro como buscamos a santidade por 
meio de uma devoção diária com o Pai. Não 
somos perfeitos, e nem sempre iremos fazer 
as coisas certas na vida, mas à medida que 
dobramos nossos joelhos diante de nosso Rei 
gracioso e santo, permitimos que Sua graça 
cure e Seu poder nos ajude a nos tornarmos 
santos, como Ele é santo.

DISCUSSÃO EM GRUPO (10 mins)
1. Você separa tempo suficiente para a 

devoção diária em sua vida? Quais são 
alguns de seus bons hábitos, e que hábitos 
talvez precisem ser trabalhados?

2. Você percebe a relação entre a saúde de 
sua vida devocional e a qualidade do seu 
evangelismo?

3. Como você pode se abrir a mais instrução, 
refrigério, perspectiva e arrependimento, 
por meio de uma devoção intencional nas 
próximas semanas?

‘O propósito das Disciplinas [espirituais] é 
nossa liberdade. Nosso alvo é a liberdade, 
não a Disciplina. Quando fazemos da 
Disciplina nosso foco central, iremos 
transformá-la em lei e perder a liberdade 
correspondente… Que coloquemos Jesus 
no centro para sempre e vejamos as 
Disciplinas espirituais como uma forma de 
nos aproximarmos de Seu coração’

RICHARD FOSTER

APLICAÇÃO (5 MIN)
Comece orando os Salmos, separando alguns 
minutos por dia lendo e orando, antes de fazer 
outro estudo bíblico ou dedicar tempo específico 
à oração. Se possível, dedique-se um pouco mais 
para manter isso por um mês ou um ano inteiro. 
É possível fazer isso simplesmente abrindo sua 
Bíblia e explorando os Salmos um a um, ou 
seguindo um plano devocional como o de Tim 
Keller: Minha Rocha; Meu Refúgio: Um Ano de 
Devocionais Diárias nos Salmos.

ORAÇÃO
Agradeça nosso Pai celestial que Ele deseja ter 
relacionamento com Seus filhos. Comprometa-se 
em oração a uma vida de devoção, que 
nos permite passar da categoria de turistas 
espirituais para filhos que habitam na casa do Pai 
e em Sua presença. Peça a Deus para nos ajudar 
a nos tornarmos santos como Ele é santo, e para 
que a transformação de nossa vida seja o alicerce 
sobre o qual nosso evangelismo é edificado.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS (15 MIN)
Converse em duplas sobre coisas em sua vida 
que podem ameaçar tornar-se - se ainda não 
se tornaram - ídolos para você e roubar sua 
devoção primordial devida a Deus. Perguntem 
uns aos outros de forma cordial, de forma a 
ajudarem-se mutuamente e procurar por pontos 
cegos que possam existir.

Preencham os formulários de prestação de 
contas, partilhem em duplas ou em pequenos 
grupos e orem uns pelos outros.

NÃO SE ESQUEÇA…
A Série “Advance Procalimers” pode ser 
utilizada como material para encontros em 
grupos no futuro, mas também é útil como 
leitura devocional pessoal para ajudá-lo em 
sua caminhada diária. Encontre mais em 
advancegroups.org/APS
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Nesse encontro iremos 
expandir a ideia de santidade 
tratada no encontro anterior, 
mais especificamente em sua 
relação com a identidade 
de Deus, a esperança do 
Evangelho e a vida do cristão. 
Iremos abordar a importância 
da prestação de contas na 
jornada de um discípulo.

O ENCONTRO EM UMA FRASE
Deus deseja que seu povo seja santo assim 
como Ele é santo, e é por meio da submissão 
ao Espírito Santo e da prestação de contas 
na comunidade que podemos crescer em 
santidade.

O CONTEXTO DO ENCONTRO
As palavras santidade e santo aparecem mais 
de 700 vezes por toda a Bíblia. Santidade é um 
tema central na Bíblia, e Deus deseja que seja 
uma realidade central em nossa vida.

Deus é santo, e isso significa que Ele é separado. 
Ele é perfeito, soberano e único, e não há outro 
como Ele. Nós não somos santos: cada um 
de nós fica muito aquém do padrão perfeito 
de nosso Deus santo. O escritor aos Hebreus 
nos diz que apenas os santos verão a Deus 
(Hebreus 12.14) e Jesus disse que os puros de 
coração verão a Deus (Mateus 5.8). Nossa falta 
de santidade é um grande problema para a 
humanidade, se temos alguma esperança de 
um relacionamento com Deus. Como pessoas 
impuras podem se tornar santas, aceitáveis ao 
Senhor e aptas para habitar em Seu reino?

A boa notícia é que Jesus providenciou um 
caminho pelo qual pessoas impuras podem 
entrar na presença do Deus santo e habitar 
com Ele eternamente (Efésios 5.25-26). Os que 
colocam sua esperança em Jesus partilham 
de Sua santidade, adentrando numa vida 
totalmente nova. Vida verdadeira é vida santa.

Santidade também é o tema da mensagem 
de Jesus acerca do sal em Mateus 5.13. Da 
mesma forma que o sal é inútil se perder seu 
sabor, nossa mensagem não levará nenhuma 
esperança se perdermos a santidade que nos 
distingue. Embora nossa vida seja uma obra 
inacabada enquanto vivemos neste mundo, 
somos chamados a viver de forma diferente, 
para que o mundo possa reconhecer a 
autenticidade da mensagem que proclamamos.

“O amor de Deu por nós em Cristo, 
conforme derramado foi pelo Espírito 
(Romanos 5.5), nos trouxe para a comunhão 
com Ele e com o Filho; a partir disso, 
passamos a contemplar a beleza de Sua 
santidade, e ao fazê-lo, nos tornamos 
amorosos como Ele é”. 

JACKIE HILL PERRY

O Evangelho é uma mensagem santa, que 
testifica de um Deus santo que agiu de forma 
santa para permitir que um povo impuro tenha 
sua verdadeira identidade restaurada - o povo 
santo de um reino santo.

ENCONTRO SETE 
A SUBMISSÃO DO EVANGELISTA
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GUIA DO ENCONTRO

COLOCANDO O PAPO EM DIA (10-20 
MIN)
Separe um tempo para bater papo uns com 
os outros, partilhar histórias, encorajamento, 
feedback das oportunidades e qualquer outra 
coisa que sirva de encorajamento para o 
grupo. Peça ao grupo para partilhar sobre sua 
experiência em orar os Salmos (Encontro Seis 
- Aplicação).

ORAÇÃO
Dedique esse tempo ao Senhor e ore pelas 
situações positivas ou desafiadoras que 
surgiram no tempo de bate-papo.

ENSINO (30-40 MIN)
Aborde o material de ensino a seguir da 
forma que desejar, seja lendo palavra por 
palavra, ou trabalhando dentro de sua própria 
apresentação. Há três textos principais para 
esse encontro.

1. SÓ DEUS É SANTO
“Farei conhecido o meu santo nome no 
meio do meu povo Israel. Não mais deixarei 
que o meu nome seja profanado, e as 
nações saberão que eu, o Senhor, sou o 
Santo de Israel.”

EZEQUIEL 39.7 (NVI)

A Bíblia nos revela quem Deus é, para que 
possamos conhecê-lo e adorá-lo em espírito e 
em verdade. À medida que lemos as Escrituras, 
descobrimos que Ele é o único Deus verdadeiro. 
Embora invisível, Ele existe em uma natureza 
triúna (Pai, Filho e Espírito Santo). Ele é perfeito. 
É eterno. É Rei.

Mas o que a Bíblia torna especificamente claro 
acerca de Deus é que Ele é santo. Santidade 
é a característica principal de Deus. Isso 
significa que não há outro como Ele, e que Ele 
é separado de todos os demais; nenhum outro 
ser pode ser comparado com Sua identidade, 

Seu caráter ou com a realidade de quem Ele é. 
E é essa característica que Deus deseja para 
Seu povo - que nos tornemos um povo santo, 
separado em nossa adoração e obediência 
a Ele, um povo de justiça e pureza (Levítico 
11.45). Nossa falta de santidade - nossa rejeição 
à santidade de Deus - criou um problema 
catastrófico para a humanidade. O reino de 
Deus é perfeito, mas (na pessoa de nossos 
primeiros pais) escolhemos a imperfeição e a 
exclusão de Sua presença.

2. A SANTIDADE DE JESUS TORNA 
POSSÍVEL A SANTIDADE DE SEU POVO

“...mas, visto que vive para sempre, Jesus 
tem um sacerdócio permanente. Portanto 
ele é capaz de salvar definitivamente 
aqueles que, por meio dele, aproximam-se 
de Deus, pois vive sempre para interceder 
por eles. É de um sumo sacerdote como 
este que precisávamos: santo, inculpável, 
puro, separado dos pecadores, exaltado 
acima dos céus. Ao contrário dos outros 
sumos sacerdotes, ele não tem necessidade 
de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro 
por seus próprios pecados e, depois, pelos 
pecados do povo. E ele fez isso de uma vez 
por todas quando a si mesmo se ofereceu”.

HEBREUS 7.24-27 (NVI)

Fomos criados à imagem de Deus e temos o 
potencial de sermos um povo santo, mas nossa 
rebelião entrou em cena. Se Deus permitisse 
mesmo o menor fragmento de imperfeição em 
Seu Reino, este deixaria de ser perfeito. Dessa 
forma, nossa rejeição à santidade nos exclui da 
santidade de Deus e das bênçãos de Seu reino.

O Evangelho nos diz que Jesus entrou em cena 
para ser o nosso substituto na cruz, tomando 
sobre Si a morte que havíamos escolhido 
para nós mesmos. Ele foi capaz de tomar o 
nosso lugar por ser perfeitamente santo (sem 
pecado ou mancha). A dívida impagável da 
rebelião do mundo foi colocada na conta do 
Jesus perfeitamente obediente. Ele pagou a 
dívida que nunca poderíamos pagar através do 
tesouro inesgotável de Sua santidade. Agora, 
quando Deus olha para aqueles que colocaram 
sua confiança em Jesus Cristo, Ele não enxerga 
a imperfeição (impiedade) do homem, mas a 
perfeição (santidade) de Jesus.
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Pense nisso da seguinte forma: você consegue 
se lembrar de uma vez que vestiu uma peça de 
roupa que o(a) fez sentir-se muito bem? Talvez 
você estivesse se vestindo para uma ocasião 
especial, e quando saiu de casa, sentiu-se um 
pouco mais confiante. Quando colocamos nossa 
confiança em Jesus, a Bíblia nos diz que Deus 
credita a justiça de Jesus a nós e somos vestidos 
em Sua perfeição (Romanos 5.18; Filipenses 3.9; 
1 Coríntios 1.30).

Paulo nos diz que em vez de satisfazermos 
os desejos da carne, deveríamos nos “revestir 
de Cristo”, vestindo literalmente a Sua justiça 
(Romanos 13.14). Compare isso com Tiago, que 
implora a seus leitores que se livrem (melhor 
traduzido pela ideia de “despir-se”) de toda 
impureza moral (Tiago 1.21). Precisamos nos 
livrar das coisas antigas que eram contra Deus 
e entregá-las a Cristo, e de uma forma bastante 
generosa Ele as substitui com Sua própria 
justiça.

Você já foi rejeitado em algum lugar por não 
atender aos padrões de vestimenta daquele 
local? O requisito para entrar no reino perfeito 
de Deus é a santidade perfeita, que não 
possuímos. Mas como pessoas imperfeitas, 
podemos entrar em Seu reino perfeito 
porque agora nos encaixamos no “código de 
vestimenta”, através de Cristo. Nada menos 
do que a perfeição resolve; e nada menos do 
que a perfeição de Cristo nos é oferecida para 
vestirmos. No dia que finalmente adentrarmos 
na completa realidade do reino, não estaremos 
mais carregando nossa imperfeição, mas as 
vestes de justiça.

3. A SUBMISSÃO AO ESPÍRITO E 
AUTO-DISCIPLINA PRODUZEM UM VIVER 
SANTO

“Vocês foram ensinados a despir-se do 
velho homem, que se corrompe por desejos 
enganosos, a serem renovados no modo 
de pensar e a revestir-se do novo homem, 
criado para ser semelhante a Deus em 
justiça e em santidade”.

EFÉSIOS 4.22-24 (NVI)

Deus deseja que cresçamos em maturidade, 
não repetindo os mesmos erros reiteradamente, 
à medida que vivemos hoje para Ele. Somos 
cobertos por Sua graça, mas as evidências de 
uma fé sincera e autêntica são transformação 

e crescimento (discipulado). Não devemos nos 
contentar em vestir a justiça de Cristo como 
um mero salvo-conduto que nos tira da prisão, 
mas sim escolher honrar o custo da justiça que 
vestimos ao viver em obediência àquele que 
pagou o preço por nós. Essa é a nossa jornada 
do discipulado: passar de nosso momento 
inicial de novo nascimento (justificação) para 
um desenvolvimento contínuo da nova vida 
(santificação).

Isso não apenas nos dá uma segurança da 
futura perfeição eterna que nos aguarda, mas 
fornece os meios pelos quais podemos viver de 
forma diferente hoje.

A transformação que acontece na vida de um 
discípulo é expressa de forma poderosa pela 
abordagem de Paulo acerca do fruto espiritual 
que é produzido na vida de um verdadeiro 
seguidor de Jesus (Gálatas 5.22-23). A faceta 
final mencionada do fruto é o domínio próprio, 
ou autodisciplina. Deus, por meio de Seu 
Espírito, nos capacita com autodisciplina - mas 
precisamos trabalhar em parceria com Ele 
(Filipenses 2.12-13).

Temos aqui quatro coisas práticas que podemos 
fazer para crescer em santidade e obediência a 
Deus:

DEVOÇÃO
Quanto mais tempo passamos com a Palavra de 
Deus, mais iremos conhecer daquilo que Deus 
quer que sejamos. Da mesma forma, à medida 
que passamos tempo em oração, também 
podemos pedir que Deus nos ajude a vencer 
nossas fraquezas e tentações. Passar tempo 
com Jesus é aprender o que significa ser santo, 
enquanto somos capacitados a nos tornarmos 
santos.

AUTOCONSCIÊNCIA
À medida que lemos a Palavra, Ela faz uma 
leitura do nosso ser, ajudando-nos a examinar 
nossa vida e nos tornar mais autoconscientes. 
Essa autoconsciência nos ajuda a reconhecer 
nossas fraquezas, e significa que podemos 
começar a negar a nós mesmos as coisas que 
nos prejudicam.
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DISCUSSÃO EM GRUPO (15 mins)
1. Como você descreveria a santidade de 

Deus para alguém que não O conhece?

2. Como podemos nos “revestir” de Cristo?

3. O que te ajuda, ou atrapalha, para ser 
autenticamente transparente para com 
outras pessoas a quem você presta contas?

“Se você pensa que pode andar em 
santidade sem manter comunhão perpétua 
com Cristo, está muito enganado(a). Para 
ser santo(a), você precisa viver perto de 
Jesus”.

CHARLES SPURGEON

APLICAÇÃO (5 MIN)
Se você ainda não tem um grupo pequeno 
de amigos confiáveis (além do aspecto de 
prestação de contas deste Grupo de Avanço) 
com quem você se encontra regularmente e 
com quem pode ser completamente honesto(a), 
aberto(a) e prestar contas, pense em algumas 
pessoas com quem poderia fazê-lo, e comece a 
organizar um grupo o mais rápido possível. Se 
já está fazendo isso, converse com alguém que 
ainda não está e mostre porque isso tem sido 
importante pra você, e ajude-o(a) nesse sentido 
com algum conselho, encorajamento ou dica 
que possa dar.

ORAÇÃO
Reconheçam e celebrem a santidade de 
Deus em oração. Busquem Seu perdão por 
nossa rebelião, e agradeçam pelo fato de 
podermos partilhar de Sua justiça por causa 
da obra salvífica de Cristo. Peçam a Deus para 
continuar trabalhando em suas vidas para 
torná-los santos. Comprometam-se a viver com 
disciplina, em submissão ao poder do Espírito, 
à medida que buscam crescer como discípulos 
e a tornarem-se mais adequados ao fim que se 
destinam como povo santo, portador de uma 
santa mensagem.

COMUNIDADE
Estarmos atentos à vida que vivemos não 
pode ser alcançado apenas por meio da 
autoconsciência. Ao nos comprometermos com 
a comunhão cristã e a comunidade, nós nos 
abrimos para um exame amoroso daqueles que 
vivem ao nosso redor. Investir na comunidade 
cria oportunidades para que outros possam 
adentrar a tenda de nossa existência para nos 
edificar, e para que você possa fazer o mesmo 
com eles. Dar abertura para outras pessoas 
pode trazer alguns desafios, mas o risco da 
vulnerabilidade não deveria nos deter do ideal 
bíblico de uma caminhada juntos na graça, 
para crescer como indivíduos e como família de 
Deus.

CONFISSÃO
Tiago diz que devemos confessar nossos 
pecados uns aos outros, não para sermos 
absolvidos, mas para prestarmos contas 
(Tiago 5.16). É essencial encontrar um grupo 
de amigos confiáveis, com quem você possa 
ser completamente honesto e transparente 
acerca de suas lutas, tentações e fracassos. O 
inimigo quer manter suas lutas na escuridão, 
onde ele pode transformá-las em vergonha, mas 
Deus nos chama para trilhar a jornada juntos, 
ajudando-nos a prestar contas, trazendo nossos 
fracassos para a luz, onde Ele pode trazer 
restauração e redenção. Um fracasso jamais 
precisa ser algo definitivo para com Deus: 
a prestação de contas é um meio pelo qual 
podemos lidar com nossas lutas em humildade 
e submissão à Sua graça.

Como evangelistas, a mensagem que 
proclamamos não se trata de vermos pessoas 
meramente se manifestarem, mas sim criar 
discípulos que crescem e amadurecem - um 
povo santo (Colossenses 1.28-29). Discípulos 
autênticos irão levar a mensagem de Deus com 
integridade e poder para o mundo. Trata-se de 
uma tarefa santa para um povo santo.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS (25 MIN)
Em duplas, usem esse tempo como uma 
oportunidade para confessar uns aos outros 
algo que tem levado a cair repetidamente. Uma 
vez que o assunto foi trazido à tona, tomem a 
decisão de perguntar um ao outro, de vez em 
quando, como estão se saindo nessa área, e 
orem com frequência uns pelos outros.

Preencham os formulários de prestação 
de contas, partilhem em duplas ou grupos 
pequenos e orem uns pelos outros.

NÃO SE ESQUEÇAM…
Uma das formas de encorajarmos a comunidade 
no AVANÇO é estarmos conectados com tudo 
o que Deus está fazendo por meio de homens 
e mulheres nos Grupos de Avanço ao redor 
do mundo. Lembrem-se de se inscrever para 
receber nosso e-mail mensal, incluindo histórias 
e testemunhos da comunidade global AVANÇO, 
que irão encorajá-los em sua fé e evangelismo. 
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ANOTAÇÕES 



Os cristãos mais santos são os 
mais humildes; como é, então, 
ter humildade em nosso 
evangelismo?

O ENCONTRO EM UMA FRASE
Humildade é uma virtude principal de qualquer 
embaixador do reino de Deus: demonstrada de 
forma perfeita por Jesus, refinada e fortalecida 
em nós pelo Espírito Santo, para a glória de 
nosso Pai celestial.

O CONTEXTO DO ENCONTRO
Desde o momento em que o anjo Gabriel 
diz a Maria que ela está gerando um bebê, a 
humildade - um tema central da história de 
Jesus - começa a surgir. Maria adora a Deus e 
O agradece por lembrar-se dela, sua serva, em 
sua condição humilde. Em outras palavras, ela 
diz: “Sou apenas uma mulher comum… por que 
Deus iria querer me usar?”

Você já se perguntou por que Deus usaria a sua 
vida?

Às vezes nos tornamos seguros em nós 
mesmos, por causa de nossos dons e talentos, 
crendo que Deus escolheu nos usar por causa 
deles. O chamado de Deus é para o nosso 
caráter, e não para nossos talentos, e o caráter 
que mais agrada a Deus tem a humildade como 
sua característica principal. Maria continua 
louvando a Deus, cantando como Deus 
despreza os orgulhosos e exalta os humildes. 
Como uma jovem judia, seu conhecimento 
do Antigo Testamento lhe daria tudo o que 
ela precisaria para fazer essa afirmação com 
confiança. E agora ela mesma experimentava 

essa realidade. Deus sempre escolhe usar os 
humildes, das formas mais inesperadas, para os 
Seus propósitos, desafiando a sabedoria deste 
mundo e revelando Seu poder e graça por meio 
das pessoas mais improváveis. O primeiro passo 
para ser usado por Deus nas grandes coisas é 
reconhecer nossa total dependência nEle.

O nascimento de Jesus não poderia ter 
acontecido em circunstâncias mais humildes. 
O rei dos reis foi colocado numa manjedoura 
- um comedouro de animais! As riquezas do 
nascimento de um rei foram substituídas pela 
pobreza do nascimento de um ninguém. Nossa 
reconciliação com o Criador de todas as coisas 
começou numa assombrosa humilhação. 

Onde quer que olhemos nas Escrituras - seja 
em Isaías 53, onde ouvimos falar do Servo 
sofredor do Senhor que seria traspassado 
por nossas transgressões, ou na declaração 
de Jesus em tornar-se servo em vez de ser 
servido, no lavar os pés dos discípulos, em Sua 
submissão à vontade de Seu Pai no Jardim 
do Getsêmani, ou em permitir ser espancado, 
zombado e crucificado, mesmo quando poderia 
se livrar de qualquer um que lhe tivesse causado 
algum dano apenas com uma palavra - a Bíblia 
apresenta um retrato de um rei-servo que 
derrota a maldição do orgulho humano pelo 
poder da santa humildade.

Deus resgata o Seu povo da mesma maneira 
que deseja que ele viva. O orgulho nos leva à 
destruição, e a humildade nos trará de volta.

  “Pois vocês conhecem a graça de nosso 
Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se fez 
pobre por amor de vocês, para que por 

ENCONTRO OITO 
O CARÁTER DO EVANGELISTA
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meio de sua pobreza vocês se tornassem 
ricos”.

2 CORÍNTIOS 8.9 (NVI)

GUIA DO ENCONTRO

COLOCANDO O PAPO EM DIA (10-20 
MIN)
Separe um tempo para bater papo uns com 
os outros, partilhar histórias, encorajamento, 
feedback das oportunidades e qualquer outra 
coisa que sirva de encorajamento para o 
grupo. Para grupos menores, peça para cada 
pessoa partilhar uma vitória e uma dificuldade 
desde o último encontro. Para grupos maiores, 
escolha quatro ou cinco pessoas para partilhar 
testemunhos específicos desde o último 
encontro. 

ORAÇÃO
Dedique esse tempo ao Senhor e ore pelas 
situações positivas ou desafiadoras que 
surgiram no tempo de bate-papo.

ENSINO (30-40 MIN)
Aborde o material de ensino a seguir da 
forma que desejar, seja lendo palavra por 
palavra, ou trabalhando dentro de sua própria 
apresentação. Há três textos principais para 
esse encontro.

“Nada façam por ambição egoísta ou por 
vaidade, mas humildemente considerem 
os outros superiores a si mesmos. Cada um 
cuide, não somente dos seus interesses, mas 
também dos interesses dos outros.

Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo 
Jesus:

que, embora sendo Deus,  
não considerou que o ser igual a Deus era 
algo a que devia apegar-se; 
mas esvaziou-se a si mesmo,  
vindo a ser servo, tornando-se semelhante 
aos homens. 

E, sendo encontrado em forma humana,  
humilhou-se a si mesmo e foi obediente até 
à morte, e morte de cruz!”

FILIPENSES 2.3-8 (NVI)

Parafraseando C. S. Lewis: “Ser humilde não 
significa pensar menos a seu próprio respeito, 
mas simplesmente pensar menos em você”.

A Bíblia não pede que nos depreciemos ou 
tenhamos uma visão pessoal baixa. Você é 
estimado e amado por Deus - e chamado 
de filho(a) precioso(a), Mas existe uma linha 
tênue: ter um pensamento mais elevado de nós 
mesmos nos coloca numa condição perigosa 
como a do orgulho que levou a humanidade ao 
pecado no começo da história. Pensar de forma 
depreciativa acerca de nós mesmos rejeita a 
identidade que Deus nos deu, enquanto pensar 
de forma muito elevada a nosso respeito nos 
leva a falhar em reconhecer a soberania e o 
reinado de Deus.

O orgulho está na raiz de todos os pecados. 
Provérbios nos diz que “Quando vem o orgulho, 
chega a desgraça, mas a sabedoria está com 
os humildes” (Provérbios 11.2 - NVI). A literatura 
de sabedoria da Bíblia afirma repetidas vezes a 
virtude da humildade como oposta à postura de 
orgulho, e celebra as bênçãos que fluem a partir 
da humildade.

Vivemos numa era de autopromoção. Você 
consegue imaginar se Davi tivesse matado 
Golias hoje? A tentação para tirar uma selfie 
da vitória, com a cabeça decepada e o sangue 
ainda fresco, seria muito forte! Muitos de nós 
gostaríamos de ouvir músicas escritas sobre 
as nossas realizações, filmes produzidos ou 
títulos concedidos, embora Davi não tenha 
mencionado sua vitória nos Salmos uma 
única vez sequer, algo para o qual o grande 
evangelista D. L. Moody chamou a atenção 
em seu famoso sermão sobre humildade. Hoje 
em dia, ao menor sinal de grandeza, somos 
encorajados a celebrarmos a nós mesmos, 
subindo num tijolo para fazer discurso.  Mas 
Deus não pede pra você edificar um ministério 
ou ter uma posição elevada. Ele está muito mais 
interessado em seu caráter e em como você 
pode ser elevado para os Seus propósitos por 
meio da humildade (Lucas 14.11).

Jesus tomou o caminho mais humilde, a posição 
de servo. Ele é o rei que veio não para ser 
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servido, mas para servir (Marcos 10.45). Note 
o que João diz acerca de Jesus imediatamente 
antes de lavar os pés de Seus discípulos:

“Jesus sabia que o Pai havia colocado todas 
as coisas debaixo do seu poder, e que 
viera de Deus e estava voltando para Deus; 
assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e 
colocou uma toalha em volta da cintura”. 

JOÃO 13.3-4 (NVI)

Sabendo que todas as coisas estavam debaixo 
de seu poder, e tendo completa ciência da Sua 
identidade, Jesus escolheu ser servo para 

demonstrar a vontade de Seu Pai. Talvez você 
tenha participado de um estudo bíblico em 
que houve um real lavar dos pés. Mesmo assim, 
lavar os pés de alguém nos dias de hoje não 
tem o mesmo significado daquilo que Jesus 
estava demonstrando para os Seus discípulos. 
É difícil compreendermos como deve ter sido 
desconfortável para eles ter o mestre deles - seu 
Messias - assumindo essa tarefa como marca de 
sua humildade e coração de servo.

Pense nisso da seguinte forma: você ouve 
alguém batendo à sua porta e descobre que é o 
rei de sua nação que está à entrada de sua casa. 
Ele entra em sua casa, pega seu bebê e começa 
a trocar sua fralda que está bem cheia. O cheiro 
é horrível e você vê horrorizado(a) os dejetos de 
seu filho em contato com as mãos reais. Mesmo 
assim, o monarca sente-se completamente 
à vontade com a situação, até mesmo 
desfrutando do tempo com o bebê, durante 
essa atividade desagradável, mas necessária.

Não se esqueça de que enquanto Jesus 
lavava os pés dos discípulos, Ele sabia que 
Judas estava prestes a traí-Lo. Ele sabia que 
seus seguidores ainda eram frequentemente 
orgulhosos e fracos, e mesmo assim, em Seu 
poder e majestade, Ele se humilhou diante 
deles, dando um exemplo para que seguissem. 
Eles não tinham apenas que lavar os pés uns 
dos outros, mas precisavam tornar-se servos 
humildes em todas as coisas.

Há uma história conhecida sobre Charles 
Spurgeon, que ao ver um de seus alunos 
de homilética subir para o púlpito com uma 
atitude um pouco arrogante e depois descer 
desanimado com o fracasso de seu sermão, 
supostamente comentou: “Se você tivesse 

subido para o púlpito com a atitude com que 
desceu dele, talvez teria descido do jeito que 
subiu”.

Independente da grandeza de nosso chamado, 
da imponência de nossos dons, do tamanho 
de nossa oportunidade ou da reputação 
de nosso ministério, não temos poder para 
salvar ninguém. O salário do pecado é a 
morte (Romanos 6.23), mas a recompensa 
da humildade é a vida (Provérbios 22.4). Por 
meio do humilde servo sofredor que tomou 
nosso lugar na cruz, podemos colocar nossa 
confiança nele e tomar nossa cruz, morrendo 
humildemente para para a nossa antiga 
existência orgulhosa. Podemos passar da 
morte para a vida. Humildade não é apenas 
uma virtude, mas a única resposta apropriada 
que podemos oferecer a Jesus quando 
reconhecemos que Ele é Senhor.

“O SENHOR tem prazer em seu povo; ele 
coroa os humildes com vitória”. 

SALMOS 149.4 (NVT)

Humildade no evangelismo não significa que 
bajulamos as pessoas, diluímos o Evangelho, 
ou recuamos no partilhar da verdade quando 
isso pode ser ofensivo. O Evangelho geralmente 
é uma mensagem ofensiva para corações 
endurecidos. Da mesma forma, ser ousado(a) 
no evangelismo não significa que empurramos 
o Evangelho goela abaixo das pessoas, sem 
nos preocupar em como ajudá-las a entender 
corretamente a esperança que levamos. 
Humildade no evangelismo significa pelo menos 
quatro coisas:

Diálogo: Separem um tempo para 
conversar sobre essas quatro áreas da 
humildade no evangelismo. Como vocês 
podem aplicar esses princípios?

1. SIRVA AO SENHOR HUMILDEMENTE
Nossa responsabilidade e desejo principal 
deveriam ser servir a Deus, independente de 
quão desafiador, desconfortável ou custoso isso 
possa ser. Estamos dispostos a nos revestir da 
natureza de servos e ser obedientes ao nosso 
Mestre?
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alcançando a luz e se mantém ereto como 
uma vela, mas a árvore nunca deu um fruto 
sequer. Tenho uma outra árvore, que estava 
tão carregada de frutos no ano passado que 
os galhos quase tocavam o chão. Se apenas 
nos curvarmos o suficiente, meus amigos, 
Deus irá usar cada um de nós para a Sua 
glória”.

DISCUSSÃO EM GRUPO (15 mins)
1. Existem áreas na sua vida em que você luta 

com a humildade?

2. Existe algum conflito inerente entre 
partilhar o Evangelho com ousadia e fazê-lo 
com humildade?

3. Como podemos lidar de forma amorosa 
com a falta de humildade ou a presença de 
falsa humildade em outras pessoas?

“Estou persuadido de que amor e 
humildade são as maiores conquistas na 
escola de Cristo, e as evidências mais claras 
de que Ele é, de fato, nosso Mestre”.

JOHN NEWTON

APLICAÇÃO (5 mins)
Pense com carinho em como você poderia 
servir e abençoar aqueles ao seu redor de uma 
forma inesperada e dispendiosa. Sua igreja ou 
ministério emprega algum(a) faxineiro(a)? Diga 
a essa pessoa para tirar o dia de folga para ficar 
com sua família, ou num retiro espiritual, e faça 
o trabalho dela. Seja o primeiro a fazer o chá ou 
café no escritório a cada dia. Dê uma gorjeta 
generosa para o garçom depois de uma refeição 
e então escreva um bilhete demonstrando 
o amor de Deus para ele… seja criativo e 
intencional.

Por um lado, nenhuma dessas coisas poderia 
capturar todo efeito de Jesus lavando os 
pés de seus discípulos; por outro lado, não 
deveriam ser chamados simplesmente de “atos 
esporádicos de bondade”. Estas são as ações 
intencionais de pessoas atenciosas, amáveis 
e humildes, que buscam oportunidades por 
todos os lados para abençoar outros de forma 
a apontar para o Servo Sofredor. Não fazemos 
essas coisas para ganhar o favor de Deus ou 

2. ESVAZIE-SE A SI MESMO 
HUMILDEMENTE
Humildade envolve esvaziarmo-nos a nós 
mesmos para podermos ser cheios do Espírito 
Santo. Este é um ato humilde em si mesmo, mas 
quando convidamos o Espírito para Seu lugar 
de direito em nossa vida, deixamos de estar 
apenas comprometidos com o evangelismo 
para agora estarmos também capacitados para 
ele.

3. ACEITE A SUA PALAVRA 
HUMILDEMENTE
Humilhe-se diante da Palavra de Deus. Aprenda 
a lê-la e a aceitá-la em seus próprios termos, 
não forçando-a a dizer o que você quer que 
ela diga para suprir suas necessidades. Busque 
humildemente ouvir a verdade de Deus, 
independentemente de quão desafiador ela 
possa ser para suas ideias pré-concebidas 
ou moldadas por sua cultura. Descobrir a 
verdade de Deus e aplicar Sua sabedoria requer 
humildade.

4. SIRVA AOS PERDIDOS HUMILDEMENTE
A pregação é essencial, mas também 
precisamos amar aqueles a quem pregamos. 
Precisamos servir aqueles que estão em 
necessidade. À medida que nosso alvo é amar 
pessoas, precisamos ouví-las. Se tudo o que 
fizermos for falar, provavelmente 

 iremos perder importantes pontos de conexão 
entre o Evangelho e a vida delas, diminuindo 
a possibilidade de um relacionamento 
significativo com elas.

Ao honrar a Deus, abrindo espaço para que 
o Seu Espírito trabalhe em nós, e edificando 
sobre a verdade de Sua Palavra, podemos ser 
servos eficazes para o mundo - que suprem 
as necessidades de forma prática, escutam 
as pessoas (uma área muito negligenciada na 
prática do evangelismo), proclamam a história 
de Jesus de forma fiel. Se quisermos ser 
frutíferos em nosso evangelismo, nossa postura 
deve ser de humildade perante o Senhor. D. L. 
Moody colocou da seguinte forma essa idéia em 
seu sermão sobre humildade:

“Tenho uma árvore de peras em minha 
fazenda que é muito bonita; parece ser 
uma das árvores mais bonitas de minha 
propriedade. Cada galho parece estar 
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para parecer bons na frente dos outros (talvez 
seja bom pensar duas vezes antes de divulgar as 
coisas que você faz nas redes sociais). Fazemos 
essas coisas tanto como uma forma de aprender 
a crescer em humildade, quanto como um 
produto natural da humildade que Deus está 
produzindo em nós. 

ORAÇÃO
Agradeçam a Deus pela humildade de Cristo e 
por Seu exemplo de coração de servo. Peçam 
ajuda a Deus para se verem como Deus os 
vê, e para que possam crescer em humildade 
e sabedoria diariamente. Orem uns pelos 
outros, para que sejam corajosos e humildes na 
proclamação do Evangelho.

PRESTAÇÃO DE CONTAS (15 MIN)
Convide qualquer pessoa que lute com o 
orgulho para reconhecer isso - o que é algo 
difícil para uma pessoa orgulhosa fazer - e ore 
com e por ela, para que Deus os ajude a crescer 
em humildade e desenvolver um coração servo.

Preencham os formulários de prestação de 
contas, partilhem em duplas ou em grupos 
pequenos e orem uns pelos outros.

NÃO SE ESQUEÇAM…
Uma forma de nos humilharmos é admitir que 
não sabemos todas as coisas e que precisamos 
continuar aprendendo. A seção “blog” em 
advancegroups.org/blog apresenta conteúdo 
frequentemente atualizado e material de ensino 
que irá ajudá-los a amadurecer em sua fé e 
testemunho.
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ANOTAÇÕES 



Uma marca do dom de 
evangelismo é a capacidade 
de enxergar - e o desejo de 
aproveitar - toda e qualquer 
oportunidade para partilhar 
o Evangelho com aqueles 
ao nosso redor. Nesse 
encontro iremos explorar 
como podemos aproveitar ao 
máximo cada oportunidade.

O ENCONTRO EM UMA FRASE
Deveríamos sempre estar prontos para 
aproveitar cada oportunidade que surge para 
apresentarmos o Evangelho, explicando as 
boas novas com clareza em cada situação e 
circunstância.

O CONTEXTO DO ENCONTRO
Pedro nos diz que deveríamos estar sempre 
prontos para apresentar o Evangelho a qualquer 
um que nos pedir a razão da nossa esperança 
(1 Pedro 3.15). Paulo diz a Timóteo para estar 
pronto para pregar o Evangelho em todas as 
épocas e circunstâncias da vida (2 Timóteo 
4.2), e escreve em outro lugar que devemos 
aproveitar ao máximo cada oportunidade 
(Colossenses 4.5). Jesus demonstra um estilo 
de vida de prontidão para servir e testemunhar 
o tempo todo. Por vezes, isso significa procurar 
em locais inesperados para encontrar uma 
oportunidade (como com Zaqueu em Lucas 
19.1-10), estar pronto em situações socialmente 
desafiadoras (como com a mulher samaritana 
em João 4.1-26), ser ousado em lugares 
privilegiados (lembre-se da mulher pecadora na 
casa dos fariseus em Lucas 7.36-50), partilhar 
com pessoas marginalizadas (como a cura 

dos leprosos em Lucas 17.11-19), ou declarar 
a verdade durante nosso próprio sofrimento 
(como com o ladrão na cruz em Lucas 
23.39-43), e assim a lista prossegue.

 As cruzadas de Billy Graham - onde ele pregou 
para mais pessoas do que qualquer outro 
pregador que já passou por este mundo - eram 
o aspecto mais famoso de seu evangelismo. 
Mas essa não era a única forma que ele usou 
para partilhar o Evangelho ao longo de sua 
vida. Quer encontrando com presidentes ou 
pessoas da realeza, aparecendo em programas 
de entrevistas, levando ajuda para áreas 
atingidas por desastres naturais, ministrando a 
tropas militares no exterior, ou partilhando com 
pessoas que ele encontrava pelo caminho, Billy 
Graham sempre se mostrou pronto, preparado 
e disposto a partilhar o Evangelho com quem 
quer que encontrasse.

A prontidão evangelística de Billy Graham 
não era motivada por uma interpretação mais 
elevada da Grande Comissão. Sua motivação 
de enxergar e aproveitar toda e qualquer 
oportunidade veio por ter compreendido, 
recebido e se submetido de verdade ao 
Evangelho.

Uma marca das pessoas dotadas como 
evangelistas é sua predisposição a uma 
compaixão (sobre)natural pelos perdidos, 
que vai além da satisfação de cumprir 
um compromisso evangelístico ou uma 
oportunidade de pregar. Um evangelista deseja 
ardentemente que todos ouçam e recebam o 
Evangelho, e mesmo sob ameaça de repreensão 
ou de duras consequências, não deixa de falar 
de Jesus em cada oportunidade (Atos 4.18-20). 

ENCONTRO NOVE  
The Opportunity  
of the Evangelist
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Mas a verdade é que quanto mais qualquer 
crente - não apenas aqueles dotados como 
evangelistas - entende as boas novas para si 
mesmo e vive em suas preciosas promessas, 
mais ele crescerá na compaixão pelos perdidos, 
para partilhar acerca da compaixão do próprio 
Deus, à medida que cresce na nova vida à 
imagem do Senhor Jesus.

A notável e verdadeira história de Desmond 
Doss, contada recentemente no filme de 
Hollywood chamado Hacksaw Ridge (Até o 
Último Homem), revela um homem que foi 
obrigado a se alistar como médico de campo 
de batalha durante a Segunda Guerra Mundial, 
mas que se recusou a pegar numa arma sob 
qualquer circunstância, por causa de fé devota 
em Deus. Transferido para a ilha japonesa de 
Okinawa, Doss viu-se atrás das linhas inimigas 
na Colina Hacksaw. Debaixo de uma artilharia 
pesada do inimigo, mas ainda capaz de ouvir o 
clamor dos feridos - americanos e japoneses - 
Doss começou a salvar a todos que podia, o que 
significava descê-los de uma colina utilizando 
um sistema de polia de corda improvisada. Doss 
foi atingido no braço por um atirador, e mais 
tarde descobriu-se que tinha dezessete pedaços 
de estilhaços em seu corpo, e mesmo assim 
continuou trabalhando enquanto conseguiu, 
para salvar o máximo de soldados que pode.

Entrevistado sobre seu incrível feito anos 
depois, Doss explicou que sempre que era 
tomado pela exaustão e sentia que não poderia 
ajudar mais ninguém, ele orava: “Senhor, me 
ajuda a resgatar só mais um soldado”. Doss 
salvou pelo menos 75 homens naquele dia.

A oração de Doss é o clamor do evangelista. 
É o clamor de todos os que partilham do 
coração de Deus pelos perdidos. “Senhor, em 
cada oportunidade, mesmo que seja difícil ou 
dispendioso, ajuda-me a ganhar mais um”.

GUIA DO ENCONTRO

COLOCANDO O PAPO EM DIA (10–20 
mins)
Separem um tempo para conversarem, partilhar 
histórias, encorajamento, feedback das 
oportunidades e qualquer outra coisa que sirva 

de encorajamento para o grupo. Para grupos 
menores, peça para cada pessoa partilhar 
uma vitória e uma dificuldade desde o último 
encontro. Para grupos maiores, escolha quatro 
ou cinco pessoas para partilhar testemunhos 
específicos desde o último encontro.

ORAÇÃO
Dedique esse tempo ao Senhor e ore pelas 
situações positivas ou desafiadoras que 
surgiram no tempo de bate-papo.

ENSINO (20-30 MIN)
Aborde o material de ensino a seguir da 
forma que desejar, seja lendo palavra por 
palavra, ou trabalhando dentro de sua própria 
apresentação. 

“Certo dia Pedro e João estavam subindo 
ao templo na hora da oração, às três horas 
da tarde. Estava sendo levado para a porta 
do templo chamada Formosa um aleijado 
de nascença, que ali era colocado todos os 
dias para pedir esmolas aos que entravam 
no templo. Vendo que Pedro e João iam 
entrar no pátio do templo, pediu-lhes 
esmola. Pedro e João olharam bem para 
ele e, então, Pedro disse: ‘Olhe para nós!’ 
O homem olhou para eles com atenção, 
esperando receber deles alguma coisa. 
Disse Pedro: ‘Não tenho prata nem ouro, 
mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de 
Jesus Cristo, o Nazareno, ande’”.

ATOS 3.1-6 (NVI)

É fácil perder oportunidades. Muito do 
arrependimento que as pessoas sentem mais 
tarde na vida gira em torno de oportunidades 
perdidas - as coisas que gostariam de ter feito 
se tivessem a coragem para tentar, ou se não se 
importassem com a opinião dos outros sobre 
suas atitudes ou ações.

O mundo das redes sociais promoveu um 
fenômeno particular - o “medo de estar de fora”. 
um mundo constantemente conectado, sempre 
podemos ver o que as pessoas estão fazendo 
- e quando parece que os outros estão tendo 
melhores experiências de vida do que nós, 
esse medo pode surgir. De forma geral, esse 
medo é considerado um efeito colateral inútil 
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e geralmente doentio de nossa conectividade, 
mas o que aconteceria se lêssemos a Bíblia? 
Você já sentiu esse “medo de estar de fora” 
ao ler o que os discípulos de Jesus e a igreja 
primitiva fizeram no livro de Atos?

Ler acerca dos apóstolos no Novo testamento 
pode deixar você se sentido de fora em termos 
do nível de aventura que eles experimentaram 
ao partilhar do Evangelho. Embora a maioria de 
nós não curta coisas assustadoras - como ser 
apedrejado até a morte (!) - adoraríamos ver e 
experimentar mais dos sinais e maravilhas que 
acompanharam o ministério dos apóstolos.

Em Atos 3, Pedro e João estavam diante de 
uma situação que se repetia diariamente: um 
paralítico pedindo dinheiro. Seria fácil para os 
discípulos simplesmente passar por aquele 
homem infeliz ou dar alguma esmola e ir 
embora.

Note a linguagem usada aqui: em vez de saírem, 
Pedro e João olham fixamente para ele. A 
versão NTHL descreve Pedro e João olhando 
firmemente para o homem, que, por sua vez,  
fixou o olhar neles (NVT), na expectativa de 
receber algo.

Discuss: Diálogo: Quão atentamente você 
está olhando para o mundo ao seu redor? 
Você consegue enxergar e aproveitar as 
oportunidades que surgem para partilhar 
do Evangelho?

O paralítico viu uma oportunidade de conseguir 
aquilo que ele achava que mais precisava: 
dinheiro. Felizmente, para ele, os apóstolos 
estavam atentos à oportunidade que estava 
diante deles, o que significa que foram capazes 
de dar o que ele realmente mais precisava: 
Jesus. O amor pelo perdido fez com que Pedro 
e João parassem, não por simples compaixão 
pela deficiência ou condição social do paralítico.

A Bíblia nos diz que aquele que honra a Deus 
será honrado por Ele (1 Samuel 2.30). Isso é 
ainda mais verdadeiro quando honramos a 
Deus nas “coisas pequenas” da vida. Quando 
nos mostramos fiéis naquilo que os outros 
não podem ver - nas áreas menores e menos 
notáveis da vida - Deus nos encarrega de 
coisas maiores. Poderia ser um palco maior, 
mas por que se preparar apenas para públicos 

maiores? Melhor do que um palco maior é uma 
demonstração maior do poder do Espírito 
Santo em nossa vida. A medida completa do 
Espírito do Deus vivo está disponível para você, 
à medida que você se submete ao Senhor, 
mas Ele parece concedê-la mais completa 
e frequentemente àqueles que Ele sabe 
haverão de utilizá-la melhor para o Seu serviço. 
Qualquer soldado do exército de Israel poderia 
ter derrotado Golias com a ajuda de Deus, mas 
foi Davi que se voluntariou e se provou digno de 
confiança para aquela tarefa, e assim o caminho 
para o trono foi aberto.

Se você quer desfrutar da aventura completa, 
seja fiel nas pequenas coisas, nas oportunidades 
do dia-a-dia, e veja o que Deus faz. Se você 
está lutando com a motivação para aproveitar 
essas oportunidades, peça que Deus tire você 
da zona de conforto e continue escolhendo ser 
intencional, mesmo quando você não estiver 
com vontade de fazê-lo. Se você está se sentido 
culpado por causa das oportunidades perdidas 
e sente que está deixando Deus decepcionado, 
lembre-se de que Deus não deseja que você se 
sinta culpado(a) pelas oportunidades perdidas, 
mas que ame os perdidos a partir de seu amor 
por Ele.

Nenhum de nós é perfeito. Os apóstolos 
cometeram erros em seu evangelismo e 
certamente perderam oportunidades ao longo 
de sua caminhada. O alvo não é nos manter num 
padrão impossível que só aumenta a pressão, 
mas nos manter no amor incomparável de 
Deus, que se acumula na graça. É a partir dessa 
realidade que crescemos, amadurecendo para 
nos tornarmos mais fiéis às oportunidade que 
Ele coloca diante de nós, dia-a-dia.

D. L. Moody declarou certa vez: “Deus me deu 
um bote salva vidas e disse… ‘salve todos os que 
você puder’”. Sua capacidade de remar, de ver 
as pessoas se afogando e de tirá-las da água 
encontra-se em seu amor por Deus, e no amor 
Dele pelo mundo.

Temos aqui três sugestões práticas de como 
tornar-se mais ciente das oportunidades do 
dia-a-dia e de como mostrar-se fiel nelas:

1. DIÁRIO
Existem várias vantagens em ter um diário. Com 
a oportunidade em mente, escreva detalhes 
acerca do seu dia. Com quem você passou 
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DISCUSSÃO EM GRUPO EM GRUPO
1. Você já perdeu uma oportunidade clara? 

O que você aprendeu a partir dessa 
experiência?

2. Quais são os maiores desafios que você 
enfrenta em aproveitar cada oportunidade 
para partilhar do Evangelho?

3. Como você cria oportunidades de forma 
intencional para partilhar do Evangelho, 
oportunidades que não surgiriam 
naturalmente?

4. Dialogue sobre as três sugestões do item 
Ensino (Diário, Desafio e Aventura). Você 
enxerga o valor dessas coisas, e seria capaz 
de implementá-las?

“Aqui está o princípio - adapte suas medidas 
às necessidades das pessoas a quem você 
ministra. Você deve levar o Evangelho a elas 
de tal modo e em circunstâncias tais que 
obtenha delas o desejarem ouvi-lo. 

CATHERINE BOOTH

APLICAÇÃO (5 MIN)
Seja intencional neste mês quanto a aproveitar 
oportunidades pelas quais você normalmente 
passaria batido ou com as quais escolheria 
não se envolver. Existe algum velho amigo que 
você poderia procurar para isso? Você seria 
capaz de separar um tempo extra para sentar 
e conversar com um mendigo? Se você tomar 
café com frequência no mesmo lugar, será 
que conseguiria conversar com a pessoa que 
normalmente atende você e direcionar essa 
conversa para Jesus?

É quase certo que todos no grupo serão 
capazes de pensar numa oportunidade em 
sua semana normal em que poderiam ser 
mais intencionais quanto a partilhar de Jesus. 
Comprometam-se uns com os outros em 
aproveitar essas oportunidades e prestem 
contas uns aos outros sobre os resultados 
no mês seguinte. Lembrem-se, não se trata 
simplesmente de estabelecer alvos, mas de 
mudar hábitos e padrões de comportamento. 
O que começa a acontecer como uma prática 
intencional pode acabar se tornando um 
comportamento natural com o tempo. 
Considere começar um diário.

tempo no trabalho? Você passa pelo mesmo 
sem-teto na rua em sua cidade? Com quem 
você conversa no portão da escola? Escrever 
isso no diário irá manter fresca a lembrança 
dessas pessoas para que você se lembre de 
orar por elas, e também pode funcionar como 
uma prestação de contas para você mesmo(a): 
você tem sido intencional quanto a conversar 
sobre sua fé com essas pessoas ultimamente? 
Suas conversas têm sido superficiais nas últimas 
semanas, ou você tem tentado cavar mais 
fundo? Se você se sentir confortável, pode pedir 
para outros parceiros de prestação de contas 
lerem seu diário e formularem perguntas sobre 
essas áreas.

2. DESAFIO
Por que não estabelecer desafios para si 
mesmo(a) se você luta para aproveitar as 
oportunidades do dia-a-dia? Por exemplo: 
“Nesta semana, quero falar de Cristo para pelo 
menos uma pessoa desconhecida”. O desafio 
pode ser prático, assim como proclamativo, 
e deve levá-lo além de sua prática normal de 
evangelismo.

3. AVENTURA
Mude sua mentalidade, de dever para aventura. 
Temos uma responsabilidade evangelística e 
queremos ser obedientes àquilo que Deus nos 
manda fazer, mas sem amor, estaremos errando 
o alvo. Pense nas oportunidades da semana que 
vem, não apenas como uma tarefa pesada, mas 
como o ponto alto da aventura. Muitas pessoas 
na rotina normal de trabalho - mesmo aquelas 
que amam seu trabalho - mal podem esperar 
pelo final-de-semana. Será que poderíamos nos 
tornar pessoas que mal podem esperar pela 
próxima oportunidade de partilhar de Jesus, e 
com a mesma expectativa? Se a resposta é sim, 
começaremos a abraçar a aventura com uma 
mentalidade saudável, para que mesmo quando 
for algo complicado, possamos sacudir a poeira 
e tentar de novo.

Nas palavras de Martinho Lutero, 

“Se o crente tem fé, não pode ser contido. 
Seria uma auto-traição. Ele explodiria. 
Ele confessa e ensina este Evangelho às 
pessoas arriscando a própria vida”. 
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ORAÇÃO
Agradeça a Deus por nos dar oportunidades 
de proclamar Seu Evangelho e partilhar 
nossa fé com outras pessoas. Peça a Ele por 
oportunidades específicas em situações onde 
você espera dar um salto quântico, e por 
oportunidades comuns no dia-a-dia. Orem 
uns pelos outros, para que estejam atentos às 
oportunidades que se apresentam, e que sejam 
fiéis em cada uma que surgir.

PRESTAÇÃO DE CONTAS (15 MIN)
Em grupos de três, conversem sobre algumas 
oportunidades claras que vocês deixaram 
passar. Conversem sobre os porquês e tentem 
chegar à raiz desses motivos. Peçam perdão 
a Deus quando necessário, e encorajem-se 
mutuamente de formas práticas visando 

progredir no aproveitar dessas oportunidades 
no futuro.

Preencham os formulários de prestação de 
contas, partilhem em duplas ou em grupos 
pequenos e orem uns pelos outros.

NÃO SE ESQUEÇA…
O encorajamento entre os membros grupos é 
uma parte essencial da jornada. Mantenham 
uma comunicação ativa (usando o aplicativo 
de mensagens que o grupo tiver escolhido), 
comemorando os sucessos e avanços, enviando 
e respondendo aos pedidos de oração, e 
aplaudindo uns aos outros.
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ANOTAÇÕES 



A Bíblia é a revelação 
do convite de Deus para 
abandonarmos nossa 
rebelião e nos voltarmos 
para o relacionamento com 
Ele, por meio da fé em Jesus 
Cristo. Como podemos ter 
certeza de que não estamos 
simplesmente explicando 
e apresentando o que é o 
Evangelho, mas convidando 
as pessoas com ousadia a 
responder e a agir com base 
no que elas ouviram?

O ENCONTRO EM UMA FRASE
A tarefa do evangelismo é um compromisso em 
proclamar a mensagem completa do Evangelho, 
que inclui um convite para o ouvinte mudar de 
direção e experimentar a vida verdadeira por 
meio da fé em Jesus Cristo.

O CONTEXTO DO ENCONTRO
Imagine um noivo na frente da igreja no dia 
do seu casamento. Ele olha ao redor do salão 
decorado, repleto de amigos animados e a 
expectativa da família para a entrada da noiva. 
A mulher dos seus sonhos está para chegar a 
qualquer momento. Já se passaram dez minutos 
e a noiva ainda não chegou. “É normal a noiva se 
atrasar”, ele pensa consigo mesmo. Com vinte 
minutos de atraso, nenhum sinal da noiva ainda. 
Ele sorri, exteriorizando  certo nervosismo. Trinta 
minutos já se passaram e ainda a noiva não 
chegou, e nenhuma explicação do porquê do 
seu atraso. Agora ele começa a ficar assustado, 
já que os rumores começam a surgir no meio 
das pessoas. Já se passaram quarenta e cinco 

minutos, depois uma hora, e nenhum sinal da 
noiva. O murmúrio entre os convidados atingiu 
seu pico. O que está acontecendo? Será que ela 
está terrivelmente atrasada ou fez o impensável e 
decidiu não aparecer?

Começam a passar pela cabeça do noivo 
todas as possíveis razões pelas quais ela ainda 
não teria chegado, e então, de repente, seu 
estômago aperta quando se dá conta de um 
fato. Ele nunca pediu sua noiva em casamento!

Um convite é essencial se a oportunidade que 
você tem para alguém requer uma resposta. A 
versão mais curta da mensagem do Evangelho 
de Jesus é registrada por Marcos: “’O tempo 
é chegado’, dizia ele. ‘O Reino de Deus está 
próximo. Arrependam-se e creiam nas boas 
novas!’” (Marcos 1.15).

A palavra “arrependimento” pode causar alguns 
problemas - principalmente porque muitas 
pessoas não conhecem o seu significado. 
Arrependimento tem sido associado 
frequentemente com a abordagem na pregação 
evangelística do tipo “converta-se”, no sentido 
de que muitos ouvem apenas o pronunciamento 
de juízo. Para muitos hoje em dia, a palavra 
arrependimento não soa como uma palavra de 
“boas novas”.

Mas quando a entendemos de forma 
apropriada, a palavra “arrependimento” contém 
uma revelação impressionante da verdade 
do Evangelho. Significa literalmente ter uma 
mudança de mente, mudar o curso da sua 
vida. “Você está indo na direção errada”, Jesus 
diz, “mas por meu intermédio você pode ir 
na direção certa - o caminho da verdade que 

ENCONTRO DEZ  
O COMPROMISSO DO EVANGELISTA
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leva ao Pai”. Arrependimento são boas novas 
porque oferecem a qualquer um que ouvir a 
oportunidade de conhecer a vida, em vez da 
morte. Trouxemos juízo sobre nós mesmos 
por causa de nossa rebelião contra Deus: o 
arrependimento é tanto o alarme de incêndio 
que nos avisa dessa realidade, quanto o convite 
para descobrir Jesus como a verdade que pode 
nos libertar.

Walter A. Elwell e Barry J. Beitzel explicam 
que o arrependimento (conversão) possui três 
elementos:

“Em primeiro lugar, é dar as costas 
para alguma coisa, o que inclui pecados 
específicos, falsos deuses, ou simplesmente 
uma vida vivida para si mesmo (1 
Tessalonicenses 1.9; Apocalipse 9.20-21, 16.11). 
Em segundo lugar, a conversão é o produto 
da vontade de Deus e Sua obra graciosa no 
mundo (Atos 11.18; Romanos 2.4; 2 Coríntios 
7.10; 2 Timóteo 2.25; 2 Pedro 3.9). Em terceiro 
lugar, conversão é virar-se na direção de 
alguém, um compromisso para a vida inteira 
com Deus, em Jesus Cristo (Atos 14.15; 1 
Tessalonicenses 1.9; 1 Pedro 2.25). É, portanto, 
uma total reorientação, seja radical ou normal, 
repentina ou gradual, comovente ou tranquila, 
em que uma pessoa transfere sua total 
lealdade para Deus”.

Os primeiros pregadores do Evangelho tinham 
o cuidado de incluir uma oportunidade para 
que seus ouvintes pudessem responder à 
mensagem, assim como Jesus fazia. Um convite 
ao arrependimento era feito como o clímax da 
pregação da história de Jesus (Atos 2.37-39; 
3.25-26; 4.12; 5.31; 10.43).

O Evangelho oferece um convite à humanidade 
para que pare de fugir de Deus. Podemos dar a 
meia volta e estar diante de Deus, por meio da 
fé em Jesus Cristo - ao fazê-lo, permitimos que 
nossa mente seja transformada pela verdade 
de quem Ele é, vendo nossa vida transformada 
pelo poder do Seu Espírito.

GUIA DO ENCONTRO

Catch Up (10–20 mins)
COLOCANDO O PAPO EM DIA  (10-20 MIN)

Separe um tempo para uns colocarem a 
conversa em dia com os outros - partilhando 
histórias, encorajamento, feedback de 
oportunidades e qualquer outra coisa que 
possa encorajar o grupo. Partilhem acerca de 
oportunidades extras que vocês encontraram 
à luz do último encontro (Encontro Nove 
- Aplicação).

ORAÇÃO
Dedique esse tempo ao Senhor e agradeça 
pelas oportunidades que você teve nas últimas 
semanas para partilhar do Evangelho. Ore por 
aqueles que colocaram sua fé em Jesus por 
meio dessas oportunidades.

ENSINO (30-40 MIN)
Aborde o material de ensino a seguir da 
forma que desejar, seja lendo palavra por 
palavra, ou trabalhando dentro de sua própria 
apresentação.

“Quando ouviram isso, os seus corações 
ficaram aflitos, e eles perguntaram a 
Pedro e aos outros apóstolos: ‘Irmãos, que 
faremos?’

Pedro respondeu: ‘Arrependam-se, e cada 
um de vocês seja batizado em nome de 
Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, 
e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a 
promessa é para vocês, para os seus filhos 
e para todos os que estão longe, para todos 
quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar’”.

ATOS 2.37-39 (NVI)

O convite faz parte da mensagem do 
Evangelho assim como a própria cruz. Tendo 
experimentado a descida do Espírito Santo em 
Pentecostes, Pedro começou a pregar para a 
multidão que estava reunida. Por meio do poder 
do Espírito em ação em sua pregação, seus 
ouvintes ficaram com o coração aflito ao ouvir a 
mensagem do Evangelho.

Você consegue imaginar a história tomando 
uma outra direção? No momento em que a 
multidão estava prestes a colocar sua confiança 
em Jesus, Pedro fala: “Muito obrigado, e boa 
noite!”, e sai para uma merecida refeição com 
os amigos depois de sua pregação. A multidão, 
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tocada pela mensagem dele mas confusa em 
como aplicá-la em sua vida, se dispersa, e cada 
um segue a sua vida com mais perguntas do 
que respostas, não tendo tido a oportunidade 
de colocar a sua fé no Jesus de quem Pedro 
falou.

Felizmente não foi isso o que aconteceu! 
Pedro pediu uma resposta e conclamou a 
multidão ao arrependimento - dando-lhes uma 
forma concreta de agir acerca da mensagem 
que haviam entendido e de responder ao 
chamado do Espírito Santo que eles haviam 
experimentado em seu coração. O Evangelho 
completo inclui um convite ao arrependimento, 
e uma explicação sobre como agir em relação 
ao que foi ouvido. Os discípulos estavam 
totalmente comprometidos com a pregação 
completa do Evangelho. Deveríamos fazer o 
mesmo.

Aqueles dentre vocês que preparam sermões ou 
palestras com frequência saberão a importância 
de incluir algumas formas de aplicar sua 
mensagem para a vida cotidiana. A pregação de 
Jesus (assim como a dos apóstolos) era cheia 
de aplicações. A primeira apresentação que 
Jesus faz do Evangelho em Marcos - o chamado 
“arrependam-se, pois o Reino dos céus está 
próximo” - é uma aplicação completa: Ele está 
dizendo: “vocês estão indo na direção errada, 
precisam dar meia volta e experimentar uma 
transformação!”

Ao longo de todos os Evangelhos Jesus estende 
um convite repetidamente: “Venham a mim 
todos os que estão cansados” (Mateus 11.28), 
“Venham e verão” (João 1.39), “Sigam-me, e eu 
os farei pescadores de homens” (Mateus 4.19), 
“Se alguém tem sede, venha a mim e beba” 
(João 7.37), “Venham comer” (João 21.12).

Esses convites não são arbitrários ou triviais. 
Eles revelam a identidade de Jesus ao mundo e 
possuem consequências reais, quando aceitos 
ou rejeitados. O aspecto que define um convite 
é o fato de ele requerer uma resposta. Ficar em 
cima do muro é rejeitar o convite, pois apenas 
um “sim” significa aceitar o convite e as bênçãos 
que vêm a seguir.

Diálogo: Dê uma olhada nesses três 
exemplos bíblicos de convite e discuta-os 
como grupo:

1. O CHAMADO DOS DISCÍPULOS 
(MARCOS 1.17)
O chamado de Jesus é pessoal

2. O CHAMADO PARA O JOVEM RICO 
(MATEUS 19.16-22)
O chamado de Jesus tem um preço

3. O CHAMADO DE VOLTA DA MORTE 
(JOÃO 11.43)
O chamado de Jesus é poderoso

A oportunidade de reagir ao convite do 
Evangelho é o aspecto mais importante de 
nossa pregação. Para proclamar o Evangelho 
de forma autêntica, precisamos sempre deixar 
espaço para um convite a crer em Jesus como 
Senhor e Salvador. 

Isso pode ser delicado - e algumas 
oportunidades evangelísticas aparentemente 
abrem um espaço melhor para convidar a 
uma resposta. Como, então, podemos “pedir” 
fielmente uma resposta em nosso evangelismo, 
independente do contexto ou da situação em 
que nos encontramos? Seja do púlpito ou numa 
conversa particular, devemos nos comprometer 
a não apenas convidar as pessoas para um culto 
dominical (embora devamos fazê-lo), mas a 
entrar no Reino de Deus. Não encontramos um 
guia com passo-a-passo disso nas Escrituras, 
mas esses princípios nos oferecem um bom 
ponto de partida:

FAÇA PERGUNTAS DIRETAS
Mantenha suas perguntas diretas e simples. 
Depois de explicar quem é Jesus e o que 
significa segui-lo, você pode simplesmente 
perguntar: “Você gostaria de colocar sua 
confiança em Jesus Cristo hoje e começar uma 
nova vida de relacionamento com Ele?” Ou: 
“Existe alguma coisa que te impede de colocar 
sua confiança em Jesus hoje mesmo?”

Se você utilizou uma ilustração ou parábola 
para se conectar com seus ouvintes, lance mão 
disso como um ponto para chamar a atenção 
deles. Por exemplo, ao partilhar do Evangelho 
utilizando a história do filho pródigo, você 
pode dizer: “Deus está te chamando de volta 
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mesma forma, se a pessoa responder com um 
“não” categórico ou imediato, seja amável e 
humilde. Procure deixar a pessoa que recusa 
o convite com a possibilidade dela aceitar o 
convite por conta própria em outro momento, 
caso Deus se revele para ela, e se possível deixe 
seu contato ou o de uma igreja local para que 
ela entre em contato, caso isso aconteça.

Uma das razões mais comuns para as pessoas 
não responderem à mensagem do Evangelho 
é ninguém perguntar se elas desejam fazê-lo. 
Uma das razões mais comuns para os 
evangelistas não fazerem esse convite é seu 
medo de que ninguém responda, e então eles 
(ou o Evangelho) parecerão tolos. Mas o poder 
da salvação não pertence a você, e até o próprio 
Jesus viu pessoas O deixando e rejeitando Seu 
convite. Somos simplesmente chamados a ser 
fiéis à mensagem do Evangelho, ao convite e 
àquilo que vier em seguida. De fato, o convite 
de Cristo é para chegarmos a Ele e morrermos 
para nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e O 
seguirmos (Mateus 16.24). Isso significa morrer 
para nós mesmos também no evangelismo, 
independentemente do custo e de quão 
estranhos possamos parecer.

“O Evangelho é a convocação de Deus, 
por meio do ato da pregação, para que o 
ouvinte tome uma decisão que o conduzirá 
a uma nova dimensão da existência”.

MICHAEL GREEN

Jesus e seus apóstolos abriam oportunidades 
sempre que proclamavam o Evangelho, e 
devemos fazer o mesmo. Independentemente 
da resposta, podemos ter a certeza de que 
fomos fiéis à mensagem do Evangelho e 
seu chamado central ao arrependimento e 
confiança em Jesus Cristo. Deus cuidará do 
resto.

DISCUSSÃO EM GRUPO (15 mins)
1. É possível pregar o Evangelho de forma 

autêntica sem oferecer uma oportunidade 
para o ouvinte colocar a fé em Jesus?

2. O que você acha fácil ou difícil acerca 
do aspecto da reação à pregação do 
Evangelho?

ao lar hoje. Você gostaria de voltar e receber o 
abraço do Pai, assim como o filho pródigo fez?” 
Essa pergunta irá ajudá-lo a ver se o ouvinte 
está aberto a dizer sim para Jesus. A seguir, 
você pode trazer mais luz à resposta dele; mas 
sua pergunta inicial deve ser direta, simples e 
conectada com a mensagem que você acabou 
de partilhar.

LEVE O TEMPO QUE PRECISAR
Ao falar para um grande grupo, espere o 
tempo que você sentir que é necessário para 
deixar que o Espírito toque o coração das 
pessoas. O tempo que isso leva (ou quão 
estranho possa parecer!) não tem a menor 
importância. O importante é que as pessoas 
tenham tempo para considerar aquilo que foi 
apresentado, e que você dê espaço para que 
Deus faça o que Ele deseja fazer. Em conversas 
individuais, é possível que a pessoa precise 
de tempo e espaço para pensar, então você 
pode combinar de encontrá-la novamente em 
outra oportunidade, para voltar ao assunto. 
Lembre-se, não estamos tentando forçar ou 
coagir para obter uma resposta, queremos que 
Deus aja no Seu tempo. Esteja aberto para que 
leve o tempo que for necessário para que a 
resposta chegue.

DEIXE AS SUAS EXPECTATIVAS CLARAS
Explique o que irá acontecer se a pessoa 
responder “sim” e o quê está sendo oferecido 
a ela. Por exemplo: explique que vocês vão 
orar juntos, talvez você dará uma Bíblia para 
ela junto com um plano de leitura, e que você a 
colocará em contato com uma igreja (talvez a 
sua). Deixe claro que a vida dela não irá mudar 
imediatamente para melhor, mas que através 
da devoção diária dela com Jesus, a plenitude 
de vida que Ele oferece poderá ser enxergada 
com mais nitidez. Explique alguns dos próximos 
passos práticos, e a realidade espiritual da vida 
de discipulado que vem logo depois de nossa 
resposta a Jesus.

COMEMORE A ACEITAÇÃO, SEJA 
GRACIOSO CASO HAJA UMA RECUSA
Se uma pessoa mostrar que quer aceitar o 
convite, demonstre apreço e alegria. Não 
permita que isso seja forçado - se você não 
estiver realmente alegre com essa resposta, 
você poderá estar se precipitando de partilhar 
o Evangelho, para começo de conversa. Da 
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3. O que você aprendeu sobre como ajudar 
as pessoas a reagir corretamente ao 
Evangelho à medida em que partilhava o 
Evangelho?

‘“O arrependimento não é apenas a porta 
para o relacionamento com o Deus triúno; 
é o caminho para um relacionamento 
contínuo, conforme Lutero escreveu: ‘a 
vida inteira dos crentes deveria ser de 
arrependimento’. A vida cristã envolve 
um relacionamento vitalício, e enquanto 
estivermos neste mundo caído, o 
arrependimento será uma parte duradoura 
de nossas vidas”.

MARK J. BODA

APLICAÇÃO (5 MIN)
Seja intencional ao oferecer uma oportunidade 
para  um reagir positivo ao Evangelho, sempre 
que apresentá-lo. Talvez você seja um pregador 
de púlpito que vem lutando com essa área. 
Experimente formas diferentes de convidar as 
pessoas a uma resposta, e não tenha medo de 
parecer tolo se ninguém atender ao convite. 
Por outro lado, você pode ser alguém que 
tem facilidade de iniciar e conduzir conversas 
sobre Jesus, mas está lutando para fazer uma 
conexão com os passos seguintes. Dê um passo 
ousado nesse mês e pergunte para pelo menos 
uma pessoa ao final de uma conversa sobre o 
Evangelho se ela quer colocar sua confiança em 
Jesus.

ORAÇÃO
Agradeça a Deus pelo convite que Ele oferece 
a cada um de nós para nos reconciliarmos 
com Ele. Peça a Ele por ousadia para partilhar 
o Evangelho, e para ser claro e confiante no 
chamado ao arrependimento das pessoas - 
ajudando-as a enxergar a esperança, não a 
condenação. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS (15 MIN)
Em duplas, troquem ideias sobre em quais 
área(s) vocês talvez precisem de um esforço 
maior em termos de “morrer para si mesmo”. 
Todos podemos lutar com áreas de idolatria 
ou deficiências de caráter que precisam de 

atenção. Ao pensar em estender o convite 
do Evangelho para outras pessoas, vamos 
considerar também o mesmo convite que Deus 
oferece a nós - de morrermos para nós mesmos 
e O seguirmos. Encorajem-se e orem uns pelos 
outros enquanto conversam sobre isso.

Preencham os formulários de prestação 
de contas, partilhem em duplas ou grupos 
pequenos e orem uns pelos outros.

NÃO SE ESQUEÇA…
ADVANCE tem um canal de podcast com um 
conteúdo variado, ensino e encorajamento. 
Procure por “ADVANCE” em sua plataforma 
de podcast ou acesse advancegroups.org/
podcast para descobrir mais e ouvir. 
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O ministério do evangelista 
não é apenas pregar o 
Evangelho para o mundo, 
mas também estimular toda 
a igreja para o evangelismo. 
Neste encontro, vamos 
explorar como podemos ter 
um papel de incentivo na 
igreja para ajudar a encorajar 
e capacitar aqueles ao nosso 
redor para serem fiéis a Deus 
no evangelismo.

O ENCONTRO EM UMA FRASE
Além de proclamar o Evangelho para o mundo, 
um evangelista também estará compromissado 
em ouriçar a igreja rumo ao evangelismo, 
encorajando e aparelhando todos os crentes 
para o serviço.

O CONTEXTO DO ENCONTRO
Desde a chegada das redes sociais, um 
novo tipo de celebridade surgiu: o chamado 
“influenciador”. Essa pessoa conseguiu captar 
tantos seguidores numa plataforma da rede 
social (particularmente o YouTube) que é capaz 
de exercer uma influência em massa sobre 
as pessoas. Não é um conceito totalmente 
novo - celebridades do entretenimento e do 
mundo dos esportes tem nos dito por muitos 
anos (por meio da propaganda) o que vestir, 
comer, beber ou qual perfume usar. Mas esta 
geração de celebridades é indiscutivelmente a 
primeira a reunir seguidores com o propósito de 
influenciá-los.

Paulo nos diz em Romanos para não nos 
conformarmos com as influências desse mundo, 

mas para sermos transformados pela renovação 
de nossa mente por meio da submissão ao 
Espírito Santo (Romanos 12.2). Como povo 
santo de Deus, somos os influenciadores 
originais, com uma mensagem que traz vida, 
liberdade e esperança.

No Encontro Sete, fomos lembrados de 
que o sal sem sabor não serve para nada. O 
poder de um YouTuber depende de quantos 
seguidores ele tem e quão engajados eles 
estão com aquilo que está sendo promovido. 
Para a igreja, aquilo que nos distingue é muito 
mais importante, e perder isso custaria muito 
mais caro. Um influenciador das redes sociais 
pode perder sua fama e carreira ao ver sua 
influência desaparecer, mas se a igreja perder 
sua influência e aquilo que a distingue, o 
mundo perderá oportunidades de ver e ouvir 
o Evangelho de uma forma que possa ser 
compreendido.

Os evangelistas têm uma paixão por ver o 
mundo receber o Evangelho, mas eles também 
precisam ter uma paixão por ver a igreja sendo 
uma influência do Evangelho para o mundo. 
Afinal, não existe um “Plano B” quando se trata 
do Evangelho, e a igreja de Jesus Cristo é seu 
único embaixador. Quando a igreja se esquece 
ou fica distraída, os evangelistas e aqueles bem 
engajados podem, de uma forma amorosa, 
abastecer o fogo do evangelismo mais uma 
vez para que a influência do Evangelho possa 
brilhar para que todos vejam: para que toda 
igreja possa levar o Evangelho completo a todo 
o mundo, para a glória completa de Deus.

ENCONTRO ONZE  
A INSPIRAÇÃO DO EVANGELISTA
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GUIA DO ENCONTRO

COLOCANDO O PAPO EM DIA  (10-20 
MIN)
Separe um tempo para colocarem a conversa 
em dia com os outros - partilhando histórias, 
encorajamento, feedback de oportunidades 
e qualquer outra coisa que possa encorajar o 
grupo. Partilhem acerca das experiências ao 
pedir que as pessoas atendam ao Evangelho 
à luz do último encontro (Encontro Dez - 
Aplicação). Você teve oportunidades de ser 
mais intencional nessa área desde o último 
encontro? Qual foi o resultado?

ORAÇÃO
Dedique esse tempo ao Senhor e ore por 
qualquer situação, positiva ou desafiadora, que 
tenha surgido no tempo de bate-papo.

ENSINO (20-30 MIN)
Aborde o material de ensino a seguir da 
forma que desejar, seja lendo palavra por 
palavra, ou trabalhando dentro de sua própria 
apresentação.

“E ele designou alguns para apóstolos, 
outros para profetas, outros para 
evangelistas, e outros para pastores 
e mestres, com o fim de preparar os 
santos para a obra do ministério, para 
que o corpo de Cristo seja edificado, até 
que todos alcancemos a unidade da fé 
e do conhecimento do Filho de Deus, e 
cheguemos à maturidade, atingindo a 
medida da plenitude de Cristo”.

EFÉSIOS 4.11-13

Mesmo aqueles que possuem uma grande 
plateia precisam de alguma inspiração na 
vida, como o testemunhou o herói de ação de 
Hollywood Dwayne “The Rock” Johnson numa 
entrevista:

“Quando eu tinha oito anos, assisti ao filme 
Indiana Jones e Os Caçadores da Arca 
Perdida em Charlotte, Carolina do Norte. 

Quando saí dali, estava muito inspirado. 
Adorei o filme, e eu sabia que queria ser 
como aquele cara”. 

Diálogo: Alguma vez você já encontrou 
alguém tão inspirador que imediatamente 
quis fazer o que ele(a) fazia ou ser como 
ele(a)? O que ele(a) tinha ou estava 
fazendo que causou tanto impacto em 
você?

Seja de um membro da família, de uma figura 
histórica, um ícone da cultura pop ou mesmo 
de um personagem fictício, podemos encontrar 
inspiração em todos os tipos de lugares. 
Alguns tipos de inspiração afetam os hobbies e 
carreiras que buscamos, podendo até modelar 
nosso caráter ou cosmovisão. Às vezes, 
funciona do modo contrário - você vê alguém 
tão talentoso(a) que aquilo acaba desanimando 
você de ir atrás daquilo: “Por quê me esforçar 
tanto se eu nunca seria tão bom como ele(a)!”

Há vários personagens inspiradores na 
Bíblia, e é bom olhar para heróis da fé, tanto 
dentro quanto fora das páginas da Bíblia - 
especialmente quando percebemos que, por 
mais impressionantes que possam parecer, 
eram apenas pessoas normais sendo fiéis a 
Deus. Saber que a razão para Moisés falar de 
forma impactante com o Faraó nada tinha a ver 
com suas habilidades de oratória, mas sim com 
sua fidelidade ao chamado de Deus e submissão 
ao poder dele, o que é encorajador e inspirador. 
Deus permanece o mesmo, então podemos 
fazer as mesmas coisas também.

Basicamente, só existe uma pessoa que pode 
nos inspirar e capacitar. Em Jesus temos tanto 
o modelo perfeito daquilo que nossa vida 
deveria ser, quanto o poder perfeito com base 
no qual podemos ter esperança para viver 
dessa forma. À medida que somos compelidos 
pelo exemplo e os ensinamentos de Jesus, e 
somos capacitados por Ele por meio de nossa 
vida de fé, deveríamos considerar o potencial 
de influência que temos na vida daqueles que 
estão ao nosso redor.

Paulo ensina em Efésios 4 que Jesus abençoou 
a igreja com diferentes dons, que são úteis para 
os propósitos do seu Reino. Os evangelistas são 
relacionados junto com apóstolos, pastores, 
professores (ou pastores-mestres) e profetas, 

Advance80



e Paulo diz que aqueles que possuem os dons 
para cumprir esse chamado devem preparar a 
igreja para o serviço e para edificar o corpo de 
Cristo.

“...em algum lugar, surgiu uma ideia e 
tornou-se muito popular na comunidade 
cristã… Que o ministério da igreja deve 
ser feito por pessoas remuneradas, 
profissionais, teologicamente capacitadas. 
De acordo com essa visão, o propósito 
dos leigos é de receber os benefícios 
do ministério, em termos de pregação, 
aconselhamento, consolo, e aquelas outras 
coisas que buscamos prover para a igreja. 
Mas a razão pela qual certos dons são 
dados à liderança é para preparar os crentes 
para o ministério. A igreja deve ser um 
exército mobilizado”. 

R. C. SPROUL

Seria um engano olhar para os papéis no 
ministério descritos em Efésios 4 e concluir de 
forma simplista que eles se referem a algumas 
pessoas especiais em nossa igreja. A carta de 
Paulo revela algo muito maior. Esses ministérios 
existem porque a igreja é especial, e Deus está 
agindo por meio de pessoas normais para 
garantir que ela chegue à maturidade como 
corpo. Nós cuidamos daqueles que estão 
dentro de nossa comunidade da igreja enquanto 
alcançamos os que estão fora dela. Todos 
precisam participar.

Temos a responsabilidade de usar bem nossos 
dons, o que significa ter a intenção de sermos 
inspiração para outros. Também significa 
que, por meio da humildade e santidade 
que abordamos nos encontros anteriores, 
precisamos dar o exemplo para evitar o mau 
uso desses dons, que pode causar divisão na 
igreja. Orgulho, ego, inveja e o abuso de poder 
são apenas um atalho para a divisão.

Diálogo: Qual é a pessoa mais provável 
em na sua igreja de ser considerada uma 
inspiração e, com isso em mente, que 
papéis ou funções na igreja você vê as 
pessoas almejando hoje em dia? Talvez 
seja o de pastor ou líder de jovens, um 
ministro de louvor ou professor de Escola 
Dominical. As pessoas anseiam por 
testemunhar ou evangelizar? Não? Por 
que não?

Temos aqui cinco formas pelas quais podemos 
tentar inspirar outros - quer nos consideremos 
evangelistas ou não - para partilhar o Evangelho 
de forma fiel:

1. PROCLAME O EVANGELHO
Uma das melhores formas de inspirar as pessoas 
a partilhar o Evangelho é fazê-lo de forma 
regular em nossos encontros. Outra forma é 
convidar nossos irmãos e irmãs cristãos para os 
eventos onde vamos pregar (não apenas para 
o seu suporte em oração, mas para edificar a 
fé deles ao verem o poder da oração à medida 
que as pessoas encontram a Jesus pela primeira 
vez), ou para nos acompanhar quando sabemos 
que haverá uma oportunidade de uma conversa 
evangelística com alguém. Quando partilhamos 
o Evangelho em público ou de forma pessoal, 
podemos confirmar constantemente que o 
evangelismo é um privilégio e uma alegria para 
todos os crentes.

2. PREPARE SEU TESTEMUNHO
Ajude as pessoas a pensar em seu testemunho 
e no impacto que Deus teve na vida delas 
desde quando se encontraram com Ele, até 
os dias de hoje. Como vieram a depositar sua 
confiança nele, e o que Ele tem feito na vida 
delas recentemente? Preparar o testemunho 
pessoal é uma boa forma de inspirar e capacitar 
uns aos outros para o evangelismo; é um ato de 
adoração, quando damos graças a Deus pelo 
que Ele fez em nossa vida.

3. PRIORIZE O CONTAR SUA HISTÓRIA
Em nossos encontros e conversas, deveríamos 
partilhar histórias com frequência acerca de 
nossas atividades evangelísticas. Alegre-se 
e seja encorajado ao ver Deus agindo 
através de você, e decida pensar positiva e 
construtivamente sobre o que você pode 
aprender de situações que não parecem ter sido 
bem sucedidas. Quando sua comunidade ouve 
histórias de Deus agindo por meio de pessoas 
comuns como elas, isso aumentará a confiança 
de que Deus também poderá usá-las.

4. PRATIQUE JUNTO COM OUTRAS 
PESSOAS
Pode parecer estranho “praticar” o evangelismo 
uns com os outros, fingindo ser a pessoa 
evangelizada, mas na verdade isso é uma 
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APLICAÇÃO (10 MIN)
Esperamos que você queira continuar nesse 
grupo depois do final desse primeiro ano, 
continuando a jornada para crescer como 
evangelistas no Ano Dois. Com a ideia de 
inspirar a igreja para o evangelismo em mente, 
agora poderia ser um bom momento para 
considerar como seria liderar seu próprio Grupo 
de Avanço, além de fazer parte deste grupo.

A multiplicação é um princípio fundamental do 
movimento Avanço, porque deveria ser nosso 
desejo como evangelistas encorajar outros em 
seu evangelismo. Separe um tempo para fazer 
uma lista de pessoas que poderiam se interessar 
em participar da mesma jornada que você tem 
desfrutado, e então comece a fazer contato 
com essas pessoas nas semanas seguintes. 
Utilize a sua experiência com esse grupo e os 
recursos do Avanço para ajudá-lo a planejar e 
organizar seu próprio grupo.

ORAÇÃO
Invista um tempo orando pela igreja local, 
para que todos ali sejam fiéis ao chamado do 
Evangelho para sua vida. Ore por oportunidades 
para encorajar outros, e para comissionar cada 
membro do grupo não apenas para proclamar 
o Evangelho para um mundo necessitado, mas 
para inspirar e preparar outros seguidores de 
Jesus a fazerem o mesmo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS (15 MIN)
Você já se sentiu frustrado ou irritado com a 
igreja ou com as pessoas ali, por sua percepção 
da falta de ação evangelística ou mesmo por 
sua falta de compaixão pelos perdidos? É 
compreensível sentir-se assim, mas o inimigo 
pode distorcer esses sentimentos e torná-los 
em ressentimento persistente, sentimento de 
superioridade ou até mesmo em completa falta 
de perdão. Converse sobre isso como grupo 
e depois orem em duplas pedindo a Deus por 
corações amolecidos para com seus irmãos 
e irmãs, e por sabedoria para encorajá-los a 
testemunhar com fidelidade.

Preencham os formulários de prestação de 
contas, partilhem em pares ou em grupos 
pequenos, e orem uns pelos outros.

ótima forma de nos preparar para as conversas 
que podem surgir e também de aumentar a 
confiança das pessoas. Não esperamos que 
uma pessoa dirija um carro numa rua pública 
sem ter praticado ou recebido ajuda, nem 
deveríamos esperar que uma pessoa dê seu 
testemunho sem dar-lhe uma oportunidade de 
ganhar confiança por meio da prática ou do 
aprendizado com outras pessoas.

5. FORNEÇA OPORTUNIDADES
Através de sua igreja e em seu grupo mais 
amplo de amigos, forneça oportunidades para 
que as pessoas se envolvam em evangelismo. 
Organize oportunidades missionárias locais ou 
internacionais, convide pessoas para fazerem 
parte de um grupo ministerial em eventos que 
você está coordenando, ou leve alguns amigos 
por algumas horas para fazer evangelismo na 
rua. As formas que você pode fazer isso são 
várias: forneça algum treinamento antes de irem 
e depois converse quando voltarem. Com o 
tempo, as pessoas ficarão mais à vontade com 
essas experiências de oportunidades “formais” 
em seu dia-a-dia, e o evangelismo passará de 
projetos de curto prazo para oportunidades 
diárias.

Independente da forma como vamos fazer, 
devemos nos comprometer a estimular e ajudar 
nossos irmãos e irmãs em Cristo a assumirem 
a plenitude de sua identidade como filhos e 
mensageiros de Deus.

DISCUSSÃO EM GRUPO (15 mins)
1. O que significa edificar a igreja da forma 

que Paulo descreve em Efésios

2. Como podemos manter nossa diferença 
no mundo como seguidores de Jesus, e na 
igreja, como evangelistas apaixonados?

3. Além das cinco maneiras que exploramos 
neste encontro, como podemos inspirar 
outros ao evangelismo?
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NÃO SE ESQUEÇA…
A Rede Global de Evangelistas oferece suporte, 
comunhão e o aparelhar de evangelistas ao 
redor do mundo. Visite o site em  
evangelist.gobal para encontrar mais recursos, 
e à medida que você chega ao final de seu 
primeiro ano de Grupo de Avanço, considere 
juntar-se à rede como parte de sua jornada 
futura com o ADVANCE.
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ANOTAÇÕES 



O clímax do primeiro ano 
de um Grupo de Avanço é o 
tempo investido em retiro. 
Você decide como fará isso, 
mas aqui você encontrará 
sugestões para como passar 
o tempo juntos mantendo 
os princípios gerais dos 
encontros de Grupo de 
Avanço, e para encerrar o 
primeiro ano de uma forma 
centrada.

COMO EXECUTAR UM RETIRO 
DE GRUPO DE AVANÇO 
A ideia principal é sair do local habitual e 
separar um período maior de tempo do que 
vocês normalmente teriam nos encontros do 
seu Grupo de Avanço. Se você dispuser apenas 
de uma manhã, tarde ou noite, faça o que puder 
nesse tempo, mas um retiro de um dia completo 
é muito benéfico.

Aqui vão algumas ideias do que fazer durante o 
seu retiro.

VERSÍCULOS-CHAVE
“Dediquem-se à oração, estejam alerta 
e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, 
orem também por nós, para que Deus 
abra uma porta para a nossa mensagem, 
a fim de que possamos proclamar o 
mistério de Cristo, pelo qual estou preso. 
Orem para que eu possa manifestá-lo 

abertamente, como me cumpre fazê-lo. 
Sejam sábios no procedimento para com 
os de fora; aproveitem ao máximo todas 
as oportunidades. O seu falar seja sempre 
agradável e temperado com sal, para que 
saibam como responder a cada um”.

COLOSSENSES 4.2-6 (NVI)

Há doze aspectos que Paulo apresenta nesta 
curta passagem que podem ser explorados e 
reforçados em nosso evangelismo:

1. Sejam dedicados (dediquem-se à oração)

2. Encorajem a comunhão espiritual (orem 
também por nós)

3. Dependam de Deus (para que Deus abra 
uma porta)

4. Comprometam-se com a proclamação (a 
fim de que possamos proclamar o mistério 
de Cristo)

5. Busquem a clareza (para que eu possa 
manifestá-lo abertamente)

6. Aceitem o sacrifício em favor do Evangelho 
(pelo qual estou preso)

7. Confiem na sabedoria celestial (sejam 
sábios)

8. Aproveitem as oportunidades (aproveitem 
ao máximo todas as oportunidades)

9. Falem e escutem (conversa)

ENCONTRO DOZE  
RETIRO
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10. Sejam amáveis e humildes (seja sempre 
agradável)

11. Sejam diferenciados (temperado com sal)

12. Estejam preparados (para que saibam 
como responder a cada um)

Você decide de que forma vocês vão estudar 
essa passagem, juntos ou separados (veja 
abaixo), como vão abordar esses pontos, e 
como vão conversar sobre eles, de acordo com 
a forma que você planejou seu tempo de retiro. 
Mas não se esqueça dessa passagem e dos 
pontos apresentados ao olhar para as atividades 
sugeridas abaixo.

A PALAVRA
Um alvo primário do Grupo de Avanço é ajudar 
uns aos outros a crescer como evangelistas 
que são compromissados com a Palavra de 
Deus. Esse tempo de retiro é uma grande 
oportunidade para mergulhar mais fundo na 
Palavra.

LEITURA BÍBLICA PROLONGADA 
(LEITURA  INDIVIDUAL)
Um tempo maior dedicado com a Palavra de 
Deus nunca é desperdício de tempo. Separar 
um tempo para ler todo o Evangelho de Marcos 
ou uma das cartas do Novo Testamento de 
uma vez é uma forma excelente de obter a 
perspectiva completa do conteúdo daquele 
livro. Se for um livro mais curto, porque não lê-lo 
várias vezes, orando e refletindo depois de cada 
leitura, fazendo anotações, e depois começando 
mais uma vez? Vocês todos poderiam escolher 
ler a mesma coisa, ou abrir para algumas poucas 
opções, para que depois as pessoas possam 
partilhar sobre seu tempo de leitura e reflexão.

ESTUDO BÍBLICO (LEITURA EM GRUPO)
Existem inúmeras formas para você conduzir o 
estudo bíblico em grupo no retiro. Talvez você 
queira voltar a algumas das passagens-chave 
que já explorou nos encontros anteriores do 
Grupo de Avanço. Ou então pode se sentir 
dirigido a uma passagem específica ou um tema 
que irá nortear o tema desse retiro. Como de 
costume, certifique-se de que esteja alinhado 
com o desenvolver uns dos outros como 
evangelistas.

ENCONTROS EXTRAS E OUTROS 
RECURSOS DO ADVANCE
Um dos encontros extra neste guia poderia 
ser utilizado para dirigir um encontro normal 
do Grupo de Avanço como parte de seu retiro. 
Talvez você tenha suas próprias ideias de como 
realizar um encontro do Grupo de Avanço, no 
mesmo formato que já tem feito anteriormente.

Talvez você queira dar uma olhada no blog One 
Thing no site do ADVANCE (advancegroups.
org), onde vários evangelistas contam aquilo 
que gostariam de saber quando começaram a 
pregar o Evangelho. Esses testemunhos curtos 
podem ser excelentes para começar algumas 
conversas.

ORAÇÃO
Separe um tempo substancial para oração 
durante o retiro. Planeje períodos de oração 
com um enfoque específico, assim como tempo 
para oração através das Escrituras e oração 
espontânea. Independentemente do que você 
fizer nos períodos de oração do retiro, os três 
enfoques a seguir são recomendados.

OREM UNS PELOS OUTROS
Certifiquem-se de orar uns pelos outros no 
primeiro momento de seu tempo juntos. Peça 
aos participantes para partilhar uma área em 
que se sentem agradecidos a Deus e uma 
área que precisam de ajuda ou de progresso. 
Encoraje-os a serem específicos e honestos em 
seus pedidos, e não apresse-os, mas dediquem 
realmente um tempo uns com os outros. 
Lembre-se de anotar palavras e encorajamentos 
que surgirem nesse período.

OREM PELO CONTEXTO LOCAL, MAS 
TAMBÉM PELO GLOBAL
Separem um tempo para orar pelo seu contexto 
local, mas também pelo espalhar global do 
Evangelho. Se você souber de situações 
específicas tanto no contexto local, assim como 
no global, vocês podem orar por isso. Orem 
por pessoas, igrejas, ministérios, missionários, 
situações vistas em noticiários, e assim por 
diante.
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OREM PELA JORNADA AVANÇO
Agradeçam pela caminhada que já tiveram 
com esse grupo, refletindo sobre o crescimento 
pessoal e as histórias dos frutos colhidos e de 
salvação. Peçam a Deus para continuar a obra 
que Ele começou em vocês, e para que sejam 
transformados à imagem dele,  de glória em 
glória (vocês podem orar usando 2 Coríntios 
3.17-18).

ADORAÇÃO
Tempo com a Palavra de Deus, oração e 
comunhão, tudo isso é parte da adoração. Mas 
separem um tempo com outros atos específicos 
de adoração coletiva - seja com cânticos ou 
outras expressões criativas. 

CANÇÕES DE ADORAÇÃO
Se existe alguém com talentos musicais no 
grupo, convide-o(a) para liderar um momento 
com cânticos de adoração. Existem muitos 
aplicativos excelentes para adoração coletiva 
ou vídeos disponíveis online, vários destes 
gratuitos. Uma busca rápida no YouTube por 
suas músicas preferidas de adoração poderá 
trazer uma versão da música com letra que 
podem ser tocadas para que o grupo cante 
junto. Há poder quando o povo de Deus se 
reúne em adoração para declarar a sua glória.

HISTÓRIAS E LOUVOR
Dediquem um tempo para partilhar histórias 
de como Deus agiu em sua vida neste 
ano - histórias de crescimento, progresso, 
oportunidades e frutos de evangelismo. Depois 
de cada história, invistam um tempo louvando a 
Deus por meio da oração, cânticos ou qualquer 
outra forma que seja apropriada para o grupo, 
para agradecer a Deus por quem Ele é e pelo 
que tem feito/está fazendo.

DEDICAÇÃO
Outra forma de participar de um ato de 
adoração coletiva seria dedicar uns aos outros 
a Deus para a tarefa evangelística que Ele 
nos chama e capacita para fazer. Ao final 
desse primeiro ano do Grupo de Avanço será 
encorajador reconhecer essa etapa, então 
agradeçam a Deus e orem uns pelos outros, 
à medida que buscam levar o Evangelho da 
salvação para o mundo, para a glória de Deus.

REFLEXÃO SOBRE O ANO
Utilizando o formulário da página 254, separe 
um tempo para refletir sobre as perguntas, 
preencher o formulário e orar a respeito das 
respostas preenchidas. Isso pode ser feito 
individualmente ou como grupo.

COMUNHÃO
Quando nos reunimos, crescemos em amizade 
e confiança uns com os outros. Espera-se que a 
comunhão do seu Grupo de Avanço tenha sido 
uma bênção para cada pessoa, e vocês podem 
continuar em seu compromisso de dar suporte e 
apreciar a companhia uns dos outros.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
A prestação de contas tem sido uma parte 
fundamental de cada encontro até aqui, e 
nesse encontro final do ano vocês devem se 
dedicar mais uma vez ao mesmo processo para 
certificar-se de que estão vivendo de forma 
santa e humilde.

JEJUM/COMIDA
Talvez vocês queiram dedicar-se a um período 
de jejum como parte do retiro, ou organizar 
seu tempo juntos ao redor da mesa, para que 
possam se reunir e ter um tempo para discussão 
em grupo. Não existe certo ou errado aqui - o 
importante é que ajude a atingir os objetivos do 
seu tempo de retiro.

ATIVIDADES
Talvez você queira planejar uma atividade 
para o grupo - por exemplo: se seu retiro está 
acontecendo no meio da natureza, saiam para 
uma caminhada juntos e realizem algumas das 
atividades acima nesse tempo. Se vocês estão 
num contexto mais urbano, poderiam visitar 
uma galeria de arte e fazer a mesma coisa, 
utilizando a arte para estimular a reflexão e a 
devoção.

Da mesma forma, talvez vocês queiram 
fazer algo para se divertirem juntos - uma 
atividade em equipe, um esporte, uma opção 
de entretenimento… Seja comunhão para 
estimular a devoção, ou comunhão para 
apreciar a companhia uns dos outros e crescer 
em relacionamento, invistam num tempo de 
qualidade uns com os outros.
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PRÓXIMOS PASSOS
O primeiro ano do Grupo de  Avanço chegou 
ao fim. Antes de encerrar o ano (e o retiro), 
lembre-se de dar uma olhada nos próximos 
passos para esse grupo e para os grupos que 
começarão a partir desse grupo.

ESTE GRUPO
Separe um tempo para as pessoas partilharem 
como foi a experiência do Grupo de Avanço 
para elas. Dêem um feedback  sobre como 
cresceram e se desenvolveram, e pensem 
no que foi o maior aprendizado neste ano. 
Encorajem-se mutuamente com esses 
pensamentos. 

Orem e agradeçam a Deus pelo primeiro ano 
do Grupo de Avanço, e dediquem o que vem a 
seguir ao Senhor.

Aproveitem a oportunidade para escolher a 
data para começarem o Ano Dois.

NOVOS GRUPOS
Também será valioso verificar o 
desenvolvimento de novos grupos, que 
começou no encontro anterior. Verifique 
como as pessoas estão caminhando com a 
possibilidade de começar seu próprio grupo, e 
se houver novos grupos começando, orem por 
eles.

Independentemente de como você irá liderar 
seu tempo de retiro, preste atenção aos valores 
fundamentais do Grupo de  Avanço, reflita na 
jornada que tiveram como grupo, e ore pelo que 
virá no futuro.
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ANO DOIS



“
Portanto, se alguém está em Cristo, 

é nova criação.  

AS COISAS ANTIGAS 
JÁ PASSAR AM;  E IS  QUE 

SURGIR AM COISAS 
NOVAS! 

Tudo isso provém de Deus, que nos  
RECONCILIOU CONSIGO MESMO  

por meio de Cristo e nos deu o ministério da 
reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava 

reconciliando consigo o mundo, 
NÃO L ANÇANDO EM CONTA OS 

PECADOS DOS HOMENS, 

e nos confiou a mensagem da reconciliação. 
Portanto, somos  

EMBAIX ADORES 
de Cristo,  

como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por 
nosso intermédio. 

Por amor a Cristo lhes suplicamos: 
Reconciliem-se com Deus.

2 CORÍNTIOS 5.17-20



Esse encontro estabelece o 
que será o segundo ano do 
Grupo de Avanço, ao explorar 
os desafios que enfrentamos 
em nosso evangelismo, e 
o fruto da mensagem que 
portamos.

O ENCONTRO EM UMA FRASE
Queremos ser mensageiros frutíferos do 
Evangelho, mas enfrentaremos desafios quando 
formos por todo o mundo.

O CONTEXTO DO ENCONTRO
No mito grego de Héracles, o filho de Zeus 
é incumbido de doze tarefas aparentemente 
impossíveis de realizar.  Sendo metade 
homem, metade deus, ele acaba cumprindo 
essas tarefas e se estabelece como o herói 
mais famoso em toda a literatura grega - tão 
famoso e reverenciado que os romanos o iriam 
reivindicá-lo como pertencente a eles, mudando 
seu nome para “Hércules”. Seu nome sobrevive 
até hoje na ideia de aceitar e ser bem sucedido 
numa tarefa imensa - “um esforço hercúleo”. 

As histórias da mitologia antiga eram 
contadas por diversos motivos, incluindo 
o entretenimento e como forma de ensinar 
valores morais. Mas personagens como Hércules 
também deveriam ser inspiradores para aqueles 
que ouviam a respeito dos seus feitos. 

Os cristãos não precisam olhar para figuras 
mitológicas imperfeitas para perseverar na 
tarefa “hercúlea” de serem fiéis mensageiros 
em um mundo geralmente hostil e tenebroso. 
Olhamos para a realidade da vida, do ministério, 

da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Jesus 
não apenas nos inspira naquilo que parece 
continuar trazendo desafios, perseguição 
e sofrimento, mas nos diz que está, de fato, 
conosco, quando enfrentamos essas coisas 
(Mateus 28.20). Ele é tanto o Modelo para 
uma fé que persevera, quanto Aquele que nos 
sustenta e capacita nessa jornada.

O Salmo 1 nos oferece uma verdade simples 
e profunda. Existe um caminho para a vida, 
e um caminho para a destruição. Todos 
os que têm suas raízes firmadas em Deus, 
independentemente das tempestades que 
atravessem seu caminho, podem desfrutar de 
uma vida verdadeira e produzir bons frutos. A 
colheita produzida por essas vidas não depende 
das circunstâncias em constante mudança 
deste mundo - que podem revolver você num 
redemoinho  até  destruí-lo - mas dependem da 
verdade imutável do próprio Deus. Podemos 
estar plantados em ribeiros de água viva, e 
é essa água que permitirá que não somente 
sobrevivamos à tempestade, mas sejamos 
frutíferos em meio a ela.

Desafios e frutos (lutas e progresso) geralmente 
caminham de mãos dadas. O maior sofrimento 
para Deus - Jesus na cruz - fez surgir seu maior 
sucesso em nosso favor: que pudéssemos ter 
nosso relacionamento com Ele restaurado, 
conhecendo a vida verdadeira. Nossa reação 
diária às circunstâncias da vida como cristãos 
que somos é de nos deleitar em Deus, mesmo 
quando reconhecemos a realidade das lutas 
que encaramos. Ao fazê-lo, não iremos 
murchar mesmo quando a vida for dolorosa e 
quando nosso evangelismo parecer um desafio 
avassalador. Iremos perseverar ao pregar para 

ENCONTRO UM  
O DESAFIO E O FRUTO 
DO EVANGELISMO
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um mundo que enfrenta desafios hercúleos 
de crise de identidade, sofrimento, idolatria e 
morte, dizendo que há um Deus-homem muito 
maior que Hércules, que não é  mero mito - é o 
verdadeiro Jesus Cristo, presente na História e 
nos dias atuais, o Salvador do mundo.

GUIA DO ENCONTRO

COLOCANDO O PAPO EM DIA  (10-20 
MIN)
Separe um tempo para uns colocarem a 
conversa em dia com os outros - partilhando 
histórias, encorajamento, feedback de 
oportunidades e qualquer outra coisa que 
possa encorajar o grupo. Verifique com as 
pessoas se alguém já conseguiu começar seu 
próprio Grupo de Avanço - caso haja alguém, 
comemore e ore por essa pessoa e por seu 
novo grupo. Encoraje os outros a continuarem 
pensando em começar seu próprio grupo neste 
ano. 

ORAÇÃO
Dedique esse tempo ao Senhor e ore por 
qualquer situação, positiva ou desafiadora, que 
tenha surgido no tempo de bate-papo.

ENSINO (30-40 MIN)
Aborde o material de ensino a seguir da 
forma que desejar, seja lendo palavra por 
palavra, ou trabalhando dentro de sua própria 
apresentação.

“A árvore boa não pode dar frutos ruins, 
nem a árvore ruim pode dar frutos bons. 
Toda árvore que não produz bons frutos 
é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos 
seus frutos vocês os reconhecerão!” 

MATEUS 7.18-20 (NVI)

Em nosso primeiro ano juntos, enfocamos o 
tipo de caráter que Deus deseja produzir no seu 
povo, nada menos do que aqueles que serão 
seus embaixadores do Evangelho. Neste ano, 
iremos trazer nossa atenção para os frutos do 

Evangelho que levamos ao mundo, além dos 
desafios que podemos encontrar ao fazê-lo.

John Wesley pregou mais de 40.000 
sermões em sua vida, viajando mais de 6.400 
quilômetros por ano nos lombos de um cavalo 
para essa tarefa! Uma rápida olhada nos 
diários de John Wesley mostraria o tamanho 
dos desafios, obstáculos e perseguições que 
ele enfrentou ao levar o Evangelho por toda 
a extensão da Grã-Bretanha do século XVIII. 
Tais desafios seriam uma leitura amarga se não 
fossem colocados ao lado da realidade de como 
o Evangelho transforma a vida das pessoas. 
A luta pode ser real, mas quando se trata do 
Evangelho, ela vale a pena.

A vida de alguém como John Wesley é um 
ótimo lembrete útil tanto do júbilo, quanto do 
desafio do que é servir a Deus nas linhas de 
frente do evangelismo. O que você diz de sua 
própria experiência?

Diálogo: Quais são alguns dos desafios 
que você tem encontrado em seu 
evangelismo?

Por  vezes, o desafio pode ser algo bom - como 
o desafio de contabilizar o custo de nossa fé 
diária, desenvolver autodisciplina, priorizar a 
adoração a Deus em lugar de outros ídolos e 
distrações, ter comunhão com outros crentes e 
trabalhar para motivar e preparar outros para as 
obras do ministério.

Há outras experiências que não são boas em 
si mesmas - ser perseguido pelo mundo, o 
temor aos homens, a tentação e a acusação 
do inimigo, a idolatria pelo desempenho e a 
comparação com os outros. Mesmo assim, esses 
desafios podem ser usados por Deus, em Sua 
graça, para nos ajudar a crescer, à medida que 
perseveramos na senda da fé obediente.

Como podemos enfrentar os desafios que 
encontramos e desenvolver perseverança 
espiritual que nos permitirá continuar no 
chamado de Deus e no seu serviço, em vez 
de sermos por eles  esmagados? Mesmo que 
pareça simples demais, a resposta é seguir a 
Jesus.

Tanto no primeiro, quanto no último capítulo do 
evangelho de João, Jesus faz o seguinte convite 
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aos seus discípulos: “siga-me”. Entre esses dois 
chamados, os discípulos enfrentaram perigos 
físicos, fracassos, decepção, perseguição, 
discórdia e vários outros desafios. Depois da 
ascensão de Jesus aos céus, os discípulos 
desvendam o que significa seguir a Jesus 
enquanto pregam o Evangelho e dão à luz a 
igreja - mas ainda continuam enfrentando os 
mesmos desafios de antes, exceto por duas 
grandes diferenças! Em primeiro lugar, depois 
de terem visto Jesus ressurreto, eles não veem 
a Jesus como um tipo de messias, mas como 
Senhor e Deus. Em segundo lugar, eles haviam 
recebido um presente dele que mudaria tudo.

Seguir a Jesus significa conhecer a Jesus. 
Quando o futuro discípulo Natanael ouviu 
pela primeira vez sobre Jesus de Nazaré, ele 
rapidamente o descarta com um esculacho 
cômico: “Nazaré? Pode vir alguma coisa boa 
de lá?” Mas Natanael passa do insulto para 
a percepção rapidamente quando encontra 
Jesus pessoalmente e experimenta seu poder 
profético em primeira mão (João 1.43-50). O 
encontro de Natanael com Jesus faz com que 
ele deixasse de descartá-lo e viesse a segui-lo. 

Toda jornada tem um ponto de partida, e 
todo relacionamento tem um “olá”. Em tempo, 
Natanael e seus amigos descobrem quem Jesus 
realmente é, e a confusão abre caminho para 
a confiança, e seu desdém original dá lugar à 
proclamação: “Nazaré? Deixe-me contar o que 
de bom veio de lá!”

Diálogo: Como você tem visto Jesus 
transformar a sua vida enquanto você 
O segue? Que frutos você consegue 
enxergar?

Seguir a Jesus significa que, mesmo quando 
tudo no mundo parece estar contra nós, 
podemos encontrar júbilo autêntico em 
nosso relacionamento com Ele. Não apenas 
sobrevivemos às circunstâncias desafiadoras; 
nós crescemos. Nós crescemos ao recebermos 
o presente que Ele nos oferece - o dom do 
Espírito Santo, e o fruto que dele flui.

“Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, 
paz, paciência, amabilidade, bondade, 

fidelidade, mansidão e domínio próprio. 
Contra essas coisas não há lei”.

GÁLATAS 5.22-23 (NVI)

Esse é o efeito da obra de Deus em nossa vida, 
a evidência do caráter e da virtude que fluem 
quando nos entregamos completamente à 
presença e ao poder de Deus.

O desafio do evangelismo não se encontra nos 
problemas individuais, obstáculos, perseguições 
e dificuldades que poluem a estrada do serviço 
que temos diante de nós, mas na realidade 
completa do que significa conhecer e seguir a 
Jesus diariamente. 

Não é incomum ouvir as pessoas se referindo 
aos “frutos” (plural) do Espírito, mas na língua 
original (Grego), a palavra “fruto” é singular 
(e assim é traduzida em nossas versões da 
Bíblia em Português). Será que essa diferença 
realmente importa? Talvez Paulo quisesse ser 
entendido 

como falando de um fruto espiritual (uma vida) 
com nove atributos identificáveis (“graças” ou 
“virtudes”, como são descritos algumas vezes). 
Essa é a expressão de Paulo para retratar ao 
que a vida cristã deve se assemelhar.

Nos próximos encontros do Ano Dois iremos 
desvendar o fruto do Espírito de tal forma que 
isso nos ajudará a entendê-lo como um todo. 
Vale a pena ressaltar que, apesar de separarmos 
as partes do fruto do Espírito para olhar mais de 
perto para elas nos próximos encontros, não é 
possível separá-las em nossa vida.

Quando se trata do efeito do Espírito de Deus 
em sua vida e o fruto que Ele produz, Deus é 
tudo ou nada. Esse é o chamado dele em cada 
área de sua vida (Mateus 26.24-27). Enquanto 
podemos ver progressos maiores em certas 
áreas de nosso caráter, às vezes, deveríamos 
desejar crescer em todos esses aspectos, para 
sermos consistentemente genuínos em nossa 
forma de representar a glória dele. Por nossas 
forças, isso seria impossível, e é por isso que o 
fruto é do Espírito, e não da pessoa!

“Seguir a Jesus é simples, mas não é fácil. 
Ame até que isso te machuque, e então ame 
ainda mais”.

MADRE TERESA
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Nunca poderíamos amar o mundo de forma 
suficiente para consertá-lo, mas Deus 
pode. Quando nos comprometemos com a 
realidade simples, mas onerosa, de seguir 
a Jesus, podemos amar além da nossa 
própria capacidade. Podemos amar além 
das circunstâncias. Podemos amar além dos 
desafios que estamos enfrentando. Podemos 
amar com a força do céu, o amor que tem o 
poder para salvar o mundo. Podemos amar com 
todo sabor e poder do fruto do Espírito.

Poderíamos ajustar a citação de Madre Teresa 
para mantermos o que é mais importante como 
o mais importante:

“O evangelismo é simples, mas não é fácil. 
Proclame o Evangelho até que isso te 
machuque, e então proclame ainda mais”.

DISCUSSÃO EM GRUPO (15 MIN)
1. O que realmente significa seguir a Jesus?

2. Qual o poder de declarar Jesus como 
Senhor no meio de nossos desafios?

3. Como você reconhece e celebra o fruto de 
sua fé?

“Quando a escuridão do desânimo vier, 
persevere até o fim, porque disso brotará 
aquele seguir a Jesus, que é uma alegria 
indizível”.

OSWALD CHAMBERS

APLICAÇÃO (5 MIN)
No início deste segundo ano de Grupo de 
Avanço, faça um novo compromisso de seguir 
a Jesus, orando para que o fruto do Espírito 
possa aumentar em sua vida diariamente. Se 
você começou um diário de oração no Ano Um, 
utilize-o como parte dessa prática, anotando 
os desafios com os quais você lida no seu 
evangelismo e como o fruto espiritual de Deus 
é revelado em suas reações. Se você ainda não 
tiver começado seu diário, agora é o momento 
perfeito.

PRESTAÇÃO DE CONTAS E ORAÇÃO (15 
MIN)
Preencham os formulários de prestação de 
contas, partilhem em pares ou em grupos 
pequenos, e orem uns pelos outros.

“Senhor, obrigado por estar sempre conosco. 
Ajuda-nos, por meio da tua graça, a segui-lo em 
cada situação e a passar por quaisquer desafios 
que enfrentamos. Que o teu Espírito Santo que 
atua em nossa vida nos guie para produzir mais 
desse fruto em nós e através de nós”.

Separe um tempo para orar juntos por alguns 
desafios que surgiram no tempo de discussão 
e nos formulários de prestação de contas. 
Ore pedindo pelo fruto do Espírito para cada 
pessoa, que Deus os ajude a crescer diariamente 
em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, 
bondade, fidelidade, mansidão e domínio 
próprio.

NÃO SE ESQUEÇA…
Se você ainda não fez, estabeleça as datas para 
o máximo de encontros futuros que for possível. 
Seis meses ou mais é o ideal, para que as 
pessoas possam separar as datas o mais cedo 
possível, fazendo delas uma prioridade. 
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Nesse encontro iremos 
abordar o que significa 
adorar a Deus em espírito e 
em verdade, e como nosso 
evangelismo irá fluir a partir 
da nossa adoração.

O ENCONTRO EM UMA FRASE
Deus procura por adoradores que o adorem 
em espírito e em verdade - um povo santo 
que avalia o custo de seguir a Jesus e de ser 
obediente a Ele em todas as coisas, sobretudo 
na proclamação de sua esperança para o 
mundo.

O CONTEXTO DO ENCONTRO
Cada ser humano irá responder uma pergunta 
básica sobre a adoração com a sua vida. A 
pergunta não é: “Você vai adorar?”, pois todos 
adoram a alguma coisa. A pergunta é: “O quê ou 
a quem você irá adorar?” 

O filósofo francês Blaise Pascal fez a famosa 
proposição da idéia de um buraco com a forma 
de Deus:

“O que esse desejo e essa incapacidade 
proclamam, senão que o homem já possuiu 
a verdadeira felicidade, da qual tudo que 
agora resta são apenas a marca e o traço 
vazios? A isto ele tenta, em vão, preencher 
com tudo que tem ao seu redor, buscando 
nas coisas ausentes a ajuda que não obtêm 
nas coisas presentes. Mas estas são todas 
inadequadas,  porque o abismo infinito só 
pode ser preenchido por um objeto infinito 

e imutável; isto é, somente  pelo próprio 
Deus”.

PASCAL

Fomos feitos para a adoração, e se não 
preenchermos o vazio em nossa vida com seu 
objeto apropriado - o próprio Deus - estaremos 
sempre insatisfeitos. Seríamos como um carro 
que nunca foi dirigido, uma refeição que nunca 
foi provada, uma bola de futebol que nunca foi 
chutada, ou uma sinfonia que nunca foi ouvida. 
Existiríamos, mas estaríamos insatisfeitos com 
nosso propósito.

“Se eu encontrar dentro de mim desejos 
que não podem ser satisfeitos nesse mundo, 
a única explicação lógica é a de que eu fui 
feito para outro mundo”.

C. S. LEWIS

Fomos feitos para habitar o reino de Deus 
onde a adoração ao rei é a realidade última 
da vida, amor e satisfação. Adoração é nosso 
direito e a reação apropriada a Deus à medida 
que abandonamos a rebelião contra Ele, e o 
trocamos pelo relacionamento com Ele.

Com o que se parece a adoração? A palavra 
usada mais frequentemente no Novo 
Testamento para adoração é proskuneo, que 
significa “prostrar-se em reverência diante de” e 
“homenagear a” aquele que é digno. A segunda 
palavra mais usada para adoração é latreuō, que 
significa “servir”.

Pense nas implicações dessas palavras à medida 
que você as encontra traduzidas simplesmente 

ENCONTRO DOIS  
O DESAFIO QUE VEM DE DEUS -
ADORAÇÃO E OBEDIÊNCIA
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como “adorar”, ao ler a Bíblia. Pense nas 
implicações destas palavras quando o líder da 
igreja o convidar a se levantar e “adorar” na 
próxima vez que a igreja se reunir.

Sempre que encontrarmos a palavra adoração, 
deveríamos nos lembrar que só Deus é digno 
da nossa completa submissão, obediência, 
serviço e dons. Em resposta ao sacrifício do 
próprio Deus, oferecemos o nosso, quando nos 
prostramos perante Ele e dizemos: “Aqui estou, 
Senhor, o Senhor é digno;  seja feita a Sua na 
minha vida enquanto eu O sirvo para Sua glória, 
independentemente do quanto isso me custar”.

Deus deseja que o adoremos em espírito e em 
verdade (João 4.24). Deus nos deu a verdade 
em Jesus Cristo e seu Espírito, por meio do qual 
somos capacitados a adorar nosso Deus santo, 
como seu povo.

Essa é a adoração que ele deseja.

GUIA DO ENCONTRO

COLOCANDO O PAPO EM DIA  (10-20 
MIN)
Separe um tempo para uns colocarem a 
conversa em dia com os outros - partilhando 
histórias, encorajamento, feedback de 
oportunidades e qualquer outra coisa que possa 
encorajar o grupo. Pergunte como as pessoas 
têm se saído orando a respeito do fruto do 
Espírito e dos seus diários de oração (Encontro 
Um - Aplicação). Continuem encorajando uns 
aos outros nessa direção.

ORAÇÃO
Dedique esse tempo ao Senhor e ore por 
qualquer situação, positiva ou desafiadora, que 
tenha surgido no tempo de bate-papo.

ENSINO (35-45 MIN)
Aborde o material de ensino a seguir da 
forma que desejar, seja lendo palavra por 
palavra, ou trabalhando dentro de sua própria 
apresentação.

“Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas 
misericórdias de Deus que se ofereçam 
em sacrifício vivo, santo e agradável a 
Deus; esta é a sua adoração verdadeira e 
apropriada. Não se amoldem ao padrão 
deste mundo, mas transformem-se pela 
renovação da sua mente, para que sejam 
capazes de experimentar e comprovar a 
boa, agradável e perfeita vontade de Deus.

ROMANOS 12.1-2, ÊNFASE DO AUTOR

Diálogo: Como a adoração é expressa em 
sua vida e na sua igreja?

Buscar nosso ministério de evangelismo 
enquanto negligenciamos nossa devoção 
diária, nosso compromisso de amar nossa 
família, e nossa responsabilidade de suprir as 
necessidades daqueles ao nosso redor seria cair 
na armadilha de oferecer a Deus algo que pode 
ter uma boa aparência, mas que, por dentro, 
estaria deficiente.

Antes de procurar por evangelistas, Deus 
procura por adoradores.

“Diz-se com frequência que a tarefa 
prioritária da igreja é o evangelismo. Mas 
essa não é a realidade. A adoração tem 
precedência sobre o evangelismo; em 
parte, porque amar a Deus é o primeiro 
mandamento, e amar ao próximo é o 
segundo; em parte, porque mesmo depois 
da tarefa evangelística da igreja ter sido 
completada, o povo de Deus continuará 
adorando-o eternamente; e em parte, 
porque o evangelismo em si é um aspecto 
da adoração, um “serviço sacerdotal” 
no qual os convertidos “tornam-se um 
sacrifício aceitável a Deus”. 

JOHN STOTT

A mensagem fundamental do evangelista é 
chamar as pessoas para adorar apenas Àquele 
que é digno. É impossível dividir nossa adoração 
- ou adoramos a Deus, ou adoramos outra coisa. 
Somente Deus é digno da nossa adoração, e 
apenas por meio da adoração a Ele obteremos 
vida e satisfação verdadeiras.

Como evangelistas, nosso desafio é ter certeza 
de que adoramos a Deus em primeiro lugar 
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- antes do nosso ministério, dos nossos talentos, 
antes de qualquer outra coisa.

É fácil cair na armadilha de pensar que 
adoração se trata apenas de cantar para Deus. 
Apesar da música ser uma ferramenta excelente 
para expressarmos nossa adoração a Deus, ela é 
simplesmente isso: uma ferramenta. A essência 
da adoração é a fidelidade - ou, colocada de 
outra forma, a obediência.

A palavra usada com mais frequência para 
“adorar” no Novo Testamento é proskuneo, que 
transmite a idéia de submissão e obediência. É 
como prostrar-se com o rosto em terra diante 
de Deus e dizer: “Senhor, só Tu és digno de 
adoração. Eu te adoro e reverencio. Submeto 
minha vida a Ti, te dou a minha vida, que ela 
seja uma oferta de adoração a Ti”. Esse tipo 
de adoração honra a Deus por quem Ele é e se 
submete em obediência à sua autoridade.

Diálogo: Temos aqui cinco formas para 
desenvolver na prática nossa mentalidade 
de adoração. Como elas enfocam o 
evangelismo?

1. TEMPO SE ENCAIXA BEM
Usamos com frequência a expressão “agora 
vamos ter um tempo de adoração” nos 
encontros da igreja, querendo dizer que 
vamos cantar juntos. Essa expressão poderia 
ser de pouca ajuda, uma vez que promove 
a ideia de que nossa adoração cantada é a 
expressão completa da nossa adoração. O que 
aconteceria se nos referirmos a outros aspectos 
da nossa resposta a Deus como um “tempo 
de adoração”? Porque não reunir um grupo 
da igreja para ter um “tempo de adoração” 
nesse fim-de-semana, saindo pelas ruas para 
oferecer oração pelas pessoas e partilhar sua fé 
em Jesus com elas? Quanto mais conectamos 
nosso evangelismo com a nossa adoração, mais 
iremos experimentar a adoração pelo que ela 
realmente é - uma resposta agradável da nossa 
vida a Deus.

2. MARAVILHE-SE COM O LOUVOR
Nosso louvor a Deus deveria nos maravilhar, ao 
celebrarmos quem Ele é e o que tem feito. Mas 
com que frequência as canções que cantamos 
já se tornaram familiares ou genéricas demais? 

O que aconteceria se fôssemos específicos com 
o nosso louvor, priorizando o testemunho, para 
que as pessoas possam se maravilhar com o 
que Deus tem feito na vida de outras pessoas? 
Como seria o nosso louvor se escrevêssemos 
músicas que só pudessem ser cantadas pela 
nossa comunidade, porque falam das coisas 
específicas que Deus está fazendo entre 
nós? O fruto do nosso evangelismo é um 
ponto específico maravilhoso para celebrar 
quem Deus é, enquanto continuamos a nos 
surpreender com seu poder salvador em ação 
entre nós.

3. OBSERVE PARA PARTICIPAR
Por definição, qualquer expressão de adoração 
corporativa envolve a participação - seja ao 
recitar um credo, cantar uma música, ou nos 
alegrar com um testemunho. Mas antes de 
participar, frequentemente precisamos observar 
primeiro. Precisamos aprender a melodia de 
uma nova música antes de podermos cantar 
junto. Como seria se encorajássemos pessoas 
para vir e ver o evangelismo acontecendo? Isso 
as ajudaria a ganhar mais confiança, e permitiria 
ter a chance de ver “êxitos” e “falhas”? Começar 
como um observador é uma grande forma de 
participar da adoração - especialmente no 
evangelismo.

4. SANTOS COMO O SANTO
Tanto o Evangelho quanto a nossa adoração 
são centrados na santidade. O desejo de Deus 
é que sejamos santos como Ele é santo, sermos 
um povo santo que adora a Ele e à glória da sua 
santidade. Com que frequência falamos sobre 
a santidade em conexão com o Evangelho ou 
a nossa adoração? Costumamos devotar um 
tempo que é “separado” para adorar a Deus 
- será que poderíamos fazer o mesmo com o 
nosso evangelismo? 

5. CONFRONTE O CONFORTO
Pode ser fácil demais reduzir a nossa adoração 
a uma série de experiências que apreciamos. O 
sacrifício está no cerne da verdadeira adoração. 
Só podemos adorar a Deus porque o sacrifício 
de Jesus tornou nossa adoração possível 
através da restauração do nosso relacionamento 
com Ele. De que formas nós “fazemos as contas 
do custo” da nossa adoração a Deus? Em que 
áreas da nossa vida Deus está nos chamando 
para fora da zona de conforto para o servirmos 
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de forma obediente, como uma forma de 
adoração sacrificial a Ele?

A adoração bíblica verdadeira está enraizada 
no custo e no deleite da nossa resposta a Deus 
em cada momento de nossa vida - e, deste lado 
do céu, parte da nossa resposta sempre irá 
envolver buscar e salvar os perdidos.

“O maior tipo de adoração é a adoração 
do serviço cristão altruísta. O maior tipo 
de louvor é o som dos pés consagrados 
buscando os perdidos e desamparados”.

BILLY GRAHAM

DISCUSSÃO EM GRUPO (15 MIN)
1. O que é adoração?

2. Por que a santidade é essencial à adoração?

3. Como a adoração e o evangelismo 
trabalham juntos?

APLICAÇÃO (5 MIN)
Considere as cinco sugestões práticas desse 
encontro e como você pode aplicá-las em sua 
vida e na igreja. Visite novamente o Encontro 
Oito do Ano Um (O Caráter do Evangelista) e 
separe um tempo para considerar por quê a 
santidade é tão central tanto para o Evangelho 
quanto para a adoração que flui em resposta a 
ele.

ORAÇÃO 
“Pai celestial, ajuda-nos a adorá-lo em Espírito e 
em verdade. Que a adoração que te oferecemos 
reflita seu próprio amor e sacrifício. Ao 
oferecermos nossa vida a Ti como um sacrifício 
vivo, que essa adoração revele a esperança 
da tua verdade para o mundo ao nosso redor, 
que o som da nossa adoração seja o som da 
tua igreja vivendo e pregando o Evangelho no 
poder do teu Espírito”.

PRESTAÇÃO DE CONTAS (15 MIN)
Preencham os formulários de prestação de 
contas, partilhem em pares ou em grupos 
pequenos, e orem uns pelos outros.

NÃO SE ESQUEÇA…
A série Essential do movimento ADVANCE 
fornece ferramentas práticas para o 
evangelismo. World-Winning Worship 
explora o relacionamento entre a adoração 
e o evangelismo. Descubra mais em 
advancegroups.org/AES

Advance102



ANOTAÇÕES 

A
N

O
 D

O
IS 

E
N

C
O

N
T

R
O

 D
O

IS 

103GUIA DE MENTORIA





In this session we will 
explore the spiritual fruit of 
faithfulness and self-control. 
What does it mean to be 
faithful to God? How does 
self-control play out in our 
lives?

SESSION IN A SENTENCE
Nesse encontro iremos explorar o fruto 
espiritual da fidelidade e do autocontrole. O que 
significa ser fiel a Deus? Como o autocontrole se 
mostra na nossa vida?

O ENCONTRO EM UMA FRASE
Jesus desafia cada um de nós a tomar a sua 
cruz e segui-lo em completa fidelidade, o que 
inclui ser fiel na proclamação da verdade do 
Evangelho quando isso não é conveniente.

O CONTEXTO DO ENCONTRO
O casamento é provavelmente o compromisso 
de fidelidade mais reconhecido universalmente. 
Ao longo da história e das culturas, as pessoas 
fazem um compromisso de total fidelidade, uma 
com a outra, em nome do amor. A fidelidade 
é um aspecto chave do casamento, e o 
autocontrole de cada cônjuge é essencial para 
que a fidelidade seja alcançada.

Há várias passagens no Novo Testamento que 
se referem à igreja como a noiva e à Cristo 
como o Noivo (2 Coríntios 11.2-3; Efésios 5.22-31; 
Apocalipse 19.7-8; 21.2-14); todas elas espelham 
a imagem encontrada no Antigo Testamento, 
de Israel sendo a noiva de Deus (Jeremias 2.2; 
Oséias 2-3). A implicação não poderia ser mais 

clara: da mesma forma que o casamento é um 
compromisso de fidelidade exclusiva entre 
marido e esposa, o povo de Deus deve ser fiel a 
Ele, assim como Ele é perfeitamente fiel.

Aquelas que dedicam sua vida a Cristo 
tornando-se freiras são conhecidas, às vezes, 
por terem “se casado” metaforicamente com 
Jesus. Elas renunciam à possibilidade de 
casar-se com alguém em favor da fidelidade 
completa e incondicional a Deus. Por mais 
profundo que um chamado como esse possa 
ser, deveríamos resistir à ideia de que, de 
alguma forma, os chamados para uma vida 
monástica tem um chamado à fidelidade maior 
sobre a sua vida do que qualquer outra pessoa.

Veja como Pedro encoraja os crentes a 
responder a Deus:

“Seu divino poder nos deu todas as coisas 
de que necessitamos para a vida e para a 
piedade, por meio do pleno conhecimento 
daquele que nos chamou para a sua própria 
glória e virtude.

Por intermédio destas ele nos deu as suas 
grandiosas e preciosas promessas, para que 
por elas vocês se tornassem participantes 
da natureza divina e fugissem da corrupção 
que há no mundo, causada pela cobiça.

Por isso mesmo, empenhem-se para 
acrescentar à sua fé a virtude; à virtude o 
conhecimento; ao conhecimento o domínio 
próprio; ao domínio próprio a perseverança; 

ENCONTRO TRÊS  
O FRUTO NO DISCÍPULO -
FIDELIDADE E AUTOCONTROLE
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à perseverança a piedade; à piedade a 
fraternidade; e à fraternidade o amor.

2 PEDRO 1.3-7 (NVI)

Nunca poderíamos ser perfeitamente fiéis a 
Deus, mas por causa da atuação do seu Espírito 
em nossa vida, temos o que precisamos para 
viver de forma fiel a Ele em nosso dia-a-dia. 
Viver de uma forma que honra a Cristo envolve 
duas coisas: confiar e valorizar.

Confiamos em Deus para nos dar o seu poder, 
e valorizamos esse poder ao colocá-lo em ação 
em nossa vida. Veja mais uma vez a lista que 
Pedro nos oferece como nossa resposta a Deus. 
Pense em cada uma dessas coisas como algo 
que devemos confiar em Deus para receber e 
valorizar o suficiente para colocá-la em prática 
em nossa vida:

• Virtude

• Conhecimento (da verdade e do caráter de 
Deus)

• Domínio próprio

• Perseverança

• Piedade (santidade)

• Fraternidade

• Amor

Cada uma dessas coisas pode nos ser dada por 
Deus pelo poder dele, e cada uma delas precisa 
ser exercitada em nossa vida no dia-a-dia.

Por meio do seu poder podemos nos tornar a 
noiva fiel que sua perfeição deseja.

GUIA DO ENCONTRO

COLOCANDO O PAPO EM DIA  (10-20 
MIN)
Separe um tempo para uns colocarem a 
conversa em dia com os outros - partilhando 
histórias, encorajamento, feedback de 
oportunidades e qualquer outra coisa que 

possa encorajar o grupo. Pergunte se alguém 
começou a colocar em prática alguma das cinco 
sugestões práticas sobre adoração do último 
encontro em sua vida ou na igreja (Encontro 
Dois - Aplicação).

ORAÇÃO
Dedique esse tempo ao Senhor e ore por 
qualquer situação, positiva ou desafiadora, que 
tenha surgido no tempo de bate-papo.

ENSINO (30-40 MIN)
Aborde o material de ensino a seguir da 
forma que desejar, seja lendo palavra por 
palavra, ou trabalhando dentro de sua própria 
apresentação.

“Se morrermos com ele, também com ele 
viveremos.  
Se perseverarmos, com ele reinaremos.  
Se o negarmos, ele nos negará. 
Se formos infiéis, ele permanece fiel,  
pois não pode negar a si mesmo”.

2 TIMÓTEO 2.11-13 (NVI)

No último encontro, exploramos o que significa 
ser obediente a Deus e adorá-lo em espírito e 
em verdade. O fruto da nossa obediência é a 
fidelidade.

Mas Paulo lembra Timóteo do problema que 
todos enfrentamos: somos infiéis a Deus, e 
nossa infidelidade é um problema catastrófico 
porque traz caos à paz de Sua criação. Mas 
existem boas notícias. Deus é perfeitamente fiel, 
e sua fidelidade não se baseia, de forma alguma, 
na nossa! A consistência da sua fidelidade 
significa que a paz vence o caos.

Deus é sempre fiel a nós - é uma realidade 
fundamental de quem Ele é. Veja o que esses 
Salmos tem a dizer acerca da fidelidade de 
Deus:

“Mas tu, Senhor, és Deus de compaixão e 
misericórdia, lento para se irar e cheio de 
amor e fidelidade”.

SALMOS 86.15 (NVT)
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“Pois sei que o teu amor dura para sempre, 
e a tua fidelidade permanece firme como 
os céus”.

SALMOS 89.2 (NVT)

“Pois o Senhor é bom! Seu amor dura para 
sempre, e sua fidelidade, por todas as 
gerações”.

SALMOS 100.5 (NVT)

Você percebe a ligação entre o amor de Deus e 
a sua fidelidade? Fica ainda melhor…

“Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas 
a graça e a verdade vieram por meio de 
Jesus Cristo”.

JOÃO 1.17 (NVT)

Jesus é a personificação física do amor e 
da fidelidade de Deus, dado a nós para que 
pudéssemos passar da infidelidade para a 
fidelidade.

Jesus é o maior compromisso de amor e 
fidelidade que o mundo já viu.

De acordo com a revista Psychology Today, 
o casamento - o compromisso mundialmente 
reconhecido de amor e fidelidade - é o 
processo pelo qual duas pessoas tornam seu 
relacionamento público, oficial e permanente. 
Quando Jesus morreu na cruz, Deus tornou sua 
fidelidade pública, oficial e permanente para o 
mundo. Ele se comprometeu conosco como um 
marido perfeito, para que pudéssemos voltar ao 
relacionamento com Ele mesmo que tivéssemos 
agido como uma esposa infiel. Quando Jesus 
ressurgiu do túmulo, Deus permitiu que sua 
fidelidade habitasse entre nós para sempre 
como uma dádiva da nova vida.

Quando questionamos a fidelidade de 
Deus para conosco diante dos desafios que 
enfrentamos - quer a pergunta a seguir venha 
do diabo, do mundo ou da nossa própria carne: 
“você tem certeza de que Deus te ama, de que 
Ele é fiel?”, podemos continuar apontando para 
a cruz, o sinal de seu amor e fidelidade e dizer:

“Sim, eu tenho certeza”.

Ore: Separe um momento para orar e 
agradecer a Deus por sua fidelidade, e se 
você souber de qualquer desafio que os 
membros do grupo estejam enfrentando, 
leve isso ao Senhor. Peça que Ele os ajude 
a confiar nele em meio à provação.

Como reagimos à Deus em fidelidade?

Por vezes, nosso compromisso com a fidelidade 
pode depender dos nossos sentimentos, que 
mudam a cada dia, mas Deus quer todos nós, 
o tempo todo. Ele busca um compromisso 
completo, uma obediência completa, uma 
fidelidade completa, nos bons tempos e nos 
maus também, ancorados na esperança da cruz.

Fidelidade significa viver com integridade, 
que pode ser melhor descrita como viver 
consistentemente. Integridade é ser intencional 
em sua fé, escolher o caminho certo - o 
caminho da fidelidade - mesmo quando isso 
machuca, mesmo quando nos custa mais do 
que pensamos que podemos dar. Viver com 
integridade nos ajuda a sair da hipocrisia e 
mostra ao mundo que estamos preparados para 
viver por coisas maiores, independente do que 
isso irá nos custar.

Disciplina espiritual não significa apenas 
abrir mão de algumas coisas. Deus quer um 
relacionamento conosco, quer nos ajudar e 
guiar, quer revelar Seus propósitos para nossa 
vida. A disciplina espiritual nos ajuda em 
nosso relacionamento com Deus quando nos 
comprometemos a orar, estudar sua Palavra, 
adorar, meditar, jejuar e doar. Por meio dessas 
disciplinas, começamos a encontrar nossa 
identidade em Cristo de forma mais completa, e 
a nossa obediência a Deus traz transformação.

Diálogo: Muitos enxergam o cristianismo 
como uma camisa de força, que restringe 
a diversão  limitando nosso florescer, mas 
Jesus disse que veio nos dar uma vida 
abundante e gratificante. Como essas 
idéias se tornaram tão antagônicas, e 
como a fidelidade e o domínio próprio nos 
ajudam?

Há uma ótima razão para o domínio próprio ser 
um dos aspectos do fruto do Espírito. Deus nos 
pede para pensarmos cuidadosamente sobre 
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as coisas em nossa vida que não O glorificam, 
especialmente aquelas coisas que nos levam a 
pecar. Jesus é bem direto:

“...se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a 
e lance-a fora”.

MATEUS 5.30 (NVI)

Antes de começar a procurar pelo serrote, 
perceba que Jesus está nos conclamando 
a identificar as áreas da nossa vida que nos 
afastam dele e a nos separar delas. 

Pense na sua própria vida e nas áreas em que 
você talvez precise de mais disciplina. Talvez 
não seja algo muito óbvio como substâncias que 
você injeta no seu corpo ou imagens que você 
permite seus olhos ver. Talvez você descubra 
que precisa pensar em ser mais disciplinado 
com a forma de expressar suas opiniões nas 
redes sociais, em dedicar tempo para as 
práticas espirituais como oração e estudo 
bíblico, em parar de prometer o que não pode 
cumprir, com a administração de seu tempo, em 
escolher pensar o melhor das pessoas, e assim 
por diante.

O desafio de Deus não é apenas sermos fiéis a 
Ele em nossa vida, mas fiéis ao seu Evangelho 
em nosso evangelismo. Ao vivermos para Ele 
em fidelidade, falaremos a respeito dele com 
fidelidade. Ser verdadeiramente fiel a Deus é 
viver na plenitude de vida que Ele tem para 
nós - trabalhar, viver e falar da nossa fé como 
uma oferta de amor para aquele que nos ama 
infalivelmente.    

DISCUSSÃO EM GRUPO (20 MIN)
Como Deus tem demonstrado a fidelidade dele 
na sua vida?

O que vem à sua mente quando você ouve as 
palavras “disciplina” e “domínio próprio”?

Quais são as áreas da sua vida em que você luta 
para ser fiel a Deus?

Como ter uma vida de domínio próprio pode 
impactar o seu evangelismo?

PRESTAÇÃO DE CONTAS (20 MIN)
Além de preencher os formulários de prestação 
de contas, faça as perguntas relacionadas 
a essas quatro áreas-chave da nossa vida 
para cada pessoa, enquanto pensam sobre a 
fidelidade e o domínio próprio.

TEMPO
Vivemos num mundo muito ocupado. Existe 
tanta competição pelo nosso tempo, que é 
o nosso artigo mais valioso. Para alguns, a 
ocupação tornou-se até mesmo um distintivo 
de honra, mas precisamos nos deparar com 
duas perguntas importantes. Em primeiro lugar, 
você está ocupado(a) com coisas que realmente 
importam? Em segundo lugar, quem foi que 
disse que era bom ser ocupado?

RELACIONAMENTOS
Quão disciplinado você é em seus 
relacionamentos? O tempo que você emprega 
com sua família e amigos é um aspecto, mas e 
a qualidade das interações que você tem com 
eles? Uma coisa é estar na presença deles, outra 
coisa totalmente diferente é realmente estar 
presente com eles.

MENTE
Somos bombardeados com imagens, 
informações e ideias o dia todo. Nossa mente 
é alimentada constantemente, mas será que a 
estamos alimentando com junk food ao invés de 
dar-lhe nutrientes saudáveis? Ser disciplinado 
com as coisas que assistimos, vemos, lemos, 
dizemos ou pensamos é muito importante. O 
que precisa ser cortado na sua vida para manter 
a sua mente saudável?

ESPÍRITO
Como disciplinamos nosso espírito? 
Submetendo-o ao Espírito Santo. Faça a si 
mesmo(a) a seguinte pergunta: o que significa 
para mim submeter realmente meu espírito ao 
Espírito Santo a cada dia?

Preencham os formulários de prestação de 
contas, partilhem em pares ou em grupos 
pequenos, e orem uns pelos outros.
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ORAÇÃO 
“Deus fiel, obrigado por seu amor que não falha. 
Perdoa-me pelas vezes que não tenho vivido 
de forma fiel a Ti. Ajuda-me a ter mais domínio 
próprio na minha vida. Quero conhecê-lo mais e 
me comprometer a passar mais tempo contigo 
todos os dias. Peço perdão pelas vezes em que 
tenho pecado, e quero entregar ao Senhor as 
áreas da minha vida que luto para ter disciplina. 
Obrigado por nunca me decepcionar, e por 
estar sempre comigo. Peço-te que me ajudes a 
viver de uma forma que te honre e encoraje os 
outros. Amém”. 

APLICAÇÃO (5 MIN)
Certifique-se de que o amigo em quem você 
mais confia saiba da área da sua vida que você 
precisa entregar ou assumir o controle, para que 
ele possa pedir contas a você. Peça a ele para 
perguntar como você está indo nas próximas 
semanas, e para fazer-lhe as três perguntas a 
seguir:

1. Como as coisas estão caminhando?

2. Você consegue ver Deus atuando nesse 
processo?

3. O que você tem aprendido ou descoberto 
até aqui?

NÃO SE ESQUEÇA…
Você já ouviu o podcast do ADVANCE? Porque 
você não dá uma olhada no “Advance Passion”, 
uma série onde convidados partilham algo 
pelo qual são apaixonados, levando a conversa 
para o que os nossos hobbies, passatempos 
e paixões podem nos ensinar acerca da 
experiência humana e como podem abrir 
oportunidades para o Evangelho para o mundo 
ao nosso redor. A
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Nesse encontro vamos 
explorar um desafio que 
geralmente se origina 
dentro de nós: o desafio da 
comparação e de buscar 
valor no desempenho, e 
não na graça e no amor que 
recebemos de Deus.

O ENCONTRO EM UMA FRASE
A comparação é uma das formas mais fáceis de 
cegar e matar nosso chamado e potencial, mas 
aprender a confiar na suficiência de Cristo em 
todas as coisas traz liberdade para seguir o seu 
chamado - apesar das nossas limitações, e além 
dos nossos talentos.

O CONTEXTO DO ENCONTRO
Às vezes as maiores expectativas são 
aquelas que colocamos sobre nós mesmos. 
Elas raramente vêm de um vácuo, mas são 
influenciadas pela família, comunidade, cultura 
ou sociedade. Quando se trata de expectativas, 
a pessoa mais difícil de lidar… somos nós 
mesmos.

Israel lidava com um problema de comparação. 
Mesmo com sua longa história de Deus os 
proteger de disastres, reiteradas vezes, 
livrando-os da escravidão, liderando-os em 
cada batalha, e  conduzindo-os até a Terra 
Prometida, ainda estava faltando alguma coisa. 
Eles queriam um rei.

A realeza era muito mais importante no 
mundo antigo do que é nos dias atuais. Um 
monarca iria liderar sua nação de várias 
formas específicas e importantes, como um 

representante de seus deuses. Por exemplo: 
havia a expectativa que os faraós egípcios 
trouxessem ordem cósmica à existência, 
ocupando o vazio que existia entre a divindade 
e a humanidade, por meio do seu reinado. Uma 
expectativa comum do papel dos reis antigos 
era defender a sua terra, e quando necessário, 
liderar a nação nas batalhas - às vezes, 
literalmente liderando o ataque.

Israel olhava para as nações ao redor e 
percebeu que não tinham um rei para si. 
Embora seu Deus fosse o Rei dos reis, eles 
cobiçavam uma figura humana que pudesse se 
encontrar frente a frente com os reis de outras 
nações. Eles perguntaram a Deus se poderiam 
ter um rei terreno, por meio do profeta Samuel 
(1 Samuel 8).

A comparação normalmente nos leva a 
destronar a Deus. Normalmente começa de 
uma forma sutil. Se compararmos de forma 
favorável, destronamos a Deus e deixamos que 
nosso ego e auto-suficiência assumam o seu 
lugar. Se compararmos de forma desfavorável, 
destronamos a Deus ao acreditar que nem Ele 
é poderoso e amoroso para nos usar em nossas 
fraquezas. Israel queria um rei que pudesse ser 
o representante divino de Deus, mas de forma 
súbita e inevitável isso iria levá-los a diminuir 
sua confiança no Senhor e a confiar demais nos 
homens. 

A história de Israel tem algo a nos ensinar 
acerca do desempenho. Em lugar de enraizar 
sua identidade em seu Deus amoroso e fiel, eles 
buscavam demonstrar seu valor por meio de 
seu desempenho aos olhos do mundo.

ENCONTRO QUATRO  
O DESAFIO QUE VEM DO NOSSO 
INTERIOR - DESEMPENHO E 
COMPARAÇÃO
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Podemos cair facilmente na mesma armadilha, 
medindo nosso desempenho de várias 
maneiras:

• Desempenho no ministério: quão bem 
sucedidos nós somos

• Desempenho na liderança: quão respeitados 
nós somos

• Desempenho no trabalho: quão ocupados 
estamos

• Desempenho no sacrifício: quão generosos 
nós somos 

• Desempenho espiritual: quão disciplinados 
nós somos

• Desempenho moral: quão santos nós somos

• Desempenho familiar: quão relacionais nós 
somos

• Desempenho intelectual: quão cultos nós 
somos

• Desempenho em termos de talentos: quão 
habilidosos nós somos

Deveríamos ter o objetivo de ser diligentes 
nessas áreas e dar o nosso melhor, mas não 
deveríamos encontrar nosso valor e identidade 
nelas. Encontramos nossa identidade e valor em 
Deus - que nos capacita a viver e a servir com 
paixão, graça e humildade.

GUIA DO ENCONTRO

COLOCANDO O PAPO EM DIA  (10-20 
MIN)
Separe um tempo para uns colocarem a 
conversa em dia com os outros - partilhando 
histórias, encorajamento, feedback de 
oportunidades e qualquer outra coisa que possa 
encorajar o grupo. Peça para as pessoas do 
grupo partilharem como estão se saindo com 
seu compromisso de prestação de contas do 
encontro anterior (Encontro Três - Aplicação).

ORAÇÃO
Dedique esse tempo ao Senhor e ore por 
qualquer situação, positiva ou desafiadora, que 
tenha surgido no tempo de bate-papo.

ENSINO (40-50 MIN)
Aborde o material de ensino a seguir da 
forma que desejar, seja lendo palavra por 
palavra, ou trabalhando dentro de sua própria 
apresentação.

“Caminhando Jesus e os seus discípulos, 
chegaram a um povoado, onde certa mulher 
chamada Marta o recebeu em sua casa.

Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés 
do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, 
porém, estava ocupada com muito serviço. 
E, aproximando-se dele, perguntou: ‘Senhor, 
não te importas que minha irmã tenha me 
deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe 
que me ajude!’ Respondeu o Senhor: ‘Marta! 
Marta! Você está preocupada e inquieta 
com muitas coisas;

todavia apenas uma é necessária. Maria 
escolheu a boa parte, e esta não lhe será 
tirada’”.

LUCAS 10.38-42 (NVI)

Marta se vê tão envolvida na tentativa de servir 
a Jesus que se esquece de ser abençoada por 
sua presença. E não é só isso, ela fica frustrada 
ao comparar seus esforços com os de sua irmã 
Maria, que parece ter deixado todo trabalho 
duro para ela. Desempenho e comparação são 
revelados nessa história como uma barreira para 
a presença de Deus. E ainda assim, em todos 
os nossos esforços e avaliações em relação 
aos esforços dos outros, Jesus nos oferece um 
lembrete simples mas muito profundo: “A minha 
presença é suficiente”.

Cada um de nós pode estar lutando sob as 
pressões da vida, especialmente quando se 
trata de alcançar um certo padrão. Para muitos, 
o desempenho significa colocar comida sobre 
a mesa para sua família. O desempenho é uma 
necessidade.

Para outros, o desempenho significa estar 
à frente ou realizar mais do que um colega, 
parceiro ou concorrente. Desempenho é 
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o sucesso. Trata-se de alcançar um sonho. 
Normalmente o desempenho tem a ver com o 
ego.

Diálogo: Como avaliamos o ‘desempenho’ 
na nossa vida? E no evangelismo? 

A comparação é uma forma segura de destruir 
o seu caráter. Compare-se favoravelmente e 
você irá inflar seu ego e dar aos seus músculos 
do orgulho a academia que eles realmente não 
precisam. Compare-se desfavoravelmente e 
você irá esmagar seu próprio espírito, ficando 
desmotivado. Sempre haverá um pregador 
mais carismático, um teólogo mais interessante 
para ler, alguém com mais facilidade para iniciar 
conversas, alguém mais comprometido com a 
oração, alguém com uma aparência melhor do 
que a sua.

A comparação nem sempre é algo negativo. 
Às vezes pode ser útil observar como outras 
pessoas estão aprendendo ou crescendo. 
Observar outros e aprender a partir de seus 
êxitos e fracassos é uma parte natural da 
experiência humana, mas a diferença entre uma 
observação positiva e a comparação negativa 
é encontrada nos papéis da inspiração e 
condenação.

Ao ver as pessoas se saindo bem, somos 
inspirados a continuar em nossa jornada? Ao 
ver outros lutando, somos inspirados a ajudá-los 
da forma que pudermos? Ou, quando vemos 
os outros tendo êxito, nos condenamos por 
não estarmos sendo bem sucedidos? Será que 
condenamos pessoas que estão passando por 
lutas, por não serem tão “boas” como nós?

Pode ser difícil encontrar o equilíbrio para 
manter nosso coração sob controle, então aqui 
vão seis coisas para estarmos de olho, à medida 
que buscamos ser fiéis no serviço o Senhor, e 
evitamos algumas das ciladas da comparação e 
da pressão sobre nosso desempenho.

Diálogo: Conversem sobre os pontos a 
seguir, e se algum deles for um problema 
particular para alguém no grupo, faça uma 
anotação, e depois volte nesse ponto no 
momento de prestação de contas, onde 
vocês terão a chance de orar uns pelos 
outros.

CUIDADO COM O DESÂNIMO
O desânimo é o primeiro problema que surge 
com a comparação. Se nos compararmos 
desfavoravelmente com aqueles ao nosso redor, 
podemos ficar desanimados ou ineficazes 
rapidamente. Não devemos deixar que a 
comparação negativa roube a alegria do nosso 
chamado, e diminua a eficácia do testemunho 
que Deus nos posicionou para nele sermos 
fiéis. Em lugar de ficarmos desanimados com o 
sucesso dos outros, deveríamos celebrar cada 
sucesso como um ganho para o Reino de Deus. 
Devemos escolher agradecer pelas vitórias que 
outros têm em favor do Reino em vez de nos 
lamentarmos por nossa frustração e limitações 
pessoais. Se honrarmos a Deus com a postura 
do nosso coração dessa forma, descobriremos 
uma alegria que transcende o desempenho.

CUIDADO COM O INCENTIVO
O problema do incentivo anda de mãos dadas 
com o problema do desânimo. Normalmente 
não consideramos o incentivo um problema, 
mas quando somos incentivados por meio 
de uma comparação favorável em relação 
aos outros, podemos facilmente acabar nos 
sentindo superiores, com nosso sucesso 
“subindo à cabeça”. Devemos tomar cuidado 
para não massagear nosso próprio ego, 
cedendo à ideia de que, de alguma forma, 
somos “melhores” do que outra pessoa. 
Devemos ser generosos ao compartilhar nosso 
tempo, habilidades, dons e recursos com 
aqueles que tem um chamado parecido com 
o nosso mas que estão crescendo em seus dons.

CUIDADO COM OS TALENTOS
A comparação pode fazer com que super 
valorizemos nossos talentos ou dons. Embora 
o talento possa ser usado para glorificar 
a Deus, nunca deveríamos estar iludidos 
de que o talento em si irá fazer o trabalho 
do evangelismo. O desempenho baseado 
nos talentos pode rapidamente nos levar 
a minimizar o poder de Deus. Além disso, 
frequentemente os dotados de um talento para 
pregar ou se comunicar são colocados como o 
padrão de ouro do evangelismo. Mas Deus está 
muito mais interessado no caráter do que nas 
habilidades. Graças a Deus por cada talento que 
você tem, que pode ser usado para a glória dele, 
mas peça a Deus para abençoá-lo ainda mais 
com a sabedoria e a graça do céu, para que 
você seja um mordomo fiel desses dons.
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CUIDADO COM A FALSA HUMILDADE
A humildade é essencial ao evangelismo, mas 
a falsa humildade pode ser tóxica. Quando 
nos comparamos com outros e avaliamos 
nosso desempenho, pode ser muito fácil 
projetar a humildade enquanto cultivamos uma 
necessidade por afirmação. Pergunte-se a si 
mesmo(a): Como eu demonstro humildade em 
resposta ao sucesso? Uma forma de avaliar isso 
pode ser pensar em como você reage quando 
recebe um elogio. Você descarta e minimiza, ou 
agradece e oferece aquilo de volta ao Senhor 
em adoração? O descartar pode ser visto 
como uma reação humilde, mas a verdadeira 
humildade recebe graciosamente e redireciona 
a Deus de forma amorosa.

CUIDADO COM OS RESULTADOS
Como você avalia o sucesso no evangelismo? Se 
você é um evangelista de tempo integral, talvez 
você sinta a pressão para obter “resultados” (ou 
seja, o número de pessoas se “convertendo”) 
para justificar o seu chamado. Se você mede 
o sucesso no evangelismo com números, está 
correndo o perigo de receber o crédito por algo 
que você não tem o direito de reivindicar para 
si. Só Deus tem o poder para salvar. A tentação 
de validar nosso chamado ou ministério pode 
nos dominar e podemos nos tornar “evang-
elásticos” ao reportar os frutos das respostas, 
dizendo para nós mesmos: “Bem, dez pessoas 
levantaram as mãos, mas se fossem doze isso 
soaria mais bíblico… tenho certeza de que 
algumas responderam em seu coração…” Não 
devemos participar desse jogo de engano. Deus 
não precisa de nós para provar sua grandeza ao 
massificar os números para fazer parecer mais 
impressionantes. E tais números foram citados 
como uma evidência da grandeza dele ou da 
nossa? O sucesso no evangelismo não se baseia 
em pessoas sendo ganhas para Cristo, mas em 
sermos fiéis à tarefa de revelá-lo para o mundo 
ao nosso redor. Deus cuidará do resto.

CUIDADO AO QUERER AGRADAR 
PESSOAS
Às vezes nosso desempenho pode basear-se 
no desejo de agradar mais a pessoas do que a 
Deus, mas não temos obrigação de sobrepujar 
nosso testemunho para o mundo pelo prazer de 
alguém, exceto nosso Pai celestial. O corredor 
dos 100 metros rasos e missionário cristão Eric 
Liddel ganhou a medalha de ouro nos 400m 
nos Jogos Olímpicos de Paris em 1924, depois 

de decidir correr naquele evento em lugar de 
sua prova costumeira para evitar competir no 
domingo. Deus era a coisa mais importante em 
sua vida, e ele estava preparado para sacrificar 
a tentativa de um ouro olímpico para manter 
seus princípios cristãos. Correr era uma parte 
importante de sua vida, mas não por causa 
do seu prazer ou o de qualquer outra pessoa. 
Ele disse: “Quando eu corro, sinto o prazer de 
Deus”. Não devemos nos contentar com nada 
menos do que o prazer do Senhor - isso fará 
com que nossos prazeres e paixões passem de 
meras atividades aqui na terra para tornarem-se 
uma adoração que irá ressoar por toda a 
eternidade.

Nosso alvo em ser como Cristo não é nos 
compararmos a Ele, mas permanecermos nele, 
e, ao fazê-lo, revelá-lo (João 15.5-8). Trata-se 
da sua presença - sentar-se aos seus pés e dizer: 
“Deus, o Senhor é suficiente”. Quando servimos 
pela perspectiva do  desempenho, nós nos 
tornamos vulneráveis à pressão - geralmente 
uma pressão que cresce até explodir de forma 
pouco saudável. Mas quando servimos pela 
perspectiva da presença, descobrimos a 
paixão de Deus por nós, nos tornamos mais 
apaixonados por Ele, e podemos servir de forma 
apaixonada no mundo.

Jesus será sempre maior, mas com seu Espírito 
atuando em nós, podemos revelar sua grandeza 
de forma precisa, porque nos comparamos 
desfavoravelmente a Ele em nossa própria força. 
Por meio de sua graça e poder, Ele torna sua 
presença perfeita conhecida por meio da nossa 
vida transformada, mas ainda em obras.

DISCUSSÃO EM GRUPO (20 MIN)
1. Como você avalia o sucesso do seu 

ministério?

2. O que pode fazer com que você sinta 
a necessidade de “fingir” estar num 
determinado padrão?

3. Com quem você normalmente se compara, 
e por quê?

4. Como você pode se proteger da 
“condenação” e ir na direção da 
“inspiração”?
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PRESTAÇÃO DE CONTAS (20 MIN)
Volte para alguma das seis áreas de fraquezas 
da seção de ensino e reflita honestamente 
sobre suas lutas em qualquer uma dessas áreas, 
discutindo o assunto em duplas ou trios.

Preencham os formulários de prestação de 
contas, partilhem em pares ou em grupos 
pequenos, e orem uns pelos outros.

ORAÇÃO 
“Deus Pai, ajuda-nos a nos enxergarmos como 
o Senhor nos vê, e a aprender que a nossa 
identidade não se baseia na fama do nosso 
nome, nas nossas realizações, no número de 
likes e de seguidores que temos online, ou 
no nosso sucesso terreno, mas no fato de 
sermos teus filhos. Que essa identidade seja 
uma bênção para o mundo, à medida que 
revela o Senhor como Aquele a ser conhecido. 
Ajuda-nos a nos deleitarmos em Ti e a 
anelarmos pela a Tua presença acima de todas 
as coisas. Obrigado por nos amar de forma 
perfeita assim como somos, e por nos amar de 
forma perfeitamente suficiente para nos ajudar 
a crescer naquilo que o Senhor nos criou para 
ser. Amém”.

APLICAÇÃO (5 MIN)
Nas próximas semanas, reflita a cada dia em 
um dos versículos a seguir, e lembre-se de 
quem Deus diz que você é. Segure-se nessa 
identidade. Partilhe algo que você descobrir 
acerca da sua identidade com alguém a cada 
dia, até usando isso como uma oportunidade 
para testemunhar acerca da identidade que eles 
também podem desfrutar no relacionamento 
com Deus.

• Gênesis 1.27
• Romanos 8.37
• 1 Coríntios 3.16
• 2 Coríntios 5.17
• Efésios 2.10
• 1 Pedro 2.9
• 1 João 3.1-2

NÃO SE ESQUEÇA…
As redes sociais podem ser uma zona de perigo 
para a comparação, mas também podem ser 
úteis para inspirar e manter nossos olhos fixos 

naquilo que é o principal. As redes sociais dos 
Grupos de Avanço foram criadas para fazer 
exatamente isso. Siga-nos no Instagram e 
Facebook: 

 advancegroups

 advancegroups.org 

Or scan the QR codes below: 
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ANOTAÇÕES 
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Neste encontro vamos 
explorar o fruto espiritual da 
bondade e da paz, e como 
eles se encontram no âmago 
da mensagem do Evangelho.

O ENCONTRO EM UMA FRASE
Bem no centro do Evangelho encontra-se a 
verdade da perfeita bondade de Deus, que 
conduz à perfeita paz - que traz esperança a um 
mundo caótico, ansioso e sofrido.

O CONTEXTO DO ENCONTRO
Cerimônias de entrega de prêmios são algo 
comum na indústria do entretenimento. O 
mundo do cinema, da televisão e da música 
oferecem uma série de prêmios internacionais 
a cada ano para destacar os melhores e mais 
brilhantes em suas respectivas indústrias. Deve 
ser um sentimento muito especial receber um 
reconhecimento, a legitimação e a aceitação de 
seus colegas profissionais.

Os discursos de aceitação são uma arte 
delicada. Faça-o bem, e você parecerá 
espirituoso, humilde e sincero. Se você se sair 
mal, deixará para trás um sabor amargo de 
egoísmo, arrogância e indignidade. Um dos 
discursos mais ridícularizados de premiação 
do Oscar foi da atriz Sally Fields, ao ganhar seu 
segundo prêmio da Academia em 1985:

“Eu não tenho tido uma carreira ortodoxa e 
tenho desejado ter o seu respeito mais do que 
qualquer outra coisa. Na primeira vez eu não 
senti, mas dessa vez posso sentir e não posso 

negar o fato de que vocês gostam de mim, 
dessa vez vocês gostam de mim!” 

O discurso de premiação da Sally Fields foi 
ridicularizado porque ela foi muito sincera ao 
admitir que o que ela desejava era a aceitação 
de seus colegas. Ela parecia estar carente. 
Na verdade, entretanto, ela foi honesta ao 
expressar o que provavelmente a maioria das 
pessoas está pensando e experimentando - a 
necessidade de ser apreciado e aceito. Se 
podemos ser “suficientemente bons”, seremos 
aceitos, e se somos aceitos, podemos desfrutar 
de paz.

Nosso desejo por aceitação está envolto 
em nossa busca por identidade, e no mais 
fundamental de todos os questionamentos 
humanos: “Quem sou eu?””

Como você acha que seria uma cerimônia de 
premiação no céu? Talvez haveria prêmios 
para os mais justos, os mais bondosos, os mais 
humildes e os mais amorosos… para garantir 
sua nomeação em qualquer categoria, você 
presumivelmente precisaria viver a vida de um 
santo, ou, muito provavelmente, Jesus varreria 
o tabuleiro todos os anos. No entanto, a incrível 
realidade é que Deus já realizou uma espécie de 
cerimônia de premiação. Havia um prêmio final 
disponível, e o anúncio do resultado veio como 
uma grande surpresa. Todos nós ganhamos.

“Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, 
pelo grande amor com que nos amou,deu-nos 
vida juntamente com Cristo, quando ainda 
estávamos mortos em transgressões — pela 
graça vocês são salvos.Deus nos ressuscitou 

ENCONTRO CINCO 
O FRUTO CONTIDO NA MENSAGEM -
BONDADE E PAZ
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com Cristo e com ele nos fez assentar nos 
lugares celestiais em Cristo Jesus, 

para mostrar, nas eras que hão de vir, 
a incomparável riqueza de sua graça, 
demonstrada em sua bondade para 
conosco em Cristo Jesus”.

EFÉSIOS 2.4-7 (NVI)

Jesus é o nosso prêmio, e por meio dele somos 
aceitos eternamente pelo amor de Deus. Somos 
conservados para sempre em sua paz. É um 
prêmio que não recebemos por sermos “bons”. 
Esse prêmio nos foi dado justamente porque 
somos incapazes de ser bons o suficiente em 
nossa própria força ou esforço humano.

“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”.

EFÉSIOS 2.8-9 (NVI)

As boas novas de Jesus trazem consigo paz, 
confiança e a segurança de que fomos aceitos 
por Ele e podemos seguir em frente numa vida 
plena por meio da sua graça. Podemos agora 
ser parte da solução num mundo no qual antes 
éramos parte do problema.

A presença de Jesus é um prêmio que não 
revela a nossa bondade, mas a bondade de 
Deus. É um prêmio que restaura a paz divina 
para a humanidade, que certa feita resolveu 
guerrear contra Deus.

GUIA DO ENCONTRO

COLOCANDO O PAPO EM DIA  (10-20 
MIN)
Separe um tempo para uns colocarem a 
conversa em dia com os outros - partilhando 
histórias, encorajamento, feedback de 
oportunidades e qualquer outra coisa que possa 
encorajar o grupo. Pergunte às pessoas do 
grupo como foi o processo de ler os versículos 
sobre identidade a cada dia (Encontro Quatro - 
Aplicação). Isso serviu de encorajamento? Isso 
levou alguém diretamente a uma conversa sobre 

o Evangelho ao partilhar suas descobertas 
acerca de sua identidade com outras pessoas?

ORAÇÃO
Dedique esse tempo ao Senhor e ore por 
qualquer situação, positiva ou desafiadora, que 
tenha surgido no tempo de bate-papo.

ENSINO (35-45 MIN)
Aborde o material de ensino a seguir da 
forma que desejar, seja lendo palavra por 
palavra, ou trabalhando dentro de sua própria 
apresentação.

“Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, 
nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda 
árvore é reconhecida por seus frutos. 
Ninguém colhe figos de espinheiros, nem 
uvas de ervas daninhas. O homem bom tira 
coisas boas do bom tesouro que está em 
seu coração, e o homem mau tira coisas más 
do mal que está em seu coração, porque a 
sua boca fala do que está cheio o coração”.

LUCAS 6.43-45 (NVI)

Nossa vida nos apresenta muitas brechas para 
a ansiedade. Todos os dias, as notícias nos 
mostram algo diferente para nos preocupar. 
O mundo é um lugar instável. Os empregos 
vêm e vão com a oscilação da economia, 
os governantes se erguem e caem, os 
relacionamentos antes bonitos tornam-se 
obsoletos e turbulentos, e os melhores 
doutores no mundo não podem salvá-lo(a) da 
inevitabilidade da morte.

Num mundo temporário e caótico, encaramos 
o problema impossível de encontrar esperança 
em coisas transitórias e instáveis, de encontrar 
paz em uma existência imprevisível e 
aparentemente aleatória.

Mas não era assim que o mundo deveria ser. 
O mundo deveria se parecer com seu Criador, 
como era quando Deus concluiu Sua obra da 
criação e disse que tudo era “muito bom”. 

Quantas vezes na semana passada você ouviu 
referências a Deus como sendo bom? Dizemos 
isso com frequência em nossas orações, nossas 
músicas de adoração, nossos credos e em 
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nossas afirmações para outras pessoas. A Bíblia 
apresenta de forma regular e consistente a ideia 
de que Deus é bom, como algo essencial de sua 
identidade e realidade. A bondade não é um 
atributo de Deus; Ele é a própria bondade.

Sem Deus, os valores morais objetivos não 
existem. Sem um Legislador absoluto dizendo 
que uma ação como o assassinato é sempre 
errada, poderíamos algumas vezes reivindicar 
o fato de que poderia estar tudo bem. Pelo fato 
de Deus ser o rei do universo, Ele estabelece a 
estrutura dele com base no seu próprio caráter. 
Quando Ele diz que algo é “bom”, é porque Ele 
é bom. Quando Ele chama algo de mau, aquilo é 
mau porque vai contra a Sua perfeita bondade.

Às vezes, as pessoas interpretam mal esse 
ponto e pressupõem que significa que quem 
não segue a Deus não pode ser bom em nada. 
Não é assim - somos todos feitos à imagem de 
Deus, que é bom. O ponto é que a bondade 
só faz sentido se Deus é real. Se Ele não é real, 
então todas as ideias de certo e errado são 
subjetivas - decidimos à medida que seguimos 
em frente. Mas sabemos no nosso íntimo e em 
nosso coração que esse não é o caso - sentimos 
que há um padrão objetivo para a nossa 
moralidade. E não para por aí. Sem Deus, nosso 
conceito de que somos bons ou maus não têm 
onde se apoiar. As coisas que eu faço são boas 
ou más? Elas me tornam uma pessoa boa ou 
má? Quem decide o que é o que?

Só existe uma forma de escapar desse ciclo 
infindável de filosofia moral: levar Deus a sério  
conforme Sua (boa) palavra.

Mesmo aqueles que querem confiar e crer 
que Deus é bom podem ter dificuldade com a 
ideia da bondade de Deus colocada ao lado do 
sofrimento e do mal que vemos na criação. Se 
Deus é bom, por que existe sofrimento? Se Deus 
é paz, por que existe o caos? Essa pergunta é 
potente e profundamente importante porque é 
feita em reação a uma das poucas experiências 
que atingem toda a humanidade: todos 
experimentamos a dor. Todos sofremos.

Há várias formas úteis de lidar com a questão 
do sofrimento, mas temos aqui quatro pontos 
para reflexão:

1. O MUNDO NÃO FOI CRIADO PARA O 
SOFRIMENTO
Quando Deus criou o mundo, Ele olhou para 
o que tinha criado e disse que era bom. 
Trouxemos o caos para a paz da criação 
de Deus, por meio da rebelião contra a sua 
perfeição. O sofrimento adentrou o mundo. A 
razão para isso nos machucar tanto é que nunca 
fomos criados para sofrer.

Para os que não crêem, a questão do sofrimento 
é um problema ainda mais difícil de resolver, 
porque não existe uma razão objetiva para 
pressupor que o sofrimento seja errado ou 
mau (apenas que ele nos faz sentir mal). Num 
universo acidental, não existe esperança, 
mesmo que estejamos sofrendo. Num universo 
criado, existe uma esperança perfeita, mesmo 
que estejamos sofrendo.

2. EXISTE ESPERANÇA POR CAUSA DE 
JESUS
Deus nos ama e se importa com o nosso 
sofrimento. Deus não nos abandona para sofrer, 
mas nos encontra em nossos sofrimentos, tendo 
escolhido sofrer. Ele é o Deus que entende o 
nosso sofrimento por meio da obra salvífica 
de Jesus na cruz. Fomos salvos do pecado 
(rebelião) e da morte, podendo conhecer uma 
nova vida e ter uma esperança presente e futura 
que nos ajuda a perseverar, mesmo diante dos 
nossos maiores sofrimentos. Ser um seguidor de 
Jesus não significa parar de sofrer - aliás, Jesus 
disse que Seus seguidores podem experimentar 
mais sofrimento por seguirem-no (João 16.33). 
Ser um seguidor de Jesus significa que não 
estamos sozinhos em nosso sofrimento. Ele está 
conosco, e nosso sofrimento não é em vão, nem 
nos causará vergonha.

3.  PODEMOS SER A SOLUÇÃO PARA O 
SOFRIMENTO NO MUNDO
Deus está chamando Seu povo para ser Sua 
luz no mundo, para revelar esperança onde 
há desespero. Tendo nos dado a solução para 
o sofrimento por meio da cruz, Ele nos diz 
para oferecermos essa solução para o mundo. 
Devemos ser as mãos e os pés de Deus na Terra, 
trazendo a bondade até o dia em que Ele irá 
restaurar este mundo ao estado perfeito em 
que foi originalmente criado. Capacitados pelo 
Espírito Santo, podemos trazer consolo, cura e 
esperança.
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4. UM DIA TUDO SERÁ ENDIREITADO
A justiça perfeita de Deus será restaurada e 
tudo será consertado para sempre no dia que 
Jesus voltar. A Bíblia nos diz que não haverá 
mais lamento ou dor, e que todas as lágrimas 
serão enxugadas dos nossos olhos. Viveremos 
na perfeição da paz de Deus e em sua presença 
por toda a eternidade.

Diálogo: O que isso diz para você a partir desses 
quatro pontos quanto ao seu sofrimento? Como 
você poderia ajudar uma pessoa que ainda não 
conhece a Jesus a atravessar os seus próprios 
sofrimentos?

O Evangelho nos fornece paz em meio ao caos 
do mundo. Paulo nos diz calçarmos os nossos 
pés com o Evangelho, como se fossem sapatos 
que podem nos carregar pelo mundo como 
pessoas agraciadas pela paz:

“Como calçados, usem a paz das 
boas-novas, para que estejam inteiramente 
preparados”.

EFÉSIOS 6.15 (NVT)

Paz não é simplesmente um estado emocional. 
É uma qualidade espiritual da qual Deus deseja 
que estejamos revestidos por meio do poder 
das boas novas. É um fruto que flui de uma vida 
que confia em Deus, mesmo nas circunstâncias 
mais caóticas e confusas da vida.

Quando entendemos que podemos encontrar 
paz por meio da obra salvífica de Jesus, seu 
Espírito nos capacita a ir pelo mundo e viver 
com nova confiança e autoridade. Jesus diz 
que toda autoridade no céu e na terra foram 
dadas a Ele, e ele nos envia ao mundo para 
fazermos discípulos nessa autoridade, e no 
poder do Espírito (Mateus 28.16-20; Atos 1.8). 
Quando nos revestimos com a paz, estamos 
preparados para as trevas do mundo. Seja lá 
o que a imprevisibilidade possa lançar sobre 
nós, podemos viver confiantes na força de 
Jesus. Isso não significa que tudo fica fácil 
imediatamente, mas significa que podemos 
estar preparados para enfrentar as provações, 
desafios e o caos da vida com confiança e 
esperança.

Também estaremos melhor preparados para 
enfrentar a injustiça. Há muitas pessoas no 
mundo que não conhecem a Deus e mesmo 
assim possuem um profundo senso de pesar a 

respeito da injustiça, até ao ponto de devotar 
seu tempo e recursos para lutar contra essas 
coisas. Podemos aplaudir essas pessoas por 
seus esforços de justiça e podemos ajudá-los 
e nos unir em nossa objeção à injustiça, que 
entendemos ofender a Deus acima de tudo e 
todos. Mas por meio da bondade do Evangelho, 
podemos revelar que existe uma justiça ainda 
maior do que a nossa. Um poder maior do 
que os abusos de poder deste mundo. Uma 
esperança maior do que o desespero da 
injustiça. A verdadeira justiça pertence a Deus.

Diálogo: Como a bondade e a paz 
contidas no coração do Evangelho nos 
ajudam a reagir às injustiças que vemos ao 
nosso redor?

Quando começamos a agir e falar contra a 
injustiça, podemos encorajar outros a fazer o 
mesmo. Ao revelarmos a bondade de Deus, 
convidamos outros a encontrar sua justiça e paz 
verdadeiras

DISCUSSÃO EM GRUPO (20 MIN)
1. Como sabemos que Deus é bom?

2. Como podemos cultivar a bondade de Deus 
em nossa vida?

3. O que significa ser um embaixador da paz 
quando se trata de evangelismo?

4. Como o evangelismo e a justiça social 
trabalham juntos?

“Permitir que a natureza humana controle a 
mente resulta em morte.

Mas permitir que o Espírito controle a mente 
resulta em vida e paz.

ROMANOS 8.6-7 (NVT)

APLICAÇÃO (5 MIN)
Seja a resposta da oração de alguém nas 
próximas semanas. Revele a bondade de Deus 
em meio às lutas e ao sofrimento de alguém, 
estando presente com amor, bondade e serviço. 
Mesmo o menor ato de amor pode ter um 
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grande impacto na vida de alguém que está 
experimentando dificuldades. Aqui vão alguns 
exemplos:

• Mandar mensagens para alguém que está 
preso em casa, doente ou com alguma 
incapacidade.

• Visitar um ancião em sua comunidade que 
deseja ter uma interação com alguém.

• Escutar alguém que está lutando, sem 
precisar oferecer qualquer “conselho” em 
troca.

• Partilhar, a partir da sua experiência com 
o Grupo de Avanço, com alguém que está 
lutando com a ideia do evangelismo (ou 
mesmo querendo começar um grupo que 
essa pessoa possa participar).

• Orar ou ler a Bíblia com alguém.

• Encorajar alguém publicamente nas redes 
sociais.

•  Abençoar alguém com um presente.

• Preparar uma refeição para alguém.

ORAÇÃO 
“Deus Pai, o Senhor é bom. Sinto muito, Senhor, 
porque eu não vivo sempre de uma forma 
que mostre a Tua bondade para os outros. 
Ajuda-me a manter um coração puro e a ser 
sábio em como abastecer meu coração, mente 
e alma. Obrigado por me amar como eu sou, e 
por poder conhecer a paz verdadeira por esse 
motivo. Dá-me a confiança e a sabedoria de 
me posicionar em favor da justiça e, ao fazê-lo, 
refletir algo da sua bondade para que o mundo 
possa ser mudado por ela. Em nome de Jesus, 
amém”.

PRESTAÇÃO DE CONTAS (15 MIN)
Preencham os formulários de prestação de 
contas, partilhem em pares ou em grupos 
pequenos, e orem uns pelos outros.

NÃO SE ESQUEÇA…
O site do ADVANCE possui blogs semanais e 
artigos escritos sobre áreas do evangelismo 
e do falar das realidades do mundo - dê uma 
olhada em advancegroups.org/blog 
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ANOTAÇÕES 
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Este encontro considera 
como podemos perseverar à 
luz dos desafios enfrentados 
à medida que testemunhamos 
para o mundo - 
especificamente o temor aos 
homens que pode nos segurar 
e cegar, e a perseguição que 
pode assumir várias formas e 
causar dor e desânimo.

O ENCONTRO EM UMA FRASE
Cada cristão irá enfrentar perseguição e 
oposição à sua fé, e a Bíblia nos dá instruções 
claras em como perseverar em cada provação 
- não menosprezando a perseguição, mas 
reconhecendo-a e trabalhando na prática por 
meio da nossa resposta a ela.

O CONTEXTO DO ENCONTRO
Estima-se que há mais cristãos martirizados 
ao redor do mundo do que em qualquer outro 
ponto da História. A organização cristã de 
defesa à perseguição Portas Abertas sugere 
que pelo menos um em cada dez cristãos ao 
redor do mundo enfrenta perseguição por 
causa de sua fé. Nesse momento, em algum 
lugar no mundo, um seguidor de Jesus está 
sofrendo com prisão, tortura ou morte.

A perseguição pode assumir várias formas. 
Em essência, a perseguição é a experiência 
de um tratamento cruel e hostil por parte 
de outra pessoa por causa da sua fé. Para 
muitos cristãos, a perseguição que enfrentam 
é limitada, talvez vindo de uma situação de 
bullying no local de trabalho ou em interações 
sociais desagradáveis, quando pessoas reagem 

negativamente à sua fé. Por mais frustrante 
e incômodo que isso possa ser, deveríamos 
sempre permitir que o fato de que há muitos 
cristãos ao redor do mundo que experimentam 
uma perseguição muito mais grave nos traga 
verdadeira seriedade. Qualquer hostilidade à 
sua fé pode ser um desafio, mas devemos ser 
cuidadosos para não nos fazer de vítimas como 
cristãos, quando somos, de fato, vitoriosos em 
Cristo.

Jesus deixa claro que aqueles que O seguem 
sofrerão perseguição (João 15.19-20). Isso 
pode ser um conceito estranho para muitos 
cristãos que procuram tornar sua fé o mais 
confortável possível, mas a verdadeira fé vivida 
neste mundo sempre encontrará inimigos que 
se revoltam contra a natureza ofensiva do 
Evangelho e contra suas alegações exclusivas e 
definitivas.

No caminho de seu julgamento e martírio em 
Roma, Inácio, Bispo de Antioquia, escreveu a 
seguinte carta aos cristãos que enfrentavam 
perseguição:

“Orem continuamente pelo resto da 
humanidade também, para que encontrem 
a Deus, pois existe para elas a esperança do 
arrependimento. Portanto, permitam que 
eles sejam instruídos por vocês, pelo menos 
por suas obras. Sejam gentis, em resposta 
à ira deles; sejam humildes, em resposta 
à vanglória deles; ofereçam orações, em 
resposta às calúnias deles; sejam firmes 
na fé, em resposta aos erros deles; sejam 
civilizados, em resposta à crueldade deles; 
não sejam ávidos para imitá-los. Mostremos 
com nossa tolerância que somos seus 

ENCONTRO SEIS  
O DESAFIO QUE VEM DO MUNDO - 
MEDO E PERSEGUIÇÃO
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irmãos e irmãs, e sejamos ávidos por ser 
imitadores do Senhor”.

Você percebe o espírito oposto para o qual 
Inácio convida seus companheiros crentes a 
viver?

Ao enfrentarmos ira, sejamos gentis

Ao enfrentarmos a vanglória, sejamos humildes

Ao enfrentarmos a calúnia, ofereçamos orações

Ao enfrentarmos erros, sejamos firmes na fé

Ao enfrentarmos a crueldade, sejamos 
civilizados

Reagir dessa forma significa vencer nosso 
medo: o medo da dor e do sofrimento, o medo 
da vergonha e da humilhação, o medo da 
injustiça e da derrota, o medo da perda e da 
morte - o temor aos homens.

Inácio insta com os crentes para que exibam  
tolerância em lugar de medo como resposta 
à zombaria, ao desprezo, à crueldade e 
perseguição que podemos enfrentar quando 
somos fiéis a Cristo. O dicionário define 
tolerância como “autocontrole paciente; 
clemência e comedimento”. Quando surge 
o conflito em nossa vida como resultado da 
nossa fé em Jesus, somos capazes de mostrar 
um autocontrole paciente, clemência e 
comedimento?

Não com nossas próprias forças. Mas ao 
morrermos para nós mesmos a cada dia, temos 
a esperança de ser renovados com um espírito 
de poder, amor e domínio próprio - uma mente 
sã em lugar de uma mente temerosa. O Espírito 
Santo capacita a nossa tolerância e nos permite 
oferecer perdão àqueles que nos perseguem, 
assim como o próprio Cristo fez na cruz: “Pai, 
perdoa-os, porque não sabem o que fazem”.

Que nossa tolerância capacitada pela fé 
seja mais do que uma ajuda a perseverar na 
perseguição e vencer o medo - que ela ajude a 
abrir os olhos dos cegos.

GUIA DO ENCONTRO

COLOCANDO O PAPO EM DIA  (10 MIN)
Separe um tempo para uns colocarem a 
conversa em dia com os outros - partilhando 
histórias, encorajamento, feedback de 
oportunidades e qualquer outra coisa que 
possa encorajar o grupo. Partilhem histórias de 
como vocês supriram a necessidade de outras 
pessoas no mês que passou (Encontro Cinco 
- Aplicação). 

ORAÇÃO
Dedique esse tempo ao Senhor e ore por 
qualquer situação, positiva ou desafiadora, que 
tenha surgido no tempo de bate-papo.

ENSINO (60 MIN)
Nesse encontro, o ensino e a discussão estão 
juntos, para explorarmos dez formas pelas quais 
podemos perseverar em meio à perseguição, 
com um espaço para discutir cada ponto. Não 
se sinta pressionado para correr - certifique-se 
de criar um bom espaço para a discussão acerca 
das várias formas que somos encorajados a 
continuar diante da perseguição e provação. 
Talvez você queira escolher explorar apenas 
as formas que são mais relevantes para o seu 
grupo, ou dividir esse encontro em dois e 
encontrar-se com o grupo duas vezes nesse 
mês.

“Meus irmãos, considerem motivo de 
grande alegria o fato de passarem por 
diversas provações, pois vocês sabem que 
a prova da sua fé produz perseverança. E 
a perseverança deve ter ação completa, a 
fim de que vocês sejam maduros e íntegros, 
sem lhes faltar coisa alguma”.

TIAGO 1.2-4 (NVI)

Tiago chama os crentes a perseverar em 
tempos de provas e sofrimento. Ele nos diz 
que a perseverança é algo que nos ajudará a 
crescer em maturidade, e ao amadurecermos, 
não nos faltará nada para a vida que Deus tem 
para nós. Ele vai além, dizendo que deveríamos 
considerar experimentar grande alegria quando 
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as provações atravessam nosso caminho! Tiago 
continua oferecendo dez maneiras práticas 
pelas quais podemos fazer isso.

1. PERSEVERE NA ALEGRIA
“Meus irmãos, considerem motivo de 
grande alegria o fato de passarem por 
diversas provações, pois vocês sabem que a 
prova da sua fé produz perseverança”.

TIAGO 1.2-3 (NVI)

A alegria do Senhor é a nossa força, e nunca é 
mais necessária do que quando enfrentamos 
perseguição! A alegria age como uma 
âncora para a nossa alma. Assim como uma 
tempestade pode arrastar um barco para longe 
da segurança da praia, da mesma forma as 
provações podem nos arrastar da presença de 
Deus. Lembrar da alegria da nossa salvação em 
cada circunstância nos ajuda a ficar arraigados 
naquilo que é o mais importante, o poder, a 
presença e a paz de Deus.

Diálogo: O que é perseverar com 
alegria mesmo enfrentando “diversas 
provações”?

2. PERSEVERE NA PACIÊNCIA
“E a perseverança deve ter ação completa, a 
fim de que vocês sejam maduros e íntegros, 
sem lhes faltar coisa alguma”.

TIAGO 1.4 (NVI)

Muitos de nós tratamos a paciência como algo 
passivo. Quando as dificuldades atravessam 
nosso caminho, nós simplesmente sentamos 
com paciência e tentamos esperar elas 
passarem. Mas a paciência bíblica - a paciência 
que é o fruto do Espírito - é uma paciência ativa. 
Ser ativamente paciente é ser proativo quanto a 
confiar em Deus.

Diálogo: Qual a diferença entre uma 
paciência passiva e ativa?

3. PERSEVERE NA SABEDORIA
“Se algum de vocês tem falta de sabedoria, 
peça-a a Deus, que a todos dá livremente, 
de boa vontade; e lhe será concedida”.

TIAGO 1.5 (NVI)

Uma das coisas mais importantes que 
precisamos é a sabedoria vinda do céu, e 
principalmente quando estamos enfrentando 
perseguição. O rei Salomão foi abençoado 
por Deus com grande sabedoria porque ele 
pediu por ela a Deus acima de todas as coisas, 
inclusive mais que vida longa e riquezas (1 
Reis 3.4-15). Pode ser difícil manter uma 
perspectiva celestial quando estamos passando 
por provações, então é essencial buscarmos 
a sabedoria do Senhor para nos guiar, e Ele se 
alegra em nos abençoar dessa forma.

Diálogo: Como você viu a sabedoria de 
Deus ajudando em tempos específicos da 
sua vida?

4. PERSEVERE NA FÉ
“Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois 
aquele que duvida é semelhante à onda do 
mar, levada e agitada pelo vento. Não pense 
tal homem que receberá coisa alguma do 
Senhor; é alguém que tem mente dividida e 
é instável em tudo o que faz”.

TIAGO 1.6-8 (NVI)

Confiar em Deus é essencial se vamos enfrentar 
as tempestades de perseguição. Quando os 
dardos inflamados voam na sua direção, nós 
os destruímos com o escudo da fé (Efésios 
6.16). Embora possamos estar vulneráveis aos 
danos físicos, não existe nenhuma obra da 
perseguição espiritual que possa vencer aquele 
que confia no Senhor. Nossa fé está edificada 
sobre a graça: nós não apenas perseveramos na 
fé que possuímos, mas continuamos a estender 
a graça que recebemos, especialmente para 
aqueles que nos perseguem.

Diálogo: Como você levanta o escudo da 
fé contra a perseguição que vem contra 
você e oferece graça, como resposta?
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5. PERSEVERE NA DEVOÇÃO
“Sejam todos prontos para ouvir, tardios 
para falar e tardios para irar-se, pois a ira do 
homem não produz a justiça de Deus”.

TIAGO 1.19-20 (NVI)

Nosso relacionamento com Deus significa 
tudo. Quando o mundo está contra nós, 
precisamos nos lembrar de que Ele é por nós. 
Essa lembrança começa num local secreto, 
quando passamos um tempo na sua presença - 
adorando-o, buscando-o, pedindo a sua ajuda, e 
sendo moldados à sua imagem. Quando outros 
zombam de nós, será que ouvimos a estes 
ou a Deus? Somos rápidos para reagir com 
ira àqueles que nos perseguem, ou em amor, 
direcionado a nosso Pai? Em sua presença, 
podemos estar preparados para reagir ao 
mundo, não com justiça própria, mas na santa e 
graciosa justiça de Deus.

Diálogo: Quando vem uma provação 
ou perseguição, com que rapidez você 
prioriza a devoção, como se fosse um 
antídoto?

6. PERSEVERE NA VERDADE
“Portanto, livrem-se de toda impureza 
moral e da maldade que prevalece, e 
aceitem humildemente a palavra implantada 
em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. 
Sejam praticantes da palavra, e não apenas 
ouvintes, enganando-se a si mesmos. …o 
homem que observa atentamente a lei 
perfeita que traz a liberdade, e persevera 
na prática dessa lei, não esquecendo o que 
ouviu mas praticando-o, será feliz naquilo 
que fizer”.

TIAGO 1.21-21, 25 (NVI)

Quando a vida fica mais difícil, podemos 
facilmente nos recolher para a nossa zona de 
conforto para nos sentirmos melhor. Aquilo que 
comemos, assistimos, jogamos e consumimos 
pode agir como antídoto que nos traz prazer 
contra o desprazer que experimentamos 
nas provações que enfrentamos. Essas 
coisas podem facilmente se tornar pouco 
saudáveis em nossa vida, especialmente 
porque exageramos nelas para diminuir nosso 
desconforto. Com que velocidade buscamos 

a Palavra de Deus à procura de conforto e 
direção? Quão instintivamente permitimos que 
a Bíblia seja a nossa bússola, nosso pão diário, 
a rocha da verdade sobre a qual podemos 
edificar nosso alicerce firme quando a areia das 
circunstâncias se movem ao nosso redor?

Diálogo: Onde encontramos a segurança 
e a perspectiva quando o desconforto 
distorce a nossa fé?

7. PERSEVERE NA SANTIDADE
“Quando alguém for tentado, jamais deverá 
dizer: ‘Estou sendo tentado por Deus’. 
Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, 
e a ninguém tenta. Cada um, porém, é 
tentado pela própria cobiça, sendo por esta 
arrastado e seduzido.

TIAGO 1.13-14 (NVI)

O Diabo tenta, Deus prova. Sempre que o Diabo 
tenta você, o desejo dele é que você caia e a 
sua fé seja destruída. Quando Deus prova você, 
o desejo dele é que você seja bem sucedido e 
que a sua fé seja desenvolvida. Quer estejamos 
enfrentando tentações ou provações, nossa 
oração pode ser a mesma: “Senhor, ajuda-nos a 
perseverar na santidade para a qual nos salvaste 
por meio do teu Filho, e capacita-nos pelo teu 
Santo Espírito”.

Diálogo: Como é viver em santidade 
diante da perseguição?

8. PERSEVERE NO SERVIÇO
“A religião que Deus, o nosso Pai aceita 
como pura e imaculada é esta: cuidar dos 
órfãos e das viúvas em suas dificuldades e 
não se deixar corromper pelo mundo”.

TIAGO 1.27 (NVI)

A perseguição tem o objetivo de nos parar 
no caminho que estamos trilhando. Pode nos 
deixar com medo, apáticos ou com raiva. Nossa 
melhor resposta, entretanto, é sermos ativos, 
continuando a servir de forma altruísta, com 
compaixão e graça, diante da oposição.
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Diálogo: Qual o poder de perseverarmos 
no serviço, mesmo quando estamos sendo 
zombados ou maltratados?

9. PERSEVERE NA ESPERANÇA
“Feliz é o homem que persevera na 
provação, porque depois de aprovado 
receberá a coroa da vida que Deus 
prometeu aos que o amam”.

TIAGO 1.12 (NVI)

Paulo encoraja os crentes dizendo que “nossos 
sofrimentos atuais não podem ser comparados 
com a glória que em nós será revelada” 
(Romanos 8.18). Ele prossegue dizendo que 
essa esperança não é apenas para nós, mas 
quando perseverarmos na esperança, iremos 
revelar a mesma esperança para um mundo 
necessitado. A esperança é uma força poderosa 
que tem sido demonstrada com mais clareza 
geralmente diante de grandes sofrimentos.

“O sofrimento não é uma vergonha para a fé 
cristã. É a linha com a qual o nome de Cristo 
é costurado em nossa vida”. 

REBECCA MCLAUGHLIN

Diálogo: Como a esperança deveria ser 
revelada no sofrimento dos cristãos?

10. PERSEVERE NA COMUNHÃO
A carta de Tiago não foi escrita para pessoas 
isoladas, mas para a comunidade de uma igreja. 
A comunhão é essencial. A perseguição deveria 
nos levar a uma comunhão maior - não para nos 
escondermos do mundo cruel lá fora, mas para 
podermos nos renovar, encorajar e abençoar 
uns aos outros, e então seguirmos juntos para 
o mundo, para enfrentar as provações e vencer 
juntos.

Diálogo: A comunidade da sua igreja dá 
espaço para as pessoas falarem sobre as 
provações da vida e o testemunho cristão 
para o mundo? Vocês oram, encorajam e 
apoiam uns aos outros nessa área? Se não, 
de que forma isso poderia acontecer?

APLICAÇÃO (5 MIN)
Visite a Lista Mundial em portasabertas.org.br e 
escolha um país por semana para orar. Quando 
oramos por nossos irmãos e irmãs ao redor do 
mundo que estão enfrentando perseguição 
por sua fé, podemos ser encorajados  para não 
sofrermos sozinhos. Deus está conosco pelo 
poder do seu Espírito, e por meio das orações e 
ações da sua igreja.

ORAÇÃO 
Dê bastante tempo para a oração, enfocando 
especificamente três áreas da perseguição:

1. Orem por áreas específicas da perseguição 
que pessoas dentro do grupo estão 
experimentando.

2. Orem por áreas gerais da perseguição que 
desafiam o espalhar do Evangelho em seu 
contexto.

3. Orem pela igreja perseguida no mundo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS (15 MIN)
Preencham os formulários de prestação de 
contas, partilhem em pares ou em grupos 
pequenos, e orem uns pelos outros.

NÃO SE ESQUEÇA…
ADVANCE é um movimento global - visite 
advancegroups.org/global e, junto com a  
Lista Mundial de Portas Abertas, lembre-se de 
orar por todas as nações onde os Grupos de  
Avanço estão se reunindo a cada mês. Se você 
conhece alguém em outro país que poderia ser 
abençoado pelo movimento ADVANCE (quer 
tenhamos grupos lá ou não), coloque essa 
pessoa e contato conosco através do nosso site. 
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Este encontro irá explorar 
como nós, mensageiros 
do Evangelho, precisamos 
viver a alegria da salvação e 
revelar a bondade de Deus 
para o mundo. Como o nosso 
evangelismo deveria ser 
para demonstrar um coração 
bondoso em palavras e ações, 
e fortalecido pela alegria do 
Senhor?

O ENCONTRO EM UMA FRASE
A bondade de Deus é poderosa o suficiente 
para restaurar uma humanidade terrivelmente 
rebelde, trazendo-a de volta para um 
relacionamento cheio de esperança com Ele, e é 
exatamente esse tipo de bondade que preenche 
todos os crentes com alegria, liberando nosso 
potencial para sermos Seus servos no mundo.

O CONTEXTO DO ENCONTRO
A Bíblia nos diz que Deus “arrependeu-se de ter 
feito o homem sobre a terra; e isso cortou-lhe o 
coração”(Gênesis 6.6).

Deus viu quanto mal havia no mundo - e estava 
particularmente terrível naquele momento, 
realmente o fundo do poço - e aquilo partiu seu 
coração: tanto é que Ele expressou o desejo 
de que teria sido melhor se a humanidade não 
tivesse sido criada. Essa reação não deveria 
nos surpreender - a completa perversidade 
e a falta de arrependimento das pessoas era 
completamente oposta à natureza de Deus.

Gênesis 6.6 nos apresenta uma pergunta: o que 
significa Deus se “arrepender”? Uma forma de 

começar a encontrar a resposta é lembramos 
que estamos sempre limitados à nossa 
linguagem humana quando falamos acerca 
do divino. Embora talvez nunca possamos 
entender completamente a complexidade 
do que está sendo descrito aqui, podemos 
começar entendendo a ideia de Deus se 
arrependendo como uma forma humana de 
expressar quão incomodado e desgostoso Ele 
estava pelo mal que estava diante dele.

O mundo deveria ter acabado naquele 
momento de arrependimento de Deus, mas isso 
não aconteceu. Por quê? Porque embora Deus 
estivesse aborrecido com a pecaminosidade da 
humanidade, Ele ainda tinha uma perspectiva 
eterna - definida por sua imensa e indescritível 
bondade amorosa.

Apesar da nossa depravação, Deus não nos 
abandona para a completa destruição - mesmo 
sendo o que merecemos. Cada um de nós ficou 
aquém do padrão de Deus (Romanos 3.32). Mas 
Deus, em sua bondade amorosa, nos dá o que 
não merecemos: uma segunda chance. Gênesis 
6 nos diz que a razão porque o mundo não foi 
destruído num instante é porque um homem 
chamado Noé encontrou graça aos olhos de 
Deus.

Existe um detalhe importante aqui: a Bíblia não 
nos diz que Noé mereceu a graça de Deus. A 
graça de Deus foi derramada sobre Noé porque 
Deus é gracioso. A justiça de Noé ocorreu em 
resposta à graça de Deus, e não o contrário. 
A graça dada por Deus a Noé não seria 
desperdiçada. Nunca podemos merecer a graça 
de Deus, ela é oferecida de forma gratuita e 
imerecida a nós por causa da bondade de Deus.

ENCONTRO SETE  
O FRUTO CONTIDO NO MENSAGEIRO 
- BONDADE E ALEGRIA
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Não é que Noé encontrou uma esperança em 
potencial na bondade de Deus; foi a bondade de 
Deus que encontrou a esperança de potencial 
em Noé.

Ao entrarmos no mundo, levando a história de 
Deus, não estamos oferecendo a esperança da 
bondade de Deus como uma ideia abstrata. Sua 
bondade já está em ação em nosso potencial 
para servi-lo de forma fiel.

GUIA DO ENCONTRO

COLOCANDO O PAPO EM DIA  (10 MIN)
Separe um tempo para uns colocarem a 
conversa em dia com os outros - partilhando 
histórias, encorajamento, feedback de 
oportunidades e qualquer outra coisa que possa 
encorajar o grupo. Durante o encontro anterior 
(Encontro Seis - Aplicação), você identificou 
algum outro Grupo de Avanço se reunindo ao 
redor do mundo que você conheça? Orem por 
eles em grupo.

ORAÇÃO
Dedique esse tempo ao Senhor e ore por 
qualquer situação, positiva ou desafiadora, que 
tenha surgido no tempo de bate-papo.

ENSINO (45-50 MIN)
Aborde o material de ensino a seguir da 
forma que desejar, seja lendo palavra por 
palavra, ou trabalhando dentro de sua própria 
apresentação.

“Visto que Deus os escolheu para ser 
seu povo santo e amado, revistam-se de 
compaixão, bondade, humildade, mansidão 
e paciência”.

COLOSSENSES 3.12 (NVT)

Existe algo poderoso num simples ato de 
bondade, que pode ter um efeito transformador 
na pessoa que se beneficia dele. Em anos 
recentes, movimentos cristãos de ação social 
têm se baseado frequentemente em doação 
de “horas de bondade”. Numa sociedade cada 

vez mais individualista, a bondade se torna um 
dos recursos mais poderosos que temos. Atos 
de bondade podem ver portas anteriormente 
fechadas sendo abertas, corações frios 
sendo aquecidos, atitudes obstinadas sendo 
amolecidas, e vidas transformadas.

Atos simples de bondade podem ser bonitos, 
mas para revelar de forma verdadeira a 
bondade de Deus para o mundo, nossa 
bondade deve ir além, de atos individuais 
para o alicerce de quem nós somos como 
embaixadores do seu Reino. Quando Jesus 
toma o seu lugar de direito no centro de nossa 
vida, nós crescemos em bondade espiritual.

Colocar Jesus no centro de nossa vida vai além 
de convidá-lo para “entrar no nosso coração”. 
Envolve escolher nos submeter ao Seu senhorio 
e permitir que Ele molde o nosso caráter. Pense 
nessas duas formas de estender um convite 
para uma resposta ao Evangelho:

1. Você aceita Jesus em seu coração?

2. Você entrega a sua vida para Jesus?

Diálogo: Qual dessas perguntas explica 
melhor o que Deus está pedindo de nós? 
Por quê?

Você não precisa olhar muito longe para ver 
pessoas vivendo sem esperança. Essa é uma 
das grandes tragédias da existência humana. 
Quando Jesus tomou o nosso pecado na cruz, 
Ele levou a desesperança do mundo sobre si. 
Por isso, não precisamos mais sentir a falta 
de esperança. Isso não é maravilhoso? Mas 
ainda assim vemos a falta de esperança. Talvez 
você mesmo esteja experimentando a falta de 
esperança hoje. Lembre-se de que a bondade 
de Deus em nosso favor por meio do sacrifício 
de Jesus pode varrer essa desesperança 
para sempre e substituí-la com a esperança 
ancoradora da alegria que vai além de uma 
simples felicidade. 

A felicidade é importante para as pessoas. É tão 
importante que a Declaração de Independência 
dos Estados Unidos relaciona entre os direitos 
soberanos do homem: “vida, liberdade e a busca 
por felicidade”. Pergunte para as pessoas ao 
seu redor, o que elas mais querem na vida, e há 
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uma grande chance de que a felicidade estará 
contida na resposta delas. 

Mas o que é felicidade, e como podemos 
avaliá-la na nossa vida? A felicidade de uma 
pessoa pode ser a miséria de outra - você não 
precisa olhar muito além do que os dois lados 
de um estádio de futebol depois do apito final 
numa partida de final de campeonato. A euforia 
do lado vencedor contrasta firmemente com o 
desânimo do lado perdedor. Será que podemos 
viver num mundo onde todos podem estar 
felizes o tempo todo?

Diálogo: Como você avalia a felicidade na 
sua vida? Existe alguma diferença entre a 
forma com que você entende a felicidade 
e a forma com que aqueles que ainda não 
conhecem a Jesus possam entender a 
felicidade?

A felicidade é uma emoção temporária. Pode 
ser tentador em nosso evangelismo prometer 
que tornar-se um cristão irá levar a uma vida de 
felicidade. É um discurso de vendas atraente. 
Mas não é verdade. E não há nada de bom em 
enganar as pessoas. A bondade do Evangelho 
não se encontra no papel bonito de presente 
com que o entregamos, mas no poder de sua 
verdade e esperança.

Jesus não morreu para nos dar uma vida fácil e 
felicidade permanente. Jesus morreu para que 
pudéssemos ter vida no lugar da morte. Um 
dia, a vida que escolhemos será aperfeiçoada 
na eternidade, onde não haverá tristeza ou 
dor (João 10.10; Apocalipse 21.4). Mas até que 
morramos ou Jesus volte, temos que encarar 
a realidade de que vivemos num mundo 
imperfeito onde as pessoas escolheram rejeitar 
a Deus. A tristeza é sim parte da vida. A boa 
notícia é que Jesus nos oferece uma esperança 
profunda:

“Agora vocês estão tristes, mas eu os verei 
novamente; então se alegrarão e ninguém 
lhes poderá tirar essa alegria”.

JOÃO 16.22 (NVT)

A morte e ressurreição de Jesus tornou possível 
desfrutarmos da alegria de uma vida completa 
e eterna. Ninguém pode tirar de nós a alegria do 
Espírito. Nossa alegria é diferente da felicidade 

- nossa alegria é espiritual e eterna. Paulo 
explica isso para nós:

“Portanto, uma vez que pela fé fomos 
declarados justos, temos paz com Deus 
por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso 
Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que 
Cristo nos concedeu esta graça que agora 
desfrutamos com segurança e alegria, pois 
temos a esperança de participar da glória 
de Deus”.

ROMANOS 5.1-2 (NVT)

Paulo salienta que o bom uso da nossa fé 
se resume a quanto da nossa confiança 
depositamos em Deus em nossa vida diária. 
Quando nossa confiança é maior do que nosso 
estado emocional 

da mente, reagimos à vida de forma diferente. 
Independentemente de quão difíceis as coisas 
possam se tornar, nós confiamos nas promessas 
de Deus acerca do futuro. Não significa que 
a vida fica mais fácil, e certamente não torna 
trivial a realidade da dor que nós ou outras 
pessoas possamos experimentar, mas significa 
que mesmo nos momentos mais difíceis, nós 
temos esperança. Paulo continua dizendo:

“Também nos alegramos ao enfrentar 
dificuldades e provações, pois sabemos 
que contribuem para desenvolvermos 
perseverança, e a perseverança produz 
caráter aprovado, e o caráter aprovado 
fortalece nossa esperança, e essa esperança 
não nos decepcionará, pois sabemos 
quanto Deus nos ama, uma vez que ele 
nos deu o Espírito Santo para nos encher o 
coração com seu amor”.

ROMANOS 5.3-5 (NVT)

Não se trata apenas de uma atitude mental 
positiva. Trata-se de aprender a confiar em 
Deus em cada situação - especialmente quando, 
à primeira vista, Ele possa parecer ausente 
ou indiferente. Deus nos garante que estará 
sempre conosco, e Ele está mais envolvido em 
cada situação que experimentamos do que nós 
mesmos!

Aqui está um esboço de como podemos manter 
a mentalidade de alegria de Romanos 5 em 
todas as situações:
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• Coisas ruins acontecem. Os tempos difíceis 
vêm.

• Resistimos aos tempos difíceis com a ajuda 
de Deus, e aprendemos por meio deles.

• Crescemos em caráter, nos tornando mais 
parecidos com Jesus.

• Aumentamos a nossa confiança num céu 
perfeito.

• Vivemos para partilhar do céu com outros, 
para que possam conhecer a alegria eterna.

• Nos tornamos parte da solução para a dor, 
quando antes éramos parte do problema.

Diálogo: Você consegue relacionar 
esse esboço de Romanos 5 com uma 
experiência da sua própria vida?

Nossa esperança e alegria baseiam-se em Jesus, 
não nas nossas circunstâncias. Tudo começa e 
termina nele.

Quando nos damos conta disso, isso muda 
nossa vida - e também impacta aqueles que 
estão ao nosso redor, que testemunham nossa 
própria mudança de coração, mente e atitude.

Nossa alegria está em ação quando 
proclamamos as boas novas a respeito da 
bondade de Deus e da esperança que temos 
em Jesus com nosso lábios e nossa vida. 
Assim como na vida, o evangelismo pode ser 
desafiador, e a alegria do Evangelho nos dá 
força suficiente para continuarmos.

DISCUSSÃO EM GRUPO (15 MIN)
1. Como podemos revelar graça e bondade 

para o mundo?

2. O que você acha que significa trazer o céu 
para a terra hoje?

3. Qual o papel da alegria em nosso 
testemunho quando explicamos como a 
nossa vida é melhor com Jesus?

“Aqui está uma distinção importante 
com implicações de longo alcance para 

o comportamento cristão. As obras dos 
cristãos no tempo presente - por mais 
insignificantes que pareçam, por mais “vãs” 
que possam parecer para aqueles que 
valorizam o sucesso do mundo - já estão 
sendo incorporadas ao avanço do Reino de 
Deus”.

FLEMING RUTLEDGE

APLICAÇÃO (5 MiN)
Reveja novamente seu testemunho pessoal. 
Pense em como você fala da alegria e a 
expressa em relação ao Senhor como uma parte 
fundamental da sua história de Deus agindo 
em você. Quanto tempo você gasta em seu 
testemunho falando sobre quem você era e 
quanto tempo você dedica para falar de quem 
você se tornou? Quem leva mais crédito em seu 
testemunho? Seu passado, você mesmo ou seu 
Rei? 

ORAÇÃO 
“Deu Pai, nos sentimos humilhados pela 
graça que recebemos de Ti. Se consideramos 
alguma vez a Tua graça como algo que estava 
garantido, perdoa-nos agora. Pedimos que teu 
Espírito nos ajude a revelar a tua graça para o 
mundo ao nosso redor. Obrigado, Senhor Jesus, 
pois por causa da tua morte e ressurreição 
temos uma esperança para o futuro, e uma 
alegria eterna em nosso coração hoje. Que a tua 
alegria seja a nossa força, impactando tudo o 
que somos e fazemos”.

PRESTAÇÃO DE CONTAS (25 MIN)
Preencham os formulários de prestação de 
contas, partilhem em pares ou em grupos 
pequenos, e orem uns pelos outros.

NÃO SE ESQUEÇA…
Você pode ler testemunhos encorajadores e 
inspiradores da nossa série “Como Eu Conheci 
a Cristo” em advancegroups.org/blog. O 
ADVANCE é um movimento baseado em 
histórias, e adoramos ouvir como Deus está 
agindo em seu povo e através dele. Envie suas 
histórias para advancegroups.org/stories
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Neste encontro iremos 
explorar o desafio da 
tentação, tanto vinda do 
mundo quanto do inimigo, 
junto com as acusações que 
ele lança para nos desanimar, 
desacreditar e destruir 
nossa fé. Como poderemos 
caminhar fielmente em meio 
à tentação, combatendo as 
acusações de forma a levar o 
Evangelho ao mundo como 
mensageiros santos?

O ENCONTRO EM UMA FRASE
O inimigo quer destruir nossa fé e desacreditar 
nosso testemunho, mas em Deus já somos 
vitoriosos: recebemos o poder do céu para 
vencer os desafios do inimigo e de nossa 
própria fragilidade.

O PANO DE FUNDO DO ENCONTRO
O nome Satanás é a transliteração da palavra 
hebraica para acusador ou adversário. As 
acusações de Satanás assumem duas formas 
principais: mentiras de manipulação e verdades 
de condenação.

Por meio de suas mentiras, Satanás quer 
manipular nosso entendimento da verdade. 
Ele irá atacar nossas emoções com frequência, 
numa tentativa de nos tirar da segurança do 
nosso conhecimento de Deus, para um alicerce 
inseguro de dúvida e desconfiança. Pense 
numa situação em que você não recebeu 
uma resposta imediata ou óbvia à sua oração: 
Satanás deve ter sido rápido em sussurrar 
nos seus ouvidos que sua oração continua 

sem resposta porque Deus não é realmente 
confiável, ou porque Ele, de fato, não está 
presente. 

Satanás também nos confronta com as 
verdades das falhas que cometemos, e procura 
gerar um sentimento de condenação. A 
dificuldade aqui é que Satanás tem razão - nós 
erramos o alvo, ficamos aquém do padrão 
perfeito de Deus. Mas sua manipulação consiste 
em fazer nossa visão ficar embaçada com a 
vergonha, para que não sejamos capazes de 
enxergar a graça de Deus quando falhamos. 
Satanás quer que esqueçamos que não existe 
mais condenação para aqueles que estão em 
Cristo (Romanos 8.1).

Marina C., autora do The Forgiveness Project 
[O Projeto do Perdão], salienta que em todas as 
suas centenas de interações com as histórias de 
perdão, pode ser difícil determinar exatamente 
o que é o perdão. Ela escreve:

“...a única coisa que sei com certeza é que 
o ato de perdoar é fluído e ativo, podendo 
mudar de um dia para o outro, de uma hora 
para outra, dependendo de como você se 
sente quando acorda pela manhã ou dos 
gatilhos com os quais você se defronta 
durante o dia”.

O PROJETO DO PERDÃO

Satanás adora brincar com nossa experiência 
humana complexa de perdão. Ele quer que 
acreditemos que o perdão de Deus é tão fluído 
e ativo como o nosso, tão sujeito às emoções 
inconstantes como as nossas. Mas isso não 
é verdade. Deus é fiel em perdoar qualquer 

ENCONTRO OITO 
O DESAFIO DO INIMIGO -
TENTAÇÃO E ACUSAÇÃO
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um que busque sinceramente a sua graça (1 
João 1.9). Nosso perdão flui a partir do perdão 
perfeito de Deus.

“O perdão liberta a alma, remove o medo. 
Por isso é uma arma tão poderosa”.

NELSON MANDELA

O perdão é vigoroso - e o maior poder em nosso 
perdão é que ele revela o perdão e a graça 
que recebemos primeiramente de Deus. Jesus 
deixa claro que se não perdoarmos os outros, 
demonstramos que não fomos perdoados 
(Mateus 18.21-35). Pessoas perdoadas perdoam 
pessoas.

Enfrentamos um adversário poderoso que 
quer roubar e destruir nossa fé. Felizmente, 
servimos ao Rei Todo-Poderoso da criação, que 
quer nos guardar em Seu amor, e nos dá tudo 
o que precisamos para reagir às acusações e 
manipulações de Satanás.

Rechaçamos as mentiras de Satanás por meio 
da poderosa e imutável verdade da Palavra de 
Deus. Rejeitamos os esquemas vergonhosos 
de Satanás por meio da fidelidade do perdão 
de Deus. E nos regozijamos porque Aquele que 
está em nós é maior do que aquele que está no 
mundo (1 João 4.4).

GUIA DO ENCONTRO

COLOCANDO O PAPO EM DIA (10-20 
MIN)
Separem um tempo para bater papo uns com 
os outros, partilhar histórias, encorajamento, 
feedback das oportunidades e qualquer outra 
coisa que sirva de encorajamento para o grupo. 
Para grupos menores, peça a cada pessoa 
para partilhar uma vitória e uma luta desde o 
último encontro. Para grupos maiores, peça 
para quatro ou cinco pessoas partilharem um 
testemunho específico desde o último encontro. 

ORAÇÃO
Dedique esse tempo ao Senhor e ore pelas 
situações positivas ou desafiadoras que 
surgiram no tempo de bate-papo.

ENSINO E DISCUSSÃO EM GRUPO (60 
MIN)
Essa seção de ensino inclui espaço para 
discussão ao longo de todo o processo. 
Aborde o material de ensino a seguir da 
forma que desejar, seja lendo palavra por 
palavra, ou trabalhando dentro de sua própria 
apresentação. 

“Não sobreveio a vocês tentação que não 
fosse comum aos homens. E Deus é fiel; ele 
não permitirá que vocês sejam tentados 
além do que podem suportar. Mas, quando 
forem tentados, ele lhes providenciará um 
escape, para que o possam suportar”.

1 CORÍNTIOS 10.13 (NVI)

Deus não tenta a ninguém: essa é a 
especialidade do Diabo (Tiago 1.13-15). Deus irá 
nos provar - não para aprender alguma coisa 
sobre nós que Ele já não saiba, mas para que 
cresçamos e possamos aprender por meio 
desse processo. Observe a diferença; quando o 
Diabo envia a tentação, sua esperança é sempre 
que haveremos de falhar, mas quando Deus 
nos prova, sua esperança é sempre que iremos 
ser bem sucedidos. Tanto o método quanto a 
motivação são diferentes. Metade da batalha é 
estarmos ciente de que estamos numa batalha. 
A outra metade consiste em como iremos reagir. 
Paulo nos lembra em 1 Coríntios que a nossa 
reação à tentação e a nossa esperança para 
vencê-la estão firmadas no próprio Deus.

Lutamos contra três áreas principais da 
tentação em nossa vida: o mundo, a carne e o 
inimigo. Deus nos aparelha e empodera para 
vencer todos eles.

O MUNDO: A BATALHA EXTERNA
O mundo pode ser um lugar atraente. Há 
muitos tesouros e prazeres no mundo que de 
modo algum são contrários à nossa fé. Mas há 
muitos outros que disputam a atenção e tentam 
destronar a Cristo do seu lugar de direito em 
nossa vida. Ou essas coisas se tornam muito 
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importantes para nós, ou nos levam para o 
pecado. Cada vez mais, o mundo promete a 
realização quando nos enchemos dos seus 
prazeres e nos autopromovemos, mas Deus nos 
chama para nos enchermos da Sua água viva e 
promovê-lo (João 4.14).

A CARNE:  BATALHA INTERNA
Em nosso mundo caído, estamos lutando contra 
nossa própria carne corrompida. Paulo diz que 
as obras da nossa carne são imoralidade sexual, 
impureza, sensualidade idolatria, feitiçaria, 
hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, 
ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, 
bebedeiras, festanças desregradas e mais 
(Gálatas 5.19-21). Que lista!

Tal lista é o contraponto direto do fruto do 
Espírito que estamos estudando neste ano 
do Grupo de Avanço. Paulo afirma que andar 
no Espírito é a forma de vencer os desafios 
genuínos da nossa própria falência. Quando 
permitimos ao Espírito de Deus tomar conta 
de nossa vida, nós geramos amor, alegria, paz, 
paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, 
mansidão e domínio próprio (Gálatas 5.22-23).

Diálogo: Contra quais áreas da tentação 
do mundo e da sua própria carne 
você luta? Como você tem observado 
crescimento ou vitória nessas áreas?

O INIMIGO: A BA TALHA ESPIRITUAL
Decida se você quer abordar cada uma dessas 
áreas da tentação à medida que passa por 
elas, ou se aborda todas elas primeiro e depois 
tem um tempo maior de conversa, usando as 
perguntas no final.

Satanás odeia a nossa fé. Ele odeia o fato de 
que nossa fé nos leva a adorar a Deus, e não a 
ele. Ele fará tudo o que puder para tirar a nossa 
fé. Ele não se importa com as nossas finanças, 
nossa saúde, nossa família, nossa carreira ou 
qualquer outra coisa a nosso respeito, mas ele 
irá manipular e usar qualquer uma dessas coisas 
para conseguir o que ele quer: nos destruir 
(João 10.10). Considere algumas das formas 
pelas quais Satanás nos ataca e como podemos 
reagir:

Satanás irá semear o engano com suas 
palavras em nossa vida – se encha com a 
verdade 

O Diabo é mentiroso. Suas mentiras são usadas 
para nos confundir e corromper, nos afastar 
da vida que Deus tem para nós e nos levar à 
morte. Precisamos edificar nossa fé no sólido 
fundamento da Palavra de Deus. O homem 
sábio constrói sua casa sobre a rocha, mas o 
tolo constrói sobre a areia (Mateus 7.24-27 - 
NVI). Cada acusação do inimigo vem com uma 
tentativa de mover nossa casa do seu firme 
fundamento para o solo arenoso, para que 
as tempestades que nos atingem destruam o 
nosso relacionamento com Deus.

Para reconhecer e refutar as mentiras de 
Satanás precisamos guardar a verdade da 
palavra de Deus em nosso coração e mente. Ler 
a Bíblia é essencial, mas e a memorização das 
Escrituras? Escolher guardar a verdade de Deus 
em nosso coração e mente é uma forma eficaz 
de reagir quando Satanás tenta nos confundir 
com suas mentiras (Salmo 119.11).

Satanás irá explorar o nosso isolamento - 
priorize a comunidade 

Não é coincidência que Satanás tenha 
esperado até que Jesus estivesse sozinho no 
deserto por quarenta dias, antes de começar 
a conversar com Ele (Mateus 4.1-11). É quando 
estamos isolados que Satanás planeja seus 
ataques mais fortes. Jesus refutou a Satanás 
ao permanecer firme na verdade da Palavra 
de Deus, e podemos fazer o mesmo. Mas 
deveríamos reforçar a guarda quando estamos 
isolados. É por isso que a comunhão deve 
ser nossa prioridade: encontrar meios de não 
ficar sozinho após ministrarmos, mesmo que 
seja simplesmente ligar para um amigo para 
conversar, pode ser uma proteção contra os 
ataques do inimigo enquanto estamos isolados.

Satanás irá encorajar a nossa vergonha - preste 
contas para alguém e confie na graça de Deus

 O Diabo é um mentiroso, mas ele também usa 
algumas verdades estrategicamente escolhidas. 
Ele irá nos lembrar da verdade do nosso 
pecado e das nossas falhas, para que possa nos 
encurralar na derrota e no desalento. Ele irá 
misturar verdade com mentira: a verdade sobre 
o que fizemos com a mentira de que, desta vez, 
não há perdão para nós. Ele pega a verdade 
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do nosso pecado, e por meio de mentiras 
e manipulação, nos atrai para a sombra da 
vergonha e nos debilita com a condenação.

Satanás quer nos colocar debaixo de uma 
maldição da qual nunca possamos nos livrar, 
mas a maldição do pecado, vergonha e morte 
já foram vencidas por Jesus. O sangue de 
Cristo nos limpa e nos concede vida (Romanos 
5.9). Não há mais condenação (Romanos 8.1). 
Aqueles que estão em Cristo possuem o dom 
do seu Espírito Santo. Diferentemente de 
Satanás, quando o Espírito Santo traz à mente 
o nosso pecado, não é para nos envergonhar, 
mas para nos conduzir ao arrependimento. 
Precisamos prestar contas ao Espírito de Deus 
por meio de amigos de confiança. Não devemos 
deixar o Diabo manter nossas falhas nas trevas, 
mas precisamos trazê-las à luz, onde podem ser 
tratadas com esperança e cura.

Satanás irá manipular nossas dúvidas - busque 
a misericórdia da comunhão centrada no 
Evangelho

Judas exorta os crentes a demonstrar 
misericórdia àqueles que duvidam. Isso nos diz 
três coisas:

1. A dúvida, por vezes, se fará presente na 
nossa vida.

2. 2A dúvida não é, em última análise, uma 
coisa boa; caso contrário, não iria exigir 
misericórdia como reação.

3. Podemos suportar e encorajar uns aos 
outros com amor, humildade e graça.

Quando Satanás tenta manipular a 
inevitabilidade da nossa dúvida humana, 
deveríamos nos conectar com nossos irmãos e 
irmãs, que podem caminhar conosco em meio 
às nossas dúvidas, nos firmando na verdade 
do Evangelho e nos amando por meio da 
oração. A dúvida é inevitável, mas por meio 
da misericórdia de Deus em ação no seu povo, 
não precisa ser inevitável que nossa dúvida 
esmague nossa fé.

Satanás irá nos oferecer tesouros - deleite-se 
no Senhor 

As tentações exteriores e interiores do mundo 
e da carne são áreas nas quais o Diabo gosta de 
atuar. Ele é expert em nos dizer que merecemos 

algo e perguntar por que ainda não o temos. 
Quanto mais damos ouvidos a ele, mais nos 
tornamos insatisfeitos em Cristo: amargos e 
ressentidos, com inveja dos outros, egoístas e 
cheios de justiça própria.

Para o que estamos vivendo? Se nos 
contentamos com menos do que estar na 
presença do Senhor e nos deleitarmos nela, 
correremos o risco de sermos seduzidos pelas 
promessas de Satanás quanto a obtermos 
riquezas e realização no mundo. Todos 
enfrentamos tentações desse tipo. A grama 
do vizinho parece sempre mais verde. Se 
nossas raízes vão fundo no solo perfeito do 
reino eterno de Deus, ficaremos no lado certo, 
então precisamos investir em nossa fé com 
profunda devoção e perceber que Cristo é 
verdadeiramente suficiente (Salmo 1).

Satanás irá mexer com nossos temores - saiba 
que aquele que está em nós é maior do que o 
que está no mundo

Vivemos num mundo atemorizado. Satanás 
adora explorar nosso medo, levando-nos 
a desconfiar de Deus e isso torna nosso 
testemunho ineficaz. Sempre que Satanás 
consegue se conectar com nosso medo, a 
intenção dele é colocar nosso amor por Deus de 
lado. O oposto do amor não é ódio; é medo.

O medo arruína a confiança. O medo gera 
egoísmo. O medo leva à apatia. O medo 
corrompe o júbilo. O medo esconde a verdade. 
O medo traz a morte.

Quando a Bíblia nos diz: “...no amor não existe 
medo. Mas o perfeito amor lança fora todo o 
medo…”, ela está nos dizendo algo profundo 
e eternamente importante (1 João 4.18 - NVI). 
Deus nos diz que não precisamos ter medo. 
Podemos escolher o amor, em lugar do medo.

O amor traz paz. O amor edifica a confiança. 
O amor gera altruísmo. O amor conduz à 
verdadeira paixão. O amor potencializa o júbilo. 
O amor revela a verdade. O amor confere vida.

O mundo é complexo e confuso. Em 
nossa fragilidade humana, não há dúvida 
que experimentaremos o medo, mas não 
precisamos ser vencidos por ele. Podemos 
rechaçar os joguinhos de medo de Satanás, e 
confiar naquele que é maior, Aquele que está 
dentro de nós por seu Espírito, Aquele que 
tomou o medo sobre Si mesmo na cruz para 
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que um dia não precisemos mais experimentar o 
medo novamente.

Diálogo:  Em quais áreas de acusação e 
tentação você precisa ser mais intencional 
em sua prontidão para reagir?

Ouçamos o alerta de Pedro em todas essas 
áreas, que nos diz:

“Estejam atentos! Tomem cuidado com seu 
grande inimigo, o diabo, que anda como 
um leão rugindo à sua volta, à procura de 
alguém para devorar”.

1 PEDRO 5.8 (NVT)

O estado de alerta nos permite reconhecer 
o ataque. Deus nos capacita a responder em 
vitória.

ORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS (30 
MIN)
Essa parte deixa um tempo extra para a 
prestação de contas, para que possamos ser 
honestos acerca das tentações que estamos 
enfrentando e para orarmos uns pelos outros.

• Em resposta à batalha espiritual, reflitam 
juntos em oração nas seguintes declarações:

• Quando o sussurro do inimigo diz: “Você não 
é bom o suficiente”, podemos responder: 
“Mas Jesus é”.

• Quando ele tenta nos convencer de que 
Deus nos decepcionou, podemos responder 
que nossa fé está na fidelidade de nosso Pai, 
que é imutável e inabalável.

• Quando o inimigo nos provoca com nossas 
falhas do passado, podemos responder que 
Jesus carregou nosso pecado.

• Quando ele aponta para o pecado de hoje, 
podemos responder: “A graça de Deus é 
suficiente”.

• Quando o inimigo mente a nós, podemos 
responder com a verdade da Palavra de 
Deus.

• Quando a acusação parece algo muito difícil 
de lidar, podemos responder ao inimigo 
pedindo que o Espírito Santo nos ajude a 
vencer, e buscando a comunhão com nossa 
família cristã.

• Em toda e qualquer acusação do inimigo, 
podemos confiar em Jesus, que já 
reivindicou a vitória por meio do poder da 
cruz, e que responde em nosso favor com 
palavras de vitória e paz que transformam a 
eternidade: “Está consumado”.

Batalha espiritual não é uma tentativa de obter 
a vitória, é permanecer firme naquilo que já 
possuímos em Deus.

Preencham os formulários de prestação de 
contas, partilhem em duplas ou em grupos 
pequenos e orem uns pelos outros.

APLICAÇÃO (5 MIN)
Pense mais uma vez no papel da prestação 
de contas na sua vida. Você compartilha da 
sua vida com pessoas confiáveis de forma 
honesta, transparente e vulnerável? Você tem 
confessado seu pecado com outro irmão ou 
irmã no Senhor? Você consegue ver progresso 
em áreas de pecado? Em caso negativo, 
comece a prestar contas para dois amigos de 
confiança e descubra se vocês conseguem 
apoiar uns aos outros.

A prestação de contas não é um sistema 
para gerenciamento de comportamento. 
É uma oportunidade para você de crescer 
humildemente na sua fé e, por meio da 
comunhão com outros irmãos, frustrar os planos 
do inimigo, redefinir as perspectivas sobre o 
mundo, encorajar uns aos outros no resistir 
à carne - e o melhor de tudo, desfrutar da 
presença do Senhor juntos.

NÃO SE ESQUEÇA…
Inscreva-se em nosso informativo mensal por 
e-mail do Advance para poder saber acerca 
do que está acontecendo nesse movimento ao 
redor do mundo, saber sobre como o Evangelho 
está sendo levado de forma amorosa às nações 
e receba ofertas e oportunidades exclusivas. 
Inscreva-se em advancegroups.org
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ANOTAÇÕES 
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Neste encontro iremos 
explorar uma postura de 
submissão a Deus que 
nos ajuda a crescer na 
paciência. Como o fruto da 
paciência afeta diretamente 
nossa capacidade de ter 
compaixão neste mundo? 
Como podemos ser pessoas 
espiritualmente brandas, 
mesmo quando esperamos 
em Deus por progresso em 
áreas da nossa própria vida?

O ENCONTRO EM UMA FRASE
Por meio de uma postura de paciência e 
submissão a Deus, somos aparelhados para 
levar brandura e compaixão para um mundo 
ferido, enquanto proclamamos o Evangelho 
com nossas palavras e ações.

O PANO DE FUNDO DO ENCONTRO
A vida verdadeira só é possível por meio da 
graça abundante e incrível de Deus - sua 
bondade amorosa. Já que recebemos graça 
do Pai por meio do Filho, nossa reação natural 
deveria ser a de revelar a graça verdadeira para 
o mundo por meio do Espírito em nossa vida. 

Entretanto, é fácil abusarmos da graça. Jamais 
deveríamos receber a graça de Deus de forma 
displicente. A graça não é um salvo-conduto 
que nos tira da prisão e nos concede a liberdade 
de vivermos como queremos simplesmente 
porque Deus é gracioso e irá nos perdoar.

A graça não torna nosso pecado aceitável. A 
graça possibilita que pecadores sejam aceitos 

por meio de um arrependimento verdadeiro - 
que é algo muito diferente. 

Se abusarmos da graça que é oferecida 
por Deus, nunca poderemos desfrutar do 
relacionamento pleno que Ele deseja ter 
conosco. A Bíblia vai além, dizendo que 
abusarmos da graça de Deus equivale à 
absoluta negação do senhorio de Cristo (Judas 
4).

Tratar a graça dessa forma desconsidera a obra 
salvadora de Jesus sobre a cruz, afastando-o 
do seu lugar de direito no trono de nossa vida. 
Paulo deixa claro o que a graça de Deus fez por 
nós e porque ela é tão preciosa:

“Ele é tão rico em graça que comprou nossa 
liberdade com o sangue de seu Filho e 
perdoou nossos pecados”.

EFÉSIOS 1.7 (NVT)

A graça de Deus não é oferecida para lidar com 
nossos pecados individuais (os sintomas), mas 
para tratar da nossa natureza pecaminosa (a 
causa). O Evangelho nos salva dos pecados do 
passado, presente e futuro:

• Somos salvos da penalidade do nosso 
pecado no passado, por meio da obra de 
Jesus na cruz

• Somos salvos do poder do pecado no 
presente, por meio da obra do Espírito em 
nossa vida

• Seremos salvos da presença do pecado no 
futuro, por meio do reinar eterno do Pai e de 
seu Reino vindouro

ENCONTRO NOVE  
O FRUTO CONTIDO NO MÉTODO -
BRANDURA E PACIÊNCIA
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Haverá momentos em nossa vida que 
precisaremos confessar nosso pecado a Deus 
e receber sua graça novamente. Martinho 
Lutero escreveu que “os cristãos deveriam 
passar sua vida inteira em arrependimento” 
- querendo dizer que não nos arrependemos 
para começar um relacionamento com Jesus, 
mas para permanecer nele dia-a-dia. Deus é 
brando e paciente conosco mesmo enquanto 
é ofendido pelo nosso pecado (2 Pedro 3.9). 
Sua compaixão é maravilhosa. À medida em 
que crescemos em nossa fé, nosso desejo 
de erradicar áreas de pecado em nossa vida 
também aumenta, ao permitirmos que o Espírito 
de Deus faça Sua obra (curando e libertando) 
enquanto somos fiéis naquilo que Ele nos pede 
para fazermos (como fugir da tentação).

A graça de Deus, vista na morte e ressurreição 
de Jesus, cobre e corrige a nossa natureza 
pecaminosa, permitindo-nos - criação 
imperfeita - desfrutar de um relacionamento 
verdadeiro com o perfeito Criador. Deus não 
está tentando nos forçar a viver de uma certa 
forma por meio de Sua graça; Ele torna possível 
vivermos a vida para a qual fomos criados: uma 
vida verdadeira.

Outra forma de abusarmos da graça é não 
oferecermos a mesma graça que recebemos 
para os outros. É verdade: isso é abusarmos da 
graça. Recebemos de graça, então deveríamos 
oferecer de graça (Mateus 10.8). Às vezes 
falhamos em oferecer a graça a outros porque 
estamos lutando para aceitar a verdade de que 
Deus nos perdoa e aceita - talvez porque nós 
mesmos não sejamos capazes de nos perdoar 
e aceitar. Lembre-se disto: Deus está disposto 
a nos perdoar pela morte do seu Filho. Todos 
somos culpados por colocar Cristo na cruz, 
mas Deus não usa isso contra nós; Ele usa isso 
a nosso favor. Não existe pecado, rebelião, 
fracasso que Ele não possa ou não irá perdoar 
se isso confessarmos. E isso também vale para o 
resto do mundo.

A graça de Deus é suficiente para nós (2 
Coríntios 12.9). Não devemos abusar dela, 
mas viver nela de forma humilde e alegre, 
oferecendo a mesma graça que recebemos ao 
mundo - para que possam ser abençoados pela 
compaixão de Deus.

GUIA DO ENCONTRO

COLOCANDO O PAPO EM DIA (10-20 
MIN)
Separem um tempo para bater papo uns com 
os outros, partilhar histórias, encorajamento, 
feedback das oportunidades e qualquer outra 
coisa que sirva de encorajamento para o 
grupo. Pergunte se alguém do grupo se sentiria 
confortável para partilhar sua experiência de 
prestação de contas (Encontro Oito - Aplicação) 
para encorajar o restante do grupo. 

ORAÇÃO
Ore para dedicar esse tempo ao Senhor e 
agradeça pelas oportunidades que o grupo teve 
de partilhar o Evangelho no mês passado. Orem 
por aqueles que colocaram sua confiança em 
Jesus por meio dessas oportunidades.

ENSINO (30-40 MIN)
Aborde o material de ensino a seguir da 
forma que desejar, seja lendo palavra por 
palavra, ou trabalhando dentro de sua própria 
apresentação. 

“Sejam completamente humildes e dóceis, e 
sejam pacientes, suportando uns aos outros 
com amor. Façam todo o esforço para 
conservar a unidade do Espírito pelo vínculo 
da paz”.

EFÉSIOS 4.2-3 (NVI)

Ao longo de toda a vida, cada um de nós 
precisa colocar nossa confiança em várias 
coisas. Algumas são mais significativas - como 
os médicos que tratam de nós quando estamos 
doentes, dando-nos conselhos e o tratamento 
correto para nos deixar saudáveis, ou as leis da 
Física e a habilidade dos engenheiros quando 
estamos sentados dentro de uma aeronave 
voando a 12 mil metros de altura. Outras coisas 
podem ter um significado mais pessoal - como 
guardar um segredo entre amigos.

Ninguém gosta de ter sua confiança quebrada. 
Mesmo assim, todos nós, em algum momento, 
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já nos decepcionamos de alguma forma por 
alguém em quem confiávamos ter traído nossa 
confiança. 

Podemos colocar toda a nossa confiança 
em Deus, Ele nunca irá nos decepcionar. É 
fantástico saber que o Deus tremendo de 
toda criação está interessado em nós como 
indivíduos. Ele ama cada um de nós de forma 
perfeita.

Em tempos de incerteza ou mesmo de 
sofrimento, nossa paciência pode ser a primeira 
coisa a sair voando pela janela. O que isso 
nos diz acerca da nossa confiança em Deus? 
A confiança total no Deus Todo Poderoso 
e a submissão completa à Sua vontade 
desenvolvem a paciência espiritual em nossa 
vida. Quando demonstramos nossa disposição 
quanto a sermos pacientes na caminhada com 
Jesus, demonstramos uma fidelidade genuína, 
uma confiança verdadeira.

Preocupação, ansiedade, desconfiança, 
medo, aborrecimento e ira - todas elas são 
completamente contra a paciência. Você 
consegue enxergar como essas coisas podem 
ser prejudiciais à sua vida? A Palavra de Deus 
fala consistentemente contra essas coisas.

Separe um momento para dar uma olhada 
nesses versículos como grupo, e leiam uns para 
os outros.

• Lucas 12.22-26 (Preocupação)
• Filipenses 4.6-7 (Ansiedade)
• Provérbios 3.5 (Desconfiança)
• Hebreus 13.6 (Medo)
• Provérbios 12.16 (Aborrecimento)
• Tiago 1.19-20 (Ira) 

Diálogo: Qual desses versículos é 
mais desafiador para você? Quantos 
dos problemas do mundo você pode 
categorizar dentro de um desses tópicos?

Jó é um dos livros mais mal compreendidos da 
Bíblia. Jó é um adorador fiel de Deus que sofre 
uma perda e uma aflição pessoal incríveis. Ao 
longo de toda sua provação, ele se recusa a 
amaldiçoar a Deus pelo que aconteceu, mas 
ele tem alguns grandes questionamentos - 
incluindo aquele que provavelmente todos 

nós já tivemos em meio ao nosso próprio 
sofrimento: “Por quê?”

Deus não oferece a Jó uma resposta fácil - na 
verdade, Ele faz ainda mais perguntas para Jó. 

Deus pergunta a Jó se ele estava lá quando 
as estrelas foram penduradas no céu, ou se 
estava presente quando a própria estrutura 
da realidade passou a existir. Deus lembra Jó 
que os seres humanos são criados, e que Ele 
é o Criador. De repente, a ficha cai para Jó, à 
medida que ele é assegurado da verdade de 
que, independente dos desafios que o mundo 
apresenta, o Deus que colocou as estrelas no 
céu continua no controle. Deus é bom e Ele ama 
o seu povo (Jó 38-41).

Se queremos perseverar com paciência nos 
altos e baixos da vida, essa é a realidade que 
precisamos aceitar - por mais difícil que isso 
possa parecer. A resposta de Deus a Jó é uma 
belíssima e gentil repreensão. Ele simplesmente 
concede a Jó a oportunidade de resetar sua 
perspectiva.

O livro de Jó não é essencialmente uma história 
de sofrimento, mas uma história de fidelidade 
e submissão. Em todas as suas dificuldades 
- mesmo ao lutar com questionamentos 
difíceis - Jó encontra lugar para a submissão a 
Deus. É nessa submissão que Jó vê sua paz ser 
restaurada, não em ter todas as suas perguntas 
respondidas. Com que frequência estamos 
dispostos a nos contentar sem ter todas as 
respostas que procuramos?

Jó nos ensina que, mesmo que tempos difíceis e 
dolorosos possam vir, a confiança em Deus e a 
submissão à Sua autoridade nos permitem e nos 
capacitam a perseverar. Podemos perseverar. 
Podemos nos tornar pessoas espiritualmente 
pacientes, que não se iram rapidamente, não 
rejeitam a Deus rapidamente, quando as coisas 
não vão do jeito que gostariam. Podemos 
nos tornar pessoas que reconhecem que a 
perspectiva de Deus é maior do que a nossa. 
Além do mais, Ele estava lá quando as estrelas 
foram colocadas no céu; nós não.

A partir dessa perspectiva, Jó é capaz de 
“alegrar-se na esperança e ser paciente na 
tribulação”, como Paulo ensina em Romanos 
12.12.
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Paulo também nos diz nesse versículo para 
perseverarmos na oração - uma peça essencial 
do quebra-cabeças da paciência, a partir do 
qual podemos nos mover rumo a oferecer o 
bondoso e compassivo resetar de perspectiva 
de Deus para o mundo. A oração normalmente 
traz consigo a perspectiva. Às vezes, isso 
acontece por meio de ordenar, articular os 
nossos pensamentos e emoções à medida 
que falamos deles com Deus, mas com mais 
frequência é porque Deus nos encontra em 
nossas orações. Nem sempre iremos gostar ou 
entender as respostas que Deus dá (incluindo 
o silêncio), mas podemos confiar que Ele nos 
escuta e que Sua resposta é sempre a certa.

Também é importante que as nossas orações 
não sejam apenas focadas em nós mesmos. A 
história de Jó termina com um detalhe pequeno 
que podemos facilmente deixar de perceber. 
Depois de avaliar sua perspectiva, Jó adora a 
Deus - ao ponto de Deus pedir que ele ore por 
seus amigos, que tinham feito o desserviço de 
ajudá-lo em sua dificuldade, os amigos que o 
tinham levado ao engano acerca da identidade 
e do caráter de Deus. Jó, de forma obediente, 
ora por seus amigos, e a Bíblia nos diz que 
enquanto ele faz isso, sua sorte é restaurada.

Que detalhe impressionante. Deus revela a Jó 
(e a nós) que a paciência e a obediência andam 
de mãos dadas - que decidir dar preferência aos 
outros, mesmo com o nosso coração partido, 
mesmo quando outros os decepcionam, mesmo 
enquanto esperamos clareza sobre nossa 
própria vida, isso traz ricas bênçãos de Deus.

Será que a bênção de uma nova família levou 
toda dor embora da perda da primeira família 
de Jó? Certamente que não. Jó carregaria 
o luto consigo pelo resto da sua vida. A 
vida geralmente nos deixa mancando. Mas 
não somos abandonados, deixados sem 
esperança. Jó recebe a esperança de que, 
independentemente daquilo que lhe foi tirado, 
Deus lhe traz algo novo. Um dia, a bondade será 
restaurada de forma perfeita, e a dor das nossas 
experiências será curada para sempre. Não 
haverá ninguém mancando no céu. 

Ao experimentarmos os efeitos transformadores 
da paciência espiritual em nossa vida, podemos 
nos tornar a igreja compassivamente gentil de 
que o mundo precisa urgentemente. Ao confiar 
pacientemente em Deus, somos capazes de ir 
ao mundo para oferecer o Deus da vitória para 

os outros, mesmo que estejamos esperando 
pela nossa própria vitória. 

Diálogo: Por que o fruto espiritual da 
paciência anda de mãos dadas com o 
revelar da brandura e da compaixão de 
Deus para o mundo?

Na parábola de Jesus sobre o Bom Samaritano, 
um homem judeu é assaltado por bandidos 
e deixado para morrer ao lado da estrada. 
Algumas pessoas que você esperaria ver 
ajudando-o passam de lado e o ignoram, mas 
então um samaritano oferece ajuda, embora os 
samaritanos e os judeus fossem inimigos. Por 
que o samaritano ajuda o judeu?

“Então veio um samaritano e, ao ver o 
homem, teve compaixão dele”.

LUCAS 10.33 (NVT)

A compaixão espiritual é forte o suficiente 
para vencer qualquer barreira. Se enxergarmos 
apenas a compaixão como algo que fazemos 
como um ato de caridade em favor daqueles 
que possuem uma necessidade óbvia e grande, 
nunca veremos a verdadeira brandura espiritual 
criar raízes em nossa vida. “Fazer” atos de 
caridade vale a pena e é louvável, mas “ser” 
compassivo e misericordioso em todas as áreas 
da nossa vida - para todos os que encontramos 
pessoalmente e para aqueles que podemos 
impactar de longe - é o verdadeiro padrão para 
todos os genuínos seguidores de Jesus.

Pelo poder do Espírito dele na nossa vida, Deus 
quer nos dar as ferramentas que precisamos 
para exibir brandura, compaixão e misericórdia 
para o mundo enquanto estivermos por aqui. 
Quando resistimos com paciência, somos 
capacitados a amar nosso próximo e revelar a 
brandura da graça de Deus para o mundo.

O chamado é claro.

“’Qual desses três você diria que foi 
o próximo do homem atacado pelos 
bandidos?’, perguntou Jesus.
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O especialista da lei respondeu: ‘Aquele que 
teve misericórdia dele’. Então Jesus disse: 
‘Vá e faça o mesmo’”.

LUCAS 10.36-37 (NVT)

DISCUSSÃO EM GRUPO (15 MIN)
1. Se confiar em Deus é o segredo para a 

paciência, como podemos aprender a 
confiar mais em Deus?

2. Que coisas na sua vida fazem você perder a 
paciência?

3. Com o que a compaixão (brandura) deve se 
parecer no evangelismo? 

“O que, então, devemos fazer com os 
nossos problemas? Precisamos aprender 
a conviver com eles até que Deus nos 
livre deles. Precisamos orar por graça 
para suportá-los, sem murmurar. Os 
problemas que são encarados com 
paciência irão trabalhar em favor de nosso 
aperfeiçoamento espiritual. Eles nos 
prejudicam apenas quando resistimos a 
eles, ou os encaramos com má vontade”.

A. W. TOZER

APLICAÇÃO (5 MIN)
Use o tema “penalidade, poder e presença” da 
parte Pano de Fundo do Encontro para focar 
suas orações no mês que vem. Pense em como 
isso poderia ser demonstrado em conversas 
sobre o Evangelho nas próximas semanas.

• Somos salvos da penalidade do nosso 
pecado no passado, por meio da obra de 
Jesus na cruz

• Somos salvos do poder do pecado no 
presente, por meio da obra do Espírito em 
nossa vida

• Seremos salvos da presença do pecado no 
futuro, por meio do reinar eterno do Pai e de 
seu Reino vindouro

ORAÇÃO
“Deus Pai, ajuda-nos a colocar toda a nossa 
esperança em Ti. Obrigado por nunca nos 
decepcionar. Ajuda-nos a causar uma mudança 
no mundo ao servir de exemplo de paciência 
e revelar a Ti como a esperança em quem o 
mundo pode confiar. Oramos para que nos 
momentos mais difíceis da vida, o Teu espírito 
nos ajude a suportar e manter nossos olhos fixos 
em Jesus. Que a nossa vida reflita a brandura do 
Pai, para que as pessoas possam conhecer a sua 
misericórdia. Amém”.

PRESTAÇÃO DE CONTAS (30 MIN)
Preencham os formulários de prestação de 
contas, partilhem em pares ou em grupos 
pequenos, e orem uns pelos outros.

NÃO SE ESQUEÇA…
Uma forma de desenvolver paciência e renovar 
a nossa mente é esperar na Palavra. Você 
pode usar os estudos devocionais Advance 
disponíveis gratuitamente no aplicativo 
YouVersion, tais como “Exploring Evangelism 
Myths” para cavar mais fundo em seu estudo 
bíblico sobre evangelismo.
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ANOTAÇÕES 
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Neste encontro iremos 
pensar no desafio para o 
evangelismo que podemos 
encontrar em nossa 
comunidade da igreja. Em 
muitas comunidades, nem 
todos terão a mesma paixão 
pelo evangelismo. Qual 
deve ser a nossa reação? 
Como podemos servir de 
encorajamento para nossos 
irmãos e irmãs e permanecer 
em comunhão com a 
comunidade local, mesmo 
que tenhamos um ministério 
itinerante?

O ENCONTRO EM UMA FRASE
Precisamos encorajar nossa família da igreja no 
Evangelho, sendo objetivos para aparelharmos e 
encorajarmos uns aos outros de forma amorosa, 
para levar o Evangelho ao mundo, em lugar de 
abandonar a comunhão quando nossa família 
da igreja não partilha da nossa paixão pelo 
evangelismo.

O PANO DE FUNDO DO ENCONTRO
O confinamento numa solitária é uma punição 
particularmente desagradável utilizada em 
prisões ao redor do mundo. O impacto desse 
tipo de isolamento tem sido amplamente 
estudado e os resultados tornam a leitura 
deprimente. Mesmo os detentos submetidos ao 
confinamento em solitária por um curto prazo 
de tempo correm o risco de apresentar altos 
índices de ansiedade, estresse, depressão, ira, 
ataques de pânico, surtos violentos, psicose, 

paranóia, alucinação, problemas de memória, 
autoflagelo e suicídio.

Esses resultados não deveriam ser surpresa 
para nós. O confinamento em solitária tira da 
pessoa a única coisa para a qual ela foi criada: 
relacionamento, comunidade e comunhão. 
Sempre que ficamos isolados dessas coisas, os 
resultados nunca são positivos.

Ao longo da História humana, a comunidade 
sempre foi essencial para a sobrevivência. Nas 
sociedades tribais, todos têm um papel claro 
a desempenhar - desde caçar até combater 
ameaças, procurar alimentos e cozinhar, 
educação, cuidados de saúde e liderança. Para a 
maioria que vive no mundo desenvolvido atual, 
comunidade é sinônimo de descobrir nossa 
identidade: a que lugar pertencemos, e onde 
seremos aceitos sendo quem somos?

A internet tornou possível às pessoas encontrar 
sua tribo. Quer seja um grupo de fãs de um 
pop star ou um programa de televisão, uma 
orientação sexual, uma cosmovisão religiosa, ou 
uma comunidade online para fãs de bichos-
preguiça, você será capaz de encontrar uma 
tribo desde que procure o suficiente. Tais 
comunidades podem fazer muitas coisas boas, 
mas carregam um problema em si: elas formam 
uma cultura que trata a comunidade como um 
produto, onde nos tornamos consumidores da 
comunidade, em lugar de contribuintes a favor 
dela. Se escolhemos nossa comunidade com 
base no retorno que ela nos dá - e quando não 
gostamos mais dela, vamos embora à procura 
de outra - tudo começa a girar em torno de nós 
mesmos.

ENCONTRO DEZ  
O DESAFIO VINDO DA FAMÍLIA - 
COMUNHÃO E DISTRAÇÃO
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Há muitas pessoas procurando por uma 
comunidade onde elas possam encontrar 
valor, porque se sentem isoladas, sozinhas 
ou subestimadas. A busca por identidade, 
significado e propósito é potente, porque fomos 
criados para conhecer todas essas coisas por 
meio de um relacionamento com nosso criador. 
Quando nos afastamos da comunidade de Deus, 
experimentamos uma desconexão que nos 
leva aos mesmos problemas enfrentados pelos 
prisioneiros em confinamento de uma solitária.

A igreja representa a comunidade definitiva - a 
perfeita e eterna comunidade do próprio Deus, 
Pai, Filho e Espírito. Mas - sendo composta por 
pessoas - a igreja não é perfeita. Cometemos 
erros, e às vezes as comunidades de igreja 
podem ser tão isoladoras e sofridas quanto 
qualquer outra comunidade destroçada 
deste mundo. Mas há esperança dentro da 
imperfeição. A esperança surge quando 
lembramos que a igreja não é meramente um 
grupo de pessoas reunidas ao redor de um 
interesse comum; a igreja é o plano de Deus 
para revelar-se ao mundo. Se a igreja girar 
em torno dele e não de nós, existe esperança 
para que a perfeição dele, apesar da nossa 
imperfeição, seja revelada.

“Enquanto a solidão gera desespero e ainda 
mais isolamento, a comunhão aumenta 
o otimismo e a criatividade. Quando as 
pessoas sentem que pertencem umas 
às outras, sua vida fica mais forte, rica e 
jubilosa”.

VIVEK MURTHY, MINISTRO DA SAÚDE DOS 
ESTADOS UNIDOS

Essa é uma FORTE realidade em qualquer 
configuração de comunidade, mas ela encontra 
sua forma e esperança mais verdadeiras 
na comunidade de Deus. Nós não apenas 
pertencemos uns aos outros - pertencemos a 
Jesus. Nossa comunidade é mais forte, mais rica 
e mais jubilosa porque tem a ver com Ele, e não 
conosco.

Ser igreja de verdade significa ser de Cristo, de 
verdade. Somos batizados na família de Deus 
e nos tornamos um corpo, uma comunidade 
com muitas partes (1 Coríntios 12.12-13). Seguir 
a Jesus significa ingressar numa comunidade 
diversa onde cada um de nós serve e faz a 
sua parte para o benefício do todo (toda a 
glória de Deus). Os cristãos deveriam investir 

tempo sozinhos (por exemplo, sozinhos num 
tempo devocional), mas não podemos viver em 
isolamento. A partir da comunidade da igreja, 
podemos oferecer ao mundo um vislumbre da 
comunidade perfeita do Pai, Filho e Espírito 
Santo.

GUIA DO ENCONTRO

COLOCANDO O PAPO EM DIA (10-20 
MIN)
Separem um tempo para bater papo uns com 
os outros, partilhar histórias, encorajamento, 
feedback das oportunidades e qualquer outra 
coisa que sirva de encorajamento para o grupo. 
Permita um tempo extra para partilhar acerca 
das oportunidades que surgiram no último 
mês à luz do encontro anterior e quaisquer 
encorajamentos ou desafios que surgiram delas.

ORAÇÃO
Ore para dedicar esse tempo ao Senhor e 
agradeça pelas oportunidades que o grupo teve 
de partilhar o Evangelho no mês passado. Orem 
por aqueles que colocaram sua confiança em 
Jesus por meio dessas oportunidades.

ENSINO (45-50 MIN)
Aborde o material de ensino a seguir da 
forma que desejar, seja lendo palavra por 
palavra, ou trabalhando dentro de sua própria 
apresentação. 

“Apeguemo-nos com firmeza à esperança 
que professamos, pois aquele que prometeu 
é fiel. E consideremo-nos uns aos outros 
para incentivar-nos ao amor e às boas 
obras. Não deixemos de reunir-nos como 
igreja, segundo o costume de alguns, mas 
encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais 
quando vocês vêem que se aproxima o Dia”.

HEBREUS 10.23-25 (NVI)

Evangelistas - ou aqueles que possuem 
uma paixão especial pelo evangelismo - por 
vezes são vistos como rebeldes (pessoas que 
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funcionam de uma forma não ortodoxa ou 
independente) nas comunidades de igreja. Eles 
devem ser dissidentes na comunidade, pois 
estão mais preocupados com o que acontece 
fora da igreja do que dentro dela. Alguns 
evangelistas estão até completamente ausentes 
da comunhão da igreja local - na melhor das 
hipóteses, por causa de um ministério itinerante 
muito ocupado (não ideal), ou na pior, por 
causa de frustrações com a igreja que levam 
ao auto-exílio (não aceitável). Nenhuma delas é 
saudável, e nenhuma delas ajuda o evangelista 
a cumprir o propósito primordial do seu 
chamado - incentivar e preparar a igreja para o 
evangelismo (Efésios 4.11-12).

O escritor aos Hebreus insiste com os crentes 
para que não abram mão de se congregarem 
juntos. A linguagem utilizada poderia ser 
expressa de forma tão enfática quanto não 
abandonem o hábito de se reunirem. Não 
importa que frustrações possamos ter, 
que compromissos diários possam surgir, 
precisamos abrir espaço para a comunhão 
para que possamos ser encorajados e servir 
de encorajamento para nossa família da igreja. 
Não devemos abandonar a igreja seja qual for 
a razão.

Diálogo: Quer você se sinta chamado 
para ser evangelista de tempo integral, 
ou seja, apenas alguém procurando ser 
uma testemunha fiel do Evangelho no 
dia-a-dia, qual é seu relacionamento com 
a igreja local? Qual o seu engajamento 
pessoal com a igreja?

O escritor da carta aos Hebreus pede para 
considerarmos - para voltarmos nossa atenção 
para - os caminhos nos quais podemos ajudar 
uns aos outros a viver o amor de Deus em todas 
as suas possíveis manifestações. Precisamos 
estar plantados no Seu Evangelho e plantar 
o Evangelho no mundo. Precisamos estar 
totalmente engajados na comunidade da nossa 
igreja local, sendo modelos do que deve ser 
um discípulo que presta contas, que faz outros 
discípulos.

O problema que enfrentamos por vezes não 
é o estar desconectado da igreja, mas o de 
estarmos distraídos dentro dela. Quando Jesus 
deu Suas instruções finais a Seus discípulos em 
Atos 1 - antes do Espírito descer em Pentecostes 

e a igreja nascer - podemos notar os discípulos 
distraídos de duas formas.

Abram no capítulo 1 de Atos juntos, pois vamos 
olhar os versículos 1-11 juntos até o final deste 
encontro.

“Então os que estavam reunidos lhe 
perguntaram: ‘Senhor, é neste tempo que 
vais restaurar o reino a Israel?’”

ATOS 1.6 (NVI)

Nessa altura, os discípulos estavam distraídos 
por aquilo que eles não sabiam. Jesus responde 
dizendo para que não estivessem distraídos 
com coisas que apenas Deus sabe.

“...eles lhes disseram: ‘Galileus, por que 
vocês estão olhando para o céu? Este 
mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado 
ao céu, voltará da mesma forma como o 
viram subir’”.

ATOS 1.11 (NVI)

Depois, os discípulos ficaram distraídos por 
aquilo que aconteceu e por aquilo que ainda 
está por acontecer. Depois da ascensão de 
Jesus, eles são confrontados por dois anjos, que 
lhes perguntam o que eles estão fazendo.

Com que frequência você ou aqueles em sua 
comunidade da igreja se deixam distrair por 
aquilo que não sabem? Quão frequentemente 
vocês estão distraídos por coisas que já 
aconteceram, ou com aquilo que vocês 
esperam que possa acontecer, em vez de se 
concentrarem naquilo que Deus os chamou para 
fazer aqui e agora?

Que coisas distraem você ou aqueles em sua 
família da igreja de serem testemunhas de 
Cristo? Talvez:

• Você pense que não conhece o suficiente 
para partilhar das boas novas

• Você esteja esperando que Deus mande 
outra pessoa

• Você esteja distraído por fracassos do 
passado

• Você esteja distraído pelos planos para o 
futuro

• Você esteja sendo atraído por outras paixões 
ou pressões
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Diálogo: Que coisas em sua vida e 
comunidade da igreja desviam sua 
atenção do testemunho do Evangelho?

Essas distrações nos atrapalham porque nos 
roubam da plenitude de vida que Deus nos 
oferece. Tais distrações podem nos levar 
ao medo, apatia, desempoderamento e ao 
desapaixonar, colocando-nos no perigo de 
estarmos mais perto da existência da qual 
escapamos do que da vida para a qual fomos 
salvos.

Em lugar de permitir que tais perturbadores 
motivos de distração tomem conta, precisamos 
perturbar as distrações em nossa vida nos 
livrando dessas coisas e nos movendo na 
direção da vida que Deus nos dá e nos capacita 
a viver. O segredo para nos livrar dessas 
distrações é encontrado bem no meio das duas 
distrações dos discípulos.

“Mas receberão poder quando o Espírito 
Santo descer sobre vocês, e serão minhas 
testemunhas…”

ATOS 1.8 (NVI)

Quatro vezes nos primeiros oito versículos deste 
capítulo, Jesus faz referência ao Espírito Santo. 
Essas quatro menções servem como potente 
modelo por meio do qual podemos perturbar 
as distrações que nos entorpecem daquilo que 
Deus nos chamou para fazer; e podem funcionar 
como encorajamento para que todo o corpo da 
igreja sirva em conjunto.

1. RECEBEMOS INSTRUÇÕES
“...depois de ter dado instruções por meio 
do Espírito Santo aos apóstolos”

ATOS 1.2 (NVI)

Não devemos ficar distraídos pela espera - de 
um dom, de um chamado específico, ou mesmo 
de outra pessoa para fazer o trabalho! Deus já 
está esperando a nossa resposta ao chamado 
do Evangelho que Ele tem para cada crente.

“Precisamos deixar a vida que planejamos 
ter para podermos aceitar a vida que nos 
aguarda.”

JOSEPH CAMPBELL

Pare de esperar. Vá e fale de Jesus para as 
pessoas! Seja uma testemunha em todas as 
áreas da sua vida, ministério ou circunstância 
em que você se encontra - Ele já te chamou 
(Mateus 28.16-20). Ouça o Espírito Santo à 
medida que Ele dirige e instrui a sua vida para 
ser fiel ao grande chamado de ser embaixador 
do Reino de Deus para o mundo.

2. FOMOS ABENÇOADOS COM UM 
PRESENTE

“...esperem pela promessa de meu Pai…”

ATOS 1.4 (NVI)

Qual a nossa reação quando recebemos um 
presente? “Obrigado”. Temos o melhor presente 
que possa existir na Pessoa do Espírito Santo 
e, ao receber esse presente, adotamos uma 
postura de gratidão - tanto como indivíduos, 
quanto como família, onde celebramos juntos 
àquilo com que Deus abençoou sua igreja.

A gratidão é essencial se queremos remover 
as distrações em nossa vida. Se vivemos numa 
postura de gratidão, não iremos perder o foco 
na vida que fomos salvos para viver e nas 
formas em que Deus está trabalhando em nós. 
As Escrituras repetidamente nos dizem para 
“lembrarmos” - a instrução aparece no relato de 
Mateus das últimas palavras de Jesus aos seus 
discípulos: 

“E lembrem-se disto: estou sempre com 
vocês, até o fim dos tempos”.

MATEUS 28.20 (NVT)

3. FOMOS BATIZADOS COM O ESPÍRITO
“...vocês serão batizados com o Espírito 
Santo”.

ATOS 1.5 (NVI)

Ser batizado com o Espírito significa ser 
submetido à presença de Deus. À medida 
em que habitamos em Sua presença, somos 
transformados. O Evangelho em si é a história 
final da presença:

O caminhar na presença do Pai no Éden, a 
rejeição de Sua presença por meio da rebelião, 
a necessidade da Sua presença para conhecer 
a vida, a vinda de Jesus para estar presente 
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conosco e revelar o Pai, a restauração da nossa 
capacidade de entrar em Sua presença por meio 
da cruz, o dom do Espírito Santo fazendo-se 
presente dentro de nós para nos capacitar 
a viver até que estejamos perfeitamente na 
presença de Deus para todo o sempre na vinda 
do seu Reino.

Precisamos estar presentes uns com os outros 
na comunidade cristã que nos une na presença, 
na comunhão e no amor de Deus. Devemos 
estar presentes no mundo, para que a presença 
de Deus possa se fazer conhecida.

4. FOMOS CAPACITADOS
“Mas receberão poder quando o Espírito 
Santo descer sobre vocês…”

ATOS 1.8 (NVI)

Não devemos nos distrair com o dom, o carisma 
ou o chamado que as outras pessoas possuem. 
Deus nos colocou para servir onde estamos, e 
o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre 
os mortos está vivo em nós (Romanos 8.11). 
Deveríamos agradecer a Deus pelos diversos 
dons que Ele tem dado aos nossos irmãos e 
irmãs em Cristo, em vez de sermos distraídos 
por eles. Encorajem uns aos outros sobre o dom 
maior que todos os crentes possuem - o Espírito 
Santo, por meio do qual pessoas comuns são 
usadas para a missão extraordinária de Deus.

A igreja é nossa família. Não nos 
desconectemos uns dos outros ou 
abandonemos a igreja, nem nos permitamos 
distrair dentro da própria igreja de forma a não 
testemunharmos. Em lugar disso, por meio de 
um testemunho fiel, que sejamos 

bênção uns para os outros, estimulando-nos 
mutuamente a amar o mundo. Que o Evangelho 
seja vivido e proclamado em nós pelo poder 
do Espírito, para que o mundo saiba que pode 
vir para a família de Deus, por meio do amor de 
Deus.

E que continuemos com urgência, pois como a 
grande missionária Amy Carmichael nos lembra:

“Teremos toda a eternidade para celebrar 
nossas vitórias, mas apenas algumas poucas 
horas para vencê-las”.

DISCUSÃO (15 MIN)

1. Por que o envolvimento na igreja local não 
é opcional para os crentes?

2. Como podemos encorajar a família da 
igreja no evangelismo de forma saudável e 
positiva?

3. Que lugar a igreja ocupa em nossa 
comunicação do Evangelho para o mundo?

APLICAÇÃO (5 MIN)
Esteja na igreja neste próximo domingo. 
Preste contas para à sua liderança. Ofereça-se 
para servir além dos dons que você tem - 
pregadores, ajudem com o ministério de 
cuidar do estacionamento, Musicistas, estejam 
disponíveis para servir o lanche. Encoraje o 
evangelismo de todas as formas que você 
puder. Procure ser uma bênção, em vez de ser 
um fardo. Seja humilde dentro da vida da igreja 
e esteja comprometido com a comunhão com 
seus irmãos e irmãs.

Se você ainda não começou seu próprio Grupo 
de Avanço, converse com a liderança da sua 
igreja e veja se poderia iniciar um grupo dentro 
da igreja, como uma forma de encorajar sua 
igreja ao evangelismo.

ORAÇÃO
Ore por sua igreja - que você seja uma bênção e 
seja abençoado pela comunhão.

Ore pela igreja local - que ela seja uma 
discipuladora eficaz de crentes e seja um bom 
testemunho para a comunidade local.

Ore pela igreja global - que por meio dela, 
o Evangelho de Jesus Cristo seja revelado 
para além das fronteiras nacionais, culturais, 
linguísticas e históricas, como a esperança do 
mundo, para todas as pessoas, em todos os 
lugares, o tempo todo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS (30 MIN)
Organize seu tempo de prestação de contas em 
torno da pergunta sobre o engajamento com a 
igreja no início deste encontro, e da aplicação. 
Como vocês podem se encorajar mutuamente 
a permanecer compromissados e conectados 
com a igreja local?
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ANOTAÇÕES 

Preencham os formulários de prestação de 
contas, partilhem em pares ou em grupos 
pequenos, e orem uns pelos outros.

NÃO SE ESQUEÇA…
Este Guia de Mentoria em Grupo está disponível 
gratuitamente em formato digital para 
download em advancegroups.org/resources. 
É uma forma excelente de apresentar esta 

jornada do Grupo de Avanço para a liderança 
da igreja e para a congregação, para ver se 
eles se interessam em iniciar um novo grupo. 
No mesmo link, dê uma olhada nos vídeos dos 
“Principles of Advance” que explicam de forma 
simples o que é e como o Grupo de Avanço 
funciona.
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Neste encontro iremos 
explorar o amor de Deus, e 
o motivo pelo qual ele é a 
virtude principal do fruto do 
Espírito. Vamos descobrir 
por que o amor deveria ser 
a motivação para o nosso 
evangelismo. 

O ENCONTRO EM UMA FRASE
O amor é a virtude principal do fruto do Espírito, 
e é sobre o amor que devemos edificar nossa 
vida e a partir do qual nosso evangelismo deve 
fluir - pois é a identidade do Próprio Deus.

O PANO DE FUNDO DO ENCONTRO
Nós amamos o “amor”. Mas que tipo de amor 
nós amamos? Para muitos, a figura idealizada 
de amor mostrada nos filmes de Hollywood é 
aquilo que mexe prontamente com o coração. 
Geralmente toma a forma de romances 
perfeitamente imperfeitos que superam as 
adversidades para terminar num final feliz. Mas 
ele não é o único tipo de amor que vemos nos 
filmes, e os filmes não são a única vitrine para 
esse tipo de história e expressão de amor. Por 
toda a História - na música, arte, teatro, poesia 
e narrativa de todas as formas e estilos - o amor 
sempre está presente, de alguma forma. Se 
nossas expressões artísticas e criativas servem 
de base, seria justo dizer que os seres humanos 
são obcecados pelo amor.

Para um mundo tão obcecado com o 
conceito de amor, é impressionante quão 
frequentemente entendemos o amor da 
forma errada. O mundo está preso num ciclo 
de imitações fracas, diluídas, distorcidas e 

pervertidas do amor, enquanto o verdadeiro 
amor muitas vezes fica à margem das nossas 
vidas, rejeitado porque o verdadeiro amor é 
dispendioso.

Imagine ter passado vários dias sem comer 
ou beber. Logo que a fome e a sede ameaçam 
vencer você por completo, a fruta mais pura 
que existe e que mata melhor a sede é colocada 
na mesa à sua frente. O cheiro da fruta é tão 
bom que é quase suficiente para matar a sua 
sede ali mesmo. Antes de poder consumir a 
fruta, ela precisa ser descascada, para te dar 
acesso à parte de dentro. Mas em lugar de 
descascá-la, você pega a fruta e a esmaga na 
mesa. Depois você bate nela o mais forte que 
pode com seu punho até que todo o suco dela 
tenha sido derramado sobre a mesa. Você 
raspa um pouco do que sobrou sobre a mesa e 
coloca num copo, mas não enche nem metade 
do copo. Precisando de um copo cheio para 
matar sua sede você decide cuspir no copo, 
mas rapidamente fica sem saliva. Ainda não é 
o suficiente. Você não tem outra opção para 
encher o copo, senão com a única fonte de 
líquido que te sobrou - sua própria urina.

Que coisa horrível para se ler ou pensar. Talvez 
você nem queira verbalizar isso no seu grupo 
por ser tão nojento. Mas às vezes precisamos 
expressar as coisas em toda a sua feiúra 
para perceber a seriedade do problema. Não 
fazemos qualquer favor a nós mesmos ou ao 
mundo quando higienizamos nosso pecado e 
utilizamos uma linguagem mais amena para 
descrever sua realidade horrível.

Por mais nojento que possa parecer, se você 
estivesse morrendo de sede de verdade, iria 

ENCONTRO ONZE  
O FRUTO NO MUNDO - AMOR
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beber esse coquetel horrível. A ironia trágica é 
que se você tivesse o cuidado de descascar a 
fruta e prepará-la de forma apropriada, em vez 
de buscar a opção rápida de “esmagar e beber”, 
teria a bebida perfeita para saciar sua sede.

“O amor de Deus! Perdemo-lo hoje; demos 
as costas ao oceano e estamos olhando 
para colinas incolores e estéreis, à busca 
da plenitude do oceano. Precisamos de nos 
converter novamente - virarmo-nos, e ali 
apreciarmos a plenitude do oceano, cujas 
ondas cintilam e ondulam em profundezas 
insondáveis e plenas’.

OSWALD CHAMBERS

O mundo está tão sedento por amor que 
irá escolher a versão aguada com saliva de 
amor, em lugar do amor perfeito e verdadeiro 
de Deus, porque embora seja oferecido 
gratuitamente, aceitá-lo custa caro. O custo é 
deixar o direito aos tronos do nosso coração, 
deixando o próprio amor tomar seu lugar de 
direito. O preço é morrer para nós mesmos para 
que possamos renascer nele. Ao conhecê-lo, 
podemos conhecer o amor.

“Eu ainda acredito que o amor é o poder 
mais duradouro do mundo. Ao longo dos 
séculos, o homem tem procurado descobrir 
o bem mais precioso. Essa tem sido a 
pergunta principal da filosofia da ética. Era 
uma das maiores perguntas da filosofia 
grega. Os epicureus e estóicos procuraram 
responder; Platão e Aristóteles procuraram 
responder… Acho que descobrimos o bem 
mais precioso. É o amor. Esse princípio 
encontra-se no centro do cosmos. Como 
João diz: ‘Deus é amor’. Aquele que ama 
é participante do ser de Deus. Aquele que 
odeia, não conhece a Deus”.

MARTIN LUTHER KING JR

O mundo está buscando o amor de Hollywood 
porque é um eco do verdadeiro amor divino que 
fomos criados para manter no centro de nossa 
vida - o amor que supera as probabilidades 
da nossa rebelião destrutiva e resulta num 
relacionamento eterno. É o derradeiro final feliz. 

GUIA DO ENCONTRO

COLOCANDO O PAPO EM DIA (10-20 
MIN)
Separem um tempo para bater papo uns com 
os outros. Como tem sido a vida da igreja desde 
o último encontro? Você tem se engajado 
mais nesse mês, e tido oportunidades de ser 
uma bênção para a comunidade? Partilhe 
histórias, encorajamento, feedback das 
oportunidades e qualquer outra coisa que sirva 
de encorajamento para o grupo. 

ORAÇÃO
Dedique esse tempo ao Senhor e ore pelas 
situações positivas ou desafiadoras que 
surgiram no tempo de bate-papo.

ENSINO (40-50 MIN)
Aborde o material de ensino a seguir da 
forma que desejar, seja lendo palavra por 
palavra, ou trabalhando dentro de sua própria 
apresentação. 

“’Como o Pai me amou, assim eu os amei; 
permaneçam no meu amor. Se vocês 
obedecerem aos meus mandamentos, 
permanecerão no meu amor, assim como 
tenho obedecido aos mandamentos de 
meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho 
lhes dito estas palavras para que a minha 
alegria esteja em vocês e a alegria de vocês 
seja completa. O meu mandamento é este: 
amem-se uns aos outros como eu os amei. 
Ninguém tem maior amor do que aquele 
que dá a sua vida pelos seus amigos”.

JOÃO 15.9-13 (NVI)

Deus nos ama.

Não merecemos o Seu amor, não somos 
dignos dele - mesmo assim, não há nada que 
possamos fazer para que Deus nos ame mais, 
nem nada que possamos fazer para que Ele 
nos ame menos. Ele nos ama perfeitamente, e 
desse amor Ele abriu um caminho para a nossa 
salvação - não porque mereçamos, mas porque 
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Ele nos ama e estende Sua graça perfeita a 
todos nós (Efésios 2.4-9). João 3.16, o versículo 
mais famoso da Bíblia, não poderia deixar mais 
claro que foi o amor de Deus por nós que enviou 
Jesus para a cruz.

“Se a profundidade do amor é medida pelo 
valor do seu presente, então o amor de 
Deus não poderia ter sido maior, porque seu 
presente de amor é seu bem mais precioso 
- Seu Único e eternamente amado Filho. Ele 
não poderia amar mais do que isso”.

BRUCE MILNE

Embora seja oferecido gratuitamente, existe 
um custo para se aceitar o amor de Deus. Para 
que o amor de Deus possa nos transformar de 
verdade, precisamos aceitá-lo completamente, 
e estar preparados para nos despedir da nossa 
vida antiga e ingressar numa nova vida (2 
Coríntios 5.17). Recebemos o presente gratuito 
que Deus oferece, mas recebê-lo significa 
que não podemos continuar do mesmo jeito. 
A maravilha do amor de Deus significa que 
precisamos abrir mão de tudo o que é contrário 
à vida nele e andar na direção de tudo o que Ele 
deseja que sejamos.

“Mas o Espírito produz este fruto: amor, 
alegria, paz, paciência, amabilidade, 
bondade, fidelidade, mansidão e domínio 
próprio…”

GÁLATAS 5.22-23 (NVT)

Ao apresentar sua visão de um caráter 
semelhante ao de Cristo, Paulo parece organizar 
sua lista em três tríades de virtudes - com o 
amor sendo a primeira e mais importante:

• Amor, alegria, paz
• Paciência, amabilidade, bondade
• Fidelidade, mansidão e domínio próprio

“Onde o amor está presente, as outras 
virtudes não estarão longe; é o amor que 
une todas as outras em perfeita harmonia”.

F. F. BRUCE

O amor une todas as coisas boas porque 
Deus é amor, e nele todas as coisas boas são 
encontradas. O amor de Deus é profundamente 
simples e ao mesmo tempo extremamente 
complexo. Podemos conhecer a verdade do 
amor de Deus ao encontramos com Ele por 

um momento, mas gastamos uma vida inteira 
crescendo no conhecimento desse mesmo amor, 
e vendo seus efeitos atuando continuamente em 
nossa vida.

Há uma palavra específica usada no Antigo 
Testamento para o amor de Deus, a palavra 
hebraica hesed. Não existe uma palavra no 
Português que possa comunicar o significado 
completo da palavra, mas aqui está uma lista de 
formas em que ela aparece em Português, nas 
nossas Bíblias traduzidas:

• Amor leal
• Misericórdia
• Bondade
• Graça
• Lealdade
• Fidelidade 

Diálogo: Como essas palavras alternativas 
acerca do amor de Deus moldam seu 
entendimento do amor que Deus tem por 
você?

O amor de Deus é único. É por isso que Ele 
precisa de uma palavra única como hesed 
para nos ajudar a entender a sua maravilha 
inesgotável. O que realmente distingue o amor 
de Deus de qualquer outro é o fato de que Ele é 
santo - perfeita e infinitamente verdadeiro. Seu 
amor nunca falha (Lamentações 3.22; Salmo 136). 
Mostramos ao mundo o fruto do amor quando 
refletimos a verdade do amor de Deus em nossa 
própria vida. O amor de Deus faz de nós o que 
realmente somos: não a melhor versão de nós 
mesmos, mas a melhor versão dele mesmo - seu 
amor nos torna mais parecidos com Jesus.

Em João 15, o amor de Jesus é revelado em 
duas formas distintas.

Em primeiro lugar, o amor de Jesus por seu 
Pai é revelado na sua obediência a Ele. Amar 
como Jesus significa amar nosso Pai celestial 
de maneira fiel e obediente, vivendo na sua 
presença e conhecendo a Ele.

Em segundo lugar, o amor de Jesus por nós é 
revelado na sua disposição de tomar o nosso 
lugar. Jesus diz que não há maior amor do 
que dar a Sua própria vida por seus amigos. 
Amar como Jesus significa amar com mais 
do que a emoção - significa amar com ação. 
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Devemos amar sacrificialmente, sabendo 
que desfrutamos de um júbilo verdadeiro na 
ressurreição.

Jesus não está nos dando um bom conselho 
sobre como viver uma vida melhor, quando nos 
fala sobre amor. Ele está anunciando e abrindo 
o caminho para que possamos viver uma vida 
que é possível pelo amor do próprio Deus.

Nesse anúncio do amor, Jesus está nos 
lembrando da motivação para o nosso 
evangelismo. Evangelismo não significa apenas 
obedecer à Grande Comissão. Não tem nada a 
ver com ganhar o favor de Deus ou “sair bem 
na foto” diante de outras pessoas. É porque o 
evangelismo é a maior demonstração de amor 
que podemos dar.

Como podemos levar esse amor para o mundo 
para que outros sejam arrastados para um 
relacionamento de amor com Deus? Sabemos 
que as nossas palavras são importantes de 
forma que as pessoas tenham a noção clara de 
quem Deus é e daquilo que Ele fez (Romanos 
10.14, 17). Também sabemos que Jesus quer que 
amemos em ações (1 João 3.16-18). Com essas 
duas realidades em mente, pense a respeito 
desse resumo da explicação do amor de Deus 
encontrada em 1 João, e suas implicações para o 
nosso evangelismo (1 João 4.7-21):

• O amor vem de Deus, porque Ele é amor.

• Não fizemos nada para merecer o amor de 
Deus.

• O amor de Deus é revelado para o mundo 
por meio de Jesus Cristo.

• Aqueles que não amam, não conhecem a 
Deus.

• Devemos amar uns aos outros, e Deus é 
revelado por meio desse amor.

• Seu Espírito nos capacita a amar e nos dá a 
confiança de que Ele está conosco.

• Devemos confiar exclusivamente no amor 
de Deus.

• O amor lança fora o medo, e podemos 
confiar na salvação por meio do amor de 
Deus.

• Nós amamos porque Deus nos amou 
primeiro.

Diálogo: Como essas declarações haverão 
de moldar nosso evangelismo?

Talvez você tenha ouvido a expressão: “o amor 
faz o mundo girar”. O sentimento é de que o 
amor é uma força boa, algo que nos mantém 
progredindo e florescendo num mundo 
geralmente frio e cruel. Mas a realidade é melhor 
do que o sentimento. O amor faz o mundo 
girar porque aquele que colocou o mundo em 
movimento É amor. Em seu amor encontramos 
significado, identidade e esperança. Em seu 
amor, partilhamos o amor verdadeiro com o 
mundo. O amor capacita o nosso evangelismo 
porque nosso evangelismo é um ato de amor, à 
medida que partilhamos a mensagem de amor 
com nossos lábios e nossa vida.

O amor faz com que o Evangelho percorra o 
mundo inteiro.

DISCUSSÃO EM GRUPO (15 MIN)
1. Como você descreveria o verdadeiro amor?

2. Por que partilhar o Evangelho é a maior 
demonstração de amor que podemos dar 
para o mundo?

3. Por que o amor deveria ser a motivação 
para o nosso evangelismo? 

“Há duas coisas que nos movem para 
amarmos a Deus por si mesmo: nada é mais 
razoável; nada é mais proveitoso”.

SÃO BERNARDO DE CLARAVAL

APLICAÇÃO (5 MIN)
Invista algum tempo nesse mês refletindo no 
Salmo 136. O salmista expressa gratidão a 
Deus, proclamando Quem Ele é o que Ele faz. 
Como você pode seguir o mesmo padrão na 
sua própria vida devocional? Como isso pode 
transbordar no seu testemunho?
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ORAÇÃO
“Deus Pai, obrigado por nos amar tanto a 
ponto de enviar seu Filho Jesus para morrer 
por nossos pecados. Quero que o Seu amor 
transforme a minha vida para que outros 
possam vê-lo através de mim. Quero mostrar 
Seu amor para o mundo, para que possa 
conhecer a verdade. Amém”.

PRESTAÇÃO DE CONTAS (15 MIN)
Preencham os formulários de prestação de 
contas, partilhem em pares ou em grupos 
pequenos, e orem uns pelos outros.

NÃO SE ESQUEÇA…
Se você quer doar um ano da sua vida para 
crescer na compreensão do Evangelho e na sua 
capacidade de compartilhá-lo com o mundo, 
pense na possibilidade de se inscrever na “The 
Message School of Evangelism” (Escola de 
Evangelismo). O The Message Trust em parceria 
com o The Global Network of Evangelists 
oferece um curso de 10 meses de duração 
sobre a teoria e prática do evangelismo, em 
Manchester, Reino Unido. Descubra mais em: 
message.org.uk/MSE
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ANOTAÇÕES 



O clímax de cada ano de um 
Grupo de Avanço é o tempo 
gasto em retiro. Você decide 
como fará isso, mas aqui 
você encontrará sugestões 
de como aproveitar bem o 
tempo juntos, mantendo 
os princípios gerais dos 
encontros de Grupo de 
Avanço, e para encerrar o 
segundo ano de uma forma 
centrada.

COMO EXECUTAR UM RETIRO 
DE GRUPO DE AVANÇO
A ideia principal é sair do local habitual e 
separar um período maior de tempo do que 
vocês normalmente teriam nos encontros do 
seu Grupo de Avanço. Se você dispuser apenas 
de uma manhã, tarde ou noite, faça o que puder 
nesse tempo, mas um retiro de um dia completo 
é muito benéfico.

Aqui vão algumas ideias do que fazer durante o 
seu retiro.

VERSÍCULOS-CHAVE
A passagem a seguir de 2 Timóteo servirá bem 
como texto-chave para o seu tempo juntos, 
se você estiver procurando por um enfoque 
específico durante o tempo de retiro:

“Na presença de Deus e de Cristo Jesus, 
que há de julgar os vivos e os mortos por 
sua manifestação e por seu Reino, eu o 
exorto solenemente: Pregue a palavra, 
esteja preparado a tempo e fora de tempo, 
repreenda, corrija, exorte com toda a 
paciência e doutrina. Pois virá o tempo 
em que não suportarão a sã doutrina; pelo 
contrário, sentindo coceira nos ouvidos, 
segundo os seus próprios desejos juntarão 
mestres para si mesmos. Eles se recusarão 
a dar ouvidos à verdade, voltando-se para 
os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, 
suporte os sofrimentos, faça a obra de um 
evangelista, cumpra plenamente o seu 
ministério”.

2 TIMÓTEO 4.1-5 (NIV)

Esta passagem apresenta doze ideias distintas 
que podemos explorar ao refletir e perseverar 
nos desafios que enfrentamos em nosso 
evangelismo:

1. O evangelismo é realizado na presença e 
autoridade de Deus (“Na presença de Deus 
e de Cristo Jesus”)

2. Deus é nosso Juiz, não o mundo (“que há 
de julgar os vivos e os mortos”)

3. A tarefa é urgente (“por sua manifestação e 
por seu Reino”)

4. Fomos enviados (“eu o exorto 
solenemente”)

5. Nós proclamamos a Palavra, não as nossas 
próprias ideias (“Pregue a Palavra”)

ANO TRÊS 
RETIRO 
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6. Preparem-se para o ministério diário 
(“esteja preparado a tempo e fora de 
tempo”)

7. Encontre o equilíbrio entre encorajamento e 
o desafio (“repreenda, corrija, exorte”)

8. A humildade é essencial (“com toda a 
paciência”)

9. Conheça e confie na Palavra de Deus (“não 
suportarão a sã doutrina”)

10. Não ceda à cultura e à moda (“sentindo 
coceira nos ouvidos”)

11. Mantenha a perspectiva, priorize seu tempo 
devocional (“seja sóbrio”)

12. Continue, nunca desista (“suporte os 
sofrimentos”)

Você decide de que forma vocês irão estudar 
esta passagem, juntos ou separados (veja 
abaixo), como abordarão esses pontos, e como 
conversarão a respeito deles, de acordo com 
a forma que você planejou o tempo de retiro. 
Mas não se esqueça deste texto bíblico e dos 
pontos apresentados ao olhar para as atividades 
sugeridas abaixo.

A PALAVRA
Um alvo primordial do Grupo de Avanço 
é ajudar uns aos outros a crescer como 
evangelistas comprometidos com a Palavra 
de Deus. Esse tempo de retiro é uma grande 
oportunidade para mergulhar mais fundo na 
Palavra.

LEITURA BÍBLICA PROLONGADA 
(LEITURA INDIVIDUAL)
Um tempo maior dedicado com a Palavra de 
Deus nunca é tempo desperdiçado. Talvez 2 
Timóteo possa ser o enfoque do seu tempo 
juntos, além de qualquer estudo de 2 Timóteo 
4, conforme esboçado acima. Toda a carta lida 
com as instruções de Paulo a Timóteo acerca 
da tarefa e do desafio de fazer a obra de um 
evangelista. John Stott propôs um esboço de 
quatro partes para o livro, que poderia ser o 
foco de uma boa discussão ou estudo:

Capítulo Um: Evangelista, Proteja o Evangelho 
(1.14)

Capítulo Dois: Evangelista, Sofra pelo 
Evangelho (2.3, 8, 9)

Capítulo Três: Evangelista, Continue no 
Evangelho (3.13-14)

Capítulo Quatro: Evangelista, Pregue o 
Evangelho (4.1-2)

De forma alternativa, separar um tempo para ler 
todo o Evangelho de Marcos ou uma das cartas 
do Novo Testamento de uma vez é uma forma 
excelente de obter a perspectiva completa do 
conteúdo do livro escolhido. Se for um livro mais 
curto, porque não lê-lo várias vezes, orando 
e refletindo depois de cada leitura, fazendo 
anotações, e depois começando mais uma vez? 
Vocês todos poderiam escolher ler a mesma 
coisa, ou abrir para algumas poucas opções, 
para que depois as pessoas possam partilhar 
sobre seu tempo de leitura e reflexão.

ESTUDO BÍBLICO (LEITURA EM GRUPO)
Existem inúmeras formas de você conduzir o 
estudo bíblico em grupo no retiro. Talvez você 
queira voltar em algumas das passagens-chave 
que já explorou nos encontros anteriores do 
Grupo de Avanço. Ou então pode se sentir 
dirigido a uma passagem específica ou um 
tema que irá ditar o tema desse retiro. Como 
de costume, certifique-se de que esteja 
alinhado com o desenvolvimento mútuo como 
evangelistas.

Você também pode trabalhar o estudo bíblico 
em 2 Timóteo do Advance, chamado “Guardiões 
do Evangelho”, no aplicativo YouVersion.

ENCONTROS EXTRAS E OUTROS 
RECURSOS DO ADVANCE
Um dos encontros extras ao final deste guia 
poderia ser usado como um encontro normal 
do Grupo de Avanço como parte de seu retiro. 
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Talvez você tenha suas próprias ideias de como 
realizar um encontro do Grupo de Avanço, no 
mesmo formato que já tem feito anteriormente.

Talvez você queira dar uma olhada no blog 
One Thing no site do ADVANCE (www.
advancegroups.org/blog), onde vários 
evangelistas contam aquilo que gostariam 
de saber quando começaram a pregar 
o Evangelho. Esses testemunhos curtos 
podem ser excelentes para começar algumas 
conversas.

ORAÇÃO
Separe um tempo significativo para oração 
durante o retiro. Planeje períodos de oração 
com um enfoque específico, assim como tempo 
para oração através das Escrituras e oração 
espontânea. Independentemente do que você 
fizer nos períodos de oração do retiro, os três 
enfoques a seguir são recomendados.

OREM UNS PELOS OUTROS
Certifiquem-se de orar uns pelos outros no 
primeiro momento de seu tempo juntos. Peça 
às pessoas para partilhar uma área em que se 
sentem agradecidos a Deus e uma área que 
precisam de ajuda ou de progresso. Encoraje os 
componentes a serem específicos e honestos 
em seus pedidos, e não os apresse, mas 
dediquem tempo real uns aos outros. Lembre-se 
de anotar palavras de encorajamento que 
surgirem nesse período.

OREM PELO CONTEXTO LOCAL, MAS 
TAMBÉM GLOBAL
Separem um tempo para orar pelo seu contexto 
local, mas também pelo espalhar global do 
Evangelho. Se você souber de situações 
específicas tanto no contexto local quanto 
no global, vocês podem orar por isso. Orem 
por pessoas, igrejas, ministérios, missionários, 
situações vistas em noticiários, e assim por 
diante.

OREM PELA JORNADA NO ADVANCE
Agradeçam pela caminhada que já tiveram com 
o grupo, refletindo sobre o crescimento pessoal 
e as histórias dos frutos colhidos e de salvação. 
Peçam a Deus para continuar a obra que Ele 
começou em vocês, e para que sejam 

transformados à imagem dele, de glória em 
glória (vocês podem orar usando 2 Coríntios 
3.17-18).

ADORAÇÃO
Tempo investido na Palavra de Deus, oração 
e comunhão, tudo isso é parte da adoração. 
Mas dediquem um tempo com outros atos 
específicos de adoração coletiva - seja com 
cânticos ou outras expressões criativas. 

CANÇÕES DE ADORAÇÃO
Se existe alguém com talentos musicais no 
grupo, convide-o(a) para liderar um momento 
com cânticos de adoração. Existem muitos 
aplicativos excelentes para adoração coletiva 
ou vídeos disponíveis online, vários destes 
gratuitos. Uma busca rápida no YouTube por 
suas músicas preferidas de adoração poderá 
trazer uma versão da música com letra que 
podem ser tocadas para que o grupo cante 
junto. Há poder quando o povo de Deus se 
reúne em adoração para declarar a sua glória.

HISTÓRIAS E LOUVOR
Dediquem um tempo compartilhando histórias 
de como Deus agiu em suas vidas neste 
ano - histórias de crescimento, progresso, 
oportunidades e frutos de evangelismo. Depois 
de cada história, invistam tempo louvando a 
Deus por meio da oração, cânticos ou qualquer 
outra forma que seja apropriada para o grupo, 
para agradecer a Deus por quem Ele é e pelo 
que tem feito/está fazendo.

DEDICAÇÃO
Outra forma de participar de um ato de 
adoração coletiva seria dedicarem-se uns aos 
outros a Deus para a tarefa evangelística que 
Ele nos chama e capacita para fazer. Ao final 
desse segundo ano do Grupo de Avanço será 
encorajador reconhecer essa etapa, então 
agradeçam a Deus e orem uns pelos outros, 
à medida que buscam levar o Evangelho da 
salvação para o mundo e para a glória de Deus.

REFLEXÃO SOBRE O ANO
Utilizando o formulário da página 254, separe um tempo para refletirem 
sobre as perguntas, preencher o formulário e orar a respeito das respostas 
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preenchidas. Talvez vocês queiram dar uma olhada no formulário do ano 
passado para ajudá-los a refletir acerca do crescimento que tiveram. Isso pode 
ser feito individualmente ou como grupo.

COMUNHÃO
Quando nos reunimos, crescemos em amizade 
e confiança uns com os outros. Espera-se que a 
comunhão do seu Grupo de Avanço tenha sido 
uma bênção para cada pessoa, e vocês podem 
continuar em seu compromisso de dar suporte e 
apreciar a companhia uns dos outros.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
A prestação de contas tem sido uma parte 
fundamental de cada encontro até aqui, e 
nesse encontro final do ano vocês devem se 
dedicar mais uma vez ao mesmo processo para 
certificar-se de que estão vivendo de forma 
santa e humilde.

JEJUM/COMIDA
Talvez vocês queiram dedicar-se a um período 
de jejum como parte do retiro, ou organizar 
seu tempo juntos ao redor da mesa, para que 
possam se reunir e ter um tempo para reflexão. 
Não existe certo ou errado aqui - o importante 
é que ajude a atingir os objetivos do seu tempo 
de retiro.

ATIVIDADES
Talvez você queira planejar uma atividade 
para o grupo - por exemplo: se seu retiro está 
acontecendo no meio da natureza, saiam para 
uma caminhada juntos e realizem algumas das 
atividades acima nesse tempo. Se vocês estão 
num contexto mais urbano, poderiam visitar 
uma galeria de arte e fazer a mesma coisa, 
utilizando a arte para estimular a reflexão e a 
devoção.

Da mesma forma, talvez vocês queiram 
fazer algo para se divertirem juntos - uma 
atividade em equipe, um esporte, uma opção 
de entretenimento. Seja comunhão para 
estimular a devoção, ou comunhão para 
apreciar a companhia uns dos outros e crescer 
em relacionamento, invistam num tempo de 
qualidade uns com os outros.

PRÓXIMOS PASSOS
O segundo ano do Grupo de Avanço chegou 
ao fim. Antes de encerrar o ano (e o retiro), 
lembre-se de dar uma olhada nos próximos 
passos para esse grupo.

ESTE GRUPO
Separe um tempo para as pessoas partilharem 
como foi a experiência do Grupo de Avanço 
para elas. Dêem um feedback sobre como 
cresceram e se desenvolveram, e pensem 
no que foi o maior aprendizado deste ano. 
Encorajem-se mutuamente com esses 
pensamentos. 

Atentem para o Guia de Mentoria dos Grupo 
de Avanço, Parte Três, e encorajem-se uns aos 
outros a começar a pensar em como fazer do 
próximo ano algo realmente sob medida para 
as necessidades do grupo. Conversem sobre 
o que deixa as pessoas mais animadas para o 
próximo ano juntos. Se ainda não fizeram, orem 
e agradeçam pelo segundo ano do Grupo de 
Avanço, e dediquem o que vem em seguida ao 
Senhor.

Aproveitem a oportunidade para escolher 
juntos a data para começarem o Ano Três.

NOVOS GRUPOS
Separe um tempo para falar do 
desenvolvimento dos novos grupos que 
começaram ao longo deste ano. A multiplicação 
é uma parte importante da jornada nos Grupo 
de Avanço. Se você precisar de qualquer ajuda 
para começar novos grupos, entre em contato 
conosco por meio do site do ADVANCE, e um 
embaixador do ADVANCE entrará em contato 
para apoiá-lo em qualquer área possível. 

Pergunte como cada um está caminhando com 
o grupo que começou, e ore por eles.

Independente de como você irá liderar seu 
tempo de retiro, preste atenção aos valores 
fundamentais do ADVANCE, reflita na jornada 
que tiveram como grupo, e ore pelo que virá no 
futuro. Agradeça a Deus pelo crescimento e o 
frutificar que vocês experimentaram juntos, e 
entreguem o futuro a Ele.
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ANO TRÊS



Bem vindos ao Ano Três dos Grupos de Avanço.

Neste ano, você irá adaptar sua experiência em 
grupo mais do que fez nos Anos Um e Dois. Esta 
seção do Guia de Mentoria dos Grupos fornece 

os recursos, as ideias e a ajuda que você irá 
precisar para oferecer um ano de encontros dos 
Grupo de Avanço que atenda especificamente 

às necessidades de seu grupo.



Este encontro explora a 
importância de enxergar e 
agir em cada oportunidade 
para partilhar as Boas Novas 
que surge - não apenas 
aquelas oportunidades vindas 
de um projeto organizado, 
um evento, de um palco ou 
púlpito.

O ENCONTRO EM UMA FRASE
A grande maioria do nosso evangelismo 
acontecerá em conversas, então precisamos 
estar preparados para apresentar o evangelho 
de forma clara em cada oportunidade dada por 
Deus - não apenas quando tivermos a chance 
de ministrar num ministério de curta duração da 
igreja, num evento ou de um púlpito.

O PANO DE FUNDO DO ENCONTRO
Nós nos engajamos em conversas com uma 
variedade de pessoas todos os dias. Várias 
delas são face-a-face, mas com a tecnologia nos 
permite agora conversar de formas diferentes 
com pessoas em todos os lugares do mundo, 
em tempo real. Embora essas conversas por 
meios digitais não ofereçam o mesmo tipo de 
conexão pessoal que os encontros presenciais, 
face-a-face, eles têm se tornado uma forma 
normal e inestimável de nos conectar com 
amigos e pessoas estranhas.

Pregar num palco nem sempre permite que 
haja diálogo. Proclamamos nossa mensagem e 
esperamos que ela crie raízes no coração dos 
ouvintes. Quando conversamos, há espaço para 
perguntas, construção de relacionamento e - o 
mais importante - para escutar. Por vezes, a 

palavra recebida de forma unidirecional vinda 
de um palco pode ser rejeitada imediatamente, 
enquanto um diálogo pessoal permite uma 
oportunidade maior de falar mais específica e 
diretamente às preocupações do ouvinte.

Há mais relatos nos evangelhos de Jesus 
falando com pessoas do que dele pregando 
para as multidões. “O que você quer que eu 
lhe faça?”, Jesus pergunta para Bartimeu em 
Marcos 10.51. “Eu quero ver”, é a resposta 
simples que revela sua necessidade, assim 
como sua crença de que Jesus é poderoso para 
curar. Este encontro um-a-um não oferece uma 
explicação explícita do Evangelho, mas deu a 
Jesus a oportunidade de suprir as necessidades 
de alguém que O buscava, deixando de ser 
cego e colocando a sua fé em Jesus.

Até mesmo Filipe, a única pessoa na Bíblia 
a carregar especificamente o título de 
“evangelista”, é instruído por um anjo do Senhor 
para ministrar no um-a-um ao eunuco etíope, 
num intervalo entre suas pregações públicas 
(Atos 8.26-40).

Jesus e os primeiros evangelistas estavam 
totalmente preparados para partilhar as boas 
novas com as multidões e com as pessoas. A 
pergunta é: nós estamos?

ENCONTRO UM  
EVANGELISMO PRÁTICO 
- CONVERSA 
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GUIA DO ENCONTRO

COLOCANDO O PAPO EM DIA (10-20 
MIN)
Separem um tempo para bater papo uns com 
os outros, partilhar histórias, encorajamento, 
feedback das oportunidades e qualquer outra 
coisa que sirva de encorajamento para o grupo. 
Para grupos menores, peça para cada pessoa 
partilhar uma vitória e uma luta desde o último 
encontro. Para grupos maiores, peça para 
quatro ou cinco pessoas 

partilharem um testemunho específico desde o 
último encontro.

ORAÇÃO
Dedique este tempo ao Senhor e ore pelas 
situações positivas ou desafiadoras que 
surgiram no tempo de bate-papo.

ENSINO (20-30 MIN)
Aborde o material de ensino a seguir da 
forma que desejar, seja lendo palavra por 
palavra, ou trabalhando dentro de sua própria 
apresentação. 

“Naquele momento os seus discípulos 
voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo 
conversando com uma mulher. Mas 
ninguém perguntou: ‘Que queres saber?’ ou: 
‘Por que estás conversando com ela?’ 

Então, deixando o seu cântaro, a mulher 
voltou à cidade e disse ao povo: ‘Venham 
ver um homem que me disse tudo o que 
tenho feito. Será que ele não é o Cristo?’ 
Então saíram da cidade e foram para onde 
ele estava”.

JOÃO 4.27-30 (NVI)

Quando foi a última vez que você falou sobre a 
sua fé para um amigo que ainda não é cristão? 
E para um completo desconhecido? Vários 
pregadores evangelistas podem achar o 
testemunho interpessoal muito desafiador. Dê 
a eles um microfone e um palco e eles podem 

pregar o dia todo, mas quando o Espírito pede 
para eles falarem para um estranho numa 
padaria, a história pode ser diferente.

Diálogo: Por que pessoas que podem falar 
com ousadia de um palco “travam” em 
encontros individuais? Você cresce ou luta 
com a situação do um-a-um?

Jesus está interessado na vida de indivíduos. 
De todo o tempo que Ele passou pregando 
para as multidões, o Novo Testamento registra 
Jesus se envolvendo em diálogos no um-a-um 
com a mesma frequência, com pessoas que 
Ele encontrou em suas viagens de ministério, 
e algumas que buscaram intencionalmente 
por Ele. Quer Ele estivesse pregando para as 
multidões sedentas por ouvir as Suas palavras, 
para os líderes religiosos furiosos que tentavam 
surpreendê-lo num erro, ou para uma gama 
diversificada de pessoas - ricos e pobres, 
homens e mulheres, doentes ou sãos, religiosos 
ou não - Jesus partilhava a mesma mensagem 
com poder e convicção.

Podemos aprender várias lições-chave dos 
encontros de Jesus com a mulher samaritana 
em João 4.

1. ESTEJA PREPARADO PARA O 
ENCONTRO
Para a mulher samaritana, esse encontro era 
totalmente inesperado - e potencialmente 
inoportuno - mas Jesus estava pronto para 
conversar com ela, iniciando a conversa a 
partir da necessidade física por água que ela 
tinha. Quantas conversas poderíamos iniciar 
com algo simples de que precisamos? Como 
podemos falar com o encanador que vem 
para consertar nosso chuveiro? Ou o garçom 
servindo nosso café? O doutor nos dando um 
diagnóstico complicado? Há oportunidades 
por toda a nossa volta para falarmos, e ainda 
que o encontro possa surpreender “aquele que 
busca”, deveríamos sempre estar prontos para 
oferecer a esperança que temos em Jesus. 
Mesmo se estivermos exaustos.

2. ESTEJA ENVOLVIDO PESSOAL E 
POSITIVAMENTE
Jesus trata a mulher samaritana com bondade, 
sensibilidade e compaixão. Ele a envolve de 

Advance168



forma genuína na conversa e faz conexões 
pessoais com a vida dela, tanto a partir de 
uma percepção profética, quanto por meio de 
observação simples e atenção à situação que O 
rodeava. Ele revela a verdade com compaixão, 
mostrando-nos que podemos nos envolver num 
diálogo positivo com aqueles com quem nos 
encontramos.

3. ESCUTE ATENTAMENTE
As pessoas sempre terão perguntas sobre 
aquilo que cremos, a diferença que isso faz 
em nossa vida, contradições e hipocrisias 
percebidas, e assim por diante. Em lugar de dar 
se colocar na defensiva com essas perguntas, 
deveríamos simplesmente investir um tempo 
ouvindo bem, para depois oferecer uma 
resposta sincera. Frequentemente, isso implica 
em fazermos as nossas próprias perguntas 
- como Jesus faz com a mulher samaritana. 
As perguntas convidam as pessoas a refletir 
nas ideias que estamos apresentando (e a 
refletir nas ideias delas também), em lugar de 
simplesmente pedir que aceitem o que estamos 
oferecendo por atacado. Jesus era mestre em 
usar perguntas no seu evangelismo, mostrando 
gentilmente às pessoas a fragilidade da 
cosmovisão que possuíam, enquanto oferecia a 
verdade.

4. FAÇA UMA TRANSIÇÃO DO MAL - 
ENTENDIDO PARA A REVELAÇÃO
À princípio, a mulher não entende o que Jesus 
está lhe dizendo (v. 11). Jesus continua até que 
ela experimenta um momento de revelação. 
O mal-entendido e a má interpretação são 
uma parte natural do diálogo humano. Não se 
assuste, apenas continue. Precisamos continuar 
construindo pontes para a outra pessoa até que 
aquilo que estamos falando esteja claro. Essa é 
a nossa responsabilidade, é o Espírito de Deus 
que transforma a compreensão em verdadeira 
revelação.

5. CUIDE PARA QUE O PRINCIPAL SEJA, 
DE FATO, O PRINCIPAL
Teria sido fácil para Jesus se desviar com a 
conversa política e cultural, quando a mulher 
demonstrou preocupação com a adequação 
do seu pedido de água. Em vez disso, Ele 
manteve o principal, sendo o principal, para que 
a conversa a respeito do Evangelho pudesse 
continuar. Em conversas evangelísticas, há 

muitas formas de nos desviarmos, mas nosso 
objetivo (mesmo que tenhamos que fazer 
alguns desvios aqui e ali) é manter a cruz de 
Cristo no centro do nosso diálogo.

6. RECONHEÇA O POTENCIAL NAQUELES 
COM QUEM VOCÊ CONVERSA…
…tanto para receberem o Evangelho, 
quanto para tornarem-se testemunhas 
dele. Os que chegaram recentemente à fé 
são frequentemente os evangelistas mais 
convincentes. Isso deveria ser um desafio 
duplo para nós - que nunca percamos a 
alegria contagiante da nossa salvação - e 
que ela nos inspire para que aqueles a quem 
testemunhamos possam se tornar testemunhas 
de Cristo imediatamente.

Talvez nem todos nós tenhamos um púlpito 
para pregar (ou o chamado e dom para ser 
um “pregador” evangelista), mas somos 
todos chamados a nos engajar com o 
evangelismo. A maior parte dos evangelismos 
envolve conversas interpessoais - pessoas 
crentes conversando com gente que está 
em plena busca. Jesus e seus seguidores 
estavam comprometidos com esse tipo de 
empreendimento, e nós também deveríamos 
estar.

DISCUSSÃO EM GRUPO (20 MIN)
1. Por que é tão importante escutar quando 

estamos falando da nossa fé para as 
pessoas?

2. Como uma conversa evangelística pode 
mudar, dependendo se a pessoa é um 
amigo ou um desconhecido?

3. Como você pode ser mais intencional ao 
buscar oportunidades para conversas 
evangelísticas?

4. Como você pode encorajar e dar suporte 
para aqueles que acham a conversa 
evangelística algo difícil?

“Nossas lutas no evangelismo não são 
primariamente com a metodologia, 
mas acerca de maturidade. Temos um 
coração voltado para Deus? Será que 
nos importamos com as coisas que Deus 
se importa (os perdidos)?  Se temos um 
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ANOTAÇÕES 

coração voltado para Deus, faremos 
qualquer coisa que pudermos para 
avançar os propósitos do seu Reino em 
cada conversa que tivermos com amigos 
descrentes”.

NORMAN & DAVID GEISLER

APLICAÇÃO (5 MIN)
Nessa semana, converse com alguém sobre 
a sua fé como parte de uma conversa do 
dia-a-dia. Pergunte à pessoa se ela tem alguma 
dúvida sobre a sua fé, e mostre que você ficaria 
feliz em conversar, ou pergunte sobre quem a 
pessoa acha que Jesus é e veja onde isso vai 
levar.

ORAÇÃO
Ore para que Deus nos ajude a enxergar e 
agir melhor nas oportunidades em potencial 
ao nosso redor a cada dia, para partilhar 
da sua esperança com aqueles que nos 
cercam. Agradeça a Deus por colocar essas 
oportunidades diante de nós e por se alegrar 
em nos tornar parte daquilo que Ele está 
fazendo no mundo. Ore por aqueles que 
lutam com encontros um-a-um - para que 
Deus os ajude a superar quaisquer medos ou 
ansiedades que possam ter acerca desse tipo de 
evangelismo, e para que nos animemos uns aos 
outros à medida que seguimos em frente.

PRESTAÇÃO DE CONTAS (15 MIN)
Preencham os formulários de prestação de 
contas, partilhem em pares ou em grupos 
pequenos, e orem uns pelos outros.  
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Neste encontro iremos olhar 
para o uso da apologética 
em nosso evangelismo, 
considerando como talvez 
precisemos conhecer 
mais a fundo certas coisas 
sobre as quais o mundo vai 
querer conversar, enquanto 
mantemos o foco na cruz de 
Cristo.

O ENCONTRO EM UMA FRASE
A apologética é uma ferramenta para o 
evangelismo, que procura oferecer uma 
resposta a qualquer pergunta do mundo sobre 
a nossa fé, e uma defesa do Evangelho para 
aqueles que são contrários a ele.

O PANO DE FUNDO DO ENCONTRO
Quando as pessoas têm perguntas, é nossa 
responsabilidade apresentar-lhes respostas 
autênticas que apontam para a verdade de 
quem Jesus é e aquilo que Ele significa para a 
nossa vida.

Apologética cristã significa “uma defesa da 
fé cristã”. A apologética tem suas raízes na 
Bíblia - da palavra apologia em 1 Pedro 3.15 
à construção e entrega do discurso de Paulo 
aos atenienses em Atos 17. A Bíblia apresenta 
mais de um relato de uma apresentação bem 
fundamentada ou criativa da fé cristã em 
resposta a perguntas, preocupações e objeções. 

A tarefa da apologética não é primordialmente 
tornar Deus plausível, mas conectar pessoas à 
autenticidade da esperança que Ele oferece. 
Defendemos nossa fé para que aqueles que a 

questionam possam vir a enxergar sua própria 
realização em Jesus Cristo. A apologética nunca 
vai alcançar esse objetivo por si mesma - só 
Deus, por meio do seu Espírito Santo pode 
salvar - mas ela pode ser uma ferramenta 
poderosa para remover as barreiras que podem 
impedir que as pessoas se envolvam numa 
oportunidade de encontrar a Jesus.

“A apologética não salva; somente Jesus 
Cristo é capaz de fazê-lo. Mas a apologética 
pode - e deve - servir como um João 
Batista, tornando os caminhos retos, 
facilitando as rotas para a cruz de Cristo”.

J. W. MONTGOMERY

A apologética se constitui na defesa contra 
as tentativas intelectuais e espirituais de 
remover Jesus do seu trono. Pode levar a 
conversas desafiadoras, mas precisamos nos 
lembrar que o objetivo da apologética não é 
ofender pessoas, mas expor as limitações de 
qualquer alternativa a Cristo. A apologética 
não está limitada ao evangelismo, mas pode 
desempenhar um papel-chave em nosso 
discipulado.

GUIA DO ENCONTRO

COLOCANDO O PAPO EM DIA (10-20 
MIN)
Separem um tempo para bater papo uns com 
os outros, partilhar histórias, encorajamento, 

ENCONTRO DOIS  
EVANGELISMO PRÁTICO
- APOLOGÉTICA
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feedback das oportunidades e qualquer outra 
coisa que sirva de encorajamento para o 
grupo. Para grupos menores, peça para cada 
pessoa partilhar uma vitória e uma luta desde 
o último encontro. Para grupos maiores, peça 
para quatro ou cinco pessoas partilharem um 
testemunho específico desde o último encontro.

ORAÇÃO
Ore dedicando esse tempo ao Senhor e pelas 
situações positivas ou desafiadoras que 
surgiram no tempo de bate-papo.

ENSINO (20-30 MIN)
Aborde o material de ensino a seguir da 
forma que desejar, seja lendo palavra por 
palavra, ou trabalhando dentro de sua própria 
apresentação. 

“Antes, santifiquem Cristo como Senhor no 
coração. Estejam sempre preparados para 
responder a qualquer que lhes pedir a razão 
da esperança que há em vocês. Contudo, 
façam isso com mansidão e respeito”.

1 PEDRO 3.15-16 (NVI) 

Pedro nos chama a estarmos preparados 
para dar uma resposta a todo aquele que nos 
pergunta porque temos a esperança que temos. 
A princípio, deveríamos ser capazes de explicar 
o Evangelho com clareza, mas quando nos 
fazem mais perguntas, deveríamos investir um 
tempo para respondê-las de forma ponderada e 
significativa.

As perguntas filosóficas fundamentais são 
normalmente as mais difíceis de responder - 
perguntas como: “Por que estamos aqui?”, ou 
“De onde viemos?” ou “Qual o sentido da vida? 
“O Evangelho tem resposta para cada uma 
delas, mas elas normalmente não se apresentam 
diretamente. Com mais frequência, as pessoas 
nos pedem para dar a nossa opinião sobre a 
resposta cristã a assuntos como sexualidade, 
gênero ou aborto. Talvez alguém lhe peça para 
defender posições tradicionais da fé contra 
a compreensão científica moderna - como 
defender o relato da criação de Gênesis à luz da 
Teoria da Evolução. Outras perguntas podem 
explorar questões sobre o caráter de Deus - por 

exemplo: “Por que um Deus bom permite o 
sofrimento?”

Diálogo: Que tipo de perguntas 
desafiadoras à sua fé você já ouviu? 
Quão preparado você se sentiu para 
respondê-las?

O fato da apologética não salvar ninguém é algo 
bom - caso contrário, a responsabilidade da 
salvação recairia na força dos nossos próprios 
argumentos! A apologética pode ajudar as 
pessoas a abandonar um pensamento errado 
rumo a um pensamento correto, mas é o próprio 
Deus que irá trazer uma pessoa à vida quando 
ela ouvir e responder ao chamado dele por 
intermédio do nosso testemunho.

É como se estivéssemos em pé com aqueles 
para quem testemunhamos numa estrada, e 
no extremo oposto dela estivesse a cruz vazia 
de Cristo. Ao longo da estrada há buracos, 
barreiras, muros, detritos, objetos pontiagudos, 
e assim por diante. A própria cruz quase não 
pode ser vista por causa de uma densa neblina. 
A apologética é um meio pelo qual podemos 
ajudar uma pessoa a viajar por essa estrada, 
desviando dos detritos, tapando os buracos, 
derrubando paredes, removendo barreiras 
e dissipando a neblina para tornar a viagem 
mais fácil. Nós desejamos ajudar a pessoa a 
se aproximar da cruz, pois é onde ela pode 
encontrar o Jesus ressurreto e confessá-lo 
como Senhor de sua vida. A apologética existe 
simplesmente para abrir caminho para que a 
pessoa que ainda não crê possa encontrar a 
verdade e crer. 

Temos aqui quatro coisas que precisamos 
considerar e com as quais precisamos nos 
comprometer para o sucesso na apologética:

1. ENVOLVA-SE COM O PODER DA 
PREPARAÇÃO
Para alguns, a apologética se tornará o enfoque 
central de seu esforço evangelístico - então 
estudar teologia, filosofia, as ciências, história, 
atualidades, religiões mundiais e outros 
tópicos se tornará uma dieta necessária. Para 
outros, é sábio manter-se a par dos tipos de 
tópicos que surgem em nossas conversas, 
especialmente quando sabemos que alguém 
possui um interesse particular. Isso para não 
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falar do nosso compromisso normal de nos 
banquetear diariamente com a Palavra de 
Deus para crescer em entendimento dele e 
da verdade que Ele revelou em sua Palavra. A 
preparação nesse sentido não é simplesmente 
preparar-se para falar sobre Deus para o 
mundo, mas nos preparar para adorá-lo, de 
forma eficaz, dia-a-dia. Apologética tem a ver 
com discipulado, não apenas com evangelismo.

2. COMPROMETA-SE COM O PODER DA 
ORAÇÃO
Assim como em todas as formas de 
evangelismo, a oração é essencial. Quando se 
trata de apologética, além de orar para que 
Deus se revele às pessoas com as quais estamos 
falando, precisamos pedir que Ele nos ajude 
a responder as perguntas com mansidão e 
respeito (como Pedro nos diz). Falamos com 
mansidão à pessoa que está diante de nós, 
mas com respeito a Deus - para não querermos 
agradar ao mundo com a nossa resposta, mas 
sim representar a Deus com integridade.

3. RECONHEÇA O PODER DA HUMILDADE
Arrogância e agressividade raramente são 
qualidades úteis e atraentes. Responder uma 
pergunta com convicção não significa que 
você precisa atirar a humildade pela janela. 
Ser humilde ao responder para a pessoa com 
quem estamos conversando não significa que 
precisamos sacrificar nossas convicções no 
altar do politicamente correto ou da conversa 
educada. Humildade significa que estamos 
preparados para aceitar que não sabemos tudo. 
Às vezes, simplesmente dizer: “Boa pergunta, 
não sei como responder”, é a melhor resposta 
que podemos dar - os caminhos de Deus são 
mais altos do que os nossos caminhos (Isaías 
55.8-9), e “agora vemos apenas um reflexo 
obscuro, como por um espelho” (1 Coríntios 
13.12). Mas por meio do que Deus revelou acerca 
de Si mesmo, podemos encontrar sentido em 
nossa existência ao explorar Sua revelação - 
tirando conclusões sobre a verdade que ela nos 
oferece, vivendo e falando de acordo com ela.

4. FAÇA USO DO PODER DE UMA 
PERGUNTA
Em primeiro lugar, deveríamos deixar claro para 
as pessoas que elas podem nos fazer perguntas. 
Estar feliz por responder perguntas sem ficar 
ofendido cria oportunidades fantásticas para o 

diálogo, especialmente com aqueles que podem 
estar hesitantes ou com medo de perguntar 
algo que é importante para eles. Em segundo 
lugar, não deveríamos ter medo de fazer 
nossas próprias perguntas. Não se trata de usar 
perguntas inteligentes para deixar as pessoas 
com um pé atrás, mas para mostrar com 
brandura a fragilidade dos seus preconceitos 
e pensamentos. Jesus era mestre em fazer 
perguntas enquanto ministrava, fazendo 
significativamente mais perguntas do que Ele 
mesmo respondia!

Ninguém jamais entrou no Reino de Deus 
por ser por nós convencido, ou tornou-se um 
seguidor de Jesus apenas por ter perdido um 
debate. Mas um diálogo apologético gentil 
e respeitoso pode ajudar a fazer as pessoas 
caminharem um pouco mais na estrada que leva 
à cruz, ao nos comprometermos a nos engajar 
intencionalmente nos assuntos que interessam 
às pessoas, como parte da nossa apresentação 
do Evangelho para elas.

DISCUSSÃO EM GRUPO (20 MIN)
1. Por que é tão importante levar as perguntas 

à sério?

2. Quais são as limitações da apologética?

3. Você se sente preparado para responder às 
perguntas que surgem no seu evangelismo?

4. Como estudar apologética pode ser algo 
que nos conduz à adoração?

“A apologética é um recurso; é o apologeta 
que deve fazer as conexões com a vida de 
pessoas reais num mundo moderno. Sem 
essa conexão, as teorias continuam sendo 
teorias, ideias abstratas continuam pairando 
no ar, não fundamentadas nas realidades 
da vida”.

ALISTAIR MCGRATH

APLICAÇÃO (5 MIN)
Separe algum tempo para pensar em algumas 
das seguintes perguntas comuns sobre a 
fé cristã e explore com você poderia ajudar 
alguém em sua jornada a partir de sua primeira 
pergunta até a cruz de Cristo.
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ANOTAÇÕES 

• Quem criou Deus?
• A Ciência desmente o Cristianismo?
• E a teoria do Big-Bang e da evolução?
• Se Deus é bom, por que Ele permite o 

sofrimento no mundo?
• A Bíblia está cheia de erros e contradições?
• Se Deus é real, por que Ele não se revela logo 

ao mundo?
• Não existe nenhuma verdade absoluta, então 

não deveríamos acreditar no que queremos?
• Eu sou uma pessoa boa. Por que Deus me 

mandaria para o inferno só porque não creio 
que Ele existe?

• Por que o Cristianismo em lugar de outra 
religião?

• Você realmente acredita em milagres?

ORAÇÃO
Orem juntos pedindo pela sabedoria dos céus à 
medida que tentamos responder às perguntas 
e preocupações do mundo com humildade e 
amor, enquanto representamos a Deus com 
integridade e ousadia. Orem por mentes abertas 
e corações receptivos naqueles a quem falamos, 
e agradeça que mesmo havendo respostas 
sólidas e fundamentadas a serem partilhadas, a 
obra salvífica de Deus não depende, em última 
análise, da nossa capacidade de responder bem 
às perguntas desafiadoras.

PRESTAÇÃO DE CONTAS (15 MIN)
Preencham os formulários de prestação de 
contas, partilhem em pares ou em grupos 
pequenos, e orem uns pelos outros. 
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ENCONTRO TRÊS  
EVANGELISMO PRÁTICO - CRISE
Este encontro explora como 
podemos ser sensíveis a 
uma crise em andamento, 
ao atender às necessidades 
práticas, enquanto nos 
mostramos sempre prontos 
a demonstrar e proclamar 
a esperança do Evangelho, 
mesmo diante dos fatos mais 
difíceis, caóticos e confusos 
da vida.

O ENCONTRO EM UMA FRASE
O evangelismo não deveria ser colocado em 
“pausa” quando uma crise acontece: antes, 
devemos continuar sendo embaixadores da paz 
no mundo, mantendo a esperança do Evangelho 
no centro das nossas palavras e ações, 
enquanto atendemos às necessidades de outros 
que passam por crises.

O PANO DE FUNDO DO ENCONTRO
Na metade do século III, o império romano foi 
devastado pela Peste de Cipriano. Enquanto 
milhares de pessoas morriam diariamente, as 
pessoas começaram a agir cruelmente, até 
mesmo sem compaixão com os membros 
de sua própria família. O medo é uma força 
poderosa que pode levar as pessoas a agirem 
de formas terríveis, à medida que o instinto de 
sobrevivência toma conta.

Durante esse momento conturbado, um grupo 
de pessoas começou a se posicionar de forma 
diferente do restante da população em pânico 
- os cristãos. Essa seita relativamente nova de 
crentes religiosos encarou o horror da praga 
com um espírito diferente daqueles ao seu redor 

- agindo em amor e esperança, em vez de medo 
e desespero. Os cristãos cuidavam dos doentes, 
e até assumiram a responsabilidade por enterrar 
os mortos, tudo isso enquanto asseguravam 
aos afetados por essa doença confusa e 
aterrorizante da esperança eterna encontrada 
por meio da fé em Jesus Cristo. Enquanto a 
Peste de Cipriano quase destruiu o poderoso 
Império Romano, a reação dos cristãos fiéis 
significou que essa pandemia terrível ajudou 
de forma significativa a disseminação do 
Evangelho pela Europa.

Quando a Peste Negra atingiu o mesmo 
continente no século XIV, seus efeitos foram 
ainda mais mortais. Catarina de Siena seguiu 
as pegadas daqueles primeiros cristãos ao 
oferecer compaixão de forma prática e a 
esperança do Evangelho enquanto o mundo 
ao seu redor desmoronava. Os sofrimentos de 
Catarina foram deixados de lado em benefício 
dos outros, alcançados pela capacitação e a 
nova perspectiva da completa submissão à 
vontade de Deus.

“Seus olhos não verão nada que pareça 
impossível, ou os sofrimentos que poderão 
vir, mas apenas a luz da fé, e nessa luz todas 
as coisas são possíveis; e lembre-se, Deus 
nunca nos dá fardos que não possamos 
suportar”.

CATARINA DE SIENA

Quando Martinho Lutero se viu diante da 
peste bubônica mortal na pequena cidade de 
Wittemberg, sua reação não foi fugir como 
muitos clérigos fizeram, mas chegar mais perto 
daqueles que passavam necessidades. Para 
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Lutero, não era simplesmente: “O que Jesus 
faria?”, mas “O que nós faríamos se Jesus 
estivesse passando necessidade?”

“Todos gostariam de ser ousados e 
destemidos; ninguém iria fugir, mas todos 
viriam correndo. E mesmo assim, eles não 
ouvem o que o próprio Cristo diz: ‘Como 
você fez a um destes pequeninos, você fez 
a mim’. Ao falar do maior mandamento, Ele 
diz: ‘O outro mandamento é semelhante 
a este, amarás o teu próximo como a ti 
mesmo’. Ali você ouve que o mandamento 
de amar o seu próximo é igual ao maior 
mandamento, de amar a Deus, e que aquilo 
que você faz ou deixa de fazer para o seu 
próximo significa que você está fazendo o 
mesmo para Deus. Se você deseja servir a 
Cristo e esperar nele, muito bem, você tem 
seu próximo doente ao seu lado. Vá até ele 
e sirva-o, e você certamente encontrará 
Cristo nele”.

MARTINHO LUTERO

O pastor e teólogo Dietrich Bonhoeffer deixou 
sua terra natal, a Alemanha, em junho de 1939, 
a pedido de amigos, para escapar dos perigos 
do partido nazista, apenas para retornar no 
mês seguinte, percebendo claramente que ele 
tinha cometido um engano ao sair de sua nação 
naquele momento que ela tanto precisava de 
ajuda.

“Eu preciso atravessar este período difícil da 
nossa história nacional com o povo cristão 
na Alemanha. Não terei qualquer direito de 
participar da reconstrução da vida cristã 
na Alemanha depois da guerra se eu não 
participar das provações desse momento 
com o meu povo”.

DIETRICH BONHOEFFER

Bonhoeffer sabia que seu testemunho e 
integridade cristãos seriam comprometidos 
depois da crise se ele não tivesse ficado firme 
durante a crise. Era uma decisão que poderia 
custar sua própria vida - e o legado daquela 
vida continua vivo até hoje. Bonhoeffer resiste à 
análise da História como um homem que viveu 
confiando completamente na esperança que 
pregava, pagando continuamente o preço de 
seguir a Jesus.

Os cristãos ao longo da História têm seguido 
o exemplo de seu Salvador, que diante da 
maior crise de toda a História - a rebelião da 
humanidade contra Deus - entrou de cabeça 
no caos do pecado e da morte, para trazer 
a esperança da paz a todos os que confiam 
em Sua verdade (João 16.33). E Jesus corre 
conosco nas crises de hoje enquanto seguimos 
em Seu poder para oferecer ao mundo a paz 
duradoura do Seu Evangelho (Mateus 28.18-20).

GUIA DO ENCONTRO
COLOCANDO O PAPO EM DIA (10-20 
MIN)
Separem um tempo para bater papo uns com 
os outros, partilhar histórias, encorajamento, 
feedback das oportunidades e qualquer outra 
coisa que sirva de encorajamento para o 
grupo. Para grupos menores, peça para cada 
pessoa partilhar uma vitória e uma luta desde 
o último encontro. Para grupos maiores, peça 
para quatro ou cinco pessoas partilharem um 
testemunho específico desde o último encontro.

ORAÇÃO
Ore dedicando esse tempo ao Senhor e pelas 
situações positivas ou desafiadoras que 
surgiram no tempo de bate-papo.

ENSINO (20-30 MIN)
Aborde o material de ensino a seguir da 
forma que desejar, seja lendo palavra por 
palavra, ou trabalhando dentro de sua própria 
apresentação. 

“E Saulo estava ali, consentindo na morte de 
Estêvão. Naquela ocasião desencadeou-se 
grande perseguição contra a igreja em 
Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, 
foram dispersos pelas regiões da Judéia 
e de Samaria. Alguns homens piedosos 
sepultaram Estêvão e fizeram por ele 
grande lamentação. Saulo, por sua vez, 
devastava a igreja. Indo de casa em casa, 
arrastava homens e mulheres e os lançava 
na prisão. Os que haviam sido dispersos 
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pregavam a palavra por onde quer que 
fossem”.

ATOS 8.1-4 (NVI)

A crise pode vir a qualquer momento. Quer 
seja um desastre natural, uma doença, um 
colapso financeiro, uma tragédia pessoal… a 
lista de desafios em potencial continua. Quando 
a crise chega, as pessoas podem entrar em 
pânico, o medo toma conta e a esperança 
pode desaparecer rapidamente. Se cremos 
que o Evangelho é a fonte de esperança e 
paz verdadeiras, então como deveríamos 
reagir nos tempos de crise de forma a usar as 
circunstâncias como oportunidades para o 
Evangelho? 

A ideia de alavancar uma crise pode parecer 
desastrosa ou inapropriada. Mas não estamos 
falando de tirar proveito ou ganho pessoal. 
Como igreja, estamos buscando fazer o Reino 
ganhar: a glória de Deus é o nosso objetivo.

Quando Deus é glorificado em nossa vida 
e ações, o mundo se aproxima da completa 
realidade da paz para a qual fomos criados e 
um dia conheceremos perfeitamente no reino 
eterno (Apocalipse 21.1-7). Em vez de sermos 
oportunistas para benefício próprio, buscamos 
oportunidades para o ganho do Reino de Deus, 
o reino onde os pobres e os enlutados serão 
abençoados e confortados. O evangelismo de 
palavras e ações é a resposta mais apropriada 
para qualquer crise, assim como o anúncio e a 
demonstração de que existe esperança.

Quando a grande perseguição que Lucas 
descreve em Atos 8 estourou em Jerusalém, a 
igreja primitiva se achava espalhada e em crise. 
Em vez de se remoer em autopiedade ou se 
esconder, Lucas nos diz que eles proclamavam 
o Evangelho por onde quer que fossem. De 
todas as histórias em Atos sobre a atividade 
evangelística dos apóstolos e outros líderes 
como Estêvão e Filipe, é esse detalhe fácil 
de passar despercebido que melhor revela a 
resposta da igreja como um todo aos tempos de 
crise. Quer em tempo ou fora de tempo, a igreja 
precisa priorizar a proclamação do Evangelho 
como uma demonstração da nossa confiança 
em sua verdade, para que o mundo possa 
conhecer a verdade do Evangelho (2 Timóteo 
4.1-2).

Há inúmeras vezes ao longo da História em 
que a resposta dos cristãos à crise afetou 
diretamente a percepção do mundo em 
relação à fé em Jesus Cristo. Por meio das 
pragas, fomes, perseguições, guerras e crises 
econômicas, a História pinta um quadro muito 
claro: onde quer que os cristãos tenham sido 
vistos em ação, altruísta e alinhados com a 
esperança eterna do céu e o poder do Espírito, a 
fé em Jesus se espalhou rapidamente e a igreja 
cresceu.

Para fornecer a genuína esperança do 
Evangelho em tempos de crise, precisamos ser 
intencionais, tanto em nosso caráter, quanto 
em nossas ações. Temos a seguir cinco formas 
práticas para refletir as cinco características 
principais do evangelista durante os tempos de 
crise.

1. COMPROMETA-SE EM ORAÇÃO 
(EVANGELISTAS QUE ORAM)
Ser um evangelista que ora é saber que Deus é 
digno de confiança (Salmo 100:5), ouve a nossa 
oração (1 Pedro 3.12), não é indiferente ao nosso 
sofrimento (2 Coríntios 1.3-4) e nos capacita 
para fazer boas obras para a Sua glória (Efésios 
2.10). Nosso evangelismo deve sempre ser feito 
no poder de Deus, por meio de uma vida de 
oração.

Devemos falar com Deus. Deveríamos 
reconhecer Sua identidade, adorá-lo por quem 
Ele é, agradecê-lo em todas as coisas e crescer 
na confiança de que Ele é sempre bom. Ao 
confessar nossas falhas e medos, recebemos o 
perdão do Senhor e Sua graça para nos mover 
além da nossa fraqueza. Ao pedir que Ele traga 
paz para o caos da crise, ministramos àqueles 
em necessidade, e Ele nos usa para a Sua glória.

Devemos ouvir a Deus, separando tempo para 
confiar na Sua sabedoria, direção e inspiração 
ao nos aproximarmos de circunstâncias 
desafiadoras e complexas, trazendo seu 
Evangelho para as suportar. 

Devemos nos mover com Deus como seus 
embaixadores, com a oração sendo o alicerce 
de todas as nossas atividades enquanto 
seguimos, e sendo uma oferta da atividade para 
aqueles com quem nos envolvemos.
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Diálogo: De quais crises você está ciente 
hoje? Como podemos orar melhor PELA 
situação, e COM aqueles que têm sido 
afetados? (Iremos orar por essas situações 
no tempo de oração ao final desse 
encontro).

2. OFEREÇA AJUDA (EVANGELISTAS 
COMPROMETIDOS)
Mesmo aqueles que não creem em Deus podem 
receber uma oferta de oração como um ato 
de amor e bondade, mas é bem provável que 
soe vazio se estiver separado de uma oferta 
para satisfazer suas necessidades práticas. 
Durante e após os tempos de crise, as pessoas 
precisam de ajuda prática. Enquanto nosso 
evangelismo se baseia numa comunicação 
verbal do Evangelho, nosso testemunho mais 
amplo baseia-se em viver vidas transformadas 
e expressar o amor e a compaixão de Cristo 
a quem nos rodeia. Significa ser prático, 
satisfazer necessidades como se estivéssemos 
satisfazendo as necessidades do próprio 
Jesus (Mateus 25.40). As pessoas precisam 
de algumas compras e alguns suprimentos 
da farmácia? Eles precisam de uma limpeza 
em casa, do seu jardim arrumado ou de uma 
refeição preparada? Será que apreciariam 
alguma companhia e conversa, ou uma carona 
para algum lugar?

Qual a melhor forma de descobrir o que as 
pessoas precisam? Perguntando! O simples ato 
de ouvir as pessoas antes de começarmos com 
nossas suposições ou com uma apresentação 
do Evangelho pode ser muitas vezes 
transformador para um futuro diálogo sobre 
Jesus. Ao nos comprometermos e ouvir e a 
suprir as necessidades que se nos apresentam, 
as oportunidades de explicar a história de Jesus 
geralmente virão em seguida.

3. PROCLAME A ESPERANÇA 
(EVANGELISTAS QUE ENSINAM A 
BÍBLIA)
Enquanto ajudamos de forma prática aqueles 
que precisam, devemos procurar oportunidades 
para explicar a história do Evangelho. 
Juntamente com nossas ações, a poderosa 
verdade do Evangelho oferece cura e esperança 
no nível mais profundo da necessidade humana 
- que não é físico, mas espiritual (Mateus 10.28; 
Mateus 16.26).

É crucial permanecermos atentos, humildes e 
compassivos quando partilhamos do Evangelho 
em meio à crise. Isso não significa diluirmos 
a verdade, mas estarmos preparados para 
nos envolver de forma significativa com as 
preocupações e dúvidas do mundo real, para 
que as boas novas continuem sendo boas novas. 
O coração das pessoas está aberto em tempos 
de crise, então precisamos estar preparados 
para trazer clareza em meio à confusão, 
ajudando as pessoas a perceber que, mesmo 
enquanto a crise os envolve, existe um firme 
fundamento sobre o qual podemos edificar 
nossa vida, o que nos ajudará a enfrentar 
qualquer tempestade (Mateus 7.24-27).

Diálogo: Para quais desafios precisamos 
estar preparados à medida que falamos de 
Jesus num tempo de crise?

4. PRIORIZE A COMUNIDADE 
(EVANGELISTAS QUE PRESTAM CONTAS)
Ao longo da caminhada com o Advance, temos 
nos acostumados a nos cobrar uns aos outros, 
fazendo perguntas pontuais e caminhando 
juntos de forma intencional. Em tempos de 
crise, somos lembrados da importância de não 
nos isolarmos em nossa própria comunidade, 
ignorando as necessidades dos outros ao nosso 
redor. Vamos continuar suportando uns aos 
outros, priorizando as necessidades dos outros 
como uma parte fundamental da nossa vida 
cristã e, por extensão, do nosso evangelismo 
- não esquecendo que a raiz do nosso 
evangelismo encontra-se no mandamento 
duplo de amar a Deus e amar ao nosso próximo.

A prestação de contas não se restringe às 
nossas experiências de tentação e a nossa vida 
devocional. Ela também deveria abrir espaço 
para a reflexão para a nossa reação aos desafios 
da justiça, ajuda aos necessitados, nossa 
abordagem para com o meio ambiente, e outras 
questões que afetam diretamente a forma como 
amamos o nosso próximo.

5. ENCORAJE DE FORMA PRÁTICA 
(EVANGELISTAS QUE INSPIRAM)
Nosso trabalho como evangelistas é 
incentivar continuamente a igreja para ser 
uma testemunha das boas novas. Durante um 
tempo de crise, deveríamos tomar a iniciativa 
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de reafirmar continuamente o Evangelho para a 
igreja, de forma que os irmãos e irmãs em Cristo 
sejam lembrados da esperança que ele oferece 
para o mundo. Alguns na igreja talvez pensem 
ser inapropriado ou oportunista proclamar 
o Evangelho nesses tempos de crise. Nossa 
tarefa é realinhar esse pensamento onde for 
necessário, e encorajar a igreja a oferecer em 
oração a paz do Evangelho para um mundo 
caótico o tempo todo.

Diálogo: Como podemos conduzir a igreja 
a priorizar o evangelismo em tempos de 
crise?

Satanás adora nos prender com o medo e nos 
tornar ineficazes, enfraquecendo-nos em nosso 
propósito como portadores da esperança. Em 
sua famosa carta para Johann Hess sobre se 
os cristãos deveriam fugir da crise (no caso 
dele, a praga) ou ficar e ajudar, Martinho Lutero 
propôs a seguinte oração contra os esquemas 
de Satanás e como uma potente segurança da 
supremacia de Deus:

“Vá embora, seu demônio, com seus 
terrores! Só porque você detesta isso, vou 
te irritar indo mais rápido para ajudar meu 
vizinho doente. Não vou prestar atenção 
em você… Se Cristo derramou Seu sangue e 
morreu por mim, por que eu não deveria me 
expor a alguns perigos menores em nome 
dele, apesar dessa débil praga? Se você é 
capaz de aterrorizar, Cristo é capaz de me 
fortalecer. Se você é capaz de matar, Cristo 
é capaz de me conceder vida. Se você tem 
veneno em suas presas, Cristo tem um 
remédio muito mais forte. Será que o meu 
querido Cristo, com Seus preceitos, Sua 
bondade e todo o Seu encorajamento, não 
deveria ser muito mais importante no meu 
espírito que você, diabo malandro, com seus 
falsos horrores na minha carne fraca? Deus 
me livre! Afaste-se, diabo. Aqui está Cristo, 
e aqui estou eu, Seu servo nesta obra. Que 
Cristo prevaleça! Amém”.

MARTINHO LUTERO

O medo e o caos não prevalecem. Vamos dizer 
ao mundo o nome daquele que já venceu.

DISCUSSÃO EM GRUPO (USE UM 
TEMPO EXTRA, SE PUDER)
1. Onde começa a nossa responsabilidade 

e onde ela termina ao atendermos às 
necessidades das pessoas nas crises?

2. Como você combate seus próprios medos 
em tempos de crise?

3. Você pode pensar num exemplo de como 
seu evangelismo se tornou mais eficaz 
durante uma crise?

“Você precisa viver com as pessoas para 
conhecer os seus problemas, e viver com 
Deus para resolvê-los”.

P. T. FORSYTH

ORAÇÃO
“Senhor, ajuda-nos nos tempos de crise. 
Ajuda-nos a estarmos atentos às necessidades, 
a sermos compassivos em nossa resposta, 
e acima de tudo, a confiar em Ti diante das 
incertezas. Perdoa-nos quando deixamos de 
confiar em Ti e ajuda-nos a superar o medo que 
nos impede de viver como o Senhor gostaria. 
Capacita-nos a sermos pessoas de esperança e 
paz para um mundo mergulhado no caos. Que 
sejamos fiéis no proclamar do teu Evangelho em 
todas as situações, e intencionais na forma de 
atender na prática às necessidades das pessoas 
em tempos de aflição. Que a Sua bondade seja 
revelada em nosso evangelismo e testemunho. 
Amém”.

Separe um tempo para orar por áreas 
específicas de crises que tratamos 
anteriormente neste encontro.

 APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 
(15 MIN)
Às vezes, as crises vêm em grande escala, 
como um desastre natural ou uma pandemia. 
Outras vezes, as crises atingem pessoas e 
circunstâncias familiares, e não é menos difícil 
elas lidarem com essas crises. Separe um tempo 
para pensar no que está acontecendo de forma 
global, local e individual no mundo ao seu redor, 
e para pensar como você pode aplicar as cinco 
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ações de evangelismo durante as crises a essas 
situações que abordamos neste encontro. 
Depois que tiver identificado algumas áreas de 
crise, e como você pode propor a esperança 
do evangelho em meio a elas e através delas, 
preste contas para os outros acerca do que 
você fará para ser sensível a elas nas semanas 
seguintes.

Preencham os formulários de prestação de 
contas, partilhem em pares ou em grupos 
pequenos, e orem uns pelos outros.
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Este encontro expande um 
pouco mais o Encontro do 
Ano Um acerca de oração, 
explorando como podemos 
usar a oração na preparação e 
participação no evangelismo. 

O ENCONTRO EM UMA FRASE
A oração é vital para o evangelismo, tanto 
enquanto nos preparamos para o evangelismo 
quanto como uma ferramenta para o 
evangelismo, enquanto participamos da grande 
comissão.

O PANO DE FUNDO DO ENCONTRO
Não ter a ferramenta correta para o trabalho 
pode ser frustrante. Quando se trata do 
evangelismo, não há falta de “ferramentas” 
fornecidas para ajudar a tornar a igreja eficaz 
em seu testemunho. Por mais úteis que 
essas ferramentas possam ser, entretanto, 
provavelmente não chegaríamos a sugerir que 
um único recurso em particular seja essencial 
para a tarefa do evangelismo. 

Mas há algumas “ferramentas” para o 
evangelismo que transcendem qualquer recurso 
que possamos produzir. Sua eficácia muda com 
o contexto ou a cultura. Essas ferramentas são 
essenciais para o evangelismo porque afetam 
diretamente a fidelidade do nosso testemunho e 
o fruto que dele resulta. 

Na realidade, essas “ferramentas” são, na 
verdade, práticas espirituais - e como todas 
as práticas espirituais, elas são intensamente 
potentes e práticas. As práticas espirituais 
podem ser facilmente negligenciadas quando 

se trata do evangelismo, talvez porque já nos 
esquecemos do seu valor prático.

Ao longo de três encontros do Grupo de 
Avanço, vamos considerar três práticas 
espirituais - a oração, o ouvir e a ação de graças.

No Ano Um, nós exploramos a relação entre 
a oração e o evangelismo em três formas 
primordiais. 

Primeiro, como parte do processo pelo qual 
podemos crescer na maturidade como filhos de 
Deus e discípulos de Jesus Cristo, que ajudam 
outros a crescer da mesma forma (Efésios 
4.14-16).

Segundo, como a forma pela qual o poder de 
Deus pode abrir oportunidades de testemunho 
e operar por nosso intermédio, e transformar 
nosso evangelismo de mero marketing da nossa 
fé para um mover corações da morte para a vida 
(Colossenses 4.2-6).

Terceiro, como a forma pela qual podemos estar 
preparados com a armadura espiritual para 
nos defender dos ataques do inimigo à medida 
que vamos para as linhas de frente da batalha 
espiritual, e para abrir os olhos de qualquer 
um que possa estar sendo enganado por seus 
próprios estratagemas, para que possa ver e 
conhecer a luz de Jesus (Efésios 6.10-20).

Com essas três coisas em mente, vamos 
expandí-las neste encontro, para pensar na 
prática em como devemos orar em preparação 
para o evangelismo, e como deveríamos orar 
enquanto participamos dele.

ENCONTRO QUATRO  
AS FERRAMENTAS NEGLIGENCIADAS
DO EVANGELISMO - ORAÇÃO
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GUIA DO ENCONTRO

COLOCANDO O PAPO EM DIA (10-20 
MIN)
Separem um tempo para bater papo uns com 
os outros, partilhar histórias, encorajamento, 
feedback das oportunidades e qualquer outra 
coisa que sirva de encorajamento para o grupo. 

ORAÇÃO
Ore dedicando esse tempo ao Senhor e pelas 
situações positivas ou desafiadoras que 
surgiram no tempo de bate-papo.

ENSINO (20-30 MIN)
Aborde o material de ensino a seguir da 
forma que desejar, seja lendo palavra por 
palavra, ou trabalhando dentro de sua própria 
apresentação. 

“Orem no Espírito em todas as ocasiões, 
com toda oração e súplica; tendo isso 
em mente, estejam atentos e perseverem 
na oração por todos os santos. 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, pelo qual sou 
embaixador preso em correntes. Orem 
para que, permanecendo nele, eu fale com 
coragem, como me cumpre fazer”.

EFÉSIOS 6.18-20 (NVI)

Pode parecer estranho a oração estar em 
primeiro lugar na lista das ferramentas 
negligenciadas do evangelismo. A verdade é: 
mesmo que a nossa vida de oração possa estar 
prosperando em geral, nosso entusiasmo para 
levantar e seguir com o evangelismo pode nos 
fazer negligenciar a necessidade de semear o 
Evangelho espiritualmente. 

“A oração é essencial para o evangelismo: 
Apenas Deus pode mudar o coração 
de alguém que está em rebelião contra 
Ele. Não importa a lógica dos nossos 
argumentos ou quão fervorosos sejam 

nossos apelos, nossas palavras não terão 
qualquer efeito a menos que o Espírito de 
Deus prepare o caminho”.

BILLY GRAHAM

A oração desempenha um papel, tanto no 
caminho que preparamos para o evangelismo, 
quanto na forma como participamos do 
evangelismo. 

PREPARAÇÃO
Poder

Quando oramos, colocamos o poder em seu 
devido lugar - nas mãos de Deus, o único que 
tem poder para salvar (Romanos 1.16). Pedimos 
que Deus aja além das nossas limitações, 
amolecendo corações, revelando-se por 
meio de nosso testemunho, agindo de forma 
miraculosa, e salvando. A oração nos habilita a 
seguir como pessoas devidamente habilitadas. 

Confissão 

Devemos ser um povo santo que leva uma 
mensagem santa, mas não somos perfeitos. 
Para parafrasear William Secker, não 
deveríamos cair na armadilha de corar diante 
da confissão mais do que coramos diante os 
pecados que cometemos. Ao cometermos erros 
e ficarmos aquém do padrão de Deus, podemos 
confessá-los ao nosso Senhor e desfrutar do 
Seu perdão e restauração. A oração permite 
que mensageiros imperfeitos prossigam como 
portadores da mensagem mais santa que existe.

Transformação

Se Jesus não faz qualquer diferença em nossa 
vida, então o Evangelho que proclamamos não 
possui integridade. Sim, iremos cometer erros, 
mas não queremos continuar repetindo os 
mesmos erros reiteradamente. Não precisamos 
ser perfeitos para partilhar as boas novas, 
mas precisamos estar experimentando algo 
dos seus efeitos transformadores em nossa 
vida para que ela seja revelada como verdade. 
D. L. Moody disse: “A Bíblia não nos foi dada 
para informação, mas para transformação”. 
Nosso evangelismo não diz respeito a 
partilhar informação, mas sim convidar 
outros para a mesma transformação que nós 
experimentamos. A oração nos capacita a 
prosseguir como pessoas transformadas. 
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Provisão

Há muitas orações de súplica que podemos 
fazer quando se trata de evangelismo, mas 
talvez a melhor delas seja por oportunidades: 
“Deus, dá-me oportunidades de partilhar 
minha fé hoje”. Quando aproveitamos essas 
oportunidades podemos orar pela provisão 
de ousadia, compaixão, clareza, sabedoria e 
mais. A oração nos permite aproveitar cada 
oportunidade como pessoas.

Diálogo: A sua vida de oração possui 
essas características?

Ao falharmos para nos preparar para o 
evangelismo em oração, estamos nos 
preparando para falhar no evangelismo. Isso 
não significa que a oração garante que o nosso 
evangelismo irá levar a decisões imediatas 
quanto a seguir a Jesus, mas significa que 
seremos levados a um testemunho mais fiel da 
Sua verdade.

PARTICIPAÇÃO
Há muitas formas de usarmos a oração como 
um elemento prático do nosso evangelismo, 
mas as duas seguintes são um bom começo.

Caminhadas de Oração

O que poderia acontecer se fizéssemos uma 
caminhada ao redor da nossa vizinhança 
enquanto oramos, pelo menos uma vez por 
mês? Ao convidarmos Deus para se mover entre 
as pessoas que vivem nas ruas que nos cercam, 
e tornarmo-nos disponíveis como resposta 
a essa mesma oração, as oportunidades 
frequentemente virão enquanto você estiver 
orando e caminhando. As pessoas dirão “olá”, 
as conversas começarão, uma explicação do 
quê e do porquê estamos fazendo pode ser 
dar, e uma oportunidade de partilhar nossa fé 
naturalmente surge dali.

Conversas de Oração

Nas nossas conversas com as pessoas, uma das 
melhores ferramentas que temos é nos oferecer 
para orar por elas. Podemos nos oferecer para 
orar ali mesmo, ou, se elas não estiverem à 
vontade, num momento mais tarde quando 
estivermos sozinhos em oração. A oração se 

torna uma oportunidade para mostrar o coração 
do Evangelho (amor bondoso) e o poder do 
Evangelho de Deus (à medida que Ele se move 
em resposta à oração).

Diálogo: Você tem experiências de 
caminhadas de oração ou de usar a 
oração como uma ferramenta em seu 
testemunho? O que aconteceu? Partilhar 
histórias em que as coisas não deram 
certo pode ser tão útil quanto partilhar 
histórias de “sucesso”. 

Muitos de nós talvez não pensemos estar 
negligenciando a oração em nosso evangelismo, 
mas, se pensarmos bem, poderemos ser 
surpreendidos ao descobrir que não nos 
utilizamos do poder da oração em todas as 
formas que deveríamos. O pedido de oração 
de Paulo aos efésios enquanto estava na prisão 
não era por libertação das circunstâncias, mas 
por ousadia para proclamar o Evangelho nas 
oportunidades que estavam diante dele (Efésios 
6.18-20). Da mesma forma, oremos para que 
sempre que falarmos, possamos receber as 
palavras e o poder de que necessitamos para 
tornar conhecido o mistério do Evangelho, sem 
estarmos temerosos.

DISCUSSÃO EM GRUPO (20 MIN)
1. A sua vida pessoal de oração tem um 

enfoque saudável no evangelismo?

2. Você se sente à vontade ao se oferecer 
para orar pelos outros? Se não, quais as 
barreiras?

3. Reflitam juntos nos versículos do Salmo 17 
a seguir. Como eles instruem nossa oração, 
especialmente como uma ferramenta para 
o evangelismo? Use as palavras em negrito 
para focar a discussão.

“Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me 
respondes; inclina para mim os teus ouvidos 
e ouve a minha oração. Mostra a maravilha 
do teu amor, tu, que com a tua mão direita 
salvas os que em ti buscam proteção 
contra aqueles que os ameaçam”.

SALMO 17.6-7
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APLICAÇÃO (5 MIN)
Coloque em prática as características da oração 
de Preparação e Participação que abordamos 
neste encontro. Considere como criar uma 
prática de caminhada de oração por sua 
vizinhança - e se ainda não começou, comece 
um diário de oração. Anote o nome das pessoas 
que você encontra e os pedidos de oração que 
recebe, e atualize o diário com as respostas de 
oração, como um encorajamento nessa jornada.

ORAÇÃO (10 MIN)
Ore para que Deus o prepare como um 
discípulo capacitado, perdoado e transformado, 

que aproveita as oportunidades que Ele abre. 
Agradeça-o por estar operando em você e 
através de você no dia-a-dia. Ore por aqueles 
que você sabe que ainda não conhecem a Jesus 
como Senhor. Orem uns pelos outros, para que 
todos mantenham a oração em sua caminhada 
com Jesus e em seu evangelismo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS (15 MIN) 
Preencham os formulários de prestação de 
contas, partilhem em pares ou em grupos 
pequenos, e orem uns pelos outros.   
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Este encontro explora a arte 
de ouvir. Iremos explorar 
formas práticas de nos 
tornarmos melhores ouvintes 
ao procurarmos ajudar as 
pessoas a se conectarem com 
a verdade do Evangelho.

O ENCONTRO EM UMA FRASE
Ouvir bem as pessoas demonstra nosso amor 
por elas, ajuda-nos a evitar tratá-las como 
meros alvos evangelísticos, e nos concede 
oportunidades de identificar pontos de conexão 
do Evangelho com a vida das mesmas. 

O PANO DE FUNDO DO ENCONTRO
Richard “Dick” Bass era conhecido por realizar 
expedições ambiciosas e falar sobre elas 
longamente com quem estivesse por perto. Em 
certo voo, ele falou sem parar com um homem 
ao seu lado sobre suas façanhas escalando o 
Everest e o seu plano para repetir tal aventura. 
Quando o avião estava aterrissando, Bass 
percebeu que não tinha dado tempo para seu 
companheiro de viagem se apresentar. “Tudo 
bem”, o homem disse, “sou Neil Armstrong. 
Prazer em conhecê-lo”.

Dic Bass perdeu a oportunidade de conversar 
com o primeiro homem a caminhar na lua. 
Quando deixamos de ouvir os outros, é provável 
que perdemos mais do que uma ou duas boas 
piadas. Arriscamo-nos a perder a própria 
pessoa.

Se formos perguntar acerca das habilidades ou 
traços de caráter necessários para ser um bom 
evangelista, o que se destacaria como resposta? 

Talvez boas habilidades de comunicação, 
confiança, o encanto e a paixão, todos iriam 
estar na lista, mas… e o ouvir? Será que estaria 
na lista?

Jesus fez muito mais perguntas do que as que 
Ele respondeu. Das mais de 180 perguntas que 
Jesus recebeu, ele respondeu diretamente 
somente algumas, geralmente preferindo fazer 
uma outra pergunta como resposta. Jesus 
faz mais de 300 perguntas nas páginas do 
Novo Testamento - perguntas para provocar 
pensamentos e auto-reflexão, para revelar a 
hipocrisia, para manter o diálogo fluindo, para 
sondar, esclarecer, ou curar.

Jesus estava sempre preparado para ouvir a 
resposta de suas perguntas. Os evangelhos 
estão repletos de exemplos dele ouvindo os que 
estavam à Sua volta (veja João 3-5, para um 
fantástico exemplo). Jesus ouvia as perguntas, 
necessidades, medos e preocupações, objeções 
e acusações. Jesus estava disponível para 
ouvir, e Seu forte e eficaz uso de perguntas 
como respostas não era apenas uma técnica 
de conversação, mas uma demonstração de 
que aqueles à quem ele se dirigia tinham sido 
ouvidos. Esse é um grande ponto de partida 
para nosso evangelismo.

Na disposição e capacidade que Jesus tinha de 
ouvir e perguntar, temos esperança para nosso 
evangelismo, que não perde a pessoa à nossa 
frente quando buscamos fielmente conectá-las 
à verdade do Evangelho.

ENCONTRO CINCO  
FERRAMENTAS NEGLIGENCIADAS DO
EVANGELISMO - OUVIR
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 GUIA DO ENCONTRO

COLOCANDO O PAPO EM DIA (10-20 
MIN)
Separem um tempo para bater papo uns com 
os outros, partilhar histórias, encorajamento, 
feedback das oportunidades e qualquer outra 
coisa que sirva de encorajamento para o grupo. 

ORAÇÃO
Ore dedicando esse tempo ao Senhor e pelas 
situações positivas ou desafiadoras que 
surgiram no tempo de bate-papo.

ENSINO (20-30 MIN)
Aborde o material de ensino a seguir da 
forma que desejar, seja lendo palavra por 
palavra, ou trabalhando dentro de sua própria 
apresentação. 

“Quem responde antes de ouvir, comete 
insensatez e passa vergonha”.

PROVÉRBIOS 18.13 (NVI)

Você já participou de uma conversa com 
alguém em que você não conseguiu 
dizer sequer uma só palavra? Pode ser 
profundamente frustrante sentir-se alvo de 
fala ininterrupta - ser o destinatário de um 
monólogo e não o parceiro de um diálogo. Para 
a maioria, não ser ouvido é pior do que ser mal 
compreendido - é como se não tivéssemos sido 
notados ou devidamente valorizados.

Infelizmente, o evangelismo pode muito 
frequentemente tornar-se uma comunicação 
unidirecional. Sempre haverá espaço para o 
evangelismo público de um palco, mas quando 
se trata de evangelismo pessoal (oportunidades 
diárias para a maioria dos cristãos), a 
comunicação unidirecional fica aquém das 
expectativas. Ela trata a outra pessoa como 
mero alvo evangelístico, e não como uma 
pessoa real a quem Deus está oferecendo um 
relacionamento restaurado. É difícil ajudar as 
pessoas a enxergar o amor de Deus por elas 

quando Seus seguidores não demonstram 
qualquer amor por elas.

O valor de ouvir não se encontra meramente 
na informação que recebemos acerca de uma 
pessoa, mas no valor que damos à pessoa, à 
medida que estendemos a ela nossa atenção 
amorosa.

A comunicação unidirecional é a ferramenta 
de um comerciante. Evangelismo não diz 
respeito a vender um produto; é a apresentação 
à Pessoa viva de Jesus Cristo. Deus quer se 
relacionar com as pessoas - não estatística, 
alvos demográficos ou objetivos da missão, mas 
pessoas - que são únicas e valiosas, e que têm a 
atenção do próprio Deus.

“62% dos não-cristãos e cristãos desviados 
dizem que alguém que ouve sem julgar seria 
a melhor pessoa para conversar sobre “fé”: 
percentual significativamente maior do que 
qualquer outro grupo reportado”.

GRUPO BARNA (INSTITUTO DE 
PESQUISAS)

As pessoas querem ser genuinamente ouvidas, 
sem preconceitos. Isso não significa que não 
estejam dispostas a discordar, mas antes 
de podermos discordar de forma saudável, 
precisamos primeiramente entender. Ao ouvir, 
mostramos aos outros que nos importamos 
com eles e não queremos, pura e simplesmente, 
apenas apontar todos os erros que apresentam.

Ouvir, na acepção da palavra, também se 
mostra muito útil. Podemos saber o que está 
acontecendo na vida de nossos interlocutores, 
podemos atender suas reais necessidades 
em lugar de pressupormos saber suas reais 
necessidades; e podemos estabelecer pontos 
de conexão com o Evangelho que têm relação 
com as dúvidas reais que tais pessoas possam 
ter, em lugar daquilo que achamos ser as 
dúvidas que elas possuem.

Diálogo: Trabalhem juntos nos sete pontos 
a seguir, refletindo em suas habilidades 
e fraquezas para ouvir as pessoas, como 
parte de suas conversas evangelísticas.
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1. FAÇA PERGUNTAS
Uma grande parcela do ouvir atentamente 
envolve fazer boas perguntas. Isso revela que 
estamos ouvindo de maneira ponderada, 
mantém a conversa em áreas interessantes, e 
nos fornece a oportunidade de compreender 
melhor os pensamentos (e necessidades) de 
nosso interlocutor. Jesus nos deixou o modelo 
disso, quem sabe de forma mais clara na cura 
de Bartimeu: “O que você quer que eu lhe 
faça?”(Marcos 10.46-52).

2. CUIDADO COM O “GANHAR”
Qual a forma mais rápida de matar uma 
conversa? Tentar “ganhar”. Não precisamos ter 
todas as respostas. Uma pesquisa conduzida 
pelo Grupo Barna sugere que os parceiros 
de conversa “sabe-tudo” não são bem vistos 
pelos não-cristãos. Não precisamos terminar 
cada conversa como vencedores. Uma vitória 
numa conversa ocorre quando os dois lados 
foram capazes de partilhar seus pensamentos 
claramente um para o outro.

3. CRIE CAMPO
Não precisamos forçar as conclusões. É melhor 
criar espaço para as pessoas pensarem o que 
estão dizendo e ouvindo como resposta, e nos 
fornecer campo para refletir, em vez de sempre 
dar uma resposta apressada. Como o Frade 
lembra Romeu em Romeu e Julieta: “Sábia e 
lentamente; os apressados tropeçam”.

4. DESCUBRAM JUNTOS
Quando ouvimos os outros, é comum 
percebermos que Deus está nos ensinando 
através deles. Não devemos limitar nosso 
evangelismo a uma tentativa de arrastar alguém 
exatamente para o lugar que já estamos, mas 
perceber que o evangelismo é uma jornada em 
que estamos juntos, na direção de Jesus.

5. EXPLORE OS CONFLITOS
Outras cosmovisões podem conter verdades. Há 
perguntas sobre o Cristianismo que são úteis, e 
objeções que são perspicazes. Não deveríamos 
desprezar tudo o que é contra nosso próprio 
ponto de vista, especialmente sem antes ouvir 
com cuidado e tomando tempo para entender 
porque aquilo é importante para a pessoa com 
quem estamos falando. Deveríamos nos mostrar 

curiosos para conhecer o que a pessoa pensa, e 
afirmar o que é bom.

6. ENCONTRE PONTOS EM COMUM
Em grande probabilidade, há diversas áreas de 
concordância em qualquer conversa. Encontrar 
essas áreas via pontos em comum pode ajudar 
a criar afinidade, fornecendo-nos um alicerce 
de concordância em que as discordâncias 
podem ser exploradas de forma mais graciosa, 
levando a pontos de conexão inesperados com 
o Evangelho.

7. CRESÇA
Ouvir pessoas - com sentimentos reais, 
pensamentos e experiências - é uma 
oportunidade para crescer no que tange 
à compaixão. Nossa motivação para o 
evangelismo pode se tornar facilmente 
distorcida: com que frequência partilhamos o 
Evangelho apenas para obedecer a uma ordem, 
apenas porque nossa igreja está realizando 
uma semana de missões, ou apenas porque 
sabemos que temos um bom conhecimento 
do Evangelho e sabemos que ele precisa 
ser partilhado? Com que frequência nossa 
motivação é simplesmente porque amamos? 
Ouvir nos ajuda a crescer em compaixão, 
empatia e amor, e a nos tornarmos o tipo de 
mensageiros que representam o Evangelho não 
apenas naquilo que dizem, mas naquilo que são.

Enquanto tentamos ouvir bem aqueles que 
estão ao nosso redor, precisamos também 
ouvir atentamente ao Espírito Santo - tanto 
em nossa preparação - regada a oração - para 
o evangelismo, quanto ativamente enquanto 
estamos conversando com outros. Alguém já 
disse que o evangelismo é apenas “juntar-se 
à conversa que o Espírito Santo (o grande 
Evangelista) já está tendo com uma pessoa”, 
então voltemos nosso coração a Ele, enquanto 
voltamos nossos ouvidos para aqueles que 
estão diante de nós.

DISCUSSÃO EM GRUPO (20 MIN)
1. O que faz um bom ouvinte? Você se 

consideraria um bom ouvinte?

2. Qual é a “insensatez e a vergonha” de não 
ouvir aqueles para quem testemunhamos?
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3. Existe alguma forma de incorporar o ouvir 
ao evangelismo público tão bem quanto no 
evangelismo pessoal? Como deveríamos 
fazer isso?

4. Como você poderia encorajar seus 
interlocutores a se abrirem para escutar a 
Deus? 

APLICAÇÃO (10 MIN)
Pratique o ouvir ao envolver-se numa conversa 
com um não-cristão. Você poderia começar 
com uma pergunta simples, como: “Se você 
pudesse pedir uma coisa para Deus, o que 
seria?” Veja em que rumo a conversa vai. Esteja 
presente quando a pessoa conversa com você, 
fazendo boas perguntas em resposta às coisas 
que ela diz, que não conduzem ou forçam a 
conversa, mas a enriquecem. Resista à tentação 
de oferecer muito da sua própria perspectiva 
(a menos que seja pedido) e abra campo para 
que seu interlocutor seja ouvido. Mostre que 
você ouviu e gostou daquilo que foi colocado, 
repetindo algumas coisas que a pessoa falou 
e como você gosta de refletir nisso depois da 
conversa.

Reflita posteriormente por meio das seguintes 
perguntas feitas a você mesmo:

1. Como eu me sentiria se tivesse sido ouvido 
do mesmo jeito que eu ouvi a conversa?

2. Eu entendo os sentimentos, pensamentos, 
ideias, preocupações ou objeções de meu 
interlocutor mais claramente?

3. Eu aprendi alguma coisa nova ou útil?

4. De que forma eu adquiriria uma percepção 
melhor ou reagir a algumas das coisas que 
tratamos?

ORAÇÃO (10 MIN)
Invistam um tempo esperando em Deus e 
ouvindo-o juntos. Peçam a Ele para falar a 
vocês e se a ouvir Deus falar. Partilhem um 
encorajamento mútuo à medida que e quando 
membros do grupo sentirem que foram ouvidos 
por Deus.

Orem para que Deus os ajude a ouvir bem as 
pessoas com quem interagirem. Peça a Ele que 
os ajude a crescer em compaixão e amor por 
aqueles a quem vocês procuram evangelizar. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS (15 MIN) 
Preencham os formulários de prestação de 
contas, partilhem em pares ou em grupos 
pequenos, e orem uns pelos outros..   
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ANOTAÇÕES 
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Este encontro considera o 
papel da ação de graças 
em nossa fé e evangelismo. 
Vamos considerar os 
benefícios emocionais e 
psicológicos de uma postura 
de vida agradecida, e a 
importância de lembrar Quem 
Deus é, o que Ele tem feito, e 
porque temos motivos para 
ser eternamente gratos a Ele.

O ENCONTRO EM UMA FRASE
A ação de graças tem um papel vital em nossa 
caminhada com Jesus e no testemunho que 
damos ao mundo, ajudando-nos a sermos 
mensageiros emocionalmente saudáveis, que se 
recordam sempre da bondade de Deus, mesmo 
diante de grandes desafios.

O PANO DE FUNDO DO ENCONTRO
“Lembre-se, lembre-se do dia 5 de 
novembro…”

As celebrações da Noite da Fogueira acontecem 
anualmente no Reino Unido para celebrar Guy 
Fawkes e a chamada A Trama da Pólvora. Por 
todo canto da nação as pessoas acendem 
fogueiras, soltam fogos de artifício e desfrutam 
de comidas quentes e bebidas numa atmosfera 
de diversão familiar e festividade. Mas o quê, 
exatamente, está sendo lembrado?

Em 1605, um grupo de conspiradores elaborou 
um plano para assassinar o Rei Jaime I, 
explodindo a Câmara dos Lordes com 36 barris 
de pólvora. A trama foi planejada para o dia 
5 de novembro, durante a Abertura Oficial do 

Parlamento, mas graças a uma denúncia, as 
autoridades descobriram a trama - e durante 
uma busca na Câmara dos Lordes, encontraram 
Guy Fawkes, um dos conspiradores, vigiando os 
barris de pólvora.

A conspiração foi frustrada, e Fawkes e vários 
de seus companheiros de crime foram julgados 
culpados de traição e sentenciados à forca, a 
morrerem afogados ou esquartejados.

Em algum momento, alguém decidiu que a 
lembrança desses eventos poderia acontecer 
numa noite divertida para as famílias em todo 
o Reino Unido, que poderiam desfrutar de um 
cachorro-quente enquanto assistiam o “Guy” 
(um boneco semelhante a um espantalho, 
vestido com roupas velhas) sendo atirado na 
fogueira! Que costumes estranhos nós temos - e 
que coisas estranhas geralmente resolvemos 
lembrar.

Verdade seja dita: a maioria dos britânicos 
provavelmente não poderia contar os detalhes 
específicos daquilo que deveria ser lembrado 
todo dia 5 de novembro, e isso não tem muito 
impacto na nossa vida. Mas quando Deus disse 
para os judeus se lembrarem de ter sido libertos 
da escravidão no Egito com a refeição da 
Páscoa, Ele não queria que aquilo se tornasse 
meramente uma desculpa para uma festa 
anual. Era para ser uma maneira de lembrar de 
forma clara e impactante o que Deus havia feito 
(Êxodo 12.1-14). A observância e os detalhes da 
semana da Páscoa carregam grande significado 
- não são arbitrários, mas contam de forma viva 
a história da fidelidade de Deus em resgatar 
os judeus da escravidão. Celebrar a Páscoa é 
lembrar, e ao lembrar, agradecer.

ENCONTRO SEIS  
FERRAMENTAS NEGLIGENCIADAS DO
EVANGELISMO - AÇÃO DE GRAÇAS
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A lembrança é um tema que aparece por toda a 
Bíblia - a palavra “lembrar” é usada mais de 200 
vezes. Em várias dessas ocorrências, o próprio 
Deus está dizendo ao seu povo para lembrar 
quem Ele é, quais são Suas leis e o que Ele fez. 
Essa lembrança é essencial, pois é a forma pela 
qual o povo de Deus pode mantê-lo no cerne de 
quem eles são.

Podemos permanecer gratos, mesmo em 
tempos de aflição, lembrando que Ele é bom.

Podemos permanecer esperançosos, mesmo 
em tempos de aparente derrota, lembrando que 
Ele nos salvou.

Podemos permanecer fiéis, mesmo quando 
somos tentados por algum ídolo, lembrando 
que somente Ele é Deus.

Sempre que o povo de Deus se esquece dessas 
coisas, somos propensos a cair no caos e na 
calamidade. Ao sermos rememorados dessas 
coisas, redescobrimos a verdade e a esperança.

“Lembre-se, lembre-se”- Deus diz ao seu povo 
reiteradamente, por meio de festas, músicas, 
oração, comunidade, da Palavra, da história, da 
tradição, e do serviço - “lembrem-se”, porque 
ao relembrarmos, seremos transformados.

GUIA DO ENCONTRO

COLOCANDO O PAPO EM DIA (10-20 
MIN)
Separem um tempo para bater papo uns com 
os outros, partilhar histórias, encorajamento, 
feedback das oportunidades e qualquer outra 
coisa que sirva de encorajamento para o grupo. 

ORAÇÃO
Ore dedicando esse tempo ao Senhor e pelas 
situações positivas ou desafiadoras que 
surgiram no tempo de bate-papo.

ENSINO (20-30 MIN)
Aborde o material de ensino a seguir da 
forma que desejar, seja lendo palavra por 
palavra, ou trabalhando dentro de sua própria 
apresentação. 

“Alegrem-se sempre. Orem continuamente.
Dêem graças em todas as circunstâncias, pois 
esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo 
Jesus”.

1 TESSALONICENSES 5.16-18 (NVI)

A observância moderna do Dia de Ação 
de Graças nos Estados Unidos é uma ideia 
maravilhosa. Separar um dia inteiro para refletir 
em gratidão por tudo que temos, e partilhar da 
companhia de outros, é algo do qual todos nos 
beneficiaremos. Também teremos benefícios 
ao aplicar a mesma abordagem em nosso 
evangelismo. Somos melhores para celebrar 
“sucessos” - histórias de salvação - do que 
em sermos agradecidos simplesmente pelas 
oportunidades que temos diante de nós, dadas 
por Deus.

Paulo nos lembra em 1 Tessalonicenses de que 
devemos dar graças em todas as circunstâncias, 
porque essa é a vontade de Deus em Cristo 
Jesus para nós. Paulo sabia que a postura de 
um coração impacta uma pessoa espiritual, 
emocional e fisicamente. Não deveria nos 
surpreender que os psicólogos reconheçam 
o valor da ação de graças e gratidão na vida 
das pessoas, ao dormir melhor, aumentar sua 
auto-estima, crescer em empatia e aumentar 
a força mental, para citar apenas alguns 
benefícios.

A ação de graças nos ajuda a enxergar os 
caminhos extraordinários nos quais Deus 
está atuando, muito além da nossa vida diária 
comum. Quando enfrentamos o desânimo, 
podemos ser gratos pelo que o Senhor já fez 
e confiar que Ele fará novamente. Podemos 
conduzir outros a se juntarem ao chamado 
comissionador de Cristo de darmos graças 
de forma corporativa pelas oportunidades 
que temos de partilhar a nossa fé a cada dia. 
Isso pode ajudar quem está ansioso quanto a 
partilhar sua fé, para que veja que nem todo ato 
de evangelismo precisa ter um final bonito de 
salvação para ser um exemplo bem sucedido de 
obediência a Deus. Ação de graças é como uma 
ferramenta múltipla para o evangelismo.
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Diálogo: Há duas partes na gratidão cristã: 
lembrar e dar graças. Como você pode dar 
espaço em sua caminhada com Jesus para 
lembrar de quem Deus é e do que Ele tem 
feito, e agradecer de forma adequada?

Aqui vão algumas formas por meio das quais 
podemos tornar a ação de graças uma parte 
da nossa reação normal a Deus quando 
procuramos ser fiéis em nosso testemunho.

PESSOALMENTE
Anote cada oportunidade que Deus lhe 
deu para partilhar da sua fé com outros 
(independentemente de você a ter aproveitado 
ou não). Isso irá relembrá-lo de como Deus 
está agindo, e de orar por aqueles a quem você 
encontrou, e talvez ajudará a reconhecer novas 
oportunidades com maior prontidão no futuro.

EM FAMÍLIA
Seja intencional com amigos e com a família 
no expressar de gratidão a Deus pela obra que 
Ele tem feito em sua vida. Talvez estejamos 
acostumados a fazer isso de uma maneira 
formal uma vez por ano (como no Dia de Ação 
de Graças), mas por que não uma vez por 
semana? Podemos edificar um ao outro em 
comunhão regular de agradecimento.

EM COMUNIDADE
Dê espaço em suas reuniões e cultos para 
celebrar histórias de oportunidades, não apenas 
frutos de salvação. Devemos celebrar a salvação 
sempre, mas muitas vezes são as histórias de 
Deus trabalhando nas oportunidades “comuns” 
de pessoas “comuns” que ressoam mais forte. 
Se somos agradecidos e celebramos o plantio 
das sementes tanto quanto os frutos por vir, 
certamente veremos mais sementes sendo 
plantadas.

DE FORMA BÍBLICA
Dê graças de forma criativa usando a Bíblia, que 
está repleta de expressões criativas de ação 
de graça. Leia um Salmo de gratidão e utilize-o 
para expressar sua própria gratidão a Deus, 
ou use-o como inspiração para expressar de 
forma criativa aquela mesma gratidão, de outra 
forma. Separar tempo para expressar nossa 
gratidão de forma criativa em forma de poesia, 

pintura, composição de músicas ou outras 
formas criativas é uma grande forma de refletir, 
declarar e revelar aos outros o nosso coração 
agradecido.

COM ALEGRIA
De acordo com Karl Barth, “Alegria é a forma 
mais simples de gratidão”. Quando Roberto 
Benigni recebeu o Oscar como Melhor Filme 
Estrangeiro na premiação da Academia em 
1999, ele pulou da poltrona em que estava 
e começou a comemorar de forma muito 
entusiasmada. Depois de passar pelas fileiras 
e de abraçar a cada um que encontrava, ele 
subiu no palco e tentou expressar sua gratidão 
com um inglês truncado e um sotaque bem 
italiano. Ele nem precisava ter se incomodado. 
O vocabulário limitado do inglês dele não 
poderia expressar de forma mais eficaz a sua 
gratidão do que fez a expressão de alegria do 
seu coração. Viver de forma alegre como uma 
expressão da nossa gratidão a Deus impacta 
diretamente o poder do nosso evangelismo e 
desperta a curiosidade dos que nos cercam.

NORMALMENTE
À medida que caminhamos pelo mundo 
podemos usar a ação de graças como parte 
do nosso testemunho ao explicar para as 
pessoas porquê somos tão gratos a Deus. Ao 
expressarmos nossa gratidão nessas conversas, 
podemos revelar mais do caráter de Deus, sua 
obra na História (o Evangelho) e no presente 
(testemunho), e nossa esperança eterna nele. 
Tratar a gratidão a Deus como algo normal e 
corriqueiro da nossa vida fala alto acerca da 
realidade do nosso relacionamento com Ele e a 
esperança que isso traz para aqueles que ainda 
não confiaram nele como Senhor.

Estamos mais cientes de problemas de saúde 
mental hoje do que em qualquer outro período 
da história. Não é surpresa que tenhamos 
uma indústria multimilionária do “bem-estar” 
impulsionando campanhas globais e estrelas 
das mídias sociais. Mas o que realmente significa 
estar “bem”?

Quando um dos leprosos curados voltou para 
se prostrar diante de Jesus em ação de graças, 
Jesus respondeu: “Levante-se e vá! A sua fé 
o salvou”. O leproso já tinha sido abençoado 
com a cura que trazia bem-estar físico, mas na 
postura de ação de graças e submissão a Jesus 
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ele descobriu um entendimento mais profundo 
do que significa estar bem (Lucas 17.11-19).

Diálogo: O que o “bem-estar” significa 
para você a luz do seu andar com Jesus? 
Como poderíamos expressar essa ideia 
de bem-estar para o mundo de maneira 
que isso não menospreze os desafios reais 
que as pessoas enfrentam, mas lhes dê 
novo significado meio da esperança do 
Evangelho? 

Para o bem do nosso relacionamento com 
Jesus, o bem-estar do nosso coração e mente, 
devemos nos prostrar aos Seus pés diariamente 
em ação de graças. Que a igreja de Jesus Cristo 
cresça ainda mais confiante na Sua bondade e 
com corações 

gratos, ouça Sua voz dizendo mais uma vez: 
“Levante-se e vá”.

DISCUSSÃO EM GRUPO (20 MIN)
1. Que métodos você usa para se lembrar de 

quem Deus é o que Ele tem feito?

2. Como você poderia encorajar outros a usar 
a ação de graças em seu caminhar com 
Jesus e em seu evangelismo?

3. Como você percebe o sucesso no 
evangelismo?

4. Existem formas pelas quais poderíamos 
usar a ação de graças como meio para 
falarmos aos outros acerca de Jesus? 

ORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS (20 
MIN)
Em grupos menores, orem juntos de três 
maneiras:

1. Partilhem uma coisa da semana passada 
pela qual vocês querem agradecer a Deus.

2. Invistam um tempo orando por seu próprio 
bem-estar. Em que áreas da sua vida vocês 
precisam que Jesus traga esperança ou 

cura? Partilhem juntos e orem uns pelos 
outros.

3. Orem por aqueles a quem vocês estão 
alcançando, para que venham a agradecer 
a Jesus e conhecer o bem-estar que Ele 
traz.

Preencham os formulários de prestação de 
contas, partilhem em pares ou em grupos 
pequenos, e orem uns pelos outros.

APLICAÇÃO (5 MIN)
Faça da lembrança e da ação de graças uma 
disciplina em sua vida, por meio de um diário, 
fazendo anotações ao longo da sua leitura 
bíblica, gravando áudios em seu celular, 
partilhando de um tempo de ação de graças 
antes de comer com sua família ou amigos pelo 
menos uma vez por semana. Seja criativo!

Converse com seu pastor ou com a liderança 
da sua igreja para ver como os dois elementos 
da gratidão cristã poderiam ser trazidos para 
os encontros da igreja com frequência, se já 
não estão presentes de forma consistente. Não 
precisa ser algo extravagante; normalmente são 
as pequenas mudanças percebidas que têm o 
maior impacto.  
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O clímax de cada ano de 
um Grupo de Avanço é o 
tempo investido em retiro. 
Você decide como fará isso, 
mas aqui você encontra 
sugestões em como passar 
o tempo juntos, mantendo 
os princípios gerais dos 
encontros de Grupo de 
Avanço, e para encerrar o 
terceiro ano de uma forma 
centrada.

COMO EXECUTAR UM RETIRO 
DE GRUPO AVANÇO
A ideia principal é sair do local habitual e 
separar um período maior de tempo do que 
vocês normalmente teriam nos encontros do 
seu Grupo de Avanço. Se você dispuser apenas 
de uma manhã, tarde ou noite, faça o que puder 
nesse tempo, mas um retiro de um dia completo 
é muito benéfico.

Aqui vão algumas ideias do que fazer durante o 
seu retiro.

VERSÍCULOS-CHAVE
A passagem a seguir de 2 Coríntios servirá bem 
como uma passagem-chave para o seu tempo 
juntos, se você estiver procurando por um 
enfoque específico durante o tempo de retiro:

“Portanto, visto que temos este ministério 
pela misericórdia que nos foi dada, não 
desanimamos. Antes, renunciamos aos 
procedimentos secretos e vergonhosos; não 
usamos de engano nem torcemos a Palavra 
de Deus. Pelo contrário, mediante a clara 
exposição da verdade, recomendamo-nos à 
consciência de todos, diante de Deus.

Mas se o nosso evangelho está encoberto, 
para os que estão perecendo é que está 
encoberto.

O deus desta era cegou o entendimento 
dos descrentes, para que não vejam a luz 
do evangelho da glória de Cristo, que é a 
imagem de Deus. Pois não nos pregamos a 
nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, 
e a nós como escravos de vocês, por amor 
de Jesus.

Pois Deus que disse: ‘Das trevas resplandeça 
a luz’, ele mesmo brilhou em nossos 
corações, para iluminação do conhecimento 
da glória de Deus na face de Cristo.

Mas temos esse tesouro em vasos de barro, 
para mostrar que este poder que a tudo 
excede provém de Deus, e não de nós. De 
todos os lados somos pressionados, mas 
não desanimados; ficamos perplexos, mas 
não desesperados; somos perseguidos, 
mas não abandonados; abatidos, mas não 
destruídos”.

2 CORÍNTIOS 4.1-9 (NVI)

Esta passagem apresenta pelo menos doze 
ideias para a nossa reflexão:

ANO TRÊS: 
RETIRO 
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1. O evangelismo é um presente da 
misericórdia de Deus (“temos este 
ministério pela misericórdia que nos foi 
dada”)

2. Nosso método deveria ser puro e santo 
(“renunciamos aos procedimentos secretos 
e vergonhosos”)

3. Nosso alvo é a clareza (“mediante a clara 
exposição da verdade”)

4. Satanás enganou aqueles com quem 
conversamos (“O deus desta era cegou”)

5. O enfoque deveria estar em Jesus, não 
em nós (“Pois não nos pregamos a nós 
mesmos”)

6. Servimos aos perdidos por meio do 
evangelismo como adoração a Cristo (“e a 
nós como escravos de vocês”)

7. Deus está agindo em nossa vida (“Ele 
mesmo brilhou em nossos corações”)

8. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossa 
fraqueza (“temos esse tesouro em vasos de 
barro”)

9. As dificuldades da vida não precisam nos 
esmagar; temos a alegria do Senhor (“De 
todos os lados somos pressionados, mas 
não desanimados”)

10. A confusão das circunstâncias não precisa 
nos deixar sem esperança; podemos confiar 
na bondade de Deus (“perplexos, mas não 
desesperados”)

11. A perseguição não precisa nos deixar 
isolados; temos a Cristo e a sua igreja 
(“perseguidos, mas não abandonados”)

12. Enfrentar um grande custo pessoal não 
precisa ser fatal; temos uma esperança 
eterna (“abatidos, mas não destruídos”)

Que outros pontos de encorajamento para o 
nosso evangelismo você pode tirar desses nove 
versículos?

Você decide de que forma vocês irão estudar 
essa passagem, juntos ou separados (veja 
abaixo), como vão abordar esses pontos, e 
como vão conversar sobre eles, de acordo com 

a forma que você planejou seu tempo de retiro. 
Mas não se esqueça dessa passagem e dos 
pontos apresentados ao olhar para as atividades 
sugeridas abaixo.

A PALAVRA
Um alvo primário do Grupo de Avanço é ajudar 
uns aos outros a crescer como evangelistas 
que são comprometidos com a Palavra de 
Deus. Esse tempo de retiro é uma grande 
oportunidade para mergulhar mais fundo na 
Palavra de Deus.

LEITURA BÍBLICA PROLONGADA 
(LEITURA INDIVIDUAL)
Um tempo maior dedicado à Palavra de Deus 
nunca é desperdício de tempo. Depois de 
explorar a primeira metade (nove versículos) 
de 2 Coríntios 4, por que não fazer a mesma 
coisa sozinho nos últimos nove versículos deste 
capítulo?

De forma alternativa, separar um tempo para ler 
todo o Evangelho de Marcos ou uma das cartas 
do Novo Testamento de uma vez é uma forma 
excelente de obter a perspectiva completa do 
conteúdo daquele livro. Se for um livro mais 
curto, porque não lê-lo várias vezes, orando 
e refletindo depois de cada leitura, fazendo 
anotações, e depois começando mais uma vez? 
Vocês todos poderiam escolher ler a mesma 
coisa, ou abrir para algumas poucas opções, 
para que depois as pessoas possam partilhar 
sobre seu tempo de leitura e reflexão.

ESTUDO BÍBLICO (LEITURA EM GRUPO)
Existem inúmeras formas de se conduzir o 
estudo bíblico em grupo no retiro. Talvez você 
queira voltar em algumas das passagens-chave 
que já explorou nos encontros anteriores do 
Grupo de Avanço. Ou então pode se sentir 
dirigido a uma passagem específica ou um 
tema que irá ditar o tema deste retiro. Como de 
costume, certifique-se de que esteja alinhado 
com o desenvolvimento uns dos outros como 
evangelistas.

Você também pode trabalhar o estudo bíblico 
Advance, do ministério City Gospel Movements, 
chamado “Exploring Evangelism Myths” 
[Explorando os Mitos do Evangelismo] no 
aplicativo YouVersion.
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ENCONTROS EXTRAS E OUTROS 
RECURSOS DO ADVANCE
Um dos encontros extras ao final deste guia 
poderia ser usado como um encontro normal 
do Grupo de Avanço como parte de seu retiro. 
Talvez você tenha suas próprias ideias de como 
realizar um encontro do Grupo de Avanço, no 
mesmo formato que já tem feito anteriormente.

Talvez você queira dar uma olhada no 
blog One Thing no site do Advance (www.
advancegroups.org), onde vários evangelistas 
contam aquilo que gostariam de saber quando 
começaram a pregar o Evangelho. Esses 
testemunhos curtos podem ser excelentes para 
dar início a conversas.

ORAÇÃO
Separe um tempo significativo para oração 
durante o retiro. Planeje períodos de oração 
com um enfoque específico, assim como tempo 
para oração através das Escrituras e oração 
espontânea. Independentemente do que você 
fizer nos períodos de oração do retiro, os três 
enfoques a seguir são recomendados.

OREM UNS PELOS OUTROS
Certifiquem-se de orar uns pelos outros no 
primeiro momento de seu tempo juntos. Peça 
às pessoas para partilhar uma área em que se 
sentem agradecidos a Deus e uma área que 
precisam de ajuda ou de progresso. Encoraje os 
componentes a serem específicos e honestos 
em seus pedidos, e não os apresse, mas 
dediquem tempo real uns aos outros. Lembre-se 
de anotar palavras de encorajamento que 
surgirem nesse período.

OREM PELO CONTEXTO LOCAL, MAS 
TAMBÉM GLOBAL
Separem um tempo para orar pelo seu contexto 
local, mas também pelo espalhar global do 
Evangelho. Se você souber de situações 

específicas tanto no contexto local quanto 
no global, vocês podem orar por isso. Orem 
por pessoas, igrejas, ministérios, missionários, 
situações vistas em noticiários, e assim por 
diante.

OREM PELA JORNADA AVANÇO
Agradeçam pela caminhada que já tiveram 
com este grupo, refletindo sobre o crescimento 
pessoal e as histórias dos frutos colhidos e de 
salvação. Peçam a Deus para continuar a obra 
que Ele começou em vocês, e para que sejam 

transformados à imagem dele, de glória em 
glória (vocês podem orar usando 2 Coríntios 
3.17-18).

ADORAÇÃO
Tempo investido na Palavra de Deus, oração 
e comunhão, tudo isso é parte da adoração. 
Mas dediquem um tempo com outros atos 
específicos de adoração coletiva - seja com 
cânticos ou outras expressões criativas. 

CANÇÕES DE ADORAÇÃO
Se existe alguém com talentos musicais no 
grupo, convide-o(a) para liderar um momento 
com cânticos de adoração. Existem muitos 
aplicativos excelentes para adoração coletiva 
ou vídeos disponíveis online, vários destes 
gratuitos. Uma busca rápida no YouTube por 
suas músicas preferidas de adoração poderá 
trazer uma versão da música com letra que 
podem ser tocadas para que o grupo cante 
junto. Há poder quando o povo de Deus se 
reúne em adoração para declarar a sua glória.

HISTÓRIAS E LOUVOR
Dediquem um tempo compartilhando histórias 
de como Deus agiu em suas vidas neste 
ano - histórias de crescimento, progresso, 
oportunidades e frutos de evangelismo. Depois 
de cada história, invistam tempo louvando a 
Deus por meio da oração, cânticos ou qualquer 
outra forma que seja apropriada para o grupo, 
para agradecer a Deus por quem Ele é e pelo 
que tem feito/está fazendo.
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DEDICAÇÃO
Outra forma de participar de um ato de 
adoração coletiva seria dedicarem-se uns aos 
outros a Deus para a tarefa evangelística que 
Ele nos chama e capacita para fazer. Ao final 
desse segundo ano do Grupo de Avanço será 
encorajador reconhecer essa etapa, então 
agradeçam a Deus e orem uns pelos outros, 
à medida que buscam levar o Evangelho da 
salvação para o mundo e para a glória de Deus.

REFLEXÃO SOBRE O ANO
Utilizando o formulário da página 244, separe 
um tempo para refletirem sobre as perguntas, 
preencher o formulário e orar a respeito das 
respostas preenchidas. Talvez vocês queiram 
dar uma olhada no formulário do ano passado 
para ajudá-los a refletir acerca do crescimento 
que tiveram. Isso pode ser feito individualmente 
ou como grupo.

COMUNHÃO
Quando nos reunimos, crescemos em amizade 
e confiança uns com os outros. Espera-se que a 
comunhão do seu Grupo de Avanço tenha sido 
uma bênção para cada pessoa, e vocês podem 
continuar em seu compromisso de dar suporte e 
apreciar a companhia uns dos outros.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
A prestação de contas tem sido uma parte 
fundamental de cada encontro até aqui, e 
neste encontro final do ano vocês devem se 
dedicar mais uma vez ao mesmo processo para 
certificar-se de que estão vivendo de forma 
santa e humilde.

JEJUM/COMIDA
Talvez vocês queiram dedicar-se a um período 
de jejum como parte do retiro, ou organizar 
seu tempo juntos ao redor da mesa, para que 
possam se reunir e ter um tempo para reflexão. 
Não existe certo ou errado aqui - o importante 
é que ajude a atingir os objetivos do seu tempo 
de retiro.

ATIVIDADES
Talvez você queira planejar uma atividade 
para o grupo - por exemplo: se seu retiro está 
acontecendo no meio da natureza, saiam para 
uma caminhada juntos e realizem algumas das 
atividades acima nesse tempo. Se vocês estão 
num contexto mais urbano, poderiam visitar 
uma galeria de arte e fazer a mesma coisa, 
utilizando a arte para estimular a reflexão e a 
devoção.

Da mesma forma, talvez vocês queiram 
fazer algo para se divertirem juntos - uma 
atividade em equipe, um esporte, uma opção 
de entretenimento. Seja comunhão para 
estimular a devoção, ou comunhão para 
apreciar a companhia uns dos outros e crescer 
em relacionamento, invistam num tempo de 
qualidade uns com os outros.

PRÓXIMOS PASSOS
O terceiro ano do Advance chegou ao fim. 
Antes de encerrar o ano (e o retiro), lembre-se 
de dar uma olhada nos próximos passos para 
este grupo.

ESTE GRUPO
Separe um tempo para as pessoas partilharem 
como foi a experiência do Grupo de Avanço 
para elas. Dêem um feedback sobre como 
cresceram e se desenvolveram, e pensem no 
que foi o maior aprendizado nesse ano. Como 
o grupo tem desfrutado de uma estrutura do 
Guia mais personalizada e menos prescritiva?  
Encorajem-se mutuamente com esses 
pensamentos. 

Depois de estarem juntos por três anos, vocês 
vão continuar? Vocês poderiam continuar por 
mais um ano utilizando os recursos sugeridos 
neste guia, ou algo totalmente diferente. Talvez 
queiram voltar para o início e explorar o Ano Um 
novamente - quem sabe os encontros terão uma 
nova dinâmica. Independente do que decidirem, 
partilhem sobre aquilo que deixa as pessoas 
animadas para o próximo ano, quer estejam 
juntos no Advance ou não. Se ainda não fizeram, 
orem e agradeçam pelo terceiro ano de Avanço, 
e dediquem o que vem em seguida ao Senhor.

Aproveitem a oportunidade para escolher 
juntos a data para começarem o Ano Quatro.
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NOVOS GRUPOS
Separe um tempo para falar do 
desenvolvimento dos novos grupos que 
começaram ao longo deste ano. A multiplicação 
é uma parte importante da jornada em grupo 
de Avanço. Se você precisar de qualquer ajuda 
para começar novos grupos, entre em contato 
conosco por meio do site do Advance, e o 
embaixador mais próximo entrará em contato 
para apoiá-lo em qualquer área possível.

Pergunte como cada um está caminhando com 
o grupo que começou, e ore por eles.

Independente de como você irá liderar seu 
tempo de retiro, preste atenção aos valores 
fundamentais do Advance, reflita na jornada 
que tiveram como grupo, e ore pelo que virá no 
futuro. Agradeça a Deus pelo crescimento e o 
frutificar que vocês experimentaram juntos, e 
dediquem o futuro a Ele.
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ANOTAÇÕES 
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Use essas sugestões de encontros da forma que 
preferir. Cada sugestão inclui um texto bíblico 
sugerido e perguntas para discussão.

PAIS ESPIRITUAIS 
Pense nos “pais espirituais” que ajudaram 
a moldar nossa fé e caminharam conosco 
em nossa jornada de discipulado. Reflita no 
relacionamento que Paulo teve com Timóteo, 
como pai espiritual, mas também no papel que a 
mãe e a avó de Timóteo tiveram nessa jornada. 
Use esse encontro como uma oportunidade 
para refletir acerca dessas pessoas especiais, 
encorajando uns aos outros por meio do 
partilhar de histórias e lições aprendidas, e 
converse sobre quem podem ser seus filhos 
espirituais.

TEXTO-CHAVE
2 Timóteo 1.1-13

PERGUNTAS PARA DIÁLOGO
1. Quem foi uma pessoa chave na sua jornada 

de fé, e por quê?

2. Qual foi a lição mais importante que você 
aprendeu com essa pessoa?

3. Quais as características de um bom pai/
uma boa mãe espiritual?

4. Existe alguém que poderia considerar você 
como pai/mãe espiritual?

VERSÍCULOS PREDILETOS
Cada um de nós provavelmente seria capaz 
de citar alguns versículos-chave da Bíblia 
que moldaram nossa fé, nos encorajaram ou 
nos desafiaram em momentos específicos, 
ou ainda, que tenham sido o meio pelo qual 
Deus falou mais profundamente a nós. Neste 
encontro, separe um tempo para refletir nessas 
passagens, compartilhando mutuamente, junto 

com o contexto em que foram significativos 
para você.

TEXTO-CHAVE
Salmo 119.9-16

APÊNDICE 
SUGESTÕES PARA OUTROS
ENCONTROS
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PERGUNTAS PARA DIÁLOGO
1. Você poderia partilhar três versículos ou 

passagens bíblicas que tiveram um grande 
impacto na sua fé ou ministério?

2. Por que eles têm um significado especial 
para você?

3. Você já se surpreendeu pela forma como a 
Bíblia falou com você em alguma ocasião?

4. Qual é seu ritmo de leitura bíblica em sua 
vida diária?

TERMOS-CHAVE
Durante este encontro, explore alguns 
termos-chave relacionados ao evangelismo, e 
dialoguem sobre eles. Vocês poderiam tratar 
da importância de se ter clareza sobre certos 
termos e expressões, ajudando uns aos outros 
na elaboração de definições claras. Vocês 
podem explorar e definir juntos:

• Evangelismo 
• Evangelista
• Evangelho
• Testemunho
• Missão
• Proclamação
• Discipulado
• Cristão
• Adoração

TEXTO-CHAVE
Provérbios 2:1–6

PERGUNTAS PARA DIÁLOGO
1. Por que é importante ter uma boa 

compreensão do significado dessas 
palavras?

2. Você consegue expressar esses conceitos 
de forma simples para ajudar outros com 
seu significado?

3. Enquanto a passagem de Provérbios trata 
da sabedoria da verdade final sobre Deus, 
o que ela também pode nos ensinar sobre 
compreender aspectos específicos da 
nossa fé e prática?

4. Como passamos da definição de termos 
para a sua aplicação?

TESTEMUNHO
O testemunho é uma grande ferramenta para o 
evangelismo. Partilhar o testemunho em si não 
é evangelismo - sempre precisamos partilhar o 
Evangelho também - mas como parte da prática 
do evangelismo, partilhar a história de como 
chegamos à fé e aquilo que Deus tem feito em 
nossa história de vida e recentemente é algo 
precioso. Neste encontro, falem sobre o lugar 
do testemunho no evangelismo, e partilhem 
suas histórias uns com os outros. Separem um 
tempo para refiná-las, fazer perguntas uns aos 
outros e levantar detalhes que talvez estejam 
faltando em sua história. Aprendam a tornar 
seu testemunho algo vívido e que flui bem, que 
inclui informações atuais daquilo que Deus tem 
feito em sua vida.

TEXTO-CHAVE
Mark 5:1–20

PERGUNTAS PARA DIÁLOGO
1. Qual o valor que você atribui ao 

testemunho de como veio a confiar em 
Jesus como seu Senhor?

2. Você se sai bem compartilhando aquilo que 
Deus tem feito recentemente em sua vida?

3. Qual o papel que o testemunho pode ter 
num evangelismo saudável?

4. O que a história de Jesus e o 
endemoninhado de Marcos 5 nos diz sobre 
o poder do testemunho?
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ESPÍRITO SANTO
Sem o Espírito Santo, o evangelismo é perda de 
tempo. Somente Ele pode fazer uso de nosso 
empenho para trazer nova vida. Neste encontro, 
separem tempo para refletir no Espírito Santo 
como o Maior Evangelista, e peçam a Ele que 
encha sua vida novamente. Criem oportunidade 
para que o Espírito Santo ministre a vocês neste 
encontro.

TEXTO-CHAVE
João 16:7–11

PERGUNTAS PARA DIÁLOGO
1. Como você descreveria seu relacionamento 

com o Espírito Santo?

2. De que forma o Espírito Santo pode ser 
descrito como o “maior Evangelista”?

3. Jesus diz em João 16 que era melhor que 
Ele fosse e o Espírito (o Conselheiro) viesse. 
Você entende por quê?

4. Você está pronto para pedir que o Espírito 
Santo venha agora? 

A VIDA DE OUTROS
Vocês poderiam passar um encontro refletindo 
na vida de um evangelista ou missionário e 
na inspiração e nas lições a serem aprendidas 
de suas jornadas (há algumas sugestões 
abaixo, mas sintam-se à vontade para escolher 
outras que acharem interessantes). Se vocês 
planejarem com antecedência, poderão 
encontrar a biografia de um evangelista para 
que todos a leiam no mês anterior ao encontro, 
para que conversem sobre ele nesse tempo 
juntos. Também existem documentários ou 
vídeos curtos disponíveis sobre alguns desses 
evangelistas que podem ser encontrados no 
YouTube, que poderiam ser assistidos antes ou 
durante o encontro.

EVANGELISTAS E 
MISSIONÁRIOS- CHAVE
• D. L. Moody
• John Wesley
• William e Catherine Booth

• Gladys Aylward
• Aimee Semple McPherson
• Eric Liddel
• Selina Hastings
• John Wimber
• Billy Graham
• Rienhard Bonnke
• Luis Palau
• Irmão Yun

PERGUNTAS PARA DIÁLOGO
1. O que mais lhe chamou a atenção sobre a 

vida desse evangelista?

2. Existem alertas na vida dele que você 
precisa considerar?

3. Você se sente intimidado ou inspirado 
quando observa vidas como essas?

4. Que aprendizado você gostaria que alguém 
pudesse tirar da sua jornada evangelística, 
se lesse a sua biografia?

HOSPITALIDADE
Poderíamos pensar na hospitalidade como outra 
ferramenta negligenciada do evangelismo. Ao 
longo de toda a Bíblia vemos a hospitalidade 
com seu papel importante na forma como o 

amor de Deus é demonstrado. Não se trata de 
um capricho histórico ou cultural que podemos 
ignorar hoje - estender nossa hospitalidade 
é uma parte importante de nossa vida cristã 
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e traz consigo muitas oportunidades para o 
evangelismo. Neste encontro, explorem juntos 
a hospitalidade - partilhando histórias de 
como vocês a usaram de forma evangelística, 
explorando ideias criativas uns com os outros 
e até prestando contas uns aos outros para 
serem mais intencionais com a hospitalidade nas 
próximas semanas.

TEXTO-CHAVE
Lucas 14:12–14

PERGUNTAS PARA DIÁLOGO
1. O que a palavra “hospitalidade” significa 

para você?

2. Como você utiliza a hospitalidade no seu 
evangelismo?

3. Quais são alguns dos desafios que podem 
vir com a hospitalidade?

4. Explore Lucas 14 cuidadosamente. O que 
Jesus está realmente dizendo acerca da 
verdadeira hospitalidade e o Reino?

SERVIÇO
Da mesma forma que na sugestão de 
encontro sobre hospitalidade, explorem ideias 
criativas para o que significa realmente servir 
aqueles à nossa volta, de forma que isso abra 
oportunidades para o Evangelho. Como William 
Booth disse: “Você não pode aquecer o coração 
das pessoas com o amor de Deus se elas estão 
com o estômago vazio e os pés gelados”. 
Assim, como podemos encher o estômago e 
aquecer os pés sem nunca negligenciarmos a 
necessidade de explicar o amor de Deus e o 
acesso que temos a Ele por meio de Jesus.

TEXTO-CHAVE
Tiago 2:14–17

PERGUNTAS PARA DIÁLOGO
5. Que necessidade prática você vê em sua 

comunidade?

6. Você já viu atos do servir abrindo portas 
para uma oportunidade de expor o 
Evangelho?

7. Quais os perigos de considerar o 
próprio ato de servir como sendo nosso 
evangelismo?

8. Por que o serviço é algo central à 
vida cristã, mesmo que não abra uma 
oportunidade de evangelizar?

TRABALHO EM EQUIPE
O evangelismo solitário raramente é uma boa 
ideia, embora geralmente nos encontremos 
sozinhos partilhando o Evangelho com outras 
pessoas. Utilizem este encontro para explorar 
o ideal bíblico e a necessidade do trabalho em 
equipe no evangelismo. 

PASSAGENS-CHAVE
• Lucas 10.1-3
• Eclesiastes 4.9-12
• Provérbios 27.17
• 1 Pedro 4.10
• Hebreus 10.24-25

PERGUNTAS PARA DIÁLOGO
9. Ao olhar para esses versículos, qual o valor 

do trabalho em equipe?

10. Quais são os desafios do trabalho em 
equipe?

11. Você tem pessoas nas quais confia e 
apoia da forma que os versículos bíblicos 
apresentam? Quem são eles e como isso 
funciona para você?

12. Como o trabalho em equipe no evangelismo 
revela melhor a igreja no evangelismo ?
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UM MODELO BÍBLICO
A Bíblia nos ensina acerca da verdade do 
Evangelho, nos fala sobre o tipo de mensageiros 
que devemos ser e nos inspira com vários 
exemplos do evangelismo na Igreja Primitiva. 
E mesmo assim, a Bíblia nunca nos fornece um 
bom guia passo-a-passo de como evangelizar, 
com base no qual podemos construir a 
estratégia perfeita para todas as pessoas, 
em todas as épocas. Mas não se trata de um 
engano. As culturas mudam, e os métodos vão e 
vêm, embora o Evangelho permaneça o mesmo. 
Dessa forma, nosso evangelismo precisará ser 
dinâmico e adaptável. Felizmente, entretanto, 
Atos 2 oferece três princípios evangelísticos 
simples que nos guiarão em qualquer cultura 
e época, para nos certificarmos de que nosso 
testemunho seja biblicamente fiel e honre a 
Deus. Neste encontro, vocês podem cavar mais 
fundo em Atos 2 para explorar o modelo bíblico 
de evangelismo a seguir

Oração: Buscar ao Senhor (Atos 2.1-13)
Proclamação: Expor da Palavra (Atos 2.14-41)
Presença: Demonstrar o Amor (Atos 2.42-47)

TEXTO-CHAVE
Atos 2

PERGUNTAS PARA DIÁLOGO
1. Por que você acha que oração, 

proclamação e presença podem ser 
chamados como um ideal bíblico para o 
evangelismo?

2. Por que é significativo que a concessão 
do dom de línguas tenha levado ao 
evangelismo?

3. Quais são os elementos essenciais da 
proclamação de Pedro para considerarmos 
na nossa própria proclamação nos dias 
atuais?

4. Como podemos equilibrar o estar na 
presença do Pai, estar presente em nossa 
igreja e estar presente no mundo como 
testemunhas?

O MAIOR CAPÍTULO SOBRE EVANGELISMO
Tem sido dito que 2 Coríntios 6 é o maior 
capítulo da Bíblia acerca do evangelismo. Paulo 
nos lembra da surpreendente realidade de 
que Deus escolheu fazer-nos co-participantes 
com Ele no mundo, e que frequentemente 
enfrentamos lutas e dificuldades nesse 
processo. Entretanto, em vez de sermos 
derrotados por essa realidade, podemos 
reconhecer que isso é, na verdade, o que 
autentica nosso testemunho - a verdade sempre 
encontrará oposição, mas a oposição não 
precisa nos vencer, pois a verdade é a nossa 
esperança. Utilizem este encontro para explorar 
esse capítulo evangelisticamente rico e a 
oportunidade e o desafio que ele apresenta.

TEXTO-CHAVE
2 Coríntios 6

PERGUNTAS PARA DIÁLOGO
1. Por que você acha que este texto tem sido 

citado por alguns como sendo o maior 
capítulo da Bíblia sobre evangelismo?

2. Que tipo de pedras de tropeço podemos 
colocar no caminho das pessoas, e como 
podemos evitá-las?

3. Paulo diz que somos autenticados em 
nosso evangelismo por meio das lutas que 
enfrentamos. Como isso lhe encoraja em 
seu testemunho?

4. Como conciliar o chamado de partilhar o 
Evangelho de forma amorosa com o desafio 
de “não se pôr em jugo desigual com 
descrentes”?
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FÉ, CLAREZA, CONVITE
No começo da jornada nos Grupos de Avanço, 
foram feitas as seguintes três perguntas para 
ajudá-los a decidir se queriam fazer parte de um 
Grupo de Avanço:

Fé: Você acredita que o Evangelho não perdeu 
nada do seu poder, e que é a única forma 
pela qual uma pessoa pode desfrutar de vida 
verdadeira e salvação?

Clareza: Você quer partilhar do Evangelho com 
clareza, sempre que tiver uma oportunidade?

Convite: Você almeja oferecer um convite 
à esperança do Evangelho, e ver pessoas 
iniciando um relacionamento eterno com Jesus?

Nesse encontro, vocês podem explorar essas 
três perguntas em mais detalhes, e com uma 
nova perspectiva nesse estágio da sua jornada 
no Advance.

TEXTO-CHAVE
2 Coríntios 4:5-18

PERGUNTAS PARA DIÁLOGO
1. Por que você acredita que essas três 

perguntas, especificamente, são úteis para 
decidir se a jornada no Advance é ou não 
a escolha correta para uma pessoa (e será 
que elas lhe ajudaram)?

2. De que formas você tem visto o poder do 
Evangelho em ação desde que começou 
no Grupo de Avanço, e como isso tem 
impactado a sua fé?

3. Você consegue ver formas em que tem 
crescido na sua clareza no Evangelho, e em 
caso afirmativo, como isso tem impactado 
suas conversas e sua proclamação do 
Evangelho?

4. A jornada no Adance tem tido um impacto 
na maneira que você oferece o convite do 
Evangelho aos que estão ao seu redor?

O PAPEL DO EVANGELISTA
Dêem uma olhada no diagrama “O Papel do 
Evangelista” na página 236. Utilizem a imagem 
para explorar juntos neste encontro o papel 
do evangelista, considerando cada palavra 
incluída no diagrama, e na forma como a figura 
completa coopera com sua compreensão desse 
papel.

TEXTO-CHAVE
Efésios 4:11-13

PERGUNTAS PARA DIÁLOGO
1. Qual é o papel do evangelista?

2. Se todos os crentes devem partilhar do 
Evangelho, por que Deus chama alguns 
para serem evangelistas?

3. Como você poderia ajudar alguém a 
discernir se foi chamado ou capacitado 
para ser um evangelista no sentido 
abordado na pergunta anterior?

4. Por que a mensagem do evangelista é 
tão essencial para a igreja quanto para 
o mundo, e por que a figura 2 é uma 
representação melhor disso do que a figura 
1?

5. Why is the message of the evangelist as 
essential for the church as it is for the world, 
and why is fig.2 a better representation of 
this than fig.1?
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SAÍREM JUNTOS
Alguns grupos possuem um elemento prático 
para cada encontro, e utilizam a primeira porção 
do seu tempo como um catalisador, para então 
saírem juntos de alguma forma. Vocês podem 
utilizar um ou mais de seus encontros para sair 
juntos. Vocês poderiam fazer uma caminhada 
de oração, engajar-se num evangelismo de rua, 
pré-planejar uma oportunidade ou evento de 
missões para acontecer nessa oportunidade, ou 
uma variedade de “saídas” práticas. Lembre-se 
de permitir que haja um tempo de oração em 
grupo e para darem uma olhada nos formulários 
de prestação de contas, mesmo que gastem 
todo o tempo do encontro por aí.

PERGUNTAS PARA O ANTES
1. Por que estamos saindo hoje?

2. Ao que precisamos estar atentos quando 
sairmos?

3. Pelo que podemos orar antes de sairmos?

PERGUNTAS PARA O DEPOIS
1. Que encontros tivemos hoje?

2. Existe a necessidade de algum 
acompanhamento?

3. Como podemos orar pelo que aconteceu 
hoje, e por aqueles com quem falamos?
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Cada livro na série Proclamadores pode ser 
utilizado como o material de ensino do encontro 
para seu grupo. Cada capítulo de cada livro tem 
perguntas e uma seção de aplicação parecida 
com os encontros deste guia. Para utilizar esses 
livros, utilizem alguns dos elementos comuns 
dos encontros, como os períodos de colocar 
o papo em dia, oração e prestação de contas, 
e combine-os com a leitura de um capítulo 

antes do encontro, e então facilite um diálogo 
sobre isso na seção de ensino. Você poderia até 
preparar sua própria fala ou apresentação para 
o grupo utilizando o material deste capítulo.

Nós incluímos a introdução à Série 
Proclamadores, que está em cada livro da série, 
junto com o primeiro capítulo de Meu Senhor e 
Meu Deus. 

INTRODUÇÃO À SÉRIE PROCLAMADORES 
A Bíblia está repleta de proclamação. Desde o 
princípio encontramos um Deus que fala - um 
Deus que literalmente proclama o Universo, e 
nós juntamente com ele, à existência.

Ao longo das Escrituras, Deus continua a falar 
de várias formas, mais frequentemente por 
meio do seu povo, fazendo proclamações 
sobre Ele e em nome dele. Em algum momento 
somos confrontados com Jesus Cristo, cuja 
vida, ensino, morte e ressurreição proclamam 
uma mensagem de esperança para o mundo. 
Trata-se de uma mensagem que continua sendo 
ouvida nos dias de hoje, especialmente onde o 
povo de Deus - a igreja - continua a proclamar 
sua verdade.

A Série Proclamadores ajuda os leitores a se 
engajarem com momentos específicos de 
proclamação na Bíblia, para que possamos 
crescer na nossa compreensão da verdade 
que está sendo declarada, crescer em nosso 
conhecimento de como aplicá-la em nossa 
própria vida, e crescer em confiança para 
proclamar sua verdade para o mundo.

Cada título nessa série utiliza uma proclamação 
clara da Bíblia como ponto de partida para 
um estudo temático compromissado com a 
exposição precisa das Escrituras, um estilo 
de escrita legível e envolvente e uma clara 
aplicação evangelística para o leitor.

Versículos bíblicos, fontes e comentários 
adicionais foram colocados na seção das notas 
ao final deste livro para manter o texto principal 
limpo, legível e sucinto. Ao final de cada 
capítulo, você também encontrará perguntas 
para diálogo e uma aplicação prática que pode 
ser utilizada, tanto para reflexão pessoal, quanto 
para discussão em grupo.

Esperamos que essa série sirva de 
encorajamento para você, à medida que você 
explora, considera e age com base no chamado 
de Deus ao evangelismo para a sua igreja. 
Oramos para que possamos descobrir juntos 
a verdade de Deus por meio das páginas das 
Escrituras e sairmos como proclamadores 
ao mundo dessa verdade nestes dias em que 
vivemos.

APÊNDICE 
SÉRIE PROCLAMADORES

PARA DESCOBRIR MAIS SOBRE A SÉRIA PROCLAMADORES E DESCOBRIR OUTROS 
TÍTULOS, VISITE ADVANCEGROUPS.ORG/APS 
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CAPÍTULO UM: DÚVIDA

E Jesus disse a Tomé: “Coloque o seu dedo 
aqui; veja as minhas mãos. Estenda a mão 
e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar 
e creia”..

JOÃO 20.27 (NVI) 

Você já ganhou um apelido do qual não 
gostava? Os apelidos geralmente surgem 
como um comentário acerca da aparência ou 
comportamento particular de uma pessoa. 
Ficou um pouquinho abaixo da média de altura? 
Muito prazer, Varapau! Você é daqueles que 
sempre enche, ou melhor, abençoa seus amigos 
com fatos e números? Oi, Ibopinho! É o primeiro 
a “vazar’’ de um programa social por causa de 
um acesso de espirros? Tchau, Benegrip!

Contadores de histórias geralmente usam 
apelidos como uma forma de reforçar ou 
nos lembrar de alguma coisa essencial ou 
que define um personagem. “Maverick” é o 
nome de guerra para o personagem de Tom 
Cruise no filme Top Gun, e adivinhe só? Ele é 
um Maverick, que traduzido para português 
literalmente significa rebelde. Há também o 
“Doutor” Brown em De Volta para o Futuro (ele 
é um cientista!), “Data” em Os Goonies (ele é 
o menino prodígio da tecnologia!), e Rocky 
em, Rocky (ele é um boxeador como Rocky 
Marciano!). Aparentemente há também filmes 
que não foram feitos nos anos 70 ou 80, mas a 
vida é curta demais para tudo isso.

Apelidos podem ser uma forma de amigos 
e familiares demonstrarem sua proximidade 
e afeição por você, mesmo (talvez 
especialmente!) quando o nome é, de alguma 

forma, comicamente pejorativo. Há também 
aqueles que recebem um apelido como um 
insulto direto, e carregam o peso da conotação 
e as consequências sociais da associação com 
eles para sempre. Imagine se toda vez que você 
entrasse numa sala, as pessoas o saudassem, 
dizendo: “Ei, aí está o João fracassado”! ou: 
“Oi, Luciana depressiva”! Ser definido por 
suas falhas ou fraquezas toda vez que você é 
apresentado seria um fardo, independente de 
quão grosso seu couro fosse.

Poderíamos dar apelidos para muitas pessoas 
na Bíblia que falharam de uma forma ou de 
outra. Mas não nos referimos a Davi como “Davi, 
o adúltero”, nem Pedro de “Pedro, aquele que 
nega”, ou Paulo de “Paulo, o perseguidor”, 
independente de quão precisos esses apelidos 
poderiam ser. Não ligamos o termo “dúvida” 
a nenhum dos outros discípulos, apesar do 
fato de sabermos que Jesus lamentou quando 
Pedro hesitou antes de ser salvo das ondas, e 
que, como Tomé, todos os discípulos pareciam 
duvidar da ressurreição num momento ou em 
outro.1 Mas aqui temos o “Tomé, o que  duvida”.2 
Por que o espanto? Eu suspeito que tenha algo 
a ver com o fato que sentir dúvida seja parte do 
que significa ser humano.

O show de televisão Quem Você Pensa que 
É convida celebridades (embora pareçam 
brincar levianamente com essa definição) para 
explorar sua história familiar. Em cada episódio, 
a pessoa descobre histórias desconhecidas 
e alguns insights de sua árvore genealógica, 
e ao conhecer melhor seus ancestrais, ela 
geralmente ganha uma nova perspectiva de 
sua própria vida (de preferência, sem descobrir 

MEU SENHOR E MEU DEUS: 
UM CONVITE À DEVOÇÃO PARA UM 
MUNDO EM DÚVIDA
POR BEN JACK
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nenhum escândalo na história de família em 
rede nacional).

Cada um de nós, de alguma forma, faz para si 
mesmo a pergunta básica: “Quem eu penso 
que sou?” As respostas que surgem podem ter 
um efeito profundo na forma como passamos 
a viver. A forma como desenhamos nossa 
conclusão provavelmente será influenciada por 
nossa formação, nossa cultura, aquilo que as 
pessoas dizem a nosso respeito (incluindo os 
apelidos que nos dão), nossas realizações, e 
assim por diante. Mas se realmente queremos 
saber a resposta verdadeira para a nossa 
pergunta sobre a identidade, precisamos ir além 
dos nomes que recebemos, para olhar além das 
fronteiras da nossa própria vida - além da nossa 
própria dúvida - e investigar nossa história mais 
fundo do que algumas poucas gerações da 
árvore genealógica. Precisamos voltar todo o 
processo até o Criador do Universo.

O maior problema que o mundo enfrenta 
atualmente é o da crise de identidade. As 
pessoas não sabem quem são porque não 
sabem de quem elas são. Quando você não 
sabe de onde veio, nunca saberá para onde está 
indo, ou nesse caso, por que qualquer dessas 
coisas valha alguma coisa ao longo do caminho. 
Os alicerces são importantes.

Quando encontramos nosso lugar na história de 
Deus em vez de sermos a atração principal de 
nossa própria história de sucesso, tudo muda. 
Obtemos uma nova perspectiva acerca do que 
significa ser humano. Temos a oportunidade 
de passar de uma mera existência para uma 
vida verdadeira. Ainda assim, mesmo aqueles 
que conhecem e amam a Deus, por vezes, se 
veem lutando para encontrar algum sentido na 
verdade. Ainda podemos nos encontrar sendo 
atraídos de volta aos equívocos do passado, 
à medida que os desafios de hoje trazem 
confusão para nossa jornada, fazendo-nos 
questionar os alicerces da nossa vida.

No livro Dúvida: Uma História, a historiadora 
e filósofa ateia Jennifer Michael Hetch explora 
as experiências de pessoas que duvidaram ao 
longo da História - incluindo Jó, que reclamou 
de Deus, e Agostinho, que arrancou os cabelos 
em suas Confissões - e concluiu que a dúvida 
em si pode ser um alicerce forte para a nossa 
vida, assim como a fé:

‘Ao longo da História, muitos grandes 
pensadores têm discutido que o estudo 
dessas perguntas poderia dar sentido 
à vida, trazer graça e alegria… A única 
coisa que essas pessoas que têm dúvida 
realmente precisam, que os crentes 
possuem, é um senso de que pessoas como 
elas sempre existiram, e que são parte de 
uma história maior’3 

Será que esse é o melhor alicerce que podemos 
esperar ter? Criar significado para nós por 
meio de uma experiência compartilhada de não 
saber do que se trata a vida? Será que alguém 
realmente pode ser confortado pela ideia 
de que a única verdade confiável é a de que 
ninguém nunca conheceu realmente a verdade?

Deus nos oferece um caminho melhor, um 
alicerce melhor. Ele nos convida a examinar 
nossas dúvidas ao conversarmos com Ele, para 
investigar a sua verdade e colocá-la à prova em 
nossa vida.4 Deus nos convida a edificar nossa 
vida no alicerce firme da verdade imutável que 
descobrimos. Ele nos convida a conhecê-lo 
com nosso coração, alma e mente - tudo o que 
somos - para que Ele se torne nosso alicerce 
seguro e doador de vida.

Como cristãos, quando lutamos com a dúvida, 
fazemos perguntas a Deus, mas decidimos sair 
do outro lado em submissão à sua perspectiva 
mais elevada e à vontade perfeita dele. A 
realidade de ser uma criatura finita explorando 
um Deus infinito e transcendente é que sempre 
nos encontramos envolvidos por algum tipo 
de mistério divino. Com isso em mente (e 
pegando uma carona em Platão), “a fé que não 
é experimentada não vale a pena ser vivida”, 
uma vez que quando examinamos e testamos 
nossa fé, há esperança para crescer ainda mais 
em confiança na bondade do alicerce de Deus, 
sobre o qual podemos nos edificar.

Como Hecht aponta, Agostinho lutava de 
forma violenta com suas próprias dúvidas. 
Mas ele não parava nelas. Em algum momento, 
sua dúvida chegaria ao fim, ao decidir colocar 
sua confiança completa em Jesus - mesmo 
antes de encontrar respostas para todos os 
seus questionamentos, ou se desvencilhar de 
todas as suas lutas interiores. Muitos vêem 
esse mesmo processo de lutar com a dúvida 
como uma parte importante da jornada cristã, 
mas não como um processo sem a esperança 
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de um desfecho onde todas as sombras de 
dúvida vão desaparecer. Como Paulo coloca, 
“Agora conheço em parte; então, conhecerei 
plenamente”.5 

A dúvida não é nem um alicerce sobre o qual 
podemos edificar, nem um fim em si mesmo. 
A dúvida é simplesmente uma consequência 
inevitável da nossa fragilidade humana, à 
medida que caminhamos na direção do alicerce 
último da verdade de Deus. E ela pode ser 
trocada por algo melhor quando encontramos 
com o Deus vivo. Pode ser trocada por uma 
confiante esperança.6 

É bom fazer perguntas. Mas quando usamos 
essas perguntas para desconstruir o alicerce de 
Deus que concede vida, elas podem facilmente 
se tornar as ferramentas para construirmos um 
novo alicerce para nossa vida que tem pouco 
a ver com a verdade de Deus e mais conosco 
mesmos. 

Encontramos exemplos disso por toda a Bíblia, 
mas temos aqui três que são particularmente 
úteis.

Primeiro, vamos voltar lá para o começo - para 
as primeiras pessoas que duvidaram, Adão 
e Eva. Tudo vai bem no Jardim do Éden. A 
criação de Deus é boa, e Adão e Eva estão num 
relacionamento perfeito e ininterrupto com seu 
Criador. Então a serpente (Satanás, cujo nome 
significa “acusador”) aparece e aponta para 
a única árvore no jardim da qual eles estavam 
proibidos de comer. Com uma simples frase, ela 
introduz a dúvida.

“Será mesmo que Deus disse que vocês não 
podem comer daquela árvore?’”7

O restante, como se diz, é uma história de 
pecado.

A seguir, voltamo-nos para o rei Saul, que está 
se escondendo do exército filisteu em Gilgal.8 
Com seus soldados o abandonando e a força 
gigantesca filisteus preparando um ataque, 
Saul toma uma decisão a partir de uma dúvida 
em que se encontra que irá mudar seu destino. 
Tendo sido instruído pelo profeta de Deus, 
Samuel, para esperar 7 dias - até o momento 
que Samuel chegasse para se reunir ao exército 
e oferecer um sacrifício a Deus - Saul fica com 
medo e oferece ele mesmo o sacrifício. Era 

exatamente aquilo que tinha sido proibido 
de fazer. Você pode imaginar a cena, quando 
Samuel chega e encontra a oferta ainda em 
chamas. Saul sabia o que deveria fazer, mas à 
medida que a situação que ele enfrentava se 
tornava mais tensa, surgiu a dúvida, motivada 
pela autopreservação.

“Será mesmo que Deus disse que você não 
pode oferecer o sacrifício?” 

O restante, como se diz, é a história de 
destruição da dinastia.

Por fim, temos Tomé. Um jovem judeu, que 
abriu mão da sua vida para seguir um mestre 
cativante, dinâmico, sábio e poderoso, chamado 
Jesus. Um jovem, que se dispôs a morrer para 
seguir seu mestre. Um jovem que creu que 
Jesus era o Messias prometido de Israel.9 Mas 
agora, Tomé é um jovem em desespero e com 
seu coração partido. Jesus, seu rabi, seu amigo, 
seu Messias, está morto. Quando os amigos 
de Tomé contam as notícias maravilhosas da 
ressurreição, um pensamento vem à sua mente.

“Será mesmo que Deus ressuscitou Jesus dos 
mortos?” 

O resto, como se diz, é uma história geradora de 
um apelido. 

Em cada história da Bíblia, alguém é 
confrontado pela dúvida. Às vezes, a pergunta 
surge de nossos próprios desejos equivocados. 
Outras vezes, as pressões do mundo e 
nossas circunstâncias imediatas nos incitam. 
E precisamos estar atentos ao fato de que 
Satanás, o acusador, continua aplicando seus 
mesmos velhos truques ainda hoje. Não se 
engane, Satanás quer roubar sua adoração a 
Deus e, ao fazê-lo, ele também quer roubar a 
sua vida, sua esperança e identidade. O alvo 
final de Satanás é desumanizar você, tirando-o 
do único alicerce sobre o qual a vida humana 
pode ser construída - o relacionamento com 
Deus. Esse é um problema grande o suficiente, 
mas ele se torna pior porque um ser humano 
desumanizado sempre irá desumanizar outros 
humanos.

A desumanização é a rejeição da empatia, a 
destruição da compaixão, a superioridade do 
ser, o assassinato físico, emocional e espiritual 
do próximo. Desumanizar alguém é rejeitar o 
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padrão de Jesus da chamada “regra de ouro”, 
de fazer aos outros o que você quer que os 
outros façam para você.10 O filósofo Confúcio 
foi quem primeiro articulou essa verdade, quase 
500 anos antes de Jesus, certamente uma 
lembrança de que é fundamental para o que 
significa ser humano, ser criatura amada de 
Deus.

A Bíblia deixa claro que as formas que podemos 
desumanizar outros são sintomas da forma final 
de desumanização, rebelião contra Deus. A 
rebelião contra o seu Criador literalmente rouba 
a sua humanidade, à medida que você nega sua 
verdadeira identidade, e traz as consequências 
catastróficas dessas ações para o resto da 
humanidade. Cada vez que rejeitamos a 
Deus, desumanizamos a nós mesmos, e a 
desumanização de outros acontece de uma 
forma ou de outra, inevitavelmente. 

Ser humano de verdade é ser um adorador de 
Deus em espírito e em verdade. O acusador 
sabe para quê você foi criado e odeia tudo que 
se relaciona com isso. Ele odeia o fato de que 
sua vida deve trazer glória para Deus porque 
quer a glória para ele mesmo. Dessa forma, 
o acusador irá usar uma única pergunta para 
desumanizar você e torná-lo um desumanizador 
de outros:

“Será mesmo?” 

Satanás é arrogante o suficiente para pressupor 
que o uso dessa simples expressão é mais 
poderoso do que as promessas de Deus. E com 
muita frequência, permitimos que ele esteja 
certo.

Mas há mais alguém na Bíblia que esteve diante 
da mesma pergunta: o Filho de Deus que se 
fez carne e se tornou humano para restaurar 
nosso relacionamento com nosso querido e 
santo Deus. Jesus enfrentou a acusação direta 
e a tentação de Satanás no deserto, mas 
talvez seja sua pausa para orar no jardim do 
Getsêmani que, embora não mencione Satanás 
explicitamente na narrativa, melhor ilustra o 
ocorrido.11 Jesus sabe o que precisa ser feito. 
Há uma estrada tortuosa e insuportável à sua 
frente. Ele se encontra em angústia. E no meio 
de tudo aquilo, uma pergunta se faz presente.

“Será mesmo?”     

Quando a pergunta surgiu, Adão e Eva deixaram 
a dúvida prevalecer para melhor desfrutar de 
uma suposta liberdade. 

“Será mesmo?”    

Quando a pergunta surgiu, Saul deixou a dúvida 
prevalecer para confiar em seu próprio poder.

“Será mesmo?”

Quando a pergunta surgiu, Tomé deixou a 
dúvida prevalecer em favor de suas emoções.

Jesus reage de forma diferente.

“Pai, se existe uma outra forma, que seja assim, 
mas não seja feita a minha vontade, mas a tua”.

Diferentemente de Adão e Eva, Jesus diz 
para o Pai: “encontro minha liberdade em 
Ti”. A verdadeira liberdade é encontrada na 
submissão a Deus, em confiar na sua perfeita 
e boa vontade, mesmo quando ela parece 
restritiva ou onerosa. Quando o acusador te 
perguntar se você é realmente livre, você pode 
declarar o alicerce da sua liberdade. Você foi 
liberto - “verdadeiramente liberto” - e não irá 
voltar para a escravidão da rebelião contra 
Deus.12 

Diferente de Saul, Jesus diz para o Pai: “O poder 
é teu”. O verdadeiro poder não se encontra em 
confiar na nossa força ou entendimento, mas 
em reconhecer que Deus é soberano. Quando 
o acusador questiona se Deus é realmente 
poderoso, se Ele realmente virá ajudá-lo 
quando você dele precisar, você pode declarar 
o alicerce do poder. Aquele que sustenta as 
estrelas no céu é por você, e não contra você, 
seu poder incomparável está em ação em sua 
vida diária, e você tem o espírito dele de poder, 
amor e autocontrole.13 

Diferente de Tomé, Jesus diz para o Pai: “Que 
não sejam as minhas emoções, mas as tuas 
promessas”. Frequentemente, permitimos 
que as nossas circunstâncias nos desviem das 
promessas de Deus. Diante do sofrimento 
da cruz, Jesus pede que o Pai lhe conceda a 
perspectiva do céu, para ajudá-lo a enfrentar 
seu conflito de emoções e confusão acerca 
da tarefa jaz diante dele. Quando o acusador 
pergunta se Deus realmente se importa com 
você, se Ele é realmente digno de confiança, 
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você pode declarar o alicerce da promessa. 
Você pode agradecer a Deus porque os seus 
planos, traçados muito tempo atrás, irão se 
cumprir em perfeita fidelidade, porque Ele é 
bom e sua misericórdia dura para sempre, Ele 
está com você por onde for, e o capacita muito 
além do seu próprio entendimento.14 

Nossa reação à pergunta do acusador 
irá determinar se iremos continuar nessa 
incompreensão sobre o que significa ser 
humano, ou se aceitamos a promessa de Deus 
de nos restaurar para uma nova vida. Nossa 
resposta se baseará naquilo que colocamos 
como nosso alicerce.

Jesus edificou sua vida sobre o alicerce perfeito 
da submissão e da confiança no Pai. Embora as 
perguntas ainda surgissem e a luta fosse real, 
Ele não falhou em edificar sua vida sobre aquele 
alicerce em cada circunstância, em buscar 
primeiro o reino do Pai celestial e a sua justiça.15 
Da mesma forma, precisamos edificar nossa 
vida sobre o alicerce da verdade de Deus. Às 
vezes, entretanto, nós falhamos e acabamos por 
mover nossos alicerces que parecem oferecer 
mais segurança, prazer, conforto ou satisfação. 

Meu amigo Joujou estava me mostrando a 
capital do Egito, Cairo, numa visita recente, e ele 
me mostrou vários prédios que haviam ruído. 
Perguntei-lhe porque aquilo era um problema 
recorrente na cidade, e a sua resposta foi 
simples.

“São prédios ilegais, construídos rapidamente, 
sem seguir as leis corretas, e frequentemente 
eles desabam - ferindo e matando pessoas”.  

Perguntei para Joujou porque as pessoas se 
mudam para esses prédios, mesmo sabendo 
que são inseguros. Ele respondeu com tristeza 
em sua voz.

“Porque eles só podem pagar por algo assim”. 

Com que frequência decidimos o caminho 
mais barato? Com que frequência quebramos 
os códigos de construção da lei de Deus, 
acumulando dívidas que não podemos pagar 
e nos expondo ao fato inevitável de sermos 
esmagados pelo fracasso da nossa própria 
construção? Mas mesmo ali, em vez de nos 
deixar enterrados debaixo dos destroços, 
Deus nos enviou seu tesouro inestimável do 

céu, seu próprio Filho, para pagar nossa dívida 
impagável, para tomar sobre Si o impacto do 
peso esmagador do nosso colapso, e para nos 
mostrar como é uma vida edificada de forma 
perfeita sobre o alicerce de Deus.

O alicerce da verdade de Deus é a realidade 
sobre a qual edificamos nossa vida. O perdão 
de Deus por meio de Jesus é o que nos salva do 
colapso esmagador.

Quando Pedro pulou do barco para encontrar 
Jesus nas ondas, ele mostrou de forma 
perfeita o que é colocar a nossa fé em Jesus. 
Mas a dúvida que veio em seguida mostrou 
perfeitamente quão prontos somos para 
afundar e ser consumidos pelas ondas das 
circunstâncias, quando perdemos Jesus de vista 
e começamos a desconfiar no alicerce que Ele 
nos oferece.

Em sua graça, Jesus nos levanta nova e 
novamente das ondas, nos resgatando de nossa 
fragilidade. E ao fazê-lo, Jesus nos pergunta 
novamente: “Por que você tem uma fé tão 
pequena, que te faz duvidar?” Sua pergunta 
cheia de compaixão não está lá para nos trazer 
vergonha, mas para nos chamar para uma forma 
melhor de viver, para a aventura e a liberdade 
completa de realmente confiar nele.

Jesus não envergonha ou condena Tomé por 
sua dúvida. Ele simplesmente convida seu 
discípulo para ir além da falta de compreensão 
e explorar a verdade por si mesmo: “Venha cá, 
se necessário, Tomé, coloque seus dedos sobre 
minhas feridas, observe e perceba que elas são 
reais”.

O gesto é incrivelmente gracioso, oferecendo 
a esperança do resgate de uma dúvida 
debilitante. A mesma forma, é assim que 
devemos lidar com pessoas que enfrentam 
a dúvida hoje, com misericórdia, e com o 
convite amoroso para descobrir a Jesus por si 
mesmas.16 Tomé aceita o convite de Jesus? O 
grande pintor italiano Caravaggio acreditou 
que sim, como observamos em sua obra 
impressionante A Incredulidade de São Tomé. 
Caravaggio mostra Tomé tocando as feridas 
de Jesus, enquanto Pedro e João observavam 
atentamente, para satisfazer sua própria 
curiosidade. É uma imagem cativante.
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Mas por mais bonita que seja a pintura, ela é 
também completamente especulativa. João não 
nos diz se Tomé realmente tocou as cicatrizes 
de Jesus. Esse não é o ponto da história. O que 
João nos mostra é que Jesus não confronta a 
dúvida com condenação, mas com um convite.

Jesus convida a cada um de nós para vir e 
observar sua vida por nós mesmos, para provar 
e ver que Ele é bom, para trazer o cansaço da 
nossa existência a Ele e desfrutar de descanso 
e esperança em sua paz.17 Alguns veem sinais 
miraculosos, outros se satisfazem com o 
inerrante e suficiente testemunho dos apóstolos 
– a Bíblia, e o testemunho dos cristãos hoje.18 
Tomé teve o privilégio de ver o Jesus ressurreto 
com seus próprios olhos, mas Jesus diz para 
nós que somos mais abençoados se formos 
capazes de confiar nele sem termos visto. Por 
quê? Porque a fé é o que agrada a Deus, e 
precisamos de mais fé para confiar em alguém 
que não vemos.

Edificar sua vida no alicerce da verdade de 
Deus ao confiar em Jesus é a forma última de 
adoração, e aquilo que traz as maiores bênçãos. 
Fazer o contrário traz os maiores fracassos, e 
por fim leva à morte. Mas o fracasso não precisa 
ser final com Deus. 

Satanás nunca encontrou um ser humano que 
ele não pudesse levar à dúvida que induz ao 
pecado, que ele não pudesse desumanizar, 
até que ele encontrou o Jesus encarnado. 
Enquanto ainda éramos pecadores edificando 
nossa vida sobre alicerces defeituosos, o Jesus 
perfeitamente humano morreu por nós.19 Foi 
perdão, e não maldição, que Jesus declarou 
para seus inimigos lá na cruz. Foi compaixão 
que saiu de seus lábios, não condenação.20 
Em sua ressurreição, Jesus demonstrou que 
Deus é o alicerce que concede vida e protege a 
esperança da verdadeira humanidade. Por meio 
de sua vida, morte e ressurreição, Jesus oferece 
a todos cuja vida é edificada sobre alicerces 
defeituosos da rebelião contra Deus um 
caminho para o alicerce sólido do Pai.21 O Jesus 
vitorioso e ressurreto convida a cada um de nós 
para parar de duvidar e crer. É um convite a uma 
confiante esperança - uma esperança que não 
irá nos envergonhar.22 

Deus poderia dar a cada um de nós um 
apelido legítimo de condenação. Benjamim 
pecaminoso. Kátia rebelde. Tomé hesitante. 
A lista poderia continuar indefinidamente. 
Mas esses não são os nomes que Ele nos dá. 
Tomé hesitante não é o nome pelo qual Jesus 
conhecia seu amigo, mesmo sabendo de suas 
dúvidas. Em vez disso, Jesus encontrou Tomé 
no momento de sua luta e mostrou o caminho 
para ele, e para cada um de nós, para receber o 
nome pelo qual agora podemos ser chamados. 
A todos os que confiam no seu nome foi dado o 
direito de serem chamados filhos de Deus.23 

O mundo está observando enquanto o acusador 
pergunta: “Será mesmo que Jesus é o seu 
Senhor ressurreto?” Nossa resposta desafia 
seus esquemas desumanizadores e nos capacita 
a caminhar pelas circunstâncias difíceis da vida. 
Nossa resposta permite que o mundo saiba 
que há esperança, quando respondemos com 
nossos lábios e com nossa vida: “Ele é o meu 
Senhor e o meu Deus”.

PERGUNTAS PARA DIÁLOGO
1. Qual é a melhor forma de abordarmos a 

dúvida como seguidores de Jesus?

2. Quais são os alicerces sobre os quais as 
pessoas edificam sua vida?

3. Como podemos responder às acusações do 
inimigo que geram dúvida?

4. Como devemos ajudar alguém que está 
atravessando uma fase cheia de dúvidas 
sobre a fé em Jesus? 

APLICAÇÃO
Pense na possibilidade de organizar um curso 
como Alpha ou Christianity Explored por meio 
da sua igreja. Esses cursos são ótimos para 
permitir que as pessoas façam perguntas, 
partilhem suas dúvidas sobre a fé e aprendam 
do que se trata o Cristianismo, e um grande 
primeiro passo para o evangelismo básico para 
muitas pessoas. Descubra mais em alpha.org e 
christianityexplored.org
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NOTAS
1. Mateus 14.31; 28.17; Marcos 16.11; Lucas 24.11
2. Não um apelido que encontramos na Bíblia, 

mas algo que foi desenvolvido ao longo da 
tradição da igreja

3. Jennifer Michael Hecht, Doubt: A History 
(Nova York: Harper Collins, 2003), págs. 
493-494

4. Isaías 1.18; 1 Pedro 3.15
5. 1 Coríntios 13.12
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Provérbios 3.5-6
15. Mateus 6.33
16. Judas 22
17. Salmo 34.8; Mateus 11.28
18. “Felizes, portanto, são aqueles que não 

podem partilhar a experiência ocular de 
Tomé, mas que, em parte por lerem sobre a 
experiência desse apóstolo, compartilham 
da fé dele”. D. A. Carson, O Comentário 
de João (São Paulo, SP, Brasil: Shedd 
Publicações Ltda., 2007), pág. 661.

19. Romanos 5.8
20. Lucas 23.34
21. João 14.6
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23. João 1.12
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O site do Advance contém uma gama de 
conteúdos que você pode utilizar como parte 
do seu tempo em grupo. Fora os encontros 
para novos grupos, que são liberados ao longo 
do ano, a série “Uma Coisa” é um grande 
recurso que pode ser utilizado como conteúdo 
principal para o seu grupo. Cada artigo da série 
“Uma Coisa” apresenta um evangelista ou líder 
cristão partilhando a respeito de uma coisa que 
eles gostariam de saber quando começaram 
a proclamar o Evangelho, juntamente com 
um versículo-chave para estudo e algumas 
perguntas para diálogo.

Assim como na utilização da série 
Proclamadores, você desejará preencher o 
conteúdo de ensino inspirado pelo artigo da 
série “Uma Coisa”, com os elementos comuns 

de um encontro - como colocando o papo 
em dia, oração uns pelos outros, prestação 
de contas e tempo para diálogo. Como há os 
artigos escritos, também existe um podcast 
que contém alguns dos mesmos autores, e mais 
debatendo sua “Uma Coisa”. Esses podcasts 
são relativamente curtos, e talvez você deseje 
escutar um deles no tempo em grupo, junto com 
a leitura da versão escrita.

Temos aqui seis artigos “Uma Coisa” que podem 
ser usados em seu encontro do grupo. Há 
muitos outros disponíveis online atualmente e 
outros que são adicionados regularmente.

Descubra mais em advancegroups.org/
OneThing

ANDREW PALAU ASSOCIAÇÃO LUIS PALAU

ANDE PELA FÉ, NÃO PELO QUE VÊ

Uma coisa que gostaria de saber quando 
comecei a partilhar do Evangelho… 

‘Porque vivemos por fé, e não pelo que 
vemos’ 

2 CORÍNTIOS 5:7 (NVI)

Consigo ouvir meu pai, o evangelista Luis Palau, 
repetindo essas palavras muitas vezes. Sua 
entonação. Sua paixão. Sua profunda convicção. 
Obediência a Jesus Cristo é uma jornada de fé 
do início ao fim.

Meu pai certamente foi para mim um modelo 
da alegria que vem quando nos submetemos 
a Jesus, não apenas no ministério, mas em 
sua vida toda. Trata-se da jornada de ser um 
seguidor de Jesus - ser obediente a Cristo 
independentemente do seu chamado. Gostaria 
de ter aprendido essa realidade mais cedo na 
vida. Levei 27 anos para chegar lá.

 Meu pai vivia essa verdade com toda 
intensidade. Nos seus primeiros dias como 
evangelista de rua na Argentina até seus últimos 
dias, enquanto lutava contra um câncer de 
estágio 4, ele encarava cada dia como uma 
oportunidade única para aprender a confiar em 
Deus e ouvi-lo mais uma vez.

Um dos poemas preferidos do meu pai, do 
autor C. T. Studd, diz: “Apenas uma vida, que 
logo passará. Somente o que é feito para 
Cristo durará”. Sempre que meu partilhava isso 
comigo, ele me lembrava das perguntas que 
Deus nos fará depois que nossa vida na Terra 
tiver terminado…

“O que você fez com aquilo que eu te dei, e 
quem você trouxe consigo?”

É uma lição dura - aprender a manter os olhos 
naquilo que tem significado eterno. Manter o 
Evangelho como prioridade em todas as coisas. 

APÊNDICE 
“UMA COISA” E RECURSOS ONLINE
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Isso pode nos levar a um caminho por vezes 
difícil. Mas como agora sei, isso é sempre o 
melhor que podemos fazer com nossa vida.

2 Coríntios segue nos dizendo:

Uma vez que conhecemos o temor ao 
Senhor, procuramos persuadir os homens… 
Pois o amor de Cristo nos constrange, 
porque estamos convencidos de que um 
morreu por todos; logo, todos morreram. E 
ele morreu por todos para que aqueles que 
vivem já não vivam mais para si mesmos, 
mas para aquele que por eles morreu e 
ressuscitou.

2 CORÍNTIOS 5.11, 14-15 (NVI)

Que grande privilégio fazer parte desse 
partilhar das boas novas com o maior número 
de pessoas que pudermos. Somos dedicados 
à proclamação do Evangelho, ganhando o 
máximo de almas que for possível para Jesus 

Cristo, trazendo a igreja para a unidade, e 
impactando as cidades ao redor do mundo.

É um grande momento para se estar vivo. É uma 
grande época para se pregar. É uma tremenda 
ocasião para estarmos servindo juntos na 
Grande Comissão - embora certamente não 
seja fácil. Somente quando aprendemos 
a ouvir a Deus e confiar nele a cada dia, 
experimentaremos o melhor da vida

OUTRAS REFLEXÕES
1. Em que obtenho minha alegria e propósito?

2. Existe alguma coisa na minha vida me 
distraindo de ser obediente a Jesus?

3. Que mudança eu poderia fazer para ajudar 
a me concentrar em andar pela fé como 
seguidor de Jesus?

Andy Hawthorne The Message Trust

PESSOAS PODEM SER ESTRANHAS!

Uma coisa que gostaria de saber quando 
comecei a partilhar do Evangelho… é que as 
pessoas podem ser realmente estranhas, e você 
nunca sabe o que elas farão a seguir!

Se você me perguntasse quais têm sido 
meus maiores desafios depois de décadas 
de ministério, eu diria que eles se dividem em 
duas categorias: libras e pessoas. É sempre 
uma batalha ver dinheiro sendo liberado para 
a obra do Senhor, mas de forma espantosa 
pude testemunhar dezenas de milhões de libras 
sendo doadas para ver o avanço do Evangelho, 
geralmente nas situações mais espantosas e 
que traziam mais glória para Deus. Entretanto, 
quando se trata de desafios a pessoas, aí os 
desafios passam para um nível superior.

Satanás é realmente sorrateiro. Ele conhece 
nossas fraquezas e se puder desviar um cristão 
por meio da “cobiça da carne, a cobiça dos 
olhos e a ostentação dos bens”, como João 
aponta em 1 João 2.16, certamente ele o fará. Foi 

realmente frustrante ver alguns dos evangelistas 
e líderes mais frutíferos desistirem e darem para 
trás. Não fique muito surpreso se isso acontecer 
perto de você; apenas certifique-se de que 
isso irá redobrar seus esforços para que não 
aconteça com você. Mantenha-se enraizado na 
Palavra de Deus e na 

oração, comprometa-se com uma igreja local 
(o que os evangelistas normalmente tem 
dificuldade de fazer), tenha relacionamentos 
genuínos e com prestação de contas, e ore 
como Jesus ensinou, para não ser levado pela 
tentação, e eu creio que você estará bem, 
e certamente estará fora dessas trágicas 
estatísticas daqueles que não terminam bem.

Acho que isso é apenas parte da razão 
do porquê os Grupos de Avanço são tão 
importantes à medida que nos afiamos 
mutuamente, fazemos uns aos outros perguntas 
difíceis e encorajamos uns aos outros a ir atrás 
do prêmio mais excelente, aquele que é dado 
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à pessoa que realmente persevera a longo 
prazo, o de ouvir de nosso Jesus maravilhoso: 
“Muito bom, servo bom e fiel. Entra no gozo do 
Senhor”. Que dia esse dia final será. Corra em 
busca dele!

OUTRAS REFLEXÕES
1. Quais são seus maiores desafios na 

caminhada com Jesus? Você já identificou e 
reconheceu esses desafios?

2.  Você possui pessoas boas e honestas na 
sua vida, em quem você confia e para quem 
poderia prestar contas?

3. Existe algum pecado enraizado bem fundo  

DRA. Rachel Jordan-Wolf                  Hope Together

LEVANTE-SE E SIGA EM FRENTE

Uma coisa que gostaria de saber quando 
comecei a partilhar do Evangelho é: Levante-se 
e siga em frente!

Trinta anos atrás eu ouvi George Verwer 
falar enquanto chamava jovens para se 
comprometerem com o evangelismo do 
mundo. Ele lançou um desafio e eu com ele me 
comprometi, e depois de 30 anos, continuo 
compromissada. Eu li o livro Revolução do Amor 
de autoria dele e copiei o desafio. Então, isso 
é uma outra coisa que alguém me disse e me 
ajudou, por isso quero partilhar com você:

“Desafio você a ser um corredor de 
maratona para Deus, nessa grande tarefa 
do evangelismo do mundo. E quando você 
estiver arriado, levante-se e volte para a 
corrida, começando a correr novamente. 
Quando você fracassa, quando cai, 
levante-se! Assim que você sentir sua mão 
tocando o chão, levante-se! Então você 
descobrirá um dia, vinte ou trinta anos mais 
tarde, assim como eu, que você continua 
correndo; algumas vezes cansado, outras 
vezes machucado, mas ainda prosseguindo 
por amor a Cristo. Vamos prosseguir juntos 
pelo reino de Deus e pelo evangelismo do 
mundo”.

As palavras de George me ajudaram. Às vezes 
as coisas vão dar errado, você vai achar difícil, 
mas o grande segredo é levantar-se e continuar, 
e você também, ao longo de um período de 
30 anos, será capaz de passar pelos mesmos 

grandes desafios e dizer: Continuar é o que 
conta: vamos lá?

Ou, nas palavras do apóstolo Paulo, que disse: 

“... prossigo para alcançá-lo, pois para isso 
também fui alcançado por Cristo Jesus… 
esquecendo-me das coisas que ficaram para 
trás e avançando para as que estão adiante, 
prossigo para o alvo, a fim de ganhar o 
prêmio do chamado celestial de Deus em 
Cristo Jesus”.

FILIPENSES 3.12-14 (NVI)

OUTRAS REFLEXÕES
1. Que desafios no evangelismo podem nos 

derrubar?

2. Como nos levantamos novamente, depois 
de termos sido derrubados?

3. Como podemos garantir que iremos 
perseverar e ser capazes de carregar essa 
esperança ao longo de 30 anos?
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Sammy Jabangwe EVANGELISTA E CANTORA 

PESSOAS, NÃO NÚMEROS

Uma coisa que gostaria de saber quando 
comecei a partilhar do Evangelho é… não se 
trata de números, mas de pessoas.

Desde que me tornei cristã, minha paixão por 
partilhar as boas novas de Jesus com aqueles 
ao meu redor cresceu mais e mais e hoje eu 
trabalho para The Message Trust numa banda 
chamada SoulBox, percorrendo escolas 
ao redor do Reino Unido para partilhar do 
Evangelho com os jovens.

Quando ingressei na SoulBox, lembro-me de 
observar meus colegas de banda pregando o 
Evangelho, e cada vez, muitos jovens reagiam 
colocando sua confiança em Jesus - era muito 
empolgante! Um dia chegou a minha vez. 
Fomos até um grupo de jovens para partilhar 
do Evangelho com 20 deles, e eu estava tão 
empolgada para ver o que Deus faria quando eu 
partilhasse do Evangelho - imaginando o grupo 
todo de jovens colocando com entusiasmo sua 
fé em Jesus, na vida de cada um ali naquele 
momento. Ao terminar de falar, estendi um 
convite e uma pessoa levantou sua mão. 

Eu esperei… e esperei… então percebi que 
ninguém mais iria responder naquela noite. 
Fiquei muito desanimada, e fui para casa me 
sentindo realmente pra baixo. 

Liguei para minha mentora naquela noite, 
que prontamente perguntou como tinha sido 
naquele dia. Falei pra ela daquele jovem que 
havia colocado sua fé em Cristo, e ela disse: 
“Uau, que fantástico, louvado seja Deus! Não 
é maravilhoso?” Ela ficou tão feliz, e isso 
realmente me desafiou a louvar a Deus por ter 
salvo aquela vida.

Minha mentora continuou me lembrando das 
parábolas que Jesus contou em Lucas 15. Ao ler 

esse capítulo, comecei a perceber a realidade 
do que estava acontecendo no céu quando 
aquele jovem estava reagindo à pregação 
do Evangelho: Deus e os anjos estavam 
comemorando porque algo incrível acabara 
de acontecer! Um jovem que estava morto e 
perdido acabara de vir à vida, sendo encontrado 
por Jesus!

Naquela noite, aprendi que não se trata de 
números, mas de pessoas. Pessoas que, como 
nós logo antes de conhecermos a Jesus, 
encontram-se mortas e perdidas em seu 
pecado. Esse Evangelho se trata das boas 
novas de que, em Jesus, podemos ser salvos do 
pecado. Podemos ser trazidos para a plenitude 
de vida e esperança que se encontram nele.

Sejamos pessoas que partilham do Evangelho, 
sabendo que devemos apresentar as pessoas 
ao poder salvador de Cristo. Vamos também 
celebrar como acontece no céu sempre que 
virmos apenas uma pessoa preciosa dizendo 
“sim” para Jesus e vindo a Ele.

‘…há alegria na presença dos anjos de Deus 
por um pecador que se arrepende.’

LUCAS 15.10 (NVI)

OUTRAS REFLEXÕES
1. Como avaliamos o sucesso do evangelismo?

2. Será que temos um mentor ou alguém em 
nossa vida que irá nos desafiar e nos falar a 
verdade quanto à nossa situação?

3. Será que celebramos e nos alegramos 
quando ouvimos de uma única pessoa que 
chegou à fé?
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Albert Canfield Coordenador do Advance

PRAZER E A ALEGRIA DE PARTILHAR A CRISTO SERÃO SEMPRE 
MAIORES DO QUE QUALQUER OBRIGAÇÃO.

Uma coisa que eu gostaria de ter entendido 
quando comecei a repartir a minha fé é que o 
prazer e a alegria de partilhar a Cristo serão 
sempre maiores do que qualquer obrigação e 
responsabilidade que tenhamos de evangelizar.

Desde a minha infância, minha família 
participava ativamente na vida da igreja local 
em que pertencíamos. De um vasto leque 
de atividades e ensinamentos, com alguma 
frequência éramos lembrados da obrigação 
de que cada cristão têm em partilhar a Cristo. 
Assim, ao longo dos anos, cresci com um misto 
de responsabilidade e culpa face a essa tão 
importante tarefa que cabia a mim e a todos os 
crentes realizarem.

Nos anos que se seguiram e mais adiante no 
ministério pastoral, confesso que por anos segui 
nessa mesma linha pregando e ensinando a 
outros sobre a obrigação de partilharem a fé 
como sendo o ponto central na evangelização. 
É evidente nos Evangelhos que Jesus lembrou 
os seus discípulos sobre a responsabilidade 
que tinham em testemunhar, mas não podemos 
ser parciais e nos esquecermos de todos os 
demais ensinamentos que o Mestre também os 
ensinou. Da mesma forma que Jesus disse aos 
seus discípulos para “irem fazer discípulos”, Ele 
também disse que “estaria sempre com eles”. 
Sem dúvida que há muito mais do que apenas 
uma grande responsabilidade e obrigação ao 
partilharmos a nossa fé. Por isso, é preciso 
revisarmos as nossas ênfases e procurarmos 
entender o coração e os ensinamentos de Jesus 
por completo.

Nos Evangelhos vemos que Jesus nunca enviou 
ninguém a partilhar a fé sem que antes tenha 
tido primeiro um encontro ou uma vida com 
Ele. As “comissões” são um claro exemplo que 
mostram que Jesus selecionou e enviou pessoas 
que já estavam a conviver com Ele por meses 
e anos. Assim, podemos dizer que só há a 
responsabilidade da evangelização para aqueles 
e aquelas que primeiro tem um encontro e uma 
vida de comunhão com Mestre. É verdade que 

poucos são os trabalhadores nesta tarefa e que 
a igreja hoje precisa continuamente evangelizar. 
E que muitas vezes, no afã de mobilizarmos 
a igreja em sua tarefa evangelizadora, somos 
tentados a ignorar este pré-requisito da 
comunhão e vida com Jesus, quase que 
forçando toda gente a evangelizar sem que 
pessoalmente tenham uma vida e relação com 
Jesus cimentada. Infelizmente são muitos os 
escândalos e histórias que denigrem a fé devido 
aqueles que evangelizaram primeiro sem 
estarem devidamente ligados a Cristo e com o 
caráter tratado por Ele.

Jesus ressuscitou, e agora de uma forma 
espiritual Ele continua presente e vivo, operando 
neste mundo através dos seus discípulos 
e discípulas. Assim, a luz da ressurreição 
precisamos entender os ensinamentos de Jesus. 
Ainda que fisicamente desacompanhados, 
espiritualmente o Mestre nos prometeu 
que estaria conosco até a consumação dos 
séculos. Isso significa, que não há nenhuma 
atividade que você e eu faremos como 
cristãos que estaremos sozinhos e com toda 
responsabilidade sobre os nossos ombros. 
Na verdade, quando obedecemos ao que 
Ele nos ordena, é o próprio Jesus que age e 
realiza através de nós. Somos apenas Seus 
instrumentos para que a Sua vontade seja feita 
aqui na Terra como é feita no céu.

Eu demorei muitos anos para perceber essa 
simples verdade: de que ao evangelizar, Jesus, 
Aquele que ressuscitou e vive, está sempre 
comigo nesta tarefa. Assim, ao evangelizarmos 
podemos começar por contar um pouco sobre o 
passado e a história de Jesus, mas não podemos 
nos esquecer de convidar no presente cada 
pessoa a um encontro real com Aquele que 
vive. Assim, os apóstolos e toda igreja do Novo 
Testamento evangelizavam: falavam da vida e 
obra de Jesus, e simplesmente apresentavam as 
pessoas Aquele que estava ali vivo e ressurreto 
no meio deles.
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Ao longo dos anos e a medida em que a minha 
vida e comunhão com Jesus foram se tornando 
mais intensa, uma crescente alegria e prazer 
tomaram conta do meu coração no lugar das 
antigas responsabilidades, obrigações e culpas 
em partilhar a minha fé. Ao saber que Jesus 
ama os perdidos e que Ele deseja trazer pra 
si todas as pessoas, a evangelização passou a 
ser o resultado que emana da minha vida com 
Deus e da convicção da Sua ressurreição e 
presença ainda hoje junto do seu povo neste 
mundo. Gostaria imenso de saber e vivenciar 
essa realidade quando comecei a partilhar a 
minha fé, de que maior é o prazer e a alegria 

ao evangelizar do que qualquer obrigação e 
responsabilidade que tenhamos de o fazer.

OUTRAS REFLEXÕES
1. O que te motiva a partilhar a sua fé? 

Obrigação ou Prazer?

2. Será que de alguma forma você não tem 
desassociado a sua vida e comunhão com 
Jesus  da tarefa de evangelizar?

3. Se Jesus ressuscitou e hoje vive, o que isso 
implica na partilha da sua fé?

Luiz Cardoso LÍDER DOS GRUPOS DE AVANÇO

MINHA DOR PODERIA SER USADA PARA A GLÓRIA DELE

Uma coisa que gostaria de saber 
quando comecei a partilhar do Evangelho é: 
As lutas mais profundas podem se tornar o 
testemunho mais poderoso.

Lembro quando entreguei minha vida para 
Cristo e comecei a andar pela fé - todos os livros 
que estava lendo e todas as histórias que as 
pessoas me contaram eram tão incríveis; eles 
me deram tanto encorajamento e deslumbre 
diante do poder de Deus.

Entretanto, com o tempo, toda empolgação 
abriu caminho para um profundo sentimento 
de que eu era inadequado e uma fraude. Senti 
que embora estivesse pregando e buscando 
um relacionamento mais profundo com Jesus, 
uma vez que minhas lutas e dores continuavam 
presentes, eu era certamente um impostor e um 
cristão fracassado. 

O fundo do poço para mim aconteceu quando 
me envolvi num acidente de ônibus quando 
estava no caminho para fazer inscrição num 
curso de Teologia. 

O motorista do ônibus cochilou ao volante e 
bateu em um caminhão que tinha parado no 
acostamento da estrada. Como resultado, mais 
de 40 pessoas perderam sua vida, incluindo 
meu melhor amigo.

Depois do acidente, eu não tinha respostas para 
o porquê das coisas terem acontecido da forma 
que aconteceram, e isso me levou a lutar por 
muitos anos com a depressão e com ataques 
de pânico. Eu estava recebendo o tratamento 
necessário, mas as coisas não estavam 
melhorando, o chamado de Deus e o ministério 
para a minha vida se tornaram mais e mais 
distantes; eu estava me sentindo mais e mais 
como um impostor e um cristão superficial. 

As coisas começaram a mudar, não quando 
fiquei totalmente curado ou livre, mas quando 
fui pregar numa conferência, e fui honesto sobre 
minhas falhas e lutas. Embora as pessoas lá 
estivessem partilhando histórias e testemunhos 
fantásticos, eu me levantei para falar e disse que 
era difícil até mesmo estar ali, mas que tinha 
fé que Deus estava comigo e iria me ajudar a 
passar por aquilo.

Lembro-me da reação no rosto das pessoas, 
quando toda empolgação e motivação da 
conferência abriu caminho para a realidade de 
que o pregador estava em crise. Pensei que 
aquele seria o fim dos convites para partilhar ou 
pregar em outras conferências. Entretanto, algo 
aconteceu naquele lugar, e eu senti rachaduras 
começando a aparecer nas máscaras que as 
pessoas usavam. havia uma mudança na atitude 
dos líderes e vi pessoas reais que estavam 
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lutando para suportar as dificuldades em sua 
vida. Naquele dia, uma avalanche de líderes veio 
até o local de oração - não para ouvir sobre a 
última técnica de crescimento, mas para receber 
cura e ajuda de Deus.

Ao longo dos anos, perdi a conta de quantas 
pessoas eu vi Deus ajudar e curar. Pessoas 
sofrendo de depressão, ataques de pânico e 
pensamentos suicidas vinham a mim quase toda 
semana, não porque eu era o melhor acadêmico 
no assunto, mas porque tinha sofrido com 
aquelas coisas e porque continuo lidando 
com elas, então elas sabiam que podiam ser 
honestas comigo.

Lembre-se de que Deus irá usá-lo, e embora 
você não seja definido pelas lutas e dores que 
enfrenta, Ele irá usá-las para alcançar outras 
pessoas com a mensagem de que Ele é bom e 
está presente no meio de sua dor e suas lutas.

lembre-se do que o apóstolo Paulo escreveu em 
2 Coríntios 12.9:

“Mas ele me disse: “Minha graça é suficiente 
para você, pois o meu poder se aperfeiçoa 
na fraqueza”. Portanto, eu me glorificarei 
ainda mais alegremente em minhas 
fraquezas, para que o poder de Cristo 
repouse em mim”.

2 CORÍNTIOS 12.9 (NVI)

OUTRAS REFLEXÕES
1. Que máscaras você está usando hoje que 

podem estar evitando que você partilhe a 
realidade da sua vida?

2. Você precisa de ajuda ou apoio com sua 
saúde mental? Você já partilhou essa 
necessidade com alguém?

3. O que: “Minha graça é suficiente para 
você, pois o meu poder se aperfeiçoa na 
fraqueza” significa nas lutas que você está 
enfrentando hoje 
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Existe um nível especial de frustração na vida 
reservada para o jogo de charadas com a 
sua família, onde, apesar dos seus esforços 
para imitar um artista famoso, eles continuam 
adivinhando tudo, exceto o que você está 
tentando comunicar.  

A comunicação do Evangelho para aqueles 
ao seu redor pode, por vezes, parecer tão 
frustrante quanto tentar fazer sua família gritar 
“Jurassic Park” enquanto você anda pela sala 
como um velociraptor enquanto jogam Imagem 
e Ação. Mas o evangelismo cristão não foi 
projetado para ser um exercício de sorte para 
ver quem consegue discernir corretamente 
nossas “ações de Jesus” neste mundo como as 
boas novas para eles. Evangelismo é mais do 
que a comunicação de “boas” novas subjetivas; 
mais do que oferecer bons conselhos; mais do 
que a comercialização da fé cristã.

Uma forma de nos ajudar a vencer algumas 
das frustrações que podemos experimentar 
no evangelismo é recordar daquilo que o 
evangelismo, de fato, é. Para nos ajudar nisso, 
vamos explorar o conceito, a singularidade e a 
prática do evangelismo.

O CONCEITO DO EVANGELISMO
A palavra “evangelismo” significa basicamente 
anunciar as boas novas. Historicamente, a ideia 
estava frequentemente ligada às “boas notícias” 
de um anúncio real:

Um novo príncipe nasceu.

Uma vitória foi conquistada no campo de 
batalha.

Um novo dia de celebração nacional será 
reservado em honra ao nosso grande rei.

Nos dias atuais, não precisamos esperar por um 
anúncio real para receber nossas boas notícias; 

nós evangelizamos todos os dias ao sermos  
proclamadores das “boas novas” em nossas 
plataformas das mídias sociais, falando sobre 
tudo e sobre qualquer coisa.

Acabei de comer um maravilhoso X-burguer 
naquela nova lanchonete no shopping center!

Meu time venceu seu rival!

A sombra do batom ficou ótima em mim!

Acabei de comprar o novo iPhone!

Mas essas declarações (por melhores que 
possam ser) são menos do que as boas novas 
de Jesus Cristo. Quando se trata do Evangelho, 
na verdade ainda não terminamos de fazer os 
anúncios reais. O Evangelho é um anúncio real 
vindo do reino perfeito do céu, que deve ser 
proclamado para toda a criação.

O príncipe da paz nasceu e seu nome é Jesus.

Uma vitória foi conquistada na cruz sobre o 
pecado e a morte.

Um novo e eterno dia de celebração é possível 
por meio do Senhor ressurreto.

A SINGULARIDADE DO EVANGELISMO
O evangelismo cristão é único em relação a 
todas as outras formas de proclamação de boas 
notícias em pelo menos três maneiras:

1. SUA UNIVERSALIDADE
A esmagadora maioria daquilo que anunciamos 
como sendo “bom” é, na verdade, subjetivo. 
Pegando dois dos exemplos anteriores: o 
X-burguer não são boas notícias para um 
vegetariano (ou para a vaca), e os torcedores 
do time rival que perdeu não terão o mesmo 
entusiasmo pelo resultado do jogo.

BLOG DO ADVANCE 
O QUE É EVANGELISMO?
 
BEN JACK, LÍDER GLOBAL DO MOVIMENTO ADVANCE
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Mas o Evangelho são boas notícias para todas 
as pessoas em todos os lugares e em todas 
as épocas (Salmo 96). Ele é a verdade que 
restaura a humanidade ao relacionamento com 
Deus que um dia abandonamos. Em resposta 
ao Evangelho, todos podem se voltar para 
Deus, conhecer seu perdão e ser libertos para 
adorá-lo.

2. SUA CONSEQUÊNCIA
O Evangelho não se trata apenas de boas novas 
para todo mundo; ele se constitui, também, 
nas boas novas mais importantes para todo 
mundo. Talvez haja alguma outra coisa além do 
Evangelho que você poderia chamar de “boas 
notícias”, como por exemplo: reduzir o plástico 
nos oceanos poderia ser uma boa notícia para 
todas as pessoas, garantindo que nosso planeta 
seja um espaço mais saudável para se viver e 
prosperar. Ainda assim, muitas pessoas não 
irão notar essas boas notícias em ação em 
sua vida cotidiana (exceto pelo efeito de ter 
que usar um canudo de papel claramente não 
desenhado para esse propósito num milkshake 
do McDonalds).

Mas o Evangelho se constitui nas notícias mais 
importantes que qualquer humano possa 
receber e conhecer em qualquer momento de 
sua vida, porque é a forma exclusiva pela qual 
uma pessoa pode passar da morte para a vida 
(1 Coríntios 15.1-3; 20-22). Não existe outro 
caminho para o Pai que não seja por meio da 
confiança no Filho como Senhor (João 14.6; 
Romanos 10.9).

3. SEU PODER
O marketing pode ser poderoso (e coercitivo). 
Sua dieta pode estar indo muito bem até que 
o anúncio de Doritos apareça na TV para levar 
a sua força de vontade para além do ponto 
de ruptura. A verdade é que o marketing é 
projetado especificamente para apelar para 
as nossas emoções, vontades e necessidades 
ao nos oferecer algo atraente para satisfazer 
aquelas coisas. 

Mas o evangelismo cristão não é uma tentativa 
de coagir pessoas visando escolher um produto. 
O evangelismo é a apresentação de Jesus com 
nossos lábios e nossa vida no poder do Espírito. 
Em vez de explorar as emoções, vontades 
e necessidades das pessoas, buscamos 

exaltar aquele que é capaz de satisfazê-las. O 
Evangelho tem o poder - tanto em sua verdade 
essencial quanto em como Deus opera através 
dele - de reviver nosso coração morto e nos 
transformar nas pessoas que fomos criados 
para ser (Efésios 4.22-24).

A PRÁTICA DO EVANGELISMO
Se conceitualmente, o evangelismo cristão é um 
anúncio real das boas novas, e singularmente 
é a proclamação das notícias sobre Jesus que 
são poderosas, transformadoras e capazes de 
salvar, como isso deve se parecer na prática?

Nosso evangelismo acontece de diversas 
formas. Relacionalmente, um tempo extra com 
amigos e família; oferecer-se para orar por uma 
pessoa estranha; pregar para multidões de 
um palco; dar uma Bíblia; uma conversa que 
surge depois de uma necessidade suprida; a 
prática da hospitalidade… e a lista continua. 
Mas em qualquer expressão, o evangelismo 
sempre requer que o Espírito Santo esteja 
em ação, até porque o poder para a salvação 
pertence apenas a Deus (Romanos 1.16). Uma 
definição simples de evangelismo que ouvi é 
compreender o evangelismo como unir-se na 
conversa que o Espírito Santo já está tendo 
com uma pessoa. Além disso, o evangelismo 
deve ser motivado por amor - nossa resposta 
ao amor de Deus que primeiro nos amou, e 
que oferece o mesmo amor para o mundo por 
nosso intermédio (1 João 4.10-12). Além destas 
duas realidades vitais, o evangelismo na prática 
estará centralizado, em alguma medida, nas três 
coisas seguintes.

1. PALAVRAS
Embora obras e milagres sejam desejáveis 
no evangelismo, palavras são essenciais 
(Romanos 10.14). Muitos cristãos nunca vão 
além do “evangelismo de enigmas” com o 
mundo, esperando que apenas por suas obras 
as pessoas sejam capazes de juntar as peças 
do quebra-cabeça por si mesmas e vir a Jesus 
como sendo a resposta. Mas sem palavras, 
iremos lutar para dar às pessoas a informação 
que elas precisam conhecer de que Jesus é 
Senhor, que é necessário o arrependimento, e 
que é possível conhecer a Deus, não apenas 
como um sentimento abstrato, mas em 
Seu caráter, conforme revelado na Bíblia. O 
Evangelho precisa ser conhecido por nós e 
então comunicado claramente com palavras 
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para aqueles ao nosso redor, para que eles 
conheçam por si mesmos e possam reagir em 
conformidade com ele.

2. OBRAS
Podemos pensar nas obras como sendo algo 
que fazemos no mundo para “mostrar” Jesus 
antes de pregarmos a mensagem. Mas a 
principal maneira pela qual as obras nos são 
úteis no evangelismo são as obras do próprio 
Deus. Historicamente (o Evangelho), atualmente 
(o testemunho da sua obra em nossa vida), 
e no porvir (a esperança garantida do reino 
vindouro). 

Tendo dito isso, as obras nesse mundo 
também são uma parte importante do nosso 
testemunho, ao revelarem Deus agindo 
em nós e através de nós hoje. Dessa forma, 
nos tornamos representantes do caráter 
e do coração de Deus em nosso próprio 
comportamento e interação com o mundo - 
sendo e vivenciando o Evangelho - suprindo 
necessidades práticas e mostrando o amor de 
Deus em ação, o que confirma a integridade da 
mensagem que partilhamos (2 Coríntios 5.20).

3. MARAVILHAS
A despeito de onde você se encaixa no espectro 
carismático, não devemos ignorar que Deus 
continua operando o maior milagre de todos 
ainda hoje - a salvação. A cura e ressurreição de 
corações humanos mortos é tanto o conteúdo 
quanto o resultado da nossa mensagem, e 
é um milagre que devemos proclamar com 
admiração. Além disso, deveríamos estar 
abertos de forma sábia a ver Deus agindo 
de formas milagrosas - cura, palavras de 
conhecimento, libertação, etc - através de nós, 
como Ele achar melhor para o propósito de 
revelar-se àqueles a quem buscamos (Atos 
14.3).

Quando juntamos as peças do quebra-cabeça 
do evangelismo - enquanto mantemos em 
mente o resultado desejado de ver discípulos 
formados e amadurecidos na igreja - podemos 
oferecer uma resposta para a pergunta: “O que 
é o evangelismo?” conforme se segue:

Evangelismo é a proclamação capacitada 
pelo Espírito Santo (palavras sendo 
essenciais; obras e maravilhas sendo 

desejáveis) das boas novas acerca de 
Jesus Cristo, na esperança de que as 
pessoas possam confiar nele como Senhor, 
abandonar a rebelião contra Deus, o 
Pai, e conhecer a vida verdadeira num 
relacionamento restaurado com Ele hoje 
(trazidos à maturidade por Seu Espírito e 
em sua igreja) e para sempre em Seu reino 
eterno.

 PERGUNTAS PARA DIÁLOGO
1. Como você explicaria o evangelismo para 

alguém que não tem familiaridade com esse 
conceito?

2. Que outros elementos das boas novas são 
exclusivos do evangelismo cristão?

3. Palavras são essenciais, mas como as obras 
e maravilhas podem desempenhar um 
papel em nosso evangelismo?

4. Como a clareza sobre o que realmente é 
o evangelismo pode ajudar com alguns 
desafios e frustrações que enfrentamos ao 
tentarmos anunciar as boas novas para o 
mundo?

Encontre mais do conteúdo do blog em 
advancegroups.org/blog
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Surpresa! Surpresa! Há mais uma palavra que 
está circulando e pode ser adicionada ao já 
grande dicionário cristão, “LEGO”. Me sinto 
culpado às vezes por usar essa frase muitas 
vezes em conversas com líderes cristãos, 
pastores e missionários.

Mas qual o significado dessa frase?

Deixar de lado meu “LEGO” em meus círculos 
refere-se ao desejo entre líderes de deixar de 
lado seus preciosos logos e egos pela causa 
maior de Cristo e em nome da unidade da igreja 
ou de um projeto colaborativo. É uma boa 
frase e um lembrete essencial de uma verdade 
fundamental que todos nós defendemos - o 
Reino de Deus é mais importante do que a soma 
de todos os nossos pequenos reinos! O Reino 
de Deus é duradouro! O nome e a fama de Deus 
deveriam se tornar o alvo principal de todos os 
nossos esforços.

O Movimento Advance é um movimento 
maravilhoso que abraça o princípio por trás 
dessa frase, embora ele celebre os “logos” - as 
histórias únicas por trás de cada organização, 
igreja, agência missionária, ong e ministério. 
Somos melhores quando estamos juntos, e 
Deus deseja usar cada pessoa para alcançar a 
todos, em todos os lugares com as boas novas 
de Jesus!

Eu lidero dois Grupos de Avanço em dois 
continentes: um em Johannesburg, África do 
Sul e um na América do Norte (virtualmente). Eu 
amo cada momento em que nos encontramos 
como membros desses grupos, e é muito bonito 
ver cada grupo assumindo vida própria. Meus 
Grupos de Avanço são formados por pastores, 
missionários, plantadores de igrejas, crentes, 
professores de seminários, líderes sem fins 
lucrativos e afins. O que nos une? O Evangelho, 
junto com a convicção de que o evangelismo 
é uma prioridade importante que precisamos 
exercitar urgentemente no momento cultural 
que nos cerca.

Como fazer parte de um Grupo de Avanço tem 
impactado minha vida? O Advance é simples, 
é um movimento que abraça um alto grau 
de prestação de contas e um baixo nível de 
controle, e é centrado nas pessoas, e não numa 
marca ou metodologia em particular. Aqui 
estão algumas áreas em que o Advance tem 
enriquecido minha vida e ministério:

COMUNIDADE
Começar meu próprio grupo me cercou 
com 10-12 outros que são apaixonados pelo 
Evangelho e está funcionando em todas as 
áreas da vida. Sou desafiado e enriquecido 
pelas conversas reais que acontecem em torno 
de tópicos como oração, caráter, humildade, 
santidade, submissão e mais.

CULTURA
A palavra “evangelismo” tem passado por 
tempos difíceis e a maioria dos cristãos, líderes 
e pastores em meu contexto provavelmente 
lutam mais com esse termo e suas aplicações 
práticas do que gostariam de admitir. Tenho 
realmente apreciado ver a cultura ao redor do 
evangelismo começando a mudar em meus 
grupos, à medida que falamos com frequência 
sobre o evangelismo.

CELEBRAÇÃO
Infelizmente, conheço muitos pastores que 
frequentemente suspeitam de outros pastores, 
e por vezes os vêem como adversários. Tenho 
ficado impressionado pelo amor demonstrado 
dentro do nosso grupo e os relacionamentos 
que têm sido edificados, cultivando um 
espírito de unidade e um profundo respeito 
pelo chamado e ministério de cada indivíduo. 
Temos bem evidente a expressão completa 
do ministério que Paulo expressou em Efésios 
4.11 no nosso grupo, o que tem servido para 
enriquecer nossa vida e ministério. Tenho a 
sensação de que o céu se regozija quando 

BLOG DO ADVANCE  
O PODER DO “LEGO”
DR. DESMOND HENRY, DIRETOR DA REDE GLOBAL DE EVANGELISTAS
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nos reunimos e celebramos nossas vitórias, 
encorajando-nos mutuamente!

CHAMADO
O que provavelmente mais tem me impactado 
em nosso grupo tem sido a forma que nosso 
chamados são modelados e transformados 
por meio dos relacionamentos naturalmente 
formados em nosso grupo. Um dos membros 
atua como um guia de liderança/ministério 
e tem se encontrado com membros do 
nosso grupo, ajudando-os a navegar pelas 
complexidades do ministério e da vida. 
Outro membro do grupo está estudando 
num seminário e tem sido desafiado a não 
negligenciar a preparação de evangelistas num 
local que é frequentemente reservado para a 
preparação pastoral. Outro membro do nosso 
grupo começou um movimento de oração na 
cidade para apoiar o trabalho de evangelismo e 
plantação de igrejas na cidade. Outro membro 
tem doado metade do seu tempo para focalizar 
especificamente o apoio financeiro do trabalho 
de evangelismo por toda a África, enquanto 
continua enraizado em sua igreja local. 
Encorarajador? Profundamente! E isso é só o 
começo.

Como líder de um ministério evangelístico, 
não posso descrever a experiência 
maravilhosamente enriquecedora que tem 
sido liderar meus Grupos de Avanço e ver a 
cultura ao redor do evangelismo mudar nessas 
expressões locais. Imagine se esse tipo de 
experiência pudesse se espalhar e se tornar 
a norma! Imagine o impacto cumulativo de 
literalmente milhares de Grupos de Avanço ao 
redor do globo, ao deixarmos de lado nosso 
LEGO e edificarmos seu glorioso Reino aqui na 
Terra! Vale a pena! Junte-se ao movimento e 
comece seu próprio grupo!

Encontre mais conteúdos do blog em 
advancegroups.org/blog
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Usamos os termos “partilhar a sua fé” e 
“partilhar o Evangelho” de forma intercambiável 
e, no entanto, são atividades distintamente 
diferentes, enquanto complementares.

Vejamos o que torna estes dois tipos de 
‘partilhar’ diferentes e porque é que a distinção 
é mais do que apenas questão de semântica.

Partilhar a sua Fé é uma reflexão pessoal sobre 
a sua própria compreensão e experiência de 
fé em Jesus. Quando você partilha a sua fé, 
você explica porque a confiança em Jesus 
faz sentido para você, o que Jesus fez na sua 
vida e a diferença que faz no dia-a-dia (o que 
normalmente chamamos de “testemunho”), a 
esperança que você possui à luz da existência 
de Deus e da ressurreição de Jesus e, a relação 
da sua compreensão e experiência de fé com 
as experiências daqueles com quem fala, ou em 
resposta às dúvidas que levantam. Partilhar a 
sua fé, na melhor das hipóteses, é um convite 
para alguém ouvir, ver e investigar como a 
fé em Jesus Cristo funciona na sua vida (e 
potencialmente o que isso pode significar para 
eles).

Partilhar o Evangelho, por outro lado, significa 
explicar a história das Boas Novas sobre Jesus 
Cristo, os princípios da verdade sobre quem 
Deus é, o que fez no mundo e o que isso 
significa para o mundo. É a história do Criador e 
da Criação, do relacionamento e da rebelião; da 
vida, ministério, morte, ressurreição, ascensão e 
volta de Jesus. É um convite ao arrependimento 
- para nos voltarmos de nossa rebelião para 
o relacionamento com Deus, confiando 
exclusivamente em Jesus como Senhor e 

vivendo em conformidade com Ele, no poder do 
Espírito Santo de Deus.

Percebe a diferença entre essas duas coisas? 
É possível partilhar a sua fé sem partilhar 
o Evangelho. Isto é o que vemos no clip de 
Stephen Colbert, uma expressão de uma 
viagem de fé pessoal sem qualquer conteúdo 
evangélico significativo. Embora as pessoas 
possam se queixar da falta do evangelho, é 
importante notar que partilhar a fé pode, em 
muitas situações, ser um passo positivo na 
jornada de uma pessoa em direção à fé em 
Jesus. Mas também importante notar que 
o partilhar da fé pode ser tão vago que, na 
realidade, confundir as pessoas quanto à fonte e 
verdade da nossa esperança.

Partilhar a fé em, e de si mesmo, não é 
tecnicamente evangelismo (anunciar as Boas 
Novas), pois não proclama as Boas Novas 
propriamente ditas, mas apenas os efeitos 
das Boas Novas na vida de uma pessoa, o que 
ainda é uma coisa importante e vigorosa a 
ser expressa. Como um primeiro passo para 
ouvir e compreender mais claramente as 
Boas Novas, esse “pré-evangelismo” pode ser 
profundamente importante na jornada de uma 
pessoa (e estudos têm-nos mostrado, de forma 
a causar grande admiração, que as pessoas 
são mais propensas a chegar à fé pessoal em 
Cristo quando conhecem pessoalmente um 
cristão, e isto certamente não é porque o seu 
amigo cristão apenas lhes fala sobre os simples 
princípios do evangelho!)

Por outro lado, é possível partilhar o Evangelho 
sem partilhar a sua fé. Os princípios das Boas 
Novas são, e sempre serão, verdadeiros, 

APÊNDICE 
A diferença entre partilhar a 
sua fé e partilhar o Evangelho
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independentemente de suas experiências 
pessoais de fé. O poder do Evangelho não se 
encontra na credibilidade da jornada de fé de 
uma pessoa, mas na sua verdade essencial e 
imutável - a verdade que libertará a pessoa 
(João 8:32). No entanto, o Evangelho é 
frequentemente mais persuasivo quando os 
seus efeitos se tornam conhecidos na vida 
de quem o proclama como mensagem de 
transformação (2 Coríntios 5:17).

O ideal... é que tenhamos pontos de ligação 
entre a verdade imutável do Evangelho e nossa 
vida de hoje, ajudando a trazer clareza da 
Palavra de Deus através do nosso testemunho 
ao mundo. Por esse motivo, é sábio e amoroso 
partilharmos nossa fé.

Mas o que é essencial... é que as pessoas 
conheçam o caminho da salvação: paz com 
Deus, vida verdadeira hoje e para sempre, 
através do arrependimento e da fé em Jesus 
Cristo. Por isso, devemos partilhar o Evangelho.

Se você vir alguém a partilhar sua fé, qualquer 
que seja a plataforma e a influência que possa 
ter, grande ou pequena, sinta-se encorajado. O 
partilhar de fé é um grande ponto de partida, 
por isso não se assuste se não parecer possuir 
suficiente conteúdo evangélico. Seja grato pelo 
que poderá se tornar um momento importante 
na vida de uma pessoa que está sendo 
exposta à fé, para que quando o Evangelho 
for finalmente proclamado, possa ser mais 
autenticamente compreendido na vida do 
ouvinte.

Ore para que a oportunidade do partilhar 
do Evangelho seja aproveitada no momento 
certo, com ousadia e clareza. Sempre que 
puderem, encorajem aqueles que partilharam 
a sua fé quanto ao papel que isso desempenha, 
afirmando, ao mesmo tempo, a necessidade 
de mantermos os nossos olhos abertos às 
oportunidades para pregar o Evangelho 
que se nos apresentam, pedindo a Deus que 
nos conceda a ousadia necessária para as 
aproveitarmos.

Devemos ser honestos conosco mesmos. Se 
nos contentarmos em partilhar nossa fé para 
nos sentirmos com dever cumprido em nossa 
vida cristã, sem nunca expressar claramente 
o Evangelho a ninguém, não estaremos, de 
fato, sendo testemunhas do Evangelho em 
seu sentido mais completo, e é provável que 

negligenciemos oferecer aquilo de que as 
pessoas mais precisam - não a nossa fé, mas 
a fé deles mesmos em Jesus Cristo, através 
do poder do Evangelho do qual não nos 
envergonhamos (Romanos 1,16).

Por fim, vale dizer que o Espírito Santo é 
muito mais dinâmico do que o processo aqui 
delineado. Confiamos nEle para nos guiar 
em todo partilhar que fazemos e para nos 
conceder a sabedoria de aproveitarmos da 
forma correta qualquer oportunidade que 
tenhamos. É a verdade do Evangelho que 
liberta as pessoas, pelo poder do Espírito, e por 
isso resolvemos convictamente partilhar, com a 
devida clareza, as Boas Novas, a partir de vidas 
que dão testemunho do poder e esperança do 
Evangelho pelo seu efeito na nossa história em 
curso.

Testemunho completo de vida - o partilhar da fé 
e do Evangelho em palavras e ações..

QUESTIONS
1. Que oportunidades você tem para partilhar 

a sua fé a cada dia?

2. Por que é importante compreender a 
diferença entre partilhar sua fé e partilhar o 
Evangelho?

3. Por que é que algumas pessoas acham mais 
fácil partilhar sua fé do que o partilhar o 
Evangelho, e vice-versa?
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Outro recurso útil para seu tempo em grupo 
são os podcasts “Exploring Evangelism Myths” 
e “Advance Passion”. Esses podcasts são 
ligeiramente mais longos do que os podcasts de 
“Uma Coisa” (os episódios têm um pouco mais 
de 30 minutos), então normalmente é melhor 
ouvi-los individualmente antes do encontro do 
grupo, para depois separar um tempo juntos 
para diálogo.

EXPLORANDO OS MITOS DO 
EVANGELISMO
Essa série de podcast é uma colaboração com 
City Gospel Movements, e explora cinco mitos 
comuns acerca do evangelismo, que geralmente 
evitam que as pessoas partilhem sua fé.

EPISÓDIO UM: EVANGELISMO É 
ANTI-ÉTICO
Como podemos partilhar o Evangelho numa 
sociedade polarizada? Podemos concordar 
em discordar? Como o evangelismo ético é 
apresentado na Bíblia?

Neste episódio, fazemos a pergunta: “O 
evangelismo é algo ético?” Se não é, será que 
deveríamos evangelizar?

EPISÓDIO DOIS: O EVANGELISMO É 
MELHOR REALIZADO POR PASTORES E 
PESSOAS EXTROVERTIDAS
Todos lutamos com a comparação com os 
outros, mesmo quando se trata da nossa fé. 
Pedimos para alguns crentes descreverem as 
pessoas que se saem melhor no evangelismo. 
Duas respostas apareciam vez após vez: 
pastores e pessoas extrovertidas.

Neste episódio, exploramos essa ideia e 
descobrimos que ela não é verdadeira.

EPISÓDIO TRÊS: O EVANGELISMO 
DEVERIA SER FÁCIL
Qualquer coisa que valha a pena requer 
dedicação e prática - mesmo quando temos 
alguns começos onde patinamos - e não parece 
natural à princípio. Partilhar do Evangelho 
é assim. Muitos acham que o evangelismo 
deveria ser fácil e mesmo assim pode parecer 
fácil apenas para algumas pessoas especiais e 
impossivelmente difícil para os demais! Será que 
o evangelismo vai ser sempre uma tarefa difícil 
para alguns, ou existem formas de torná-lo mais 
fácil?

Este episódio considera essas perguntas e 
oferece aos ouvintes uma nova perspectiva por 
meio de uma conversa encorajadora.

Appendix
PODCAST E RECURSOS DE VÍDEO
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EPISÓDIO QUATRO: EVANGELISMO DIZ 
RESPEITO A UM MOMENTO ÚNICO
Você já experimentou aquele momento durante 
um culto ou evento evangelístico onde o silêncio 
toma o ambiente e o pregador pede que todos 
abaixem sua cabeça, fechem seus olhos e 
repitam uma oração de salvação, frase por 
frase? Momentos assim tendem a nos marcar, 
mas será que todo evangelismo precisa levar 
a um momento único e poderoso de decisão? 
Quais são as vantagens dessa mentalidade? E o 
que estamos deixando passar aqui?

EPISÓDIO CINCO: O EVANGELISMO 
GERALMENTE É CELEBRADO NAS 
IGREJAS
Por vezes, em nossas igrejas, ficamos 
tão envolvidos no ritmo das boas-vindas, 
momento de adoração cantada, avisos, 
sermões, comunhão e despedidas que nos 
esquecemos de parar e refletir em todas as 
coisas maravilhosas que Deus fez em nossa vida 
durante a semana.

O episódio final da série explora a necessidade 
de partilharmos uns com os outros, com maior 
frequência, aquilo que Deus tem feito na vida 
de pessoas comuns para o seu propósito 
extraordinário.

Encontre todos os episódios junto com 
perguntas para o diálogo em  
evangelismmyths.com

ADVANCE PASSION 
Este podcast apresenta entrevistas com 
evangelistas e líderes cristãos que contam sobre 
uma paixão que eles têm na vida - pode ser um 
livro, filme, comida, lugar, hobby ou qualquer 
outra coisa - explorando o que podemos 
aprender da paixão para nos ensinar sobre 
a cultura e o mundo ao nosso redor, e como 
podemos usar essa paixão para criar pontos 
de conexão para o Evangelho. Os episódios 
desse podcast estão filmados e disponíveis no 
YouTube, e também estão disponíveis em todas 
as principais plataformas de podcast.
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• Você não é um acidente. Você é criado 
pelo perfeito e amoroso Deus e feito à sua 
imagem (Pai, Espírito, Filho) que é a Fonte e 
o Sustentador da vida (Gênesis 1)

• Todos nós rejeitamos a Deus (pecamos) ao 
seguir nosso próprio caminho, em vez de 
viver em obediência ao nosso Criador. É por 
isso que o mundo está destroçado e cheio 
de sofrimento. Tal injustiça ofende a Deus, 
que não banaliza o pecado, ignorando-o ou 
desculpando-o, mas que pune de forma justa 
aqueles que O ofendem (Romanos 3.23).

• Não temos poder para arrumar as coisas 
uma vez que nos rebelamos contra Deus, 
tendo cometido um ato de traição contra o 
Rei do Universo. Rejeitar a Deus é rejeitar 
a própria vida. Acabamos sujeitos à morte 
eterna, o produto natural da nossa rejeição 
da vida e da punição de Deus (justiça divina) 
por quebrar Seus padrões para uma vida 
correta (Romanos 6.23).

• Mas Deus deseja que ninguém experimente 
a morte, pois Ele mesmo é amor e deseja ter 
um relacionamento eterno conosco. Deus 
graciosamente colocou em ação uma missão 
de resgate para nos salvar (1 Timóteo 2.4-6).

• Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, ao 
mundo como um ser humano, para viver a 
vida humana perfeita que nunca rejeitou 
o Pai. Jesus foi morto numa cruz, agindo 
como nosso substituto e escolhendo tomar 
sobre si mesmo a morte que merecíamos por 
causa da nossa rejeição a Deus (João 3.16; 
Romanos 3.23-25).

• Três dias depois, Jesus ressuscitou dos 
mortos, mostrando que a maldição da morte 
havia sido vencida. Uma vida nova é possível 
apenas por meio do confiar em Jesus 
Cristo e de buscar o perdão dos pecados 
(Provérbios 28.13; Efésios 2.1-10; 1 João 1.7-9).

• A morte e ressurreição de Jesus obteve 
reconciliação, redenção e propiciação 
(apaziguamento), e a derrota do mal. Nosso 
pecado foi creditado a Jesus, e sua justiça 
foi creditada a nós. O único requisito para 
que essa transição ocorra é que confiemos 
em Jesus como Senhor (fé), e creiamos 
que Deus o ressuscitou dos mortos. Somos 
salvos apenas pela fé. (Mateus 20.28; 
Romanos 10.9; 2 Coríntios 5.18-21; João 12.31; 
Colossenses 2.15).

• Agora podemos ter acesso a um 
relacionamento restaurado com nosso Pai 
celestial. Temos paz e somos adotados 
em Sua família. Morremos para nossa vida 
antiga e nascemos de novo para uma nova 
vida. (Lucas 9.3; Colossenses 1.20; 2.13-14; 
Romanos 5.1-2; Gálatas 4.4-7).

• Jesus ascendeu ao céu, onde reina à direita 
do Pai, mas enviou aos cristãos o dom do 
Espírito Santo, para nos capacitar a viver 
de forma obediente na plenitude da vida, e 
para nos ajudar a partilhar suas boas novas 
com o mundo. Nos tornamos novas criaturas 
- discípulos - transformados pela obra do 
Espírito em nossa vida, que leva aos frutos. 
Trabalhamos como embaixadores de Deus 
no mundo, representando o reino da paz, 
servindo como testemunhas da verdade 
da história de Jesus em palavras e ações 
(Miquéias 6.8; Atos 1.8; 2 Coríntios 5.11-21; 
Gálatas 5.22-23).

• Um dia, Jesus voltará para julgar os vivos 
e os mortos. O reino perfeito de Deus será 
restaurado e a vida eterna com nosso Pai 
amoroso aguarda aqueles que confiam em 
Jesus como Senhor. A morte eterna (inferno) 
aguarda aqueles que não confiam. A boa 
notícia é que ninguém precisa perecer 
eternamente, todos podem conhecer a vida 
eterna e a alegria no relacionamento com 
Deus, por meio da fé em Jesus Cristo (1 
Coríntios 15; Apocalipse 21.1-8; 22.1-5).

APÊNDICE 
A DOUTRINA DO EVANGELHO
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Antes de todas as coisas, Deus existia em 
perfeito relacionamento consigo mesmo, Pai, 
Espírito e Filho. Deus criou o mundo e era muito 
bom, e desfrutava de um relacionamento único 
com a humanidade. Fomos criados para a vida 
perfeita com Ele, o Rei do Universo, e a Vida em 
si! Mas Deus não forçou a humanidade a amá-lo; 
Ele deixou que escolhêssemos. Com essa livre 
vontade, a humanidade escolheu seguir seu 
caminho, rejeitando a Deus. 

Rejeitar o Rei do Universo é uma traição sem 
igual, uma rebelião contra a própria vida. 
Morte, sofrimento e dor entraram no mundo. A 
humanidade se autocondenou à separação de 
seu perfeito criador, num caminho sem volta. 
Deus não podia deixar passar em branco aquela 
rebelião, pois não haveria justiça nessa ação. 
Um Deus justo e correto precisa exigir que uma 
punição seja paga pelos crimes cometidos. A 
punição pela rebelião contra a vida é a morte.

Mas Deus amou tanto o mundo que, mesmo 
antes da criação de tudo que existe, pôs 
em funcionamento um plano para salvar a 
humanidade da morte. Deus enviou Seu Filho 
Jesus ao mundo para viver a vida humana de 
forma perfeita, uma vida que nunca se rebelou 
nem se tornou culpada de qualquer crime 
contra Deus.

Jesus morreu numa cruz de forma voluntária 
para tomar a punição da morte que a 
humanidade merecia por sua rebelião, 
tornando-se nosso substituto ao fazê-lo. 
Três dias depois Ele retornou à vida, pois é 
Deus e a morte não foi capaz de segurá-lo. 
Nesse momento, tornou-se possível para a 
humanidade não apenas receber o perdão pela 
rebelião contra Deus, mas partilhar da vida nova 
e eterna que Jesus tornou possível. A maldição 
da morte foi quebrada. 

Tudo o que precisamos é crer que Jesus é 
quem diz ser - o Salvador do mundo crucificado 
e ressurreto, o Rei do Universo - e escolher 
torná-lo Senhor de nossa vida. Há salvação 
e vida para todos os que confiam nele, e a 
capacitação do seu Espírito Santo nos permite 
viver o tipo de vida para o qual fomos criados 
para viver: uma vida que revela a imagem 
de Deus, para que todos possam conhecer a 
vida verdadeira. Ao colocar nossa confiança 
em Jesus, morremos para nossa vida antiga 
e nascemos de novo para uma nova vida. Um 
dia Jesus voltará e seu reino perfeito será 
restaurado. Todos os que confiam nele viverão 
para sempre em seu reino, então somos 
chamados e compelidos a partilhar do amor 
de Deus com o mundo, para que todos possam 
conhecer essa esperança eterna hoje e para 
sempre.

APÊNDICE 
A NARRATIVA DO EVANGELHO
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UM: VOCÊ NÃO É UM ACIDENTE!
Tantas pessoas circulam por aí pensando que 
são um acidente cósmico, que estão aqui 
porque o Universo veio à existência do nada, 
então chegamos aqui de alguma forma alguns 
bilhões de anos mais tarde. Mas isso não 
faz nenhum sentido, nem oferece nenhuma 
esperança para o significado da vida!

A Bíblia diz que Deus sempre existiu e criou o 
mundo a partir de um desejo de partilhar seu 
amor com sua criação - a humanidade.  Então 
você não é um acidente - você é criação de 
Deus, você é amado e tem um propósito. Deus 
decidiu que o universo é melhor com você 
dentro dele, e é por isso que você está aqui!

DOIS: VOCÊ NÃO ENTENDEU!
O problema é, quando as pessoas não sabem 
que Deus as criou e que Ele as ama, elas perdem 
todo o sentido da vida! Conhecer a Deus é 
viver a vida da forma que ela foi criada para 
ser vivida - em amizade com nosso Criador, em 
relacionamento com um Deus que é amoroso, 
bondoso, misericordioso, gracioso, paciente 
e sábio. A Bíblia descreve Deus como um Pai 
perfeito, que deseja boas coisas para Seus filhos 
- eu e você! 

Não conhecer a Deus é como correr para o 
campo da final da Copa do Mundo de Futebol, 
mas não se importar em marcar gols… ninguém 
seria capaz de marcar um gol, ninguém seria 
capaz de ganhar a taça - seria algo sem sentido, 
apenas pessoas correndo até o final do jogo.

TRÊS: VOCÊ PODE CONHECER UMA 
VIDA PLENA!
A Bíblia nos diz que quando rejeitamos a 
vida que Deus tem para nós, coisas ruins 
acontecerão neste mundo, porque pensamos 
que sabemos como viver essa vida melhor 
do que o Deus perfeito que nos criou. Nossa 
forma menos que perfeita de fazer as coisas 
resultará no mundo menos que perfeito. A 
Bíblia chama isso de pecado - que significa 
errar o alvo daquilo para o que fomos criados 
para fazer. Outra forma de pensar acerca do 
pecado é o egoísmo. Escolhemos o nosso jeito 
em lugar do jeito de Deus. Dizemos: “Ei Deus, 
eu sou melhor que você; eu sei mais do que 
você; Eu não preciso de você ponto e, posso ser 
um deus melhor do que você”. Só precisamos 
ligar o noticiário para ver o mundo destroçado 
em que vivemos, que isso é o resultado de 
pessoas deixando de compreender, vivendo 
por si mesmas ou por qualquer outra coisa que 
não seja Deus, que é a fonte da vida.  Todo o 
sofrimento, injustiça e caos que vivemos no 
mundo existem porque pensamos saber mais 
do que Deus - temos rejeitado a Deus.

Essa rejeição coloca uma barreira entre nós 
- pessoas imperfeitas e rebeldes - e o Deus 
perfeito de toda a criação. Quando rejeitamos 
a Deus, há consequências para os nossos 
atos. Se você for contra seus professores e 
quebrar as regras da escola, pode ganhar uma 
suspensão, consequência negativa de fazer 
a escolha errada. Mas quando vamos contra 
o nosso Criador, Deus, as consequências não 
são uma simples punição para corrigir nosso 
comportamento; essas consequências são 
a realidade natural que segue nossas ações. 
Ao rejeitarmos a Deus, rejeitamos a vida. Se 
rejeitamos a vida, o que sobra para nós? Morte.

Mas Deus não quer que você morra. Ele te 
criou para a vida em toda a sua plenitude num 
relacionamento com Ele. A Bíblia nos diz que 

APÊNDICE 
EXEMPLO DE UM PAPO JOVEM
SOBRE O EVANGELHO
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Deus fez alguma coisa para corrigir o problema 
que nós criamos. Ele enviou seu Filho Jesus 
para o mundo - Deus, em forma humana - para 
viver a vida humana de forma perfeita, nos 
mostrando como deveríamos viver, e para tomar 
sobre si as consequências da nossa rejeição. 

Jesus foi morto numa cruz para receber a morte 
que nós escolhemos ao rejeitarmos a Deus, para 
levar nossa punição eterna. Entretanto, aqui 
vem as boas notícias: três dias depois ele voltou 
à vida!

As pessoas podem dizer: “Você está louco? 
Como um homem pode voltar da morte, à 
vida?” Mas lembre-se, Jesus é Deus, e Deus é 
vida - a morte não pode detê-lo! A Bíblia diz 
que se você pede perdão a Deus por ter fugido 
do seu amor e confiar em Jesus como Senhor 
- que significa aquele Perfeito por quem e para 
quem fomos criados para viver, em lugar da 
imperfeição e do caos de viver por nós mesmos 
- podemos passar da morte que escolhemos 
para a vida, num relacionamento com Jesus, 
hoje e eternamente no céu: o reino perfeito de 
Deus.

[A história do filho pródigo poderia ser contada 
aqui para ilustrar tudo o que foi dito até aqui, 
sobre fugir de um pai amoroso, terminar no 
meio de um caos, e voltar para casa percebendo 
que temos seremos mais bem recebidos do 
que esperávamos. Somos recebidos de volta 
como filhos e filhas, com todas as bênçãos e 
privilégios incluídos.] 

QUATRO: QUEM POSSUI O TRONO DE 
SUA VIDA?
Você tem uma poltrona favorita na sua casa? O 
lugar onde você fica irritado se alguém senta e 
pega o melhor lugar para assistir a TV? Nossa 
vida possui uma poltrona - um trono de onde 
governamos e reinamos sobre nossa existência. 
Não queremos permitir que ninguém sente 
nesse trono, para governar sobre a nossa vida. 
Dizemos para Deus: “Ei Deus, você não pode 
sentar nessa poltrona da minha vida, eu quero 
ter o controle dela!”

Mas Deus nos ama tanto que Ele quer que 
conheçamos a vida verdadeira que Ele criou 
para nós, Ele quer nos ajudar, nos guiar, sentar 
no lugar que pertence a Ele, o trono do nosso 
coração. Colocar Deus em seu lugar de direito 
significa que podemos ser preenchidos de 
verdade em Seu amor, que podemos viver uma 
vida verdadeira.

Muitos estão confusos quanto ao significado 
da vida. Alguns de vocês devem lutar com 
depressão, auto-flagelo, distúrbios alimentares, 
ou com a compreensão de sua identidade. 
Alguns se encontram infelizes com aquilo que 
vêem no espelho. Outros estão preocupados 
quanto ao futuro. Você acha que não irá 
realizar nada de muito significativo. Alguns 
se encontram profundamente infelizes e 
estressados. Outros estão se sentindo muito 
bem com tudo na vida, mas mesmo assim 
ainda sentem alguma coisa faltando que não 
conseguem identificar…

[Um testemunho curto poderia ser usado 
aqui para conectar as ideias que você está 
apresentando com a experiência real.]

Deus tem uma resposta para todas essas 
realidades, dizendo: “Você se sente assim 
porque não está realmente vivo, você está 
experimentando uma sombra da vida, uma 
mera existência. Todos os que têm ar em seus 
pulmões existem, mas isso só acaba na morte; 
você foi criado para a vida e ela é encontrada 
em colocar sua confiança em meu filho Jesus e 
vivendo para Ele”.

Não perca o sentido da vida. Volte-se para 
Deus, peça perdão por rejeitá-lo e Ele te 
perdoará. Coloque sua confiança nele como 
Senhor e Ele irá mostrar quem você realmente 
é. Ele te dará vida plena, vida verdadeira, e 
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você nunca experimentará a morte. Quando 
você der seu último suspiro nessa vida, estará 
mais vivo do que jamais esteve, ao estar com 
Ele eternamente. Esteja certo, essa vida ainda 
terá desafios, nem todos os problemas em seu 
mundo serão instantaneamente resolvidos 
quando você seguir a Jesus - e talvez você 
ainda descubra alguns novos desafios que vêm 
porque você está seguindo a Ele - mas Deus irá 
te ajudar. Ele te dará o seu Espírito Santo para 
ajudá-lo a viver a vida que Ele tem pra você 
nesse mundo complicado. Ele te trará para a 
igreja dele, que embora não seja perfeita, é a 
sua família na Terra, projetada para ajudá-lo 
ainda mais, prosseguindo mesmo quando a vida 
é difícil, e revelará seu amor e cuidado para o 
mundo. Você jamais será o mesmo novamente.

Você não é um acidente, você é amado além 
de qualquer comparação por um Deus perfeito. 
Mas Deus não irá forçá-lo a confiar nele. O amor 
verdadeiro é sempre uma escolha. Você precisa 
escolhê-lo por si mesmo. Você pode se voltar 
para Deus hoje e conhecer a vida real num 
relacionamento com Ele.

O que você vai escolher?

PERGUNTAS:
1. O que há de bom nessa apresentação?

2. Há alguma coisa faltando?

3. Por que isso deveria ser considerado um 
“papo jovem”?

4. Como você iria adaptar essa conversa para 
um outro público específico (por exemplo, 
um encontro de estudantes, um grupo de 
mães e filhos pequenos, um almoço para 
líderes de negócios, uma comunidade de 
aposentados)?? 
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Há muitas inibições que os cristãos enfrentam 
para partilhar o Evangelho, mas talvez três se 
destacam de forma especial:

1. Incapacidade por temor aos homens
2. Incapacidade por falta de habilidade ou 

chamado
3. Desqualificação por pecado ou falhas 

Você se reconhece em algum destes itens?

A resposta a esses problemas na igreja tem 
sido frequentemente apresentar um método 
de explanação do Evangelho que tornará 
mais fácil começar conversas de forma gentil 
e intencional (temor aos homens), ajudará a 
cumprir a tarefa do evangelismo (habilidade) e 
permitirá que qualquer um participe (chamado 
ou desqualificação). A ideia faz sentido: se 
podemos fornecer um método suficientemente 
eficiente, isso levará mais pessoas a se tornarem 
mensageiros da mensagem. 

MÉTODO MENSAGEIRO MENSAGEM

Mesmo assim, enquanto essa abordagem possa 
levar a alguns resultados positivos, o equipar 
e encorajar para o evangelismo que se apoia 
numa metodologia mecânica nunca deveria ser 
encarado como ideal. O poder do evangelismo 
não está em um método, mas na verdade 
contida na mensagem do Evangelho.

Podemos colocar muita ênfase no método, 
sendo capaz de corrigir a inibição do 
mensageiro e a ignorância do mundo, quando 
essas coisas são, na verdade, tratadas de forma 

melhor pela maravilha e pelo poder do próprio 
Evangelho, por sua verdade pura e sua realidade 
em ação na vida do mensageiro.

 O método é útil, certamente, mas precisa 
encontrar seu lugar apropriado.

REORGANIZADO:
MENSAGEM MENSAGEIRO MÉTODO 

Leonard Ravenhill disse corretamente 
que “qualquer método de evangelismo irá 
funcionar se Deus estiver nele”. Isso levanta a 
pergunta-chave:

Como você tem certeza de que Deus está nesse 
método? Você se assegura de que Deus está no 
mensageiro.

E como você se assegura de que Deus está no 
mensageiro? Você começa com a mensagem - o 
próprio Evangelho.

APÊNDICE 
MÉTODOS PARA EVANGELIZAR
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MENSAGEM
Não começamos com o Evangelho apenas 
no treinamento de evangelismo, para que o 
compreendamos bem o suficiente a ponto de 
podermos contar ao mundo a seu respeito (por 
mais importante que isso seja). Começamos 
com ele, reafirmamos, e voltamos a insistir 
nele reiteradamente, porque sem sua verdade, 
a luz em nossas vidas, de forma individual e 
comunitária, desaparecerá.

Quando investimos tempo para falar do 
Evangelho, explorar sua verdade, lutar com suas 
complexidades, nos maravilhar com sua beleza, 
nos deleitar em sua esperança, responder ao 
seu convite ao arrependimento, e viver em 
sua realidade, somos transformados. Nossa 
mente se torna mais capaz de expressar com 
simplicidade a as profundezas do Evangelho. 
Nossa vida é refinada à imagem daquele que 
está no centro do Evangelho. Nosso coração 
é movido na direção daqueles que ainda não 
conhecem o Evangelho.

Colocando de forma simples, o melhor 
treinamento e encorajamento para o 
evangelismo é encontrado em conhecer 
profundamente o Evangelho. Por meio de sua 
verdade e poder, nos tornamos mais do que 
pessoas com uma mensagem entregue por um 
método; nós nos tornamos a encarnação viva da 
mensagem (2 Coríntios 5.17-21).

MENSAGEIRO
O filme 2017, indicado ao Oscar de 2019, conta 
a história de dois soldados que são enviados 
numa missão arriscada, a de entregar uma 
mensagem de vida e morte para um dos 
fronts de batalha da Primeira Guerra Mundial. 
Esses soldados mensageiros arriscam sua vida 
para levar a mensagem para aqueles que a 
precisavam ouvir, para que pudessem ser salvos 
da morte certa.

Deveríamos enxergar nosso papel como 
mensageiros do Evangelho da mesma forma, 
saindo da segurança das trincheiras de nossa 
igreja e partindo para o campo de batalha 
com a nossa mensagem (de fato, para alguns 
ao redor do mundo, há vários perigos reais 
no evangelismo). Mas o lugar onde essa 
analogia do mensageiro falha é no impacto 
da mensagem nos próprios mensageiros. No 
filme 1917, os soldados primeiro carregam a 
mensagem em nome da sua missão, depois 
mais tarde por causa da urgência, sabendo que 
poderia salvar vidas. Mas a mensagem em si 
não tem impacto neles como pessoas; apenas a 
missão em que se engajam. 

Muito mais que apenas portadores de 
uma mensagem de vida e morte, somos a 
encarnação viva do que essa mensagem é. 
Ela é transformadora. De fato, à medida que 
somos transformados por nosso conhecimento 
e experiência do Evangelho, e submissão à 
sua verdade, temos a esperança para superar 
qualquer desafio que o evangelismo apresente, 
não pelo método, mas pelo poder da própria 
mensagem.

Incapacitado pelo medo? Deixe o Evangelho da 
paz capacitá-lo a viver em liberdade (2 Tm 1.7).

Incapacitado pela fraqueza? Deixe a autoridade 
do Evangelho capacitá-lo além das suas 
limitações (2 Co 12.9).

Desqualificado pelo pecado? Deixe o 
Evangelho da salvação restaurá-lo para o 
relacionamento com Deus e qualificá-lo para 
servir ao propósito do reino dele (Mt 5.14-16).

Deixe o Evangelho trazê-lo à vida e deixe 
essa vida ser vivida como um mensageiro da 
esperança do Evangelho, em palavras e ações.
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MÉTODO
Tendo nos comprometido em falar, lutar e 
conhecer mais profundamente o Evangelho, 
podemos começar a discernir de forma mais 
apropriada quais recursos estão disponíveis, e 
utilizá-los de forma eficiente em cada contexto. 
Para deixar claro, o método aqui significa 
uma forma simples de explicar ou explorar 
o Evangelho, em vez de técnicas dentro do 
evangelismo, como fazer perguntas, ouvir bem, 
fazer oração, etc.

A melhor abordagem para falar com alguém 
dos princípios das boas novas será sempre um 
profundo conhecimento do Evangelho - com 
a mente e o coração - para que em qualquer 
conversa você possa saber como fazer 
conexões da verdade maravilhosa do Evangelho 
com a vida da pessoa com quem está falando. 
Revelar a Palavra de Deus, que é viva e ativa, 
como sendo verdade para vida dessa pessoa, 
para que nossos amigos, vizinhos, colegas ou 
desconhecidos possam receber o Evangelho 
como pessoas, e não como alvos de um certo 
método; para que eles vejam o Evangelho 
como a mensagem de vida, porque estão 
conversando com alguém realmente vivificado 
pelo poder desse Evangelho.

Com tudo isso em mente, os seguintes métodos 
do Evangelho podem, então, ser ferramentas 
brilhantes para o evangelismo em diferentes 
contextos, à medida que edificam sobre o 
alicerce do Evangelho que já temos em nossa 
vida.

Quem Sou Eu? advancegroups.org

Jesus à Porta jesusatthedoor.com

Os Três Círculos vários exemplos no 
YouTube

Os 4 Pontos The4Points.com

Duas Formas de Viver twowaystolive.com

Livro Sem Palavras 
letthelittlechildrencome.com

3, 2, 1: A História de Deus, O Mundo e 
Você three-two-one.org 
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LIVROS SOBRE O EVANGELHO 
RECOVERING THE REAL LOST GOSPEL
Darryl Bock (B&H Academic, 2010)

O QUE É O EVANGELHO
Greg Gilbert (Missão Evangélica Literária, 2018)

O EVANGELHO SIMPLES
Ben Jack (Angular Editora, 2020)

THE KING JESUS GOSPEL [O EVANGELHO 
DO REI JESUS]
Scot McKnight (Zondervan, 2016 edição 
revisada)

SIMPLESMENTE BOAS NOVAS
Tom Wright (Chara, 2016)

OUTROS LIVROS PRÁTICOS SOBRE O 
EVANGELISMO 
STAY SALT [CONTINUE SENDO SAL]
Rebecca Manley Pippert (The Good Book 
Company, 2020)

HOW TO TALK ABOUT JESUS (WITHOUT 
BEING THAT GUY) [COMO FALAR DE 
JESUS (SEM SER AQUELE CARA)]
Sam Chan (Zondervan, 2020)

IF JESUS IS THE ANSWER, WHAT IS THE 
QUESTION? [SE JESUS É A RESPOSTA, 
QUAL É A PERGUNTA?]
Ben Jack (Equipping the Church, 2021)

HOW TO REVIVE EVANGELISM [COMO 
REAVIVAR O EVANGELISMO]
Craig Springer (Zondervan, 2021)

PLANO MESTRE DE EVANGELISMO
Robert Coleman (Mundo Cristão, 2006)

MODELOS DE EVANGELISMO
Priscilla Pope-Levinson (Baker Academic, 2020)

HERE I AM: JOINING GOD’S 
ADVENTUROUS CALL TO LOVE THE 
WORLD [AQUI ESTOU: PARTICIPANDO 

DO CHAMADO À AVENTURA DE AMAR O 
MUNDO]
Andy Hawthorne (David C. Cook, 2019)

STORY BEARER [PORTADOR DA 
HISTÓRIA]
Phil Knox (IVP, 2020)

THE INTROVERTED EVANGELIST [O 
EVANGELISTA INTROVERTIDO]
Reuben Morley (Verite CM, 2020)

EVANGELIZAÇÃO E APOLOGÉTICA POR 
MEIO DE PERGUNTAS
Randy Newman (Edições Vida Nova, 2021)

EVANGELIZAÇÃO
J. Mack Stiles (Edições Vida Nova, 2015)

DIALOGANDO COM OUTROS TIPOS DE 
FÉ 
ENGAGING WITH… [ENVOLVENDO-SE 
COM…]
Uma série de livros curtos da Good Book 
Company sobre envolver-se com outros tipos 
de fé

CURSOS E RECURSOS ONLINE 
GRUPOS DE AVANÇO
advancegroups.com

THE BIBLE PROJECT
bibleproject.com/brazilian-portuguese

THE ALPHA COURSE
alpha.org

CHRISTIANITY EXPLORED
christianityexplored.org

THE BIBLE COURSE
biblesociety.org.uk

LIFE IN 6 WORDS (LI6W) APP
Appstore da Apple & Google Play

TALKING JESUS
talkingjesus.org

APÊNDICE 
RECURSOS RECOMENDADOS
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EVANGELISTAIGREJA MUNDO
Evangelho Evangelho

Adoração

Adoção

Testemunho

Adoração

EVANGELISTAIGREJA MUNDO
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Adoração

Para o mundo, para que possa ouvir do Evangelho e, 
por meio de um convite,  arrepender-se 

e ser batizado,  ser adotado 
na família de Deus  e 

adorá-lom para 
sempre.

Para a igreja, 
para que possa ser  
lembrada da alegria 
de sua salvação e equipada 
para testemunhar ao mundo como 
um resultado da sua adoração.

Se a fig. 1 ajuda 
a trazer clareza 
sobre a dupla 
responsabilidade 
do evangelista, com 
o mundo e a igreja, a 
fig. 2 representa de forma 
mais precisa o relacionamento do 
evangelista com a igreja, em lugar de correr 
paralelo ou separado dela.

Fig. 2.    O evangelista precisa lembrar-se de que faz parte de uma igreja local.

Como essa imagem se relaciona com os versículos do Novo Testamento que usam a palavra 
evangelista? Atos 21.8 (veja Atos 8.26-40 para o contexto sobre Filipe), Efésios 4.11-13, 2 Timóteo 
4.1-5

 
Fig. 1.    O evangelista é chamado para proclamar a mensagem do Evangelho para o mundo e 
para a igreja.

APÊNDICE 
grafico: o papel do evangelista
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1. FAMILIARIZE-SE COM O GUIA
O primeiro passo no processo de começar 
um Grupo de Avanço é familiarizar-se com o 
material do Grupo de Avanço que irá guiá-lo 
em cada encontro e na jornada Advance como 
um todo. Leia todo o material introdutório e 
os primeiros encontros, para que você se sinta 
confortável com o contexto e com a forma que 
as coisas funcionam.

2. ORE
A oração é chave para cada tempo em grupo 
e uma base sólida para nosso evangelismo no 
mundo. Ao se preparar para convidar pessoas 
para a jornada do Advance, ore por aqueles a 
quem irá contactar, para que as pessoas certas 
se unam a você nessa aventura. Ore antes, 
durante e depois de cada encontro, para que o 
Senhor guie e conduza cada um de vocês para 
o centro de sua vontade e os capacite para uma 
vida e um serviço fiéis.

3. DECIDA COMO SERÃO OS 
ENCONTROS
Depois de haver se familiarizado com o material, 
decida como você quer que o grupo se reúna. 
Há centenas de grupos começando a cada mês, 
a maioria encontrando-se presencialmente, 
uma vez por mês, por cerca de duas horas. Mas 
há muitos grupos que se encontram online por 
meio do Zoom ou de outra plataforma online, 
ou se encontram com uma frequência ou tempo 
de duração diferentes. Decida a o que funciona 
melhor para seu grupo e comece.

4. CONVIDE PESSOAS
Entre em contato com aqueles que você 
gostaria de convidar, um simples convite sem 
compromisso para experimentar um primeiro 
encontro juntos. Os Grupos de Avanço têm sido 
formados por seis a doze pessoas envolvidas, 
mas se for melhor para você ter um grupo 
menor ou maior, sinta-se livre para trabalhar 
com o que tem nas mãos.

Não exigimos que os líderes de grupo ou 
membros façam sua inscrição conosco para 
poderem se envolver. Entretanto, encorajamos 
fortemente a qualquer um que queira fazê-lo, 
a registrar-se em nosso website do Advance, 
para que possamos visualizar melhor o espalhar 
dos Grupos de Avanço pelo do mundo e 
encorajá-los em sua jornada, conectando vocês 
com recursos de evangelismo sob medida, 
convites para reuniões e eventos do Advance, 
histórias fantásticas dentro do movimento, 
e com a certeza de que estamos orando por 
vocês.

5. ESTABELEÇA UMA DATA INICIAL
Convide pessoas para uma data específica para 
o primeiro encontro, mas esteja preparado para 
ser flexível, se necessário. Tudo o que importa 
no início é achar uma data para começar o 
processo e experimentar o primeiro encontro 
juntos. Se depois disso as pessoas quiserem 
continuar a jornada do Advance, você poderá 
estabelecer um plano para isso, as datas futuras, 
como parte do clímax do primeiro encontro.

APÊNDICE 
DEZ PASSOS SIMPLES PARA
COMEÇAR UM GRUPO DE AVANÇO 
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6. REALIZE O PRIMEIRO ENCONTRO
QUAL A DURAÇÃO?
Os encontros foram projetados para acontecer 
uma vez por mês, por cerca de duas horas. Essa 
frequência dá às pessoas do grupo tempo para 
colocar em prática aquilo que aprenderam entre 
os encontros, sem sobrecarregar o calendário 
com compromissos de reunião que se tornam 
um peso, em vez de serem uma bênção. No fim 
das contas, entretanto, cada grupo deve decidir 
o que funciona melhor para o seu contexto.

COMO APRESENTAR?
Os Grupos de Avanço são projetados para 
funcionar de maneira informal e altamente 
interativa, seguindo o conteúdo e o fluxo de 
cada encontro num estilo de conversa em 
grupo, com a liderança sábia de um líder/
facilitador, para deixar as coisas no prumo. 
Alguns grupos, entretanto, preferem tornar 
o encontro mais formal, num estilo de 
apresentação, com alguém ensinando na frente.

E A PRESTAÇÃO DE CONTAS?
Um dos cinco princípios dos Grupos de Avanço 
é a prestação de contas, e esse elemento 
deveria estar presente em cada encontro. 
Também encorajamos cada líder/facilitador a 
não apenas promover um local seguro para a 
prestação de contas dentro do grupo, mas que 
cada membro do grupo busque uma prestação 
de contas em sua vida cristã, como um princípio 
que extrapola o grupo, por meio da comunidade 
da igreja local, vida familiar, amizades-chave, 
etc. A intencionalidade é chave para a prestação 
de contas.

COMO VAMOS NOS COMUNICAR?
A comunicação entre os encontros do grupo é 
fundamental; é uma forma de encorajamento 
mútuo para perseverar no testemunho, para 
partilharem as novidades, pedidos de oração, 
oportunidades para evangelismo, e assim por 
diante. Há várias formas de se fazer isso, mas 
os grupos de WhatsApp e Facebook são os 
mais conhecidos. Cada grupo tem a liberdade 
de escolher qual método/ plataforma funciona 
melhor para sua realidade.

COMO DEVEMOS CONTINUAR?
O primeiro encontro é a oportunidade perfeita 
para pedir a cada membro do grupo que 
encontre e reserve uma data e horário para os 
próximos encontros (isto está incluído como 
parte do encontro). Não há limite para quantas 
datas vocês podem agendar com antecedência, 
mas a maioria dos grupos reserva entre 6 
meses a um ano de antecedência, que é uma 
excelente forma de garantir que as pessoas se 
comprometam com a jornada logo de início.

7. SEJA PRÁTICO
Nosso objetivo não é simplesmente dar 
informação e inspiração para vocês, mas um 
convite para que vocês realmente se dirijam 
ao mundo com a esperança do Evangelho. 
Encorajem-se mutuamente a tornar prático 
aquilo que vocês exploram nos encontros e 
dêem retorno uns para os outros de como as 
coisas estão caminhando.

8. PARTILHE SUAS HISTÓRIAS
Já que falamos acerca de dar retorno 
(feedback) de como as coisas estão 
caminhando; gostamos muito de ouvir aquilo 
que Deus está fazendo na sua vida e em seu 
grupo. Por favor, partilhe suas histórias conosco, 
na aba de histórias em nosso website, para 
que possamos abençoar outros dentro do 
movimento (e além dele!) quanto a como Deus 
está agindo.

9. ORE UM POUCO MAIS
Não podemos falar de exagero quando 
pensamos em oração. E já que oração é o 
combustível que move o evangelismo, vamos 
continuar orando.

10. REALIZEM UM NOVO ENCONTRO
E agora, depois que o primeiro encontro 
terminou, suas próximas datas já estão no 
calendário, vocês estão colocando em prática 
o que aprenderam, partilhando encorajamento 
uns com os outros, e continuam orando; vocês 
estão prontos para o próximo passo… Encontro 
Dois!

ESTAMOS AQUI PARA AJUDAR. SE VOCÊ PRECISAR DE QUALQUER COISA
AO INICIAR SEU GRUPO, OU À MEDIDA QUE A JORNADA PROSSEGUE,

VOCÊ PODE ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS DO WEBSITE DO ADVANCE:
ADVANCEGROUPS.ORG
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OS GRUPOS DE AVANÇO SÃO SÓ PARA 
EVANGELISTAS?
Definitivamente não. Os Grupos de Avanço 
é para todos! Cremos que todos os cristãos 
são chamados para partilhar as boas novas de 
Jesus com aqueles a quem encontram. Todos 
precisamos ter a oportunidade de sermos 
afiados e moldados para sermos melhores 
portadores dessa mensagem; isso não é 
privilégio apenas daqueles que receberam o 
dom de evangelismo.

VOCÊ PRECISA SER UM LÍDER DA IGREJA 
PARA LIDERAR UM GRUPO?
Não, na verdade o Guia de Encontros do 
Advance foi projetado para que qualquer um 
possa começar e liderar um grupo ou encontro 
com facilidade. 

PRECISO PAGAR ALGUMA COISA PARA 
INGRESSAR OU LIDERAR UM GRUPO DE 
AVANÇO?
Não precisa pagar nada – os Grupos de 
Avanço são totalmente gratuitos para todos os 
membros.

O QUE ACONTECE SE NÃO HÁ NENHUM 
GRUPO DE AVANÇO NA MINHA REGIÃO?
O Advance está crescendo constantemente por 
todo o globo. Se você não encontrar um grupo 
por perto, não se preocupe; podemos colocar 
você em contato com alguém. Em alguns países, 
os grupos acontecem virtualmente por meio do 
Zoom ou Skype. Se você quer saber mais, entre 
em contato conosco por e-mail:  
info@advancegroups.org

MEU GRUPO DE AVANÇO PRECISA SER 
FORMADO POR PESSOAS QUE JÁ SE 
CONHECEM?
Não. Há muitas coisas interessantes sobre os 
Grupos de Avanço, e uma delas é que você 
pode conhecer novas pessoas em sua região 
que possuem a mesma paixão por partilhar o 

Evangelho. Entretanto, se você possui amigos 
que gostaria de incluir no grupo, fique à 
vontade para fazê-lo também.

O QUE EU POSSO FAZER SE NÃO EXISTE 
UM GUIA DOS GRUPOS DE AVANÇO 
TRADUZIDO PARA A MINHA LÍNGUA?
Estamos constantemente traduzindo guias para 
novas línguas, então se você não consegue 
encontrar a língua que está procurando, por 
favor, entre em contato com a equipe do 
Advance para falar sobre isso.

MEU GRUPO DE AVANÇO PRECISA SER 
FORMADO POR PESSOAS DO MESMO 
SEXO?
Quando é possível, encorajamos que os Grupos 
de Avanço sejam formados de membros do 
mesmo sexo, mas isso não é uma exigência. 
Entretanto, recomendamos fortemente que os 
grupos mistos se dividam em grupos menores 
de homens e mulheres nos momentos de 
prestação de contas em cada encontro.

COMO POSSO COMEÇAR UM GRUPO DE 
AVANÇO?
Por favor, preencha o formulário “Comece um 
Grupo” em advancegroups.org e entraremos 
em contato.

SE JÁ ESTOU NUM GRUPO DE AVANÇO, 
COMO POSSO AVISAR VOCÊS?
Por favor, preencha o formulário em 
advancegroups.org/already-in-a-group.

 

APÊNDICE 
PERGUNTAS E RESPOSTAS
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COMO VOCÊ ESPERAVA CRESCER NESTE PRIMEIRO ANO DO ADVANCE?

EM QUE ÁREA(S) VOCÊ CRESCEU?

QUAL FOI O MAIOR APRENDIZADO DESTE ANO?

QUAL FOI A COISA MAIS SURPREENDENTE QUE ACONTECEU NESTE ANO DO 
ADVANCE?

QUAL FOI O MAIOR ENCORAJAMENTO EM SEU EVANGELISMO?

ANO UM   REFLEXÃO

Advance248



 

Ao final desse primeiro ano do Advance, use este formulário para refletir naquilo 
que você aprendeu, como você cresceu, e quais as suas expectativas para o 
próximo ano na jornada do Advance. Se existem histórias que você pensa que 
possam encorajar outros, partilhe-as conosco em advancegroups.org/stories

QUAL FOI O MAIOR DESAFIO?

QUE PORÇÃO DAS ESCRITURAS MAIS IMPACTOU SUA VIDA NESTE ANO, E POR QUÊ?

COMO DEUS TEM TRABALHADO NA SUA ORAÇÃO NESTE ANO?

COMO VOCÊ ESPERA CRESCER NO ANO DOIS DO ADVANCE (VOCÊ VAI COMEÇAR SEU 
PRÓPRIO GRUPO NESTE ANO)?

QUE OPORTUNIDADES DE EVANGELISMO VOCÊ ALMEJA PARA O ANO QUE VEM?
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COMO VOCÊ ESPERAVA CRESCER NESTE SEGUNDO ANO DO ADVANCE?

COMO ESTE ANO FOI DIFERENTE DO ANO UM?

EM QUE ÁREA(S) VOCÊ CRESCEU?

QUAL FOI O MAIOR APRENDIZADO DESTE ANO?

QUAL FOI A COISA MAIS SURPREENDENTE QUE ACONTECEU NESTE ANO DO 
ADVANCE?

ANO DOIS REFLEXÃO
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Ao final desse segundo ano do Advance, use este formulário para refletir naquilo 
que você aprendeu, como você cresceu, e quais as suas expectativas para o 
próximo ano na jornada do Advance. Se existem histórias que você pensa que 
possam encorajar outros, partilhe-as conosco em advancegroups.org/stories

QUAL FOI O MAIOR ENCORAJAMENTO EM SEU EVANGELISMO (VOCÊ TEVE AS 
OPORTUNIDADES PELAS QUAIS ESPERAVA NA REFLEXÃO DO ANO PASSADO)?

QUAL FOI O MAIOR DESAFIO?

QUE PORÇÃO DAS ESCRITURAS MAIS IMPACTOU SUA VIDA NESTE ANO, E POR QUÊ?

COMO DEUS TEM TRABALHADO NA SUA ORAÇÃO NESTE ANO?

COMO VOCÊ ESPERA CRESCER NO ANO TRÊS DO ADVANCE (VOCÊ VAI COMEÇAR SEU 
PRÓPRIO GRUPO NESTE PRÓXIMO ANO, SE AINDA NÃO O FEZ)?
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COMO VOCÊ ESPERAVA CRESCER NESTE ANO NO ADVANCE?

EM QUE ÁREA(S) VOCÊ CRESCEU?

QUAL FOI O MAIOR APRENDIZADO DESTE ANO?

QUAL FOI A COISA MAIS SURPREENDENTE QUE ACONTECEU NESTE ANO NO 
ADVANCE?

QUAL FOI O MAIOR ENCORAJAMENTO EM SEU EVANGELISMO?

ANO TRÊS REFLEXÃO
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Ao final desse terceiro ano do Advance, use este formulário para refletir naquilo 
que você aprendeu, como você cresceu, e quais as suas expectativas para além 
deste ano. Se existem histórias que você pensa que possam encorajar outros, 
partilhe-as conosco em advancegroups.org/stories

QUAL FOI O MAIOR DESAFIO?

QUE PORÇÃO DAS ESCRITURAS MAIS IMPACTOU SUA VIDA NESTE ANO, E POR QUÊ?

COMO DEUS TEM TRABALHADO NA SUA ORAÇÃO NESTE ANO?

COMO VOCÊ ESPERA CRESCER NO PRÓXIMO ANO?

QUE OPORTUNIDADES DE EVANGELISMO VOCÊ ALMEJA PARA O ANO QUE VEM?

GUIA DE MENTORIA
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FORMULÁRIO DE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS

‘Trust God from the bottom of your heart. Don’t try to figure out everything on your own. Listen for God’s voice 

in everything you do, everywhere you go. He’s the on who will keep you on track. Don’t assume that you know 

it all. Run to God! Run from evil.’ (Proverbs 3:5–7, MSG)

  Download a printable version from 
advancegroups.org/group-guide

LEGENDA
Bom

Regular
Ruim

‘Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração’ (Salmo 139.23) (NVI)                                        

Aceitem-se uns aos outros (Romanos 15.7) (NVI). Confessem os seus pecados uns aos 
outros (Tiago 5.16) (NVI). Animem e edifiquem uns aos outros (1 Tessalonicenses 5.11) 
(NVT)

‘Vocês são súditos do Reino; tratem de viver como tais. Assumam sua identidade, criada por Deus. Sejam generosos uns 

para com os outros, pois Deus age assim com vocês’. (Mateus 5.48 - MSG



Um evangelista só pode chegar até certo ponto. Uma 
organização só pode fazer um certo tanto. Trabalhando 
juntos, multiplicamos nossos esforços para a expansão do 
Evangelho. Essa é a visão da Associação Luis Palau - Rede 
Global de Evangelistas.

Ao dedicar a próxima década para acelerar o evangelismo no mundo 
inteiro, a Associação Luis Palau está trabalhando para construir redes de 
evangelistas em 150 países.

Essas redes estão sendo desenvolvidas por meio de relacionamentos 
fortes e confiáveis com evangelistas e organizações cristãs ao redor do 
globo, com uma visão de conectar e encorajar evangelistas como nunca 
realizado antes, para ganhar mais pessoas para Cristo.

A Rede Global de Evangelistas está usando todos os meios disponíveis 
para alcançar milhões a cada ano com as boas novas de Jesus Cristo.

Por meio da mentoria e do treinamento, eventos de alcance 
colaborativo, treinamentos e conferências, os membros recebem a 
ajuda que precisam para impactar seu mundo para Cristo. Nosso 
plano é estender essa oferta para milhares de evangelistas ao redor do 
mundo, formando a primeira rede global já vista, espalhada por mais 
de 150 países.

PARA QUE TODOS 
POSSAM OUVIR

evangelist.global
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advanceGroups.org

O EVANGELHO. 
NÃO EXISTE PLANO B.


