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Introdução 
 
Existem experiências que nos marcam para sempre e uma delas 
aconteceu comigo há muitos anos, quando comprei minha casa. Deus 
abriu as portas, e tudo aconteceu de forma muito tranquila, até que tive 
um problema, o inquilino não saía da casa para que eu e minha família 
pudéssemos nos mudar. Isso gerou muitos problemas, mas acabei 
ficando próximo daquela família, pois os visitava constantemente para 
checar quando iriam finalmente deixar nossa casa.  
 
Após vários meses de conversas e visitas, finalmente mudaram-se e nós 
pudemos usufruir da tão sonhada casa. 
 
Passado alguns dias, recebi uma ligação da minha avó, avisando do 
funeral daquele vizinho, que veio a falecer de forma trágica. Quando 
estava lá de frente ao caixão, tive uma conversa com Deus que mudou 
minha vida. 
 
O Senhor me disse que tive várias oportunidades de repartir a 
mensagem do Evangelho com aquela família, mas a verdade é que eu 
nunca havia compartilhado nada. Rapidamente, ofereci uma resposta ao 
Senhor me explicando: Deus: eles precisavam se mudar. Então, ouvi 
claramente o Senhor dizer: 
 
 “Luiz, Eu os deixei lá para ouvirem a mensagem do Evangelho, mas você 
nunca compartilhou minha Palavra com eles, se tivesse feito, eles teriam 
se mudado muito antes.” 
 
Naquele dia, percebi que as minhas atitudes e entendimento em relação 
ao evangelismo precisavam mudar. 
 
Evangelismo é muito mais simples e mais abrangente do que técnicas e 
fórmulas de como “convencer” alguém sobre o Evangelho, ou convidar 
pessoas para nossa Igreja. Aprendi naquele dia, que Evangelismo é 
repartir Cristo com aqueles que encontramos no caminho da vida, e que 
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isso pode acontecer sem pressão, angústia, segundas intenções e pode 
ser feito de forma natural, pode ser feito por todos. 
 
Charles Spurgeon definiu Evangelismo da seguinte forma: “Evangelismo 
é um mendigo contando para outro mendigo onde encontrar pão”. 
 
Que possamos ecoar as palavras de Isaías e dizer “Pai eis-me aqui, me 
envia”. Envia-me para os vizinhos, amigos, parentes e a todos os lugares 
onde passo no meu dia a dia. Dessa forma, o Senhor estará presente 
com cada um de nós, em nossa jornada de compartilhá-Lo e apresentá-
Lo a todos àqueles que encontramos em nossa caminhada. 
 
Este e-book foi criado para abençoar os participantes da Conferência 
de Missão e Evangelismo, mas a nossa oração vai além, oramos para que 
este material possa apontar o caminho para uma vida que irá repartir a 
verdadeira Vida com o mundo. Nós, do Movimento Avanço e da Rede 
Global de Evangelistas, estamos aqui para te ajudar neste processo. 
Juntos, podemos repartir a mensagem do Evangelho com o mundo à 
nossa volta, pois não existe plano B – nós somos o plano de Deus para 
repartir a Sua mensagem.  
 
Que Deus te abençoe nessa jornada! 
 
 
Pastor Luiz F. Cardoso 
 
Igreja Metodista Sexta-região 
Movimento Avanço 
Rede Global de Evangelistas 
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O que é o movimento avanço 
O EVANGELHO. NÃO HÁ PLANO B. 
 
O Evangelho é a boa nova que deve ser proclamada e ele não perdeu 
nada do seu poder para salvar. Através de pequenos grupos de 
mentoria, os Grupos de Avanço, encorajam e capacitam a igreja ao 
evangelismo enquanto também motivam e desenvolvem os dons 
evangelísticos daqueles que são chamados a serem evangelistas.  
 
O Movimento Avanço cresceu apartir do compromisso dos evangelistas 
Andy Hawthorne (The Message Trust) e Andrew Palau (Luis Palau 
Association) de reunirem doze jovens pregadores evangelistas em um 
pequeno grupo para intensionamente os desenvolver e aperfeiçoar. 
 

 
 
Através de reuniãos mensais aqueles que participam do Grupo de 
Avanço recebem ensino, aperfeiçoam-se uns aos outros por meio de 
discussões e partilham abertamente sobre a vida pessoal e espiritual. 
Entre os encontros mensais, novidades e pedidos são enviados 
regularmente entre as sessões do grupo (usando o WhatApp ou algo 
similar) sobre oportunidades que tiveram de partilhar o Evangelho, e 
também para encorajar uns aos outros a frutificarem nessas 
oportunidades.  
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Desde a sua origem em 2015, o Movimento Avanço cresceu 
exponencialmente deste o seu primeiro grupo em Manchester (UK) a um 
movimento global de milhares de grupos que reúnem-se regularmente 
ao redor do mundo empenhados em atear fogo ao dom de Deus em 
suas vidas para que o mundo O conheça. 
 

 
OS CINCO PRINCÍPIOS DO MOVIMENTO 
 
Esses são os cinco princípios fundamentais nos quais os Grupos de 
Avanço se baseiam: 
 

1. ENCONTROS FREQUENTES  

Encontros mensais devem ser priorizados pelos membros 
do grupo. É essencial que, quando as pessoas ingressam em 
um grupo, elas se comprometam com as reuniões. Os 
grupos devem ser incentivados a tratar essas sessões como 

prioridade máximas – os membros não devem permitir que um 
compromisso ou uma oportunidade de pregação que pareça “mais 
importante” os atraia. Nada pode ser mais vital do que ter certeza de 
que eles estão comprometidos em estar preparados para o trabalho que 
Deus os chamou para fazer.  

 

2. APROFUNDAMENTO  

O compromisso de estudar a Bíblia para um conhecimento 
mais profundo do Evangelho ocupa uma parte significativa do 
tempo da reunião a cada mês e inclui, também, oportunidades 

para uma crítica saudável do entendimento e da aplicação do 
evangelismo e do Evangelho, principalmente por meio da discussão.  
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3. PRESTAÇÃO DE CONTAS  

Uma autoavaliação honesta feita por meio de questionários 
de feedback e compartilhamento dentro do horário do grupo 
é projetada para assegurar que vivamos uma vida 
responsável e santa ao tentarmos ser fiéis para viver e 

compartilhar o Evangelho. Vulnerabilidade e honestidade em seu grupo 
podem levar tempo para se desenvolver, mas devem ser encorajadas e 
conduzidas pelo exemplo do líder do grupo.  

 

4. COMUNICAÇÃO  

Manter-se atualizado com oportunidades evangelísticas, 
pedidos de oração e histórias de salvação via e-mail e/ou 
mensagens de texto em grupo garantem que os membros 

apoiem uns aos outros como uma comunidade de evangelistas. 
Permanecer conectado entre as sessões também cria uma dinâmica 
mais familiar no grupo.  

 

5. MULTIPLICAÇÃO  

Um compromisso para explorar a ideia de multiplicação com 
vista a que os membros do grupo desenvolvam seu próprio 
grupo (enquanto continuam no grupo original) dentro de 12 

a 18 meses após a adesão. Nem todos os que estão em seu grupo 
começarão os seus próprios, mas, usando esse recurso e sendo 
intencional, muitos podem e irão – assegurando que o treinamento, 
capacitação e encorajamento dos cristãos comprometidos com o 
evangelismo continuem a crescer e a se espalhar pelo mundo.  
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É PRA MIM? 

Se você tem oportunidades de pregar a partir de um púlpito ou é 
apaixonado por alcançar aqueles que você encontra no dia a dia, essas 
três simples perguntas irão ajudá-lo a se decidir a participar ou a iniciar 
um Grupo de Avanço. 

FÉ  

Você crê que o Evangelho não perdeu nada de seu poder, e é a única 
maneira pela qual uma pessoa pode conhecer a verdadeira vida e 
salvação?  

CLAREZA  

Você deseja comunicar o Evangelho com clareza por meio de conversas 
pessoais ou pregando para um grupo ou igreja?  

CONVITE  

Você anseia por oportunidades para convidar pessoas para receberem 
a esperança do Evangelho e vê-las avançando para um relacionamento 
eterno com Jesus? 

Se você puder responder “SIM” a essas perguntas, junte-se com outras 
pessoas que também possam dizer “SIM”, e use o Guia de Mentoria 
(gratuito para download) para iniciar essa jornada afim de serem mais 
sérios, profundos e aguçados no evangelismo.  

 
Junte-se ao Movimento Avanço! 
 

ADVANCEGROUPS.ORG 

 

https://portugal.advancegroups.org
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Um evangelista pode alcançar até certo ponto. Uma organização pode 
fazer muito, mas também tem seus limites. Porém, quando trabalhamos 
juntos nós multiplicamos nossos esforços para a expansão do 
Evangelho, e podemos ver muito mais pessoas sendo alcançadas com 
as boas novas. Essa é a visão da Rede Global de Evangelistas (RGE), que 
é parte da Associação Luís Palau. 
 
Com a intenção de acelerar o evangelismo ao redor do mundo, a 
Associação Luís Palau está dedicando esforços para desenvolver a Rede 
Global de Evangelistas em 150 países nos próximos 10 anos. 
 
Não importa se você está apenas começando no ministério, ou se já é 
um evangelista experiente. A verdade é que sempre temos mais para 
aprender. A RGE reconhece a importância de repartir experiências e 
conhecimento uns com os outros para que possamos ser mais efetivos 
na proclamação do Evangelho. Este é o coração da RGE. 
 

MEMBROS 
 
A Associação Luís Palau tem identificado, afirmado, equipado e 
mobilizado evangelistas por mais de 20 anos através da Aliança da 
Próxima Geração (NGA) que se tornou uma comunidade de mais de 800 
evangelistas ao redor do mundo. Essa aliança de evangelistas se tornou 
a Rede Global de Evangelistas em Setembro de 2020. 
 
Os membros da RGE trabalham em colaboração com outros 
evangelistas e com o time da Rede Global para ter ajuda, conselho e 
mentoria. Nosso website, www.evangelist.global é repleto de artigos, 
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ferramentas para o ministério e livros feitos por membros, parceiros e a 
equipe da RGE, com o fim de ajudar e capacitar os evangelistas em seus 
ministérios. 
 

ESTRATÉGIAS DE EVANGELISMO 
 
A RGE deseja ajudar movimentos e outras redes de evangelistas a 
desenvolverem estratégias para alcançar grandes cidades, traduzindo a 
paixão pelo evangelismo em ação.  
 
Trabalhamos com líderes de cidades (incluindo pastores, líderes de 
ONGs, evangelistas e outras pessoas de influência) que são apaixonados 
por evangelismo e que são usados para manter o evangelismo como 
uma parte central do movimento Cristão em suas cidades.    
 

EQUIPANDO A COMUNIDADE 
 
Evangelismo é algo desafiador, recheado de oposições, e muitas vezes 
pode ser cansativo. A RGE é comprometida em equipar evangelistas em 
áreas chaves do ministério e a conectar evangelistas uns com os outros. 
 
Os membros da RGE têm acesso há muitas ferramentas, recursos e boas 
práticas de outros membros e parcerias estratégicas com outras 
organizações.  
 
Umas das formas de obter comunhão e um treinamento prático é 
através dos Grupos de Avanço. Em parceria com o The Message Trust, 
a RGE procura mentoriar evangelistas através do Movimento Avanço. 
 
Os Grupos de Avanço promovem e desenvolvem o chamado do 
evangelista através do compromisso com a proclamação do Evangelho 
e o suporte para aqueles que proclamam as boas novas. 
 
A RGE colabora com ministérios nacionais e internacionais, e com 
igrejas para planejar e coordenar iniciativas de evangelismo ao redor do 
mundo. Reunindo evangelistas de diversos ministérios e enviando 
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grupos para liderar eventos, treinamentos e conferências de liderança 
sob o nosso lema: “uma mensagem, muitas expressões.” 
 

FAÇA PARTE 
 
Estamos em um momento incrível de coloração em evangelismo ao 
redor do mundo. Deus deseja que estejamos unidos em comunhão (João 
17), sendo usados pelo Espírito Santo (Atos 1:8); e que trabalhemos 
juntos (Salmos 133) para alcançar o maior número de pessoas possível 
para o Senhor Jesus Cristo. 
 
O simples fato de que você está lendo este livro sugere que você é 
um(a) evangelista procurando expandir sua atividade, ou que você é um 
seguidor de Cristo que deseja deixar um legado para o Reino de Deus.  
 
A Rede Global de Evangelistas está aqui para ajudá-lo a acelerar o seu 
ministério evangelístico e expandir a sua habilidade de servir a Igreja de 
Cristo. 
 
Se você é um(a) evangelista e está interessado(a) em se tornar 
membro(a), por favor entre contato através do nosso website: 
  
 
 

EVANGELIST.GLOBAL 
 

 
Ou simplesmente preenche o formulário Clicando Aqui. 

 
 
 
 
 
 

https://www.evangelist.global
https://luispalauassociation.regfox.com/portuguese-gne-membership-application


Envia-me vol 1   12 

 
 
1ª Parte 

Como Conheci a Cristo 
 

 

 

 

1. A história de SiDney     13 

2. A história de wesley     15 

3. A história de Gabriela     17 

4. A história de Roberto     20 

5. A história de RoNALDO     22 

      

 
 
 



Envia-me vol 1   13 

1. A História de Sydney 

 
No ano de 1992 eu estava em busca de qualquer tipo de ajuda para 
conseguir um emprego melhor e uma vida melhor. Em busca de 
informação do que fazer ou como fazer, visitei uma mulher que pudesse 
adivinhar meu futuro, para mim ela era mais uma “feiticeira”.  
   
Eu não tinha a menor idéia de que ela era e continua sendo 
uma profetisa do Senhor. Aquela mulher de tão pouco estudo e pouca 
teologia, porém com uma paixão incontrolável e avassaladora por Jesus 
orou por mim e disse, entre outras coisas: “jovem, Deus me mostra 
claramente você pregando para milhares jovens”.  
 
 
Sem compreender nada, fiquei com 
medo e muito irritado quando descobri 
que ela era crente, eu detestava “os 
crentes”. Alguns anos passaram e eu 
não quis ter nenhum compromisso com 
a tal igreja de crente, afinal, eu dizia em 
alto e bom som que jamais usaria um 
terno.  
 
No ano de 2003 mudou-se para a casa ao lado da minha o pastor de 
uma igreja que minha esposa Laíde tinha visitado. Ela insistia comigo 
sobre a paixão com que o pastor falava de Jesus. Ela tinha uma 
certeza: “se o Sidney conhecer esse pastor ele não sai mais dessa 
igreja”.  
 
Naquela época eu estava desempregado e por isso tinha tempo 
de sobra para conversar com o novo vizinho. Ouvindo e vendo seu 
comportamento e testemunho cheio de paixão por Jesus, agora já 
causava em mim certa curiosidade e certo desejo.  
 
Apareci na igreja, como espectador, num dos ensaios do louvor. 
O pastor Elias me pediu para cantar uma das músicas. Eu fui mesmo com 



Envia-me vol 1   14 

rejeição a tudo aquilo, pois eu não queria ser crente. Lembro de cantar 
a música “Faz Chover”, do Fernandinho.   
 
O Espírito Santo me visitou de uma maneira tão forte, que eu chorava 
copiosamente. Senti-me atraído por um amor tão constrangedor, que 
não consegui mais reagir com “não”. Então, fui caminhando, buscando 
aprender e a ouvir a voz deste Deus amoroso, e aprender a agir e reagir 
a este novo jeito de viver no reino de um Rei desconhecido para mim.  
 
Deus me deu uma frase que mudou minha forma de buscar e 
minha visão sobre Ele: “comunicação é o que Deus fala e não o que 
entendemos”.  Minha busca incansável é ser o que Jesus sonha de mim 
no coração Dele e ouvir o que Ele tem a dizer e não o que eu desejo 
ouvir.  
 
No auge dos meus 44 anos fui estudar e fiz Teologia e pós-
graduação em gestão eclesiástica e instituições, porém, minha oração 
sempre foi e será, “Senhor que a paixão, o amor constrangedor e a sua 
presença, sejam a rotina em minha vida”.  
 
Deus abençoe a todos. 
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2. A História de wesley  
 
Meu nome é Wesley, tenho 35 anos de Idade e moro no Brasil. Desde 
meu nascimento, minha família sempre me levou à Igreja. Cresci 
aprendendo quem era Deus, Jesus e o Espírito Santo, porém ainda não 
os conhecia. 
 
Com 14 anos, comecei a me afastar dessa caminhada na Igreja e também 
de Cristo Jesus. Comecei a frequentar festas e lugares onde havia 
grande uso de bebidas e drogas e, consequentemente, também comecei 
a ter essas práticas. 
 
Porém, em 2014, após vários anos afastados, apesar de até ter ido 
algumas vezes na igreja, resolvi fazer uma visita à igreja onde eu ia 
quando criança. 
 
O que para mim era apenas uma visita, 
para Deus era o retorno de um filho 
que estava perdido. Muitas vezes 
quando falo sobre isso, me lembro da 
passagem do filho pródigo e penso 
que naquele dia em que fui visitar a 
igreja, Jesus estava de pé na porta me 
esperando. 
 
A partir desse dia, através do cuidado do meu pastor e através da vida 
dele, Deus começou uma transformação em minha vida. 
 
No começo de 2015 fui para um retiro da minha Igreja chamado 
“Encontro com Deus” e realmente para mim houve esse encontro. 
 
Lembro que no último dia, eu olhava para os meus amigos que estavam 
sendo tocados pelo Espírito Santo e nada acontecia comigo. Foi quando 
eu disse para Deus. “Eu não quero ir embora da mesma forma que 
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cheguei, eu quero ter um encontro com o Senhor também. Se tiver que 
quebrar algo em meu coração, pode fazer.” 
 
Era um sábado à noite quando eu realmente tive um encontro com 
Jesus. Gosto de comparar esse momento com o momento em que Jó 
declara: “Antes eu Te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu Te vejo 
com os meus próprios olhos” (Jó 42:5). 
 
Desde esse dia a caminhada com Jesus tem sido cheia de aventuras, e 
Ele tem me levado a fazer e viver coisas que nunca imaginei. Mas de uma 
coisa eu tenho certeza: de que em todas elas tenho vivido com Ele ao 
meu lado. 
 
 
 
 
  



Envia-me vol 1   17 

3. A História de Gabriela  
 
Na minha infância cresci em meio a igrejas, bancos e púlpitos. Já cresci 
com a ideia de que eu era crente. Meus pais se divorciaram quando eu 
tinha 2 anos, e desde então não me sentia pertencente a nenhum lugar, 
a nenhuma casa, a nada. Após essa separação fui morar com meus avôs 
paternos e eles começaram a me levar para os cultos e demais 
programações da “igreja”, portanto eu convivo nesse ambiente desde 
sempre. Aprendi a me relacionar com pessoas de diversas idades, a me 
comportar nos cultos; mesmo que cochichando com meus amigos e 
sendo repreendida por isso, aprendi que domingo era dia de encontrar 
essas pessoas, cantar canções e aprender algo da Bíblia.  
 
Porém os anos foram se 
passando, e mesmo criança 
comecei a observar que só meus 
avós paternos eram cristãos. Um 
certo dia meu pai me obrigou a ir 
pra igreja, sendo que ele nunca 
ia, e isso estava repercutindo na 
minha cabeça. O porque que 
meus pais não iam, mas me 
obrigavam a acompanhar meus 
avós. Quando comecei a questioná-los, quando era adolescente, o 
questionamento se tornava em uma discussão e eu sempre saia triste 
dessas situações.  Só que algo queimava em meu coração: se meus pais 
me obrigavam a ir, significava que era importante pra mim. E isso ecoava 
em mim, a importância de ir para “igreja”.  
  
Fui crescendo e acompanhando meus avôs por onde eles iam, igreja, 
casa dos irmãos, culto nos lares, acampamentos para crianças e 
adolescentes, eu ia em tudo. Mas com meu coração sem entender que 
Jesus queria se relacionar comigo. Quando fiz 12 anos queria ajudar na 
igreja de alguma forma. Queria me sentir parte de algo, mesmo sem 
entender, então fui entrando em todos os lugares que eu podia. Comecei 
a ajudar com as crianças, clássico né, participava de todas as 
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programações de mulheres, entrei pro ministério de louvor,  aprendi a 
cantar e tocar, tudo pra me sentir parte, frequentava as reuniões de 
oração, e com isso pensava que estava desenvolvendo meu ministério 
de intercessão. Porém nada que eu fazia na igreja, me encontrava, eu 
não me sentia parte. Então comecei a procurar em outro lugar.  
 
Com 17 anos entrei na faculdade, procurei me relacionar com várias 
pessoas, conhecer gente nova, e ter amigos que faziam sentido pra mim. 
Alguma coisa tinha que fazer sentido. Então fui em festas, bares, jogos 
da faculdade, e continuava sem sentido algum. 
 
Logo me deparei com a primeira dificuldade e depois descobri que 
várias pessoas se encontram com a mesma, ou seja, quando acham que 
conhecem a Jesus, mas na verdade não se relacionam com Ele. Com 19 
anos não sabia quem eu era, não sabia o que eu tinha que fazer, eu não 
tinha a menor idéia de qual era o meu lugar. Foi então que no final da 
faculdade tudo mudou.  
 
No ano de 2016, eu conheci o novo pastor da igreja que eu frequentava. 
Nessa época eu não queria mais nada com igreja. O pastor anterior me 
colocou como líder de jovens, detalhe: eu era a única jovem que tinha lá, 
ou seja, líder de mim mesma, parece até piada mas foi isso que 
aconteceu. Quando o novo pastor chegou, me apresentei como líder, 
mesmo sem acreditar em mim e fiquei lá pra ver o que iria acontecer. 
Esse novo pastor, e graças a Deus meu pastor até hoje, Pastor Adilson, 
foi usado por Deus e uma de suas ministrações ele disse que quem orava 
a muito tempo por algo e ainda não tinha a resposta, significava que não 
sabia orar. E isso me assustou, me confrontou e me desafiou.  
 
Cheguei em casa depois daquele culto e fui orar, da maneira mais 
simples que ele tinha falado e ensinado. Entendi que Jesus é uma pessoa 
e eu precisava me relacionar com ele, com verdade e sinceridade. 
Quando comecei a orar dizendo: Eis-me aqui, as coisas mudaram, de um 
jeito tão rápido que não consigo explicar. Comecei a sentir a Presença 
dEle no meu quarto, comecei a ter sonhos e ler a Palavra como nunca li. 
Comecei a ter vida, ver o real sentindo de tudo, e viver com Ele. 
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Entendi que meu lugar é na presença dEle, ali me encontrei e me 
encontro com Deus todos os dias. O sinal disso tudo, foi quando recebi 
uma ligação de uma mulher mais velha do que eu, chorando e dizendo: 
já fui em várias igrejas, mas o que você tem é diferente, sinto Jesus em 
você e quero e preciso andar com você. Aquele dia desliguei o telefone, 
chorei na presença de Jesus, e entendi que eu estou nesse mundo para 
amar a Deus, amar pessoas e servir ao Reino. 
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4. A História de Roberto  
 
Eu comecei a ir para a igreja quando eu tinha 9 anos de idade quando 
eu e minha família vamos de ferias para Curitiba, capital do Paraná. 
Minha avó me levava para a igreja mas a minha real vontade era ir para 
a rua brincar com meus amigos.  
 
Eu aceitei a Cristo quando eu tinha 10 anos de idade, mas para ser 
sincero, eu ainda não tinha realmente conhecido a Cristo. Quando 
adolescente eu me desviei da igreja e até os meus dezessete anos de 
idade eu estava saindo com os amigos em festas e baladas. 
 
Porém, em um final de semana, eu dormi na casa de um amigo, no centro 
da cidade, e um pouco antes de eu ir para a minha casa, houve uma 
reportagem na televisão que falou algo sobre algum pastor, eu não sei 
dizer sobre o que era a reportagem, mas no final dessa reportagem, meu 
amigo olhou para mim e disse, imagine se você fosse um pastor, e eu 
respondi, NUNCA. 
 
Quando ele me acompanhou 
até o ponto de ônibus, para 
que eu pudesse voltar para a 
minha casa, depois rapazes 
vieram conversar conosco, 
mas até ai não tinha nenhum 
problema, mas de repente, um 
dos rapazes começou a dizer 
que me conhecia de uma 
balada do outro lado da 
cidade, e eu disse que nunca 
tinha ido naquele lugar, e então, os dois rapazes me agarraram e 
roubaram uma camiseta e um pingente que eu usava e logo foram 
embora. 
 
Briguei com meu amigo, pois ele era campeão estadual de Judô e ele 
não fez nada. Ele me disse que ficou congelado e não conseguia se 
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mexer. Logo meu ônibus chegou, eu me despedi do meu amigo e entrei 
no ônibus, furioso com ele, pois nós dois poderíamos ter batido naqueles 
rapazes.  
 
Para o meu espanto, o Espírito Santo falou comigo o seguinte: Eu 
segurei o seu amigo, você será um pastor, você é meu! Uau! Como isso 
era possível? Mesmo longe de Deus Ele falou comigo. Fiquei surpreso e 
admirado com essa situação. Voltei para a igreja sabendo do meu 
chamado, mas o melhor de tudo isso foi, eu me tornei um cristão 
verdadeiro pois esse foi o momento em que eu tive um encontro 
verdadeiro com Cristo. 
 
Alguns anos mais tarde, eu e a minha esposa recebemos uma profecia, 
onde nós dois iriamos sair do País. Sair do País? Eu achava isso 
impossível, pois eu nunca pensei em sair do Brasil. 
 
Mas quando Deus está no controle de nossas vidas, tudo pode 
acontecer. E o resultado de tudo isso é que hoje eu sou um pastor em 
uma igreja em Manchester, na Inglaterra, e os sonhos de Deus continuam 
se realizando em mim e através de mim, para honra e glória de Deus.  
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5. A História de Ronaldo  
 
Neste ano, 2021, completo 67 anos de vida. Sou casado, apaixonado pela 
minha esposa, pai de três filhos abençoados, todos eles andando nos 
caminhos do Senhor e seis netos lindos. Atualmente tenho o privilégio 
de pastorear a Igreja Metodista no bairro Cristo Rei em Curitiba-Pr. Sou 
extremamente feliz com o chamado e já estou quase completando a 
carreira, mas, lembrando do princípio da minha caminhada, posso dizer 
que só o Senhor pode fazer o que fez na minha vida.  
  
Nasci em uma família católica, cresci me dizendo católico, mas, nunca 
assumindo um compromisso com Jesus Cristo. Para mim ele era uma 
figura histórica que tinha morrido pelos pecados da humanidade.  
  
No ano de 1979, completei o curso de medicina 
em Curitiba e dois anos após terminei a minha 
especialização em pediatria. Já no ano seguinte 
fui trabalhar em Mandaguari, cidade do noroeste 
paranaense, onde mansamente Jesus começou a 
fazer a sua obra na minha vida. Não frequentava 
igreja alguma, quando questionado sobre a minha 
religião, rotulava-me cristão não praticante.  
 
Aos poucos Deus foi fazendo a obra em minha vida. Conhecendo os 
corações, o Senhor trabalha em cada um de modo diferente. Começou 
levando os nossos filhos a frequentar a escola bíblica de férias e colocou 
um casal de amigos para falar e demonstrar o seu amor e cuidado pela 
nossa família. Começamos a frequentar a igreja aos poucos, íamos 
esporadicamente, eu, resoluto, me mantinha olhando a Deus de longe.  
  
É corriqueiro ouvirmos que temos duas opções: vamos a Deus pelo 
amor ou pela dor. Lentamente nos aproximamos pelo amor. Sempre 
gostei de ler e estudar. Com certeza este foi o caminho escolhido por 
Deus para nos apresentar o seu Reino, nos pescar. Fiquei sabendo do 
curso de teologia básica do Centro de estudos da nossa denominação, 
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e convidado a conhecê-lo. O Senhor começava assim o trabalho em 
minha vida.  
  
Mesmo sem perceber que estava sendo ministrado pelo Espírito Santo, 
comecei a frequentar o curso, com a desculpa de adquirir 
conhecimento. Paulatinamente o Senhor foi mudando o meu ser, até 
que em determinado momento percebi o que estava acontecendo: 
entrei em pânico! Quis pular fora, isto não é para mim. “Virar” crente? 
Eu? Tentei fugir, sumir. Deixei de frequentar os estudos e os cultos por 
algum tempo.   
  
A rendição definitiva e verdadeira veio quando o Espírito Santo falou ao 
meu coração em uma noite: “não fostes vós que me escolhestes a mim; 
pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades 
e deis fruto, e o vosso fruto permaneça” (Jo. 15:16). Não foi possível ficar 
longe. Estava dentro. Decidi!  
 
Essa decisão foi a mais preciosa que tomei em toda a minha vida, muitas 
outras foram abençoadas em decorrência desta.  
  
Tenho presenciado e vivido as Bênções de Deus sobre toda a nossa 
família. Foi uma história de resgate maravilhosa na minha vida, na da 
minha esposa e filhos.  
 
Hoje podemos servir ao Senhor e honrarmos o chamado que ele nos fez 
para pastorearmos o seu rebanho, ministrando o seu amor e ensinando 
o serviço.  
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6. 10 coisas que  
não são evangelismo  
 
No ato II, cena II, do clássico Romeu e Julieta, encontra-se um dos 
diálogos mais memoráveis da dramaturgia. O jovem casal reconhece 
que se ama, mas por causa do sobrenome que carregam não poderão 
ficar juntos. No meio desta complexa gama de sentimentos Julieta usa 
uma metáfora para persuadir Romeu que nomes não importam. Ela diz 
que se uma rosa tivesse outro nome, não iria produzir o mesmo 
perfume? 
 
Eu creio que é possível encontrar o mesmo dilema na palavra 
evangelismo, pois quando cristãos ao redor do mundo ouvem esta 
palavra, uma gama de sentimentos e pré-conceitos são despertados. 
É necessário que entendamos o que é evangelismo, e qual o seu 
significado para os cristãos do século 21. Por esta razão decidi começar 
explorando o tema: “10 coisas que não são evangelismo”. 
 
1. Evangelismo não deve ser complicado 
 
Uma das primeiras coisas que vem à mente de muitas pessoas quando 
escutam esta palavra é que “evangelismo é complicado”, mas a verdade 
é que isto não é verdade. Evangelismo é simplesmente repartir com o 
mundo, a vida que o cristão encontrou em Jesus. 
 
Existem três personagens no Novo Testamento que fizeram 
evangelismo de uma forma simples e natural, mas infelizmente muitas 
pessoas não percebem. O endemoniado Gadareno, a mulher Samaritana 
e o cego curado por Jesus. Nenhum deles conhecia Jesus há muito 
tempo, tampouco tinham treinamento em evangelismo. Mas eles 
estavam dispostos a repartir a diferença que Jesus fez em suas vidas, e 
é isso que somos chamados a fazer. Repartir Cristo e a diferença que Ele 
faz em nossas vidas. 
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2. Evangelismo não deve nascer por causa de um sentimento de culpa 
 
Cristãos não evangelizam para serem salvos, ou para alcançarem 
salvação, mas o fazemos porque somos salvos. Infelizmente alguns 
cristãos repartem o Evangelho somente por razão de uma pressão 
interna, porque eles se sentem obrigados a “pagar” o que Jesus fez na 
cruz. Este sentimento é chamado de culpa. 
 
A verdade é que evangelismo deveria ser uma resposta natural ao amor 
e perdão dado por Cristo. É desta forma que repartimos o Evangelho, 
pois queremos que todas as pessoas experimentem o mesmo nível de 
liberdade e vida abundante que estamos experimentando. Se 
entendermos isto, o sentimento de culpa, será substituído por um 
sentimento de amor e obediência. 
 
3. Evangelismo não deve ser feito por pressões externas 
 
Não devemos evangelizar apenas porque pessoas ao nosso redor nos 
encorajam a fazê-lo, mas porque Jesus nos libertou e nos enviou a 
repartir as boas novas. Qualquer motivo que não seja por Deus ou para 
Deus não produzirá frutos duradouros em nenhuma das partes. 
 
É normal que amigos, líderes da igreja e inclusive sua família te encoraje 
e celebre sua jornada em evangelismo, mas isto nunca deve se tornar 
uma pressão que “te faça ir” para alcançar números ou por desencargo 
de consciência. Lembre-se que Jesus é liberdade, e é vital que possamos 
decidir ir e repartir. Evangelizamos, porque o amor de Cristo nos 
encontrou, e agora não conseguimos guardar este amor somente para 
nós, e o repartimos com o mundo. 
 
4. Evangelismo não é “bullying”, coerção ou convencimento humano 
 
Não se “forçam” pessoas a aceitarem o Evangelho. Evangelismo nunca 
deveria acontecer baseado em “uma mensagem de terror”, e não 
podemos manipular ou coagir nenhuma pessoa a ser cristã. Eu fui vítima 
de “evangelismo de terror” algumas vezes no passado. Por não crer 
como as outras pessoas, muitos vinham até mim e diziam: Você sabia 
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que se você morrer hoje, você irá para o inferno, para todo sempre? Eu 
não sei se mais alguém já passou por isso semelhante, mas eu nunca 
encontrei uma pessoa que tenha vindo a Cristo com uma mensagem 
desta. 
 
Não é nosso papel convencer as pessoas.  Sim, eu irei repetir isto para 
ajudar as pessoas a se libertarem deste peso. Não é o seu papel 
convencer as pessoas, este papel é do Espírito Santo. Devemos estar 
sempre prontos a dar testemunho, razão da nossa fé, mas é o Espírito 
Santo Aquele que convence, e Ele é muito bom no que faz! Nosso papel 
é o de apresentar e proclamar Jesus para o mundo. 
 
5. Evangelismo não é fazer marketing da nossa Igreja Local 
 
É saudável e completamente normal o cristão gostar e ter orgulho de 
sua igreja local, como também é natural que convidemos a maioria das 
pessoas que conhecemos para vir conosco à nossa comunidade de fé, 
mas isso não é evangelismo. Muitas igrejas resumem evangelismo a 
convidar pessoas a virem em atividades da igreja local, ou mesmo falar 
quão incrível a nossa comunidade é. 
 
Evangelismo é repartir as boas novas de Cristo com o mundo. 
Continue convidando pessoas para suas atividades, e continue feliz com 
sua igreja, porém evangelizaremos estas pessoas à medida que 
repartirmos quem Jesus é e o que Ele fez por nós. 
 
6. Evangelismo não é criticar outras religiões, outras igrejas e outros 
líderes religioso 
 
Evangelismo não é a arte de criticar outras religiões, outras 
denominações e mesmo os líderes religiosos com os quais não 
concordamos. Nós não devemos perder o tempo valioso que temos, 
dizendo o que não somos, ao contrário, devemos investir nosso tempo 
repartindo quem Jesus é e o que Ele fez em nossas vidas. Não perca o 
tempo em que você poderia estar falando do Rei, falando de outras 
coisas sem importância eterna. 
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7. Evangelismo é mais que técnica 
Não estou falando que ter uma técnica é errado, mas se Deus está 
presente, qualquer técnica irá funcionar. As três pessoas “incomuns” que 
mencionei no primeiro ponto, fizeram evangelismo sem nenhuma 
técnica da moda, mas podemos ver frutos incríveis através do 
testemunho destas pessoas. Muitas pessoas creram em Jesus porque 
puderam ver Jesus em suas vidas. 
 
Toda igreja e instituição deve ter uma técnica, e eu recomendo que 
todos os cristãos se envolvam com a visão e técnicas usadas em sua 
comunidade (desde que sejam bíblicas). Contudo, relembre que o 
Evangelho é mais que técnica, e são as boas novas de Jesus Cristo que 
salva, e não o nosso método. 
 
8. Evangelismo não começa de uma posição de superioridade 
 
Nunca devemos nos engajar em evangelismo, ou atividades 
evangelísticas, porque somos o “grupo dos salvos” e  repartirmos o 
Evangelho com os pecadores do alto da nossa santidade. Charles 
Spurgeon disse que “evangelismo é um mendigo dizendo a outro 
mendigo onde encontrar pão”. Nós vamos e repartimos porque 
recebemos primeiro, e fomos comissionados por Deus para ir, e nunca 
por nenhum mérito que possa vir de nós mesmo. 
 
9. Evangelismo não pode ser feito sem amor 
 
Não existe evangelismo verdadeiro feito sem amor. Na verdade Jesus 
disse, que seria através do amor, que o mundo reconheceria que somos 
Seus discípulos. Quando a mensagem do Evangelho nos alcança, ela nos 
transforma, e este amor irá quebrar o ciclo de indiferença e inércia em 
nossas vidas. Desta forma somos lançados ao mundo para alcançar e 
transformar o mundo, assim com Jesus fez. 
 
10. Evangelismo não é apenas uma atividade, mas um estilo de vida 
 
Nós não fazemos evangelismo no sábado às 15:00hs. Isto pode ser uma 
caminhada para distribuição de panfletos, ou um outro evento. 
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Evangelismo é mais que uma atividade única, mais que entrega de 
panfleto, é repartir Cristo e sua mensagem com o mundo. É parte 
inerente do Cristão, é parte do dia a dia, e da vida de devoção e 
intimidade com o Pai, e não uma atividade isolada e dissociada de quem 
eu sou ou faço. Evangelismo é nosso estilo de vida, pois evangelismo é 
falar do nosso Amigo, Senhor e Pai. 
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7. O que é evangelismo?   

 
Há um nível especial de frustração na vida reservado àqueles que jogam 
o “jogo de charadas” com suas famílias. Em que, apesar de você 
representar muito bem através das mímicas e gestos, eles acabam 
adivinhando tudo, exceto o que você está tentando comunicar. 
 
A luz do exemplo acima, a comunicação do Evangelho às pessoas ao 
seu redor por vezes pode ser frustrante. Porém, precisamos 
compreender que o evangelismo cristão 
não pretende ser um exercício de sorte, em 
quem as pessoas ocasionalmente 
conseguem adivinhar corretamente as 
nossas “mímicas e gestos” sobre Jesus 
como sendo uma boa notícia para eles. O 
evangelismo é mais do que a comunicação 
de “boas” notícias subjetivas; é mais do 
que o oferecer bons conselhos; e é muito 
mais do que o “marketing” da fé cristã. 
 
Uma forma de nos ajudarmos a superar algumas das frustrações que 
podemos experimentar no evangelismo é nos lembrar do que o 
evangelismo realmente é. Para nos ajudar a fazer exatamente isso, 
vamos explorar: o conceito, a singularidade e a prática do evangelismo. 
 

O Conceito de Evangelismo 
 
A palavra ‘evangelismo’ significa basicamente anunciar boas novas. 
Historicamente, a ideia está enraizada nas “boas novas” de um anúncio 
real: 
 

‘Um novo príncipe que nasceu.‘ 
‘Uma vitória que foi conquistada no campo de batalha.’ 
‘Uma nova celebração nacional que será comemorada em 
homenagem ao nosso grande rei.’ 
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Hoje em dia, não precisamos esperar por um “anúncio real” para receber 
nossas boas novas, nós evangelizamos todos os dias sendo 
proclamadores de “boas novas” em nossas redes sociais sobre tudo e 
qualquer coisa. 
 
Anunciamos “boas notícias” como… 
 

‘Acabei de comer um hambúrguer incrível em um novo lugar no 
shopping!‘ 
‘Meu time venceu os nossos rivais!‘ 
‘Este tom de batom fica ótimo em mim!‘ 
‘Acabei de receber o meu novo iPhone!‘ 

 
Mas essas declarações (por mais boas que sejam) serão sempre 
inferiores comparadas com as Boas Novas de Jesus Cristo. Assim, 
quando se trata do Evangelho, nós iremos descobrir que ainda não 
concluímos propriamente os anúncios reais. Pois o Evangelho é em 
verdade o “anúncio real” do reino perfeito dos céus que deve ser 
proclamado a toda a Criação. 
 

‘Um príncipe da paz nasceu e seu nome é Jesus.‘ 
‘Uma vitória foi alcançada na Cruz sobre o pecado e a morte.‘ 
‘Um novo e eterno dia de celebração é possível por meio do 
Senhor ressuscitado.‘ 

 

A singularidade do Evangelismo 
 
O evangelismo cristão é único comparado com todas as demais formas 
de proclamação de boas novas, pelo menos em três formas: 
 
1. Sua verdade universal 
A esmagadora maioria daquilo que anunciamos como sendo “bom” é na 
verdade algo subjetivo. Recorrendo a dois dos exemplos que usamos 
anteriormente: Um hambúrguer não será uma boa notícia para um 
vegetariano, ou mesmo para a vaca; assim como também, a derrota do 
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time rival não será uma noticia tão animadora para aqueles que 
perderam. 
 
Mas o Evangelho é uma boa notícia para todas as pessoas, em todos os 
lugares e em todos os momentos (Salmo 96). Ele é a verdade que 
restaura a humanidade ao relacionamento com o Deus do qual fugimos. 
Em resposta ao Evangelho, todos podem se voltar para Deus, conhecer 
o seu perdão e serem libertos para adorá-lO. 
 
2. Sua consequência 
O Evangelho não é apenas uma boa notícia para todos, mas é também 
a mais importante notícia para todos. Poderá haver algo diferente do 
Evangelho que você poderá definir como “boas novas” universais. Como 
por exemplo, reduzir o plástico em nossos oceanos pode ser uma boa 
notícia para todas as pessoas, garantindo que o nosso planeta seja um 
espaço mais saudável para se viver e prosperar. Ainda assim, muitas 
pessoas não irão notar essas “boas notícias” fazendo uma diferença real 
em suas vidas em seu dia a dia (exceto quando forem obrigados a usar 
um inadequado canudo de papel ao invés de um de plástico para darem 
conta de um milk-shake do Mcdonalds). 
 
Mas o Evangelho é a notícia mais importante para qualquer ser humano 
receber e saber em qualquer momento de suas vidas, porque esta boa 
notícia fará a diferença entre a mera existência no rumo a morte eterna 
e a verdadeira vida hoje e para sempre (1 Coríntios 15:1-3). 
 
3. Seu poder 
O marketing pode ser poderoso (e coercitivo). Sua dieta pode estar indo 
muito bem até que o anúncio do Doritos apareça na TV para provar a 
sua determinação além do limite. A verdade é que o marketing é 
projetado especificamente para apelar às nossas emoções, desejos e 
necessidades, pois ele nos oferece algo atraente que de alguma forma 
irá nos trazer satisfação. 
 
Mas o evangelismo cristão não é uma tentativa de coagir as pessoas a 
escolherem o “nosso produto”. Evangelismo é uma apresentação da 
verdade sobre Jesus no poder do Espírito. Em vez de explorar as 
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emoções, desejos e necessidades das pessoas, buscamos exaltar aquele 
que pode satisfazê-los. O Evangelho tem o poder – tanto em sua 
verdade essencial quanto em como Deus opera por meio dele – de 
reavivar nossos corações mortos e nos transformar no povo para o qual 
fomos criados (Efésios 4:22-24).  
 

A prática do Evangelismo 
 
Se, conceitualmente, o evangelismo cristão é um anúncio de boas novas 
e, exclusivamente, é a proclamação poderosa, salvadora e 
transformadora da notícia sobre Jesus Cristo. Como deve ser então o 
evangelismo na prática? 
 
Nosso evangelismo pode ser realizado de várias maneiras. Através de 
um relacionamento ao longo do tempo com amigos e familiares; ao nos 
oferecermos para orar com um estranho; pregando para multidões de 
um palco; oferecendo uma Bíblia a alguém; em meio a uma conversa 
sobre as necessidades práticas de uma pessoa; através da prática da 
hospitalidade… e esse lista poderia continuar infinitamente. Mas, em 
qualquer de suas expressões, o evangelismo se focará em algum grau 
nas seguintes três coisas: 
 
Palavras 
Embora as obras e maravilhas sejam desejáveis no evangelismo, as 
palavras são essenciais (Romanos 10:14). Muitos cristãos nunca 
progridem além de um “evangelismo de charadas” com o mundo, 
esperando que somente por suas silenciosas ações as outras pessoas 
sejam capazes de descobrirem sozinhas que Jesus é a resposta. Mas, 
sem palavras, seremos incapazes de dar às pessoas as informações de 
que elas precisam para saberem que Jesus é o Senhor, que o 
arrependimento é necessário e que Deus é reconhecível não apenas 
como um sentimento abstrato, mas em seu caráter conforme revelado 
na Bíblia. O Evangelho deve ser conhecido por nós e então comunicado 
claramente com palavras àqueles ao nosso redor, para que eles também 
possam saber por si mesmos e responderem de acordo ao Evangelho. 
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Obras 
Podemos pensar nas obras como algo que fazemos no mundo para 
“mostrar” Jesus antes de pregarmos a mensagem. Mas a principal 
maneira pela qual as obras são úteis para nós na evangelização, são 
através das obras do próprio Deus. Historicamente (o Evangelho), 
atualmente (o testemunho de sua obra em nossas vidas), e ainda por vir 
(a esperança segura do reino vindouro). 
 
Dito isso, as obras no mundo também são uma parte importante do 
nosso testemunho, pois revelam a ação de Deus em e por meio de nós 
hoje. Desta forma, nos tornamos representantes do caráter e do coração 
de Deus em nossos próprios comportamentos e interações com o 
mundo, atendendo às necessidades práticas e mostrando o amor de 
Deus em ação (2 Coríntios 5:20). 
 
Maravilhas 
Independentemente de onde você se encontra no espectro carismático, 
não devemos ignorar que Deus ainda está operando o maior milagre de 
todos hoje, que é a salvação. A cura e a ressurreição de corações 
humanos mortos, é tanto o conteúdo quanto o resultado da nossa 
mensagem, e é também um milagre que devemos proclamar com 
admiração. Além disso, nós devemos sabiamente estar abertos ao 
mover de Deus de maneiras milagrosas – como curas, palavras de 
conhecimento, libertação, e outras – através de nós como Ele achar 
adequado com o propósito de se revelar àqueles a quem alcançamos 
(Atos 14:3). 
 
E assim, à medida que colocamos as peças do “quebra-cabeça” do 
evangelismo juntos, nós descobrimos que podemos responder à 
pergunta “O que é o evangelismo?” da seguinte maneira: 
 

Evangelismo é a proclamação (palavras, obras, maravilhas) das 
Boas Novas de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, na 
esperança de que as pessoas possam se converter de sua 
rebelião contra Deus, buscar O seu perdão e receber a 
verdadeira vida em um relacionamento com o Rei dos Reis hoje 
e para sempre. 
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Questões: 
 

1. Como você explicaria o evangelismo para alguém não familiarizado com 
o conceito? 
 

2. Quais outros elementos das Boas Novas são exclusivos do evangelismo 
cristão? 
 

3. Palavras são essenciais, mas como as obras e maravilhas também 
trabalham em seu evangelismo? 
 

4. Como a clareza sobre o que realmente é o evangelismo pode ajudar com 
alguns desafios e frustrações que enfrentamos ao tentar anunciar as 
boas novas para o mundo? 
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8. evangelismo: 
De ponto cego à marca de identidade  
 
Blindspot (Ponto Cego) foi uma série de televisão produzida nos 
Estados Unidos. Sua trama foi construída na revelação de uma mulher 
com amnésia e sem identidade, e que traz o corpo todo tatuado com 
pistas de crimes que estão por acontecer. Um investigador tenta 
decifrar a revelação das inscrições para evitar o pior. A tensão está entre 
ter a pista revelada nos símbolos das tatuagens, porém ter a 
compreensão limitada de seu significado e alcance. 
 
Um ponto cego é algo que por 
diversas razões não está acessível 
para ser compreendido, ainda 
que esteja à sua frente. A 
Psicologia usa este conceito para 
se referir à incapacidade de 
reconhecer que o julgamento, os 
comportamentos e as decisões 
são afetados pelas limitações, 
preconceitos e visão de mundo. A medicina, na Oftalmologia tem 
exames para identificar uma área do olho que não possui receptores de 
luz, e por isso é cega.  
 
É uma incapacidade de enxergar o que está diante de si, diante dos 
olhos. Poeticamente, estendendo esta noção, é a falha que impede a 
razão de discernir e compreender, como um lapso em escutar o que 
chega aos ouvidos, ou hiato entre o provar e o degustar o que passa 
pelo paladar; ou a incapacidade de agarrar o que é identificado pelo 
tato. Tudo esta lá, está aí, porém não apreensível para nós. 
 
Creio que este é o sentido de Deus se revelando em Jesus Cristo: o 
Onipotente comunicando absolutamente tudo a respeito de Si, de Seu 
amor, de seu propósito e de suas intenções sobre nossa existência.  É o 
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Todo-Poderoso que se esvazia intencionalmente e manifesta outro tipo 
de relacionamento e vínculo, como exemplo vivo de outra possibilidade 
para nós.   
 
Creio que Deus revela seu amor desde a Criação, inscrevendo no corpo 
do ser humano sua imagem e semelhança. O amor inscrito na 
materialidade do corpo humano, como uma tatuagem que pode 
solucionar as maiores angústias e prevenir o pior dos delitos. 
 
O Evangelho é a revelação de Deus tatuando na carne da humanidade 
um mapa para salvação de nossos maiores medos: morte, solidão, 
irrelevância entre outros. Jesus Cristo, o Evangelho feito corpo, revela a 
boa notícia de que há solução para esta vida, nesta vida e depois. Jesus 
vem buscar e salvar o perdido (Lucas 19.10). 
 
O evangelismo é a divulgação de um modo de existir neste mundo em 
que os nossos pontos cegos são superados pela revelação de algo que 
os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, e mesmo o coração não 
percebeu (1 Cor 2.9), porém fomos tocados incondicionalmente e 
inquestionavelmente numa outra dimensão de sensações. E isto nos 
transforma. 
 
Evangelizar é contar a notícia de que a batalha foi ganha (Lucas 4.21). 
Uma notícia escrita num corpo, com todas as células e sangue, muito 
mais que apenas sons de palavras, letras de texto ou hábitos de vida. 
Cristo é o amor que se tornou vivente, para superar os pontos cegos 
que impedem que seja vislumbrada outra vida possível (João 3.16). Esta 
cura se dá pelo reconhecimento de que há muito mais do que 
conseguimos compreender. 
 
E, exatamente no relacionamento, que a experiência com Cristo oferece 
uma dimensão nova e inefável nos encontra. Descobrimos novidades a 
nosso próprio respeito, e em Cristo se revelam peculiaridades da 
existência humana que nos curam, dão significado. Somos despertados 
de um sono moribundo para a vida plena e eterna.  
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Mas há vezes em que, mesmo diante desta revelação inscrita e tatuada, 
tais quais os protagonistas da série de televisão, a mensagem não é 
compreendida até que alguém ajude a decifrar a mensagem. Há quem 
escolha não enxergar, nem ouvir (João 4.44). Aí está o papel do 
evangelista: apresentar uma experiência de seu próprio corpo, com o 
Corpo de Cristo que revela o amor de Deus, solução para a vida e 
salvação para alma. Traduzir em sua própria vida o Evangelho de Jesus 
Cristo. 
 
A identidade marcada na realidade do corpo 
 
Na prática, isto acontece quando o princípio do Evangelho é inscrito, 
tatuado experimentado com todo o seu corpo. É urgente a superação 
de um modelo racionalista de memorizar preceitos e articular 
enunciados sobre o Evangelho. Quantas pessoas bem intencionadas 
declamam palavras de Jesus e agem negando completamente o que 
dizem? 
 
A premissa de Assis, de “pregar o Evangelho, se necessário com 
palavras”, é um desafio a ser considerado. A Bíblia narra Deus fabricando 
o corpo desde o início da Criação. Deus poderia ter resolvido tudo com 
um sopro, com sua voz de comando, mas optou gerar um corpo humano 
para materializar tudo o que era invisível. Jesus revelou tudo de Deus. 
 
O Evangelho é palpável. E não é por acaso que Corpo de Cristo é 
sinônimo para Igreja. A identidade individual de cada cristão é célula 
integrante da manifestação real da vida regenerada em Cristo. Você é 
uma estampa do amor de Deus neste mundo. Você é a realidade do 
amor de Deus que se proclama, inscrito na manifestação de sua vida. 
Apertar a sua mão num cumprimento amistoso é sentir o Evangelho 
vivo, santo e agradável. 
 
Evangelismo é, então, o desafio a um estilo de existir neste mundo. É 
algo que perpassa e permeia cada gesto, palavra, olhar e ação. É maior 
que qualquer cultura, estilo de vestimenta, ritmo de música ou contrato 
social. É algo que flui, que emana e se espalha enchendo o ambiente, 
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como a luz que ilumina na escuridão. É como luz da “cidade edificada 
sobre o monte” (Mateus 5.14). 
 
Interessante lembrar que após a ressurreição de Jesus, Tomé exige ver 
os ferimentos no corpo do Mestre para ter certeza de que era real. Da 
mesma forma o evangelista apresenta as marcas de sua própria 
experiência de vida como argumento do poder do Evangelho. Mais do 
que palavras, é uma identidade marcada em suas atitudes, hábitos e 
comportamentos. Não haverá ponto cego, pois tudo já foi revelado, e 
agora proclamado por meio de sua vida. 
 
No evangelismo, a identidade do evangelista evidencia e replica a 
realidade do Evangelho mais do que suas palavras. Falar do Evangelho 
é evangelismo, viver o Evangelho é encarnar um método de existir no 
mundo influenciando as pessoas com cada célula de seu corpo. Quando 
as pessoas pensarem em Jesus, lembrarão de você. Quando as pessoas 
pensarem em você, conhecerão a Jesus Cristo, o amor de Deus para a 
salvação de todas as pessoas. 
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9. qual é O relacionamento 
Entre evangelismo e discipulado? 
 
Se existe uma palavra que todos nós entendemos bem nos dias de hoje 
é a palavra “fatiga”, e junto com ela o conceito de “burnout” se tornou 
mais comum em nossa realidade que muitos gostariam de admitir. Este 
tempo de pandemia trouxe uma gama de novas necessidades e desafios 
para as igrejas ao redor do mundo. Uma das grandes alegrias do meu 
ministério é fazer parte da Rede Global de Evangelistas, e poder 
interagir com líderes, pastores e evangelistas ao redor do globo.  
 
A Rede Global de Evangelistas procura identificar, afirmar, equipar e 
mobilizar um exército de evangelistas para combater o bom combate e 
ganhar muitas almas para o Reino de Deus.  
 
Em minhas conversas com muitos 
destes líderes globais, um tema 
recorrente é o que eu gostaria de 
chamar de “a fatiga do evangelismo”. 
Tantas pessoas nos dias de hoje não 
apenas questionam a validade do 
nosso chamado ao evangelismo (em 
contraste com discipulado), mas elas 
também questionam sua eficácia e 
fruto em nossa cultura atual.  
 
Se nós fossemos evangelizar, será que isso seria ético? Seria frutífero? 
Será que este é o foco correto que devemos ter àluz das escrituras? 
 
A Falácia do Evangelismo 
 
Existe uma falácia comum no qual se acredita que pastores e 
evangelistas são as únicas pessoas que Deus usa para cumprir a grande 
comissão e repartir as sementes do Evangelho. Sim, Deus concede o 
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dom especialmente para os evangelistas, mas todos nós somos 
chamados para repartir a nossa fé com as pessoas ao nosso redor (Atos 
1:8; Colossenses 4:6) e mesmos pastores são chamados a fazer o 
trabalho de um evangelista (2 Timóteo 4:5)!  
 
Meu amigo Raphael Anzenberger escreveu um excelente livro sobre o 
ministério do evangelista (Rediscovering the Ministry of the Evangelist) 
e nos relembra que se os teólogos estão particularmente focados em 
ajudar a igreja a entender as escrituras, e os pastores são incansáveis na 
tarefa de equipar a comunidade para o trabalho de serviço e cuidado, 
os evangelistas são naturalmente focados em fazer que toda a igreja 
compartilhe o Evangelho para o todo o mundo (Pacto de Lausanne).  
 
Talvez uma das coisas que tem ajudado a gerar a fatiga do evangelismo, 
é o fato de que muitos ainda não compreenderam a realidade que, 
evangelismo não pode ser desassociado da vida do cristão ou da vida 
cotidiana da igreja, porém deve ser entendido à luz do empoderamento 
do Espírito Santo e não baseado em nossas técnicas humanas ou 
eventos. O trabalho do Espírito Santo no evangelismo não pode ser feito 
na força humana ou em nossas metodologias, mas deve ser vivido em 
submissão a missão do Rei Jesus! 
 
Por mais de uma década, servi como professor de missiologia em um 
seminário em Johannesburg e posso testemunhar a dificuldade em 
treinar e equipar pastores, evangelistas e missionários em um sistema 
que predominantemente existe para equipar pregadores e professores 
da Bíblia para igrejas locais. Em muito seminários ao redor do mundo o 
foco e ensino sobre evangelismo é reduzido ou inexistente. 
 
Apesar que pregadores terem um papel importante a desempenhar, os 
discípulos – pessoas normais que seguem Jesus – são essenciais para o 
crescimento exponencial da fé cristã (Releia o livro de Atos para 
verificar essa informação).  A profissionalização do evangelismo e sua 
relegação as margens do mundo da igreja é a causa que normalmente 
leva a fatiga da evangelização – lembre que toda a igreja deve levar todo 
o Evangelho para todo o mundo (para mencionar o mantra do pacto de 
Lausanne novamente). Para todos aqueles que vivem neste meio eu 
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gostaria de fazer uma pergunta: Será que temos preparados nossos 
estudantes e seminaristas para servir o ministério da igreja e cumprir a 
missão de Cristo? 
 
Em minhas conversas com alguns líderes cristãos, me parece que o 
entendimento de alguns líderes é que Jesus nunca nos chamou para 
fazer “convertidos”, mas que Ele nos chamou para fazer discípulos (se 
referindo ao texto de Mateus 28:19). Além disso, como evangelista eu 
normalmente sou questionado sobre como eu discipulo novos 
convertidos após os nossos festivais e cruzadas. Na maioria das vezes, 
as pessoas fazem essa pergunta querendo uma resposta sincera, mas 
em alguns momentos os evangelistas são acusados (de forma indireta) 
de não se importarem muito com o discipulado ou amadurecimento dos 
frutos.  
 
Será que evangelismo e discipulado são mutualmente excludentes?  
Será que os evangelistas deveriam cuidar mais de discipulado?  
Será que os pastores deveriam cuidar mais de evangelismo?  
 
Pode parecer que evangelismo está enfrentando um tempo difícil em 
nosso momento cultural, contudo, essa realidade nos apresenta uma 
oportunidade maravilhosa de reviver o coração missionário do povo de 
Deus para terminar a missão que Jesus nos deu. 
 
É as duas coisas, e não isto ou aquilo 
 
Tenho a firme convicção de que evangelismo, e o que conhecemos 
como discipulado, são a base de uma vida cristã viva – e estão 
conectados, apesar de serem diferentes. Evangelismo é simplesmente o 
anúncio das boas novas, e discipulado e fazer discípulos, envolve o 
processo de amadurecimento. Raphael Anzenberger descreve que 
evangelista é alguém que proclama, pregue e reparte o Evangelho, 
especialmente as boas novas de Jesus Cristo. Deus equipou a igreja com 
dons para lidar com os dois elementos (veja Efésios 4:11).  
 
Eu amo o que John Stott diz a respeito de evangelismo: “Evangelizar 
não significa ganhar convertidos, mas simplesmente significa anunciar 
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as boas novas, independente dos resultados”. Esse anúncio feito por 
evangelistas levou, em alguns casos, a uma má reputação, pois muitos 
evangelistas tiveram a tendência de se isolarem da igreja local. Essa 
atitude é piorada quando em alguns casos, pastores e evangelistas 
entram em competição uns com os outros, ao invés de trabalharem 
como um time. 
 
O melhor caminho seria pastores e evangelistas trabalharem juntos para 
salvação e discipulado dos cristãos. 
 
Discipulado + Evangelismo = Sucesso 
 
É uma honra trabalhar para a Associação Luís Palau. A associação tem 
uma longa história de trabalho em parceria com as igrejas locais e juntos 
proclamam o Evangelho em muitas cidades ao redor do mundo. Nossa 
missão é proclamar as boas novas, unir a igreja e impactar cidades. 
Entendemos o evangelismo e discipulado em uma relação simbiótica, e 
parte de um processo que Ed Stetzer define como “fazer discípulos”. Ed 
acerta o alvo quando descreve que “nosso evangelismo tem que ser 
focado em fazer discípulos que se tornam fazedores de discípulos, e 
nosso discipulado tem que ser missional, levando estes discípulos a 
repartirem Cristo”.  
 
Anzenberger afirma: “um evangelista proclama as boas novas de Jesus 
Cristo e convida seus ouvintes para basearem sua confiança nEle. Eles 
estão engajados em uma atividade em que se movem em duas direções 
opostas, uma de dentro para fora (da igreja para o mundo), da mesma 
forma que de fora para dentro (os que se arrependem e vão para a 
igreja)”.  
 
Está é a razão que estamos animados pela nossa parceria com o 
movimento Avanço, pois nós queremos encorajar e dar o suporte para 
o trabalho de evangelistas através da renovação da paixão por 
evangelismo nas igrejas ao redor do mundo. 
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Perguntas para reflexão: 
 

1. Como posso me tornar mais “discipulador” em meu evangelismo? 
 

2. Como meu discipulado reflete o coração de Deus por 
evangelismo? 
 

3. Que tipos de evangelismo você vê descrito no novo testamento, 
e como eles te ajudam na sua prática de evangelização? 
 

4. Você já experimentou uma fatiga de evangelismo? Quais são os 
sintomas e como o Evangelho fala para esta realidade? 

 
 
 
 
  



Envia-me vol 1   45 

 

 
3ª Parte 

O Impacto do 
Movimento avanço 
 

 

 

 

  

 

10. ajudando a revitalizar o nosso evangelismo  46 

11. porque amamos mesmo em meio a uma pandemia  48 

12. O Movimento avanço entre jovens adultos   52 
 

13. O Movimento avanço no mundo     54 
 
 
 
  



Envia-me vol 1   46 

10. Ajudando a  
Revitalizar O nosso evangelismo 
 
Uma das fantásticas experiências de ter filhos é assistir repetidamente 
certos desenhos animados. Para mim um duplo prazer de curtir meus 
filhos e conferir a criatividade das animações. Entre muitas frases que 
marcam a identidade de personagens, uma é do personagem Vetor, um 
vilão de “Meu Malvado Favorito” (Despicable Me, 2010) que cita um 
elemento da matemática euclidiana, ele diz: “Eu sou conhecido como 
Vetor. É um termo matemático, meu querido, uma quantidade 
representada por uma seta com direção e magnitude”. 
 
Os Grupos de Avanço têm esta 
característica de ser, mesmo a partir 
de seu nome, um movimento 
ascendente com clara direção e 
amplitude ou magnitude. A beleza da 
concepção do Avanço é sua clareza: 
o Evangelismo. O alcance dos Grupos 
é sua intensidade, ou magnitude, para 
inspirar evangelistas à simples e poderosa prática de compartilhar o 
Evangelho de Jesus Cristo. E como é próprio do movimento, ser ágil, 
contextual e crescente.  
 
No conceito matemático magnitude é a distância entre dois pontos. É 
impactante compreender que este desafio e oportunidade nos Grupos 
de Avanço apontam para a direção eterna de Jesus Cristo. É também 
dar-se conta que se está em movimento, seguindo os passos de Jesus 
proclamando as boas novas neste tempo oportuno para a salvação. A 
grandiosidade deste ministério é desejar este caminho de longuíssimo 
prazo aponta para a eternidade.  
 
Qualquer outro destino é menor quando comparado ao encontro 
duradouro do grande amor de Deus em Cristo. O que leva a 
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experimentar na prática as palavras do apóstolo Paulo que revela a 
intenção de Deus de “fazer convergir em Cristo tudo quanto existe” 
(Efésios 1.10). É então, quando tudo faz sentido, os elementos se 
encaixam, as idéias se articulam, os sentimentos se ordenam, os 
propósitos se desvelam e a segurança se estabelece firme na Rocha que 
é Cristo.  
 
Um grupo de Avanço é uma experiência revitalizadora. Depois de várias 
décadas de vida cristã e já imunizado contra modismos e movimentos 
equivocados que aparecem de tempos em tempos na igreja, me deparar 
com a simplicidade e clareza dos Grupos de Avanço e seus resultados é 
um convite a renovação da paixão pelo evangelismo, puro e simples.  
 
Como exemplo, posso citar o testemunho de um casal pronto para 
assumir a vida missionária, de que o Avanço foi a resposta de Deus num 
modelo efetivo para agregar e inspirar pessoas no Evangelho. Também, 
ouvir de pastores com bom tempo de caminhada pastoral que se 
sentiram revigorados com a direção clara e direta do movimento. Ou 
ainda, de que a naturalidade de vivência dos grupos evita o modo 
mercadológico do tipo empresa fazendo marketing de rede. É o impacto 
da direção e magnitude do Evangelho na vida do evangelista 
avançando. 
 
A experiência de ações de evangelismo no âmbito social e os grandes 
movimentos mundiais de cruzadas evangelísticas se encontraram para 
criar esta oportunidade para impelir ao resgate de bilhões de pessoas 
que necessitam do Evangelho. Assim, os resultados são eternos.  
 
Se existe algo que pode transformar todo o mundo e a cada pessoa é a 
mensagem do Evangelho do amor de Deus em Jesus Cristo. Os Grupos 
de Avanço estão no tempo oportuno e no lugar privilegiado para 
oferecerem esta oportunidade a quem quiser experimentar a força das 
boas-novas.  
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11. porque amamos  
Mesmo em meio a uma pandemia 
 
A pandemia já havia começado em Março de 2021 e rapidamente a 
situação complicou-se forçando várias igrejas a pararem suas atividades 
públicas e a manterem apenas os serviços essencias/prioritários e 
autorizados pelo governo em funcionamento. Assim, através de 
reuniões virtuais, chamadas telefônicas e as redes sociais, alguma 
assistência pastoral, cultos, estudos bíblicos, ofertas e outras coisas 
foram mantidas.  
 
No entanto, devido a pandemia um 
grande número de atividades foram 
consideradas por muitos como 
“não-essenciais”, sendo deixadas 
de lado até uma época melhor. 
Infelizmente, o evangelismo para 
muitos foi considerado como um 
dos muitos serviços não-essenciais 
da igreja em meio a pandemia que 
vivemos. Como pastor e também embaixador dos Grupos de Avanço 
em Portugal, ouvi de vários líderes e crentes de diferentes formas a 
mesma conclusão: “Agora não é um bom tempo para evangelizarmos e 
esperaremos por dias melhores para voltarmos a evangelização”. 
 
Quer gostemos ou não, todos nós como crentes temos sido afetados 
pela pandemia, e certamente o Senhor está usando desse momento 
desconfortável para nos ajudar a nos achegarmos mais a Ele e a 
mudarmos algumas áreas críticas que por muito tempo estávamos 
cegos ou insensíveis.  
 
Esta crise inevitável que enfrentamos desencadeou um processo de 
revisão a respeito da forma como temos vivido a nossa fé e como temos 
sido a Igreja de Cristo neste mundo. Como parte desse processo, muitos 
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Cristãos estão questionando-se sobre o papel, a função e os motivos do 
evangelismo em suas vidas. O que segue neste artigo são algumas 
conclusões que através dos Grupos de Avanço, eu e muitos outros 
fomos profundamente impactados no que diz respeito a evangelizar em 
meio a pandemia. 
 
Como todas as demais pessoas, há cristãos lutando contra o COVID ou 
alguma outra doença, ou em sofrimento ou em luto pela perda de 
alguém. Por estarmos no mesmo barco que toda gente e sofrendo como 
os demais, somos tentados a sermos egoístas e apenas nos 
preocuparmos conosco e em como iremos sobreviver a essas situações. 
Instintivamente, focamos os nossos esforços e recursos em nós próprios 
na expectativa de sobrevivermos, sem percebermos que isso demonstra 
o quanto nos amamos e nos preocupamos conosco ao invés de 
amarmos aos outros.  
 
Honestamente, é muito mais fácil demonstrarmos amor e cuidado aos 
outros quando não estamos também em risco ou sendo afetados por 
más situações.  
 
Será que estamos realmente amando os outros quando não há 
conveniências, ganho, aparente recompensa e resultado, ou até custos 
e prejuízo? Ou será que na verdade, tudo isso apenas comprova que mal 
amamos as outras pessoas e temos na verdade um amor frio por elas 
(Mat 24:12)?  
 
Assim, se realmente amamos o nosso próximo, não poderemos 
esconder e privar delas todos os maravilhosos benefícios que nós 
estamos experimentando em Cristo. Porque amamos partilhamos, e se 
não partilhamos e formos egoístas é porque simplesmente não amamos. 
Dessa forma, o evangelismo é por excelência a prova viva do nosso amor 
pelos perdidos, e assim, uma parte crucial pela qual obedeceremos ao 
mandamento de Jesus sobre amarmos a Deus e ao nosso próximo (Mat 
22:37-39).  
 
Estivemos por tanto tempo envolvidos e focados nos cultos que 
acabamos tendo a impressão de que não há nada mais central e 
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relevante do que isso na vida da igreja. Quando falamos de evangelismo 
com esta mentalidade culto-cêntrica, facilmente somos tentados a 
medir o sucesso no evangelismo simplesmente através do número de 
participantes em nossos cultos. Assim, se o evangelismo de alguma 
forma fornece pessoas para participarem dos nossos cultos, uma vez 
que o cultos foram interrompidos, não há então uma clara razão para 
evangelizarmos na pandemia.  
 
Assim, precisamos ser honestos e nos questionarmos com seriedade se 
evangelizamos as pessoas para que participem de nossas igrejas e 
cultos, ou se o fazemos para Jesus e o seu Reino. Será que como cristãos 
estamos no negócio de enchermos grandes templos com multidões de 
pessoas, ou somos chamados na verdade para povoarmos o céu e 
trazermos os perdidos para um relacionamento com Jesus? 
 
É óbvio que Jesus e o seu Reino (Mat 6:33) devem ser o motivo central 
em nosso evangelismo e em tudo mais, e que devemos, realizando 
cultos ou não, pregar o Evangelho “a tempo e fora de tempo”(2 Tim 4:2) 
a todas as pessoas. Vale notar que temos poucos relatos sobre cultos 
no Novo Testamento, comparado com o massivo número de relatos 
sobre pessoas que foram transformados pelo Evangelho.  
 
Assim, podemos dizer a luz dessa pandemia que estamos atravessando, 
que a nossa fé Cristã, como vemos na Bíblia, está muito mas focada nas 
pessoas e num estilo de vida Cristo-cêntrico do que propriamente em 
cultos dominicais. Porque as pessoas são o foco da missão cristã, com 
ou sem pandemia, devemos incessantemente evangelizar. 
    
Apesar de que o evangelismo usualmente é expresso na forma de algum 
evento da igreja, mais do que nunca está claro que o evangelismo é a 
razão pela qual nós somos Igreja neste mundo. Para cumprir o 
mandamento de amarmos a Deus e ao nosso próximo, e a 
demonstrarmos na prática esse amor através do evangelismo.  
 
Certamente, para muitos, este é um momento “fora de tempo” para 
pregarmos o Evangelho. No entanto, para muitos corações perdidos, 
este será o “tempo” em que experimentarão a salvação em Jesus, se 
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com ousadia encararmos o imenso desafio que temos de crescermos em 
amor ao nosso próximo e demostrarmos a eles, Cristo de uma maneira 
nova e viva.    
 
Em Portugal e em todo mudo estamos ouvindo inúmeros testemunhos 
de salvação, que demonstram que Deus está trabalhando 
poderosamente em meio a essa pandemia através de seu povo.  
 
Por isso, como cristãos, nestes dias difíceis que passamos, é 
fundamental que continuemos a superar os nossos medos, egoísmos e 
focos errados, e a confiarmos e nos apegarmos ainda mais no Senhor. 
Este é um tempo em que devemos intencionalmente avançar em amor 
para partilhar com outros a mensagem e a vida de Jesus.  
 
Minha oração por você é que você cresça em amor como nunca antes 
nesses dias em que vivemos, de tal maneira que você possa glorificar a 
Deus dando-lhe muito fruto. 
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12. O movimento Avanço Entre  
jovens adultos  
 
Quando conheci o movimento Avanço, fui desafiado a formar grupos, e, 
por ter muito contato com jovens de diversos lugares do país, comecei 
a pedir a Deus oportunidades de apresentar o material, e, assim, fazer 
com que cada um que participasse pudesse começar a sentir o ardor em 
ser um evangelista.  
 
A partir de outubro de 2020, começamos a entrar em contato com 
várias pessoas para apresentar os Grupos de avanço.  
 
Como acreditamos que Deus está no meio desse movimento, logo no 
começo deste projeto recebemos um retorno que nos deu muita 
alegria, pois em pouco tempo já tínhamos dez grupos formados. Em 
novembro de 2020, iniciamos os encontros com 2 desses grupos e com 
os outros oito grupos restantes em Janeiro de 2021.  
 
A grande maioria dos grupos têm sido 
formado por jovens, e poder ver o 
compartilhar de cada participante tem 
sido uma experiência ímpar. Tenho 
ouvido vários testemunhos de que, às 
vezes, esses jovens têm um bom 
resultado na prática da evangelização, 
mas às vezes o resultado não é como 
o esperado. Apesar de tudo, os 
participantes sempre falam que, mesmo acontecendo estas pequenas 
“frustrações”, eles continuam a falar do amor de Deus.  
 
Deus tem aberto muito mais portas para apresentarmos o movimento, 
e, em pouco tempo, teremos mais alguns grupos que, inclusive, já estão 
sendo formados. Acompanhar o despertar da vontade de compartilhar 
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Cristo de vários participantes dos Grupos de Avanço tem trazido grande 
alegria ao meu coração durante todo o tempo desse movimento.  
 
Temos incentivado a participação ativa dos participantes, pedindo para 
que enviem sempre que houver um testemunho de um dos participantes 
por áudio nos grupos de WhatsApp. Dessa forma, aqueles que tem 
dificuldades como timidez ou ainda a falta de habilidade ao começar 
uma conversa, possam se sentir motivados e desafiados a compartilhar 
Cristo com aqueles que ainda não O conhecem.   
 
Um fato que também tem nos impactado muito nos grupos de avanço 
é ver as pessoas sendo tratadas, muitas vezes, durante os encontros e 
abrindo os seus corações para que Deus opere cura e ministre sobre a 
vida delas. Durante os encontros, podemos ver Jesus trabalhando e 
preparando um grupo de jovens que tem sentido o despertar de um 
anseio muito grande por falar de Jesus. 
 
Já temos ouvindo grandes testemunhos que foram compartilhados 
entre os grupos, e temos uma grande certeza de que logo haverá um 
grande número de evangelistas despertados por Deus através dos 
grupos de Avanço. Homens e mulheres apaixonados por compartilhar o 
Evangelho e que almejam alcançar àqueles que hoje se encontram 
perdidos.  
 
Tenho colocado em oração também algo que tenho sonhado. É um 
sonho meu que, até o final de 2021, possamos estar com um total de 30 
grupos de avanço, com jovens de todo o Brasil. Já tenho visto alguns 
sinais de que logo chegaremos a esse número, e poderemos ver o 
Evangelho de Cristo sendo compartilhado, não só aqui no Brasil, mas 
também em outras nações, cumprindo assim o Ide.  
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13. O movimento Avanço no mundo 
 
Desde que me tornei um cristão, sempre fiquei maravilhado com as 
palavras de 2 Crônicas 7:14: 
 
“E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e 
buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu 
ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra.” 

 
Na passagem acima é possível ver Deus falando com Salomão sobre o  
templo, e as consequências que iriam acontecer quando o povo se 
humilhasse diante de Deus e orassem, buscando o Senhor naquele lugar. 
Nos dias de hoje nosso relacionamento com Deus não é dependente de 
“prédios e templos” (e a pandemia 
nos mostrou isso), mas o 
significado e consequências de 
uma vida de intimidade com o Pai 
continuam as mesmas. Deus 
continua trazendo transformação 
para o povo e para as 
comunidades que humildemente e 
honestamente o buscam. 
 
Uma das grandes alegrias do meu ministério no movimento Avanço é 
ver cristãos crescendo em seu relacionamento com Jesus, e através 
deste relacionamento poder ver igrejas locais e comunidades sendo 
tocadas e transformadas com a mensagem do Evangelho.  
 
O movimento Avanço existe para encorajar, equipar e treinar você para 
o evangelismo, e é um lembrete constante que Deus e o Evangelho não 
perderam nada do seu poder.  
 
Os relatos a seguir são apenas alguns exemplos de pessoas e 
comunidades que estão sendo impactadas por Cristo através desta 
ferramenta: 
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Pessoas comuns com um chamado extraordinário 
 
Márcia é uma cristã comprometida que sempre pensou que repartir o 
Evangelho com alguém seria impossível, uma vez que ela não era uma 
“evangelista” e definitivamente não era uma pessoa extrovertida. 
 
Porém, ela começou a fazer parte de um grupo de avanço e entendeu 
mais sobre sua identidade como filha de Deus, e que Ele queria usá-la 
da forma como ela é. Como resultado disso, Márcia está repartindo as 
boas novas com mais confiança e alegria, e já tem duas pessoas que 
estão caminhando e ouvindo do Evangelho através de sua vida. 
 
Deus está vivo e continua operando, e é maravilhoso poder ver pessoas 
“comuns” experimentando um Deus extraordinário. 
 
Pastores, evangelistas ou plantadores de igrejas 
 
Uma das dificuldades que muitos cristãos têm é o fato de não 
entenderem que todossão chamados para evangelizar, e algumas 
pessoas terão o chamado específico de serem evangelistas. Infelizmente 
muitos pastores e líderes também se confudem nesse assunto! 
 
Recentemente tive a oportunidade de me encontrar com um time de 
plantadores de igrejas que estavam buscando oportunidades de 
repartirem sua fé, eles queriam usar suas experiências e desafios como 
uma forma de evangelismo e assim ajudarem a igreja local a crescer. 
Como o movimento avanço se propõe a ajudar pessoas a refletirem 
sobre suas vidas no processo de evangelismo, fui me encontrar com eles 
para facilitar este processo e explicar sobre o movimento. 
 
O grupo estava grato pelo material, muito animado com o conteúdo e 
com os princípios dos grupos de mentoria (evangelismo, bíblia, oração, 
prestação de contas e compromisso). Durante aquela conversa eles 
decidiram começar um grupo de Avanço e começar a jornada como um 
grupo. 
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Depois de alguns encontros, eles não apenas entenderam que como 
pastores e líderes eles também são chamados a evangelizar, bem como 
entrarem em acordo, e uma parceria nasceu para o plantio de uma nova 
igreja local em um novo bairro da cidade. 
 
Evangelistas e Missionários 
 
“Eu tenho atuado como evangelista e missionário por mais de 20 anos 
e não existe nada que eu já não tenha ouvido e mesmo usado em meu 
evangelismo pessoal” – essa foi a resposta que Vincent me deu quando 
eu apresentei os grupos de avanço para ele. 
 
Ele estava convicto que já sabia todas as técnicas e programas que 
existem sobre evangelismo, mas a realidade é que ele estava cansado 
de ouvir sobre a “última técnica e visão” que iria mudar todas as coisas, 
e estava cansado da “cura rápida” ou “método milagroso”. 
 
Eu pude explicar para ele que o movimento avanço não era sobre a 
última técnica ou programa para evangelismo. Os grupos de avanço não 
são sobre estratégias ou métodos, mas uma jornada de mentoria onde 
iremos falar sobre a vida do cristão no processo de repartir Cristo com 
mundo. O movimento está fundamentado nos seguintes cinco 
elementos: encontros frequentes, aprofundamento na palavra, 
prestação de contas, comunicação e multiplicação. 
 
Durante aquela conversa, Vincent se abriu para o renovo de Deus e 
começou a refletir mais em sua vida no processo de repartir Cristo com 
o mundo, e a consequência é que porque está buscando mais a Deus, 
ele está vendo mais frutos em seu ministério agora do que nunca. 
 
 O Movimento Avanço está em mais de 60 países, e cremos que este 
número irá dobrar nos próximos dois anos. Porém, o fator mais 
importante é o fato de que mais e mais pessoas estão se humilhando e 
buscando o Senhor em oração. A consequência é uma revolução de 
intimidade e evangelismo acontecendo ao redor do mundo.  
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Você gostaria de saber mais sobre o movimento e os grupos de avanço? 
Nosso time está aqui para te ajudar!  
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14. caminhando pelo que creio  
e não pelo que vejo! 
 

“Porque andamos por fé, e não por vista” 
2 Coríntios 5:7 

 
Eu posso ouvir meu pai, o evangelista Luis Palau, repetindo estas 
palavras muitas vezes. Sua entonação, sua paixão e sua convicção 
profunda… A obediência a Jesus é uma jornada de fé do começo ao fim. 
 
Meu pai viveu e me ensinou a alegria que é viver em submissão a Jesus, 
e isso não apenas em seu ministério, mas em toda a sua vida. É o 
compromisso de ser um discípulo de Jesus – ser obediente a Ele. Eu 
gostaria de ter aprendido esta verdade mais cedo em minha vida, 
pois  levei 27 anos para chegar a este entendimento.  
 
Meu pai sempre viveu esta verdade; 
desde sua juventude como um 
evangelista de rua na Argentina, até o 
momento em que ele enfrentava a 
quimioterapia para o tratamento de 
um câncer de pulmão em estágio IV. 
Ele enfrentava cada dia, e via este dia, 
como uma nova oportunidade, de 
aprender a confiar e ouvir a Deus um 
pouco mais. 
 
Um dos poemas favoritos de meu pai é de C. T. Studd e diz “Apenas uma 
vida, e em breve passará. E apenas o que é feito por Cristo irá durar”. 
Toda a vez que meu pai repartia esta frase comigo ele me relembrava 
das questões que Deus irá nos perguntar após a nossa vida nesta terra… 
“O que você fez com aquilo que Eu te dei, e quem você trouxe com 
você?” 
 



Envia-me vol 1   60 

É uma lição importante – aprender a focar naquilo que tem significado 
eterno. Mantendo o Evangelho como prioridade absoluta, pode nos 
levar a caminhos difíceis, mas como eu sei nos dias de hoje, sempre será 
o melhor que podemos fazer com nossas vidas. 
 
O texto de 2 Coríntios 5.11 diz “e Ele morreu por todos, para que os que 
vivem não vivam mais para si, mas para Aquele que por eles morreu e 
ressuscitou”. 
 
Que privilégio é poder repartir as boas novas com o máximo de pessoas 
que pudermos. Nós nos dedicamos à proclamação do Evangelho, 
ganhando o maior número de pessoas que podemos, carregando a 
igreja em unidade, e impactando cidades e nações.  
 
Que grande dia para estarmos vivos. Que dias maravilhosos estamos 
vivendo para a pregação do Evangelho. Que tempo oportuno para estar 
cumprindo a grande comissão – mesmo sabendo que não é 
fácil. Somente quando aprendermos a ouvir a Deus e confiar Nele todos 
os dias, iremos experimentar a vida Plena de Deus em nós. 
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15. é tudo sobre a graça de deus  
 
Uma coisa que eu gostaria de ter entendido quando comecei a repartir 
minha fé é que tudo é sobre a graça de Deus.  
 

“…Mas pela graça de Deus sou o que sou”. 
1 Coríntios 15:9-11 

 
O apóstolo Paulo faz uma declaração profunda para a igreja de Corinto. 
Ele reconheceu que Deus o transformou de um perseguidor de Cristãos 
em um apóstolo. E Paulo continua e diz que isso só foi possível pela 
graça de Deus em sua vida. “e a sua graça para comigo não foi vã, antes 
trabalhei muito mais do que todos eles; todavia não eu, mas a graça de 
Deus, que está comigo”.  
 
Eu gostaria que alguém tivesse me 
falado quando eu comecei meu 
ministério que não era nada sobre 
mim, mas seria tudo sobre Deus e 
pela sua graça. A chave para a 
presença de Deus, e para entender 
o chamado d’Ele é a palavra 
“obrigado”. Frequentemente as 
pessoas pensam que o ministério é 
sobre elas, seus dons, suas 
habilidades e seus ministérios. Se apenas alguém tivesse me falado antes 
que é tudo sobre Deus e a Sua escolha de nos usar a abençoar. E mesmo 
quando Ele nos usa para levar pessoas a Ele, mesmo ali tudo só acontece 
por causa da graça de Deus. Quando você testemunhar Deus usando os 
seus dons, lembre-se que é por causa da Sua Graça.  
 
Então vamos entender que nós só iremos viver aquilo que Deus já 
começou dentro de nós, e só iremos alcançar aquilo que Ele fizer através 
de nós. Eu gostaria de ter aprendido este conceito antes, teria tirado 
muito da pressão que eu mesmo me coloquei. Não precisamos gastar 
energia competindo, julgando ou pensando que é sobre nós.  
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Pensando em todos os ministérios e líderes que eu conheço que 
terminaram bem, todos entenderam que o sucesso veio porque eles 
eram dependentes de Deus. O apóstolo Paulo diz que ele trabalhou mais 
duro que todos os outros apóstolos, mas mesmo isto aconteceu pela 
graça de Deus. Que forma maravilhosa de viver é saber que é o amor 
incondicional de Deus que nos capacita a viver tudo aquilo que Ele quer 
que vivamos. Viver desta forma é viver em humildade, constantemente 
dando o crédito a Ele.  
 
Como qualquer outra verdade que eu desejaria saber quando eu 
comecei meu ministério, eu também preciso viver esta verdade hoje 
para cumprir o ministério e chamado que Deus tem para mim.  
 
Reflexões adicionais: 
 

1. Para o que o Senhor tem me chamado? Um trabalho? Ministério? 
Uma cidade? Será que ainda estou vivendo o chamado, ou ando 
distraído com outras coisas? 
 

2. A chave para a presença e para entender o chamado de Deus 
para nossas vidas é a palavra “obrigado”. Se fosse para você ter 
esta semana somente o que você foi grato semana passada, o que 
você teria? 
 

3. Em que áreas eu preciso deixar o controle e reconhecer que não 
é apenas pelos meu trabalho duro, mas pela a graça de Deus?  
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16. deus pode usar a menor coisa  
se for entregue a ele 
 
Uma coisa que eu gostaria de ter entendido quando comecei a repartir 
minha fé é que até as coisas que eu penso serem pequenas e sem valor, 
podem ser usadas de maneiras incríveis quando as entregamos nas 
mãos do Senhor. 
 
A experiência tem me ensinado a achar grande conforto disto na palavra 
de Deus, em particular no texto de João 6, quando Jesus alimenta 5.000 
homens, além das mulheres e crianças. Naquele dia, Ele  pode ter 
facilmente alimentado uma multidão de 15.000 pessoas. 
 
André vai até Jesus e diz “Está 
aqui um rapaz que tem cinco 
pães de cevada e dois peixinhos; 
mas que é isto para tantos?” 
André não conseguia ver como 
aquela pequena oferta poderia 
fazer alguma diferença, mas apesar da sua falta de visão espiritual, ele 
sabia o bastante para levar aquela situação até Jesus. Como resultado, 
Jesus alimenta toda a multidão com bastante sobra. 
 
André estava provavelmente tão surpreso quanto o resto da multidão, 
mas começou a ver que Jesus podia usar o que parece pequeno e sem 
valor de uma forma extraordinária. 
 
A mesma coisa é verdade para nós nos dias de hoje. O Senhor pode usar 
o pouco que achamos que temos e fazer coisas que nunca sonhamos 
que seria possível. A verdade simples e libertadora é que se Jesus está 
ao nosso lado, tudo pode acontecer.  
 
Desta forma, quando pensarmos que não temos nada a oferecer, ou que 
ninguém irá responder, devemos trazer o nosso pouco ao Senhor. Da 
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mesma forma que Jesus usou o lanchinho daquele rapaz para alimentar 
uma multidão, Ele pode usar o nosso pequeno esforço evangelístico e 
usá-lo de uma maneira maravilhosa. Jesus pode transformar vidas 
através daquilo que colocamos diante Dele. 
 
Também é de extrema importância não cair na tentação de nos 
compararmos com outros evangelistas. Existe pessoas que repartem 
histórias maravilhosas de como eles levaram pessoas a Jesus enquanto 
estavam no trem, em parques e em outros lugares.  
 
Em alguns momentos, podemos ficar desanimados e achar que nunca 
conseguiremos evangelizar naquele nível. E deixe-me ser claro em algo 
– não, nós não podemos! Na verdade, nós somos testemunhos vivos do 
Senhor, e não pessoas colecionando histórias de Hollywood. 
 
Precisamos aprender a celebrar o impacto que acontece através das 
nossas vidas quando somos usados pelo Senhor no nosso dia a dia e não 
somente em momentos grandiosos. Todos nós podemos e devemos 
levar o que parece pouco aos nossos olhos à Jesus, o pouco aos nossos 
olhos pode se transformar em algo sobrenatural nas mãos do Senhor. 
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17. não sou a única a ter dificuldade 
em repartir a minha fé 
 
Uma coisa que eu gostaria de ter entendido quando comecei a repartir 
minha fé é que eu não sou a única pessoa que tem dificuldade em 
repartir a minha fé.  
 
Por muitos anos eu me senti ansiosa quando 
ia repartir a minha fé. Eu não queria que as 
pessoas se sentissem desconfortáveis, ou 
ficassem na defensiva. Eu também temia 
que se as pessoas soubessem que eu sou 
uma cristã, eu deveria responder por todas 
as coisas que outros cristãos fizeram e 
falaram para eles.  
 
Você já teve sentimentos parecidos?  
 
Para mim, eu creio que me sentia desta forma pois eu não entendia que 
poderia crescer em confiança se eu praticasse a evangelização. Então 
vamos explorar este tema um pouco mais: 
 
Sentindo a pressão para salvar 
 
Para mim, evangelismo costumava ser eu levando salvação para a
pessoa que eu estava conversando, e que seu não conseguisse 
convencer a pessoa ou ter coragem para falar, o destino eterno de suas 
almas estaria nas minhas mãos. Isso que é pressão! 
 
Quando colocamos esta pressão em nossos ombros, ficamos nervosos 
e raramente repartimos a nossa fé. Será que é desta forma que 
evangelismo deveria acontecer? Uma missão impossível para uma 
pessoa incapaz? Bom, a resposta para isto é sim e não.  
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Evangelismo parece impossível quando assumimos o papel Salvífico de 
Deus. Evangelismo se torna muito mais fácil quando reconhecemos que 
nosso papel é simplesmente o de falar quem Cristo é e o que Ele fez, e 
deixar o convencimento e salvação com Ele. Eu amo o versículo que diz 
“Não temas, ó Sião; não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu 
Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar” (Sofonias 3:16-17). 
Quem que opera a Salvação aqui neste texto? É Deus quem salva no 
texto…. e Ele continua salvando hoje em dia. 
 
Mas qual é o nosso papel?  
 
Ele nos equipa e envia como suas testemunhas. O inimigo quer que 
acreditemos que Deus nos envia sozinhos, de mãos vazias, e com uma 
mensagem sem poder. Mas isso é porque o inimigo sabe que o oposto 
é verdadeiro (Lucas 24:46-49). 
 
A prática faz a perfeição 
 
Devemos também lembrar que evangelismo é uma habilidade que se 
torna mais fácil à medida que praticamos mais e mais. Com certeza 
algumas pessoas têm uma habilidade especial para repartir a 
mensagem, mas isso também se da pelo fato que estas pessoas 
repartiram o Evangelho muito mais que nós.  
 
Em meu trabalho, eu converso com muitos pastores e líderes. E adivinhe 
uma coisa? A maioria destes pastores e líderes tem dificuldade em 
repartir a sua fé – especialmente em uma conversa um a uma com um 
membro de sua família ou amigo íntimo. Talvez evangelismo não seja 
fácil nem para os “Cristãos professionais”. Você conhece alguém em seu 
círculo de relacionamento que divide sua fé de forma consistente e 
natural? Eu estou buscando me cercar de pessoas que repartem o 
Evangelho frequentemente, pois acredito que nos tornamos como as 
pessoas a nossa volta.  
 
Se você precisa mais do que lembretes de que Deus é quem Salva, e que 
você pode repartir a sua fé sem ser uma pessoa perfeita, você ficará feliz 
em saber que você não está sozinho. Você sabia que o apóstolo Paulo 
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ficou nervoso quando ele repartiu o Evangelho? É verdade! O zeloso e 
brilhante escritor de metade do novo testamento tinha arrepios quando 
repartiu a sua fé. É por isso que ele pediu que seus amigos orassem para 
ele explicar o Evangelho com coragem (Efésios 6:19). Quando você 
precisa de coragem para repartir o Evangelho, você tem amigos com 
quem pode contar? 
 
Eu espero que você saiba que não está sozinho quando sente que 
repartir a sua fé pode não ser algo fácil. Provavelmente existe mais 
cristãos que tem este sentimento do que o contrário. Contudo, eu não 
escrevi este artigo para dizer que Deus esta ok que seu povo continue 
da mesma forma. Ele nos salvou e nos enviou. Eu aprendi que à medida 
que reparto a minha fé mais e mais, e vontade de repartir também cresce 
na mesma medida. Tem sido encorajador poder ver familiares e amigos 
se abrindo ao Evangelho, e para que isto ocorra ainda mais 
frequentemente eu preciso apenas abrir a minha boca e proclamar a 
mensagem. 
 
Então, o que você acha? Vamos sair e praticar, e ao invés de nos 
sentirmos pressionados a criar uma conversa, vamos experimentar a 
alegria de participar da conversa que Deus já está tendo com as pessoas 
a nossa volta. 
 
Perguntas para reflexão: 
 

1. Agora que entendemos que é Deus quem salva as pessoas, como 
isto muda nossa atitude enquanto repartimos nossa fé? 
 

2. Em que formas que o medo me impede de repartir Jesus com o 
mundo? 
 

3. Existe alguém que eu conheço que tem facilidade em repartir 
sobre Jesus, e que eu poderia passar mais tempo junto? 
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Nossos últimos lançamentos 
 

 
 
 

Uma conversa evangelística nem sempre 
acontece de acordo com o plano. Mas antes que 
você feche o livro e vá embora, deixe eu ser claro: 
este é um livro de encorajamento, não de crítica 
ou rejeição. Também não é uma crítica ou ataque 
à Igreja.  
 
Contudo, antes de começar a encorajar e apontar 
um caminho, é necessário reconhecer e abordar 
o ‘elefante na sala’, aquele assunto que todos 
sabem que está lá, mas ninguém quer falar sobre 
ele. Existe um grande problema na Igreja hoje: 
nós paramos de pregar o Evangelho. Por favor, 
esqueça pregação por um momento; muitos 
pararam de compartilhar o Evangelho de forma 
clara e objetiva no seu dia a dia. 
 

 
 
 
Este livro tem o propósito de descomplicar a 
vida do cristão, levando cada pessoa a entender 
o seu chamado e o seu papel no propósito de 
apresentar Jesus Cristo ao mundo. Evangelismo 
não é fazer marketing da fé cristã, ou marketing 
de uma igreja local, mas sim convidar pessoas 
para um relacionamento real e transformador 
com um Deus vivo. 
 
O livro foi organizado em três partes para 
comunicar os conceitos de forma pedagógica. 
Existem três áreas principais no processo de 
evangelização: a mensagem, o mensageiro e as 
técnicas e processos.  
 
 
 
Compras através do site da Editora Angular  

https://www.angulareditora.com.br/produto/pre-venda-o-evangelho-simples
https://www.angulareditora.com.br/produto/pre-venda-descomplicando-o-evangelismo
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Guia de Mentoria 
Para Grupos de Avanço 

 
Um guia completo e gratuito com tudo o que você precisa  

para começar um Grupo de Avanço por 1 ano. 

 
ADVANCEGROUPS.ORG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://portugal.advancegroups.org
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O EVANGELHO. 
NÃO HÁ PLANO B. 


