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Módulo II 
 
Evangelismo Pessoal – Alcançando a Todas as Pessoas 
 
Aula nº 01 – A Missão da Igreja de Jesus 
 
Quando alguém tem um encontro verdadeiro com Jesus, conhecendo o grande amor de Deus, 
então, uma nova vida surge no seu interior. 
A poderosa ação do Espírito Santo muda seu coração. 
Antes endurecido, como diz a Bíblia, ele se transforma num coração sensível, recebendo e vivendo 
o amor de Deus. 
Jesus disse: “Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a sua vida pelos seus amigos” 
(João 15:13). 
A própria vida é o máximo que se pode dar, e Jesus assim o fez. 
Ao entregar a sua vida por nós, Jesus nos tornou prisioneiros desse amor. 
 
Quem ama Evangeliza 
O amor de Deus não pode ficar retido no coração dos salvos, pois isso contraria o plano de Deus de 
alcançar a todo ser humano. 
Quem foi salvo por Jesus já conheceu e viu que o amor de Deus é verdadeiro. E também sabe que 
Deus espera que ele se torne um instrumento para abençoar outras pessoas. 
Portanto, quando os salvos em Jesus evangelizam, eles estão cumprindo a vontade de Deus e 
manifestando ao mundo o seu grande amor. 
 
Salvos para Evangelizar 
O plano de Deus é anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Jesus disse aos seus discípulos: 
“Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura” (Marcos 16:15). 
Além da salvação das almas, evangelizar também faz muito bem aos membros da própria igreja. 
A fé de muitos membros da igreja local se firma e se aperfeiçoa pelo crescimento da igreja, quando 
eles veem mais almas se juntando à mesma comunhão. 
A entrada de novos convertidos é uma “vitamina” para a igreja. Com novos membros, a igreja 
renova e aumenta as suas forças para continuar a sua missão de salvar almas. 
Na igreja de Jesus, os salvos estão unidos para testemunhar da salvação, para levar a mensagem do 
evangelho a todos quantos puderem alcançar. 
 
 
 
 



Aula nº 02 - Evangelismo: Quando? Onde? Quem? 
 
A evangelização sempre teve um caráter de urgência, conforme disse Jesus: 
“E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e 

então virá o fim” (Mateus 24:14). 
Quanto mais a igreja se dedica à evangelização, mais pessoas ouvirão as boas novas e, assim, a 
volta de Jesus pode ser apressada. 
Há outro motivo para vermos o anúncio do Evangelho como uma tarefa urgente. 
Muitas vidas estão morrendo sem Jesus. Elas estão indo para a eternidade sem terem oportunidade 
de conhecer o amor de Deus e sem conhecerem o poder purificador do sangue de Jesus. 
Deus nos amou, então esse amor nos leva a amar nossos semelhantes e a lhes oferecer a mesma 
graça que alcançamos, a saber, a vida eterna pela fé em Jesus Cristo. 
 
Onde Evangelizar 
O templo é o lugar onde os salvos se reúnem e nele o evangelho pode ser anunciado. 
A igreja de Jesus, no entanto, segue o exemplo de Jesus e dos Apóstolos. 
A igreja não fica esperando que as pessoas venham ao templo, mas ela vai em busca das almas, aos 
lugares onde elas estão para entregar-lhes a mensagem de salvação. 
Veja lugares onde Jesus e seus discípulos pregavam: 
• Em Lucas 8:1, Jesus está pregando o Evangelho nas cidades e aldeias, 
• Em Atos 5:42, os apóstolos estão anunciando a Jesus Cristo no templo e nas casas, 
• Em Atos 16:30-32, Paulo e Silas estão pregando na prisão e 
• Em Atos 8:29-35, Filipe está pregando durante uma viagem. 
 
Quem pode evangelizar? 
O mundo precisa saber que há uma vida futura, na eternidade. E que esta vida futura será com Deus 
para quem crê e recebe Jesus como seu Salvador. 
Mas, como crerão naquele de quem não ouviram?  E como ouvirão, se não há quem pregue? (Leia 
Romanos 10:14). 
O mundo está esperando. Os salvos receberam de Jesus a missão de levar a mensagem de salvação 
ao mundo. 
Então, quem pode evangelizar? 
Pode ser um evangelizador aquele que aceitou a Jesus como Salvador, foi batizado e está em 
comunhão com a igreja. 
Até mesmo o novo convertido tem uma mensagem para o mundo. Basta que conte o seu 
testemunho pessoal: como sua vida mudou depois que aceitou o Salvador Jesus. 
 
Aula nº 03 - O Poder de Deus na Evangelização 
 
Jesus enviou os discípulos ao mundo para anunciar o reino de Deus. 
Mas, antes, os capacitou com poder do alto. Jesus disse aos seus discípulos: 
“Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas [...]” 
(Atos 1:8). 
Como foi no início, também agora os discípulos de Jesus estão em constante luta espiritual, por 
isso eles necessitam fortemente do poder de Deus e da demonstração do Espírito Santo para 
cumprir sua missão na terra de uma forma vitoriosa. 
À igreja em Tessalônica, Paulo escreveu: 
“Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no 

Espírito Santo” (1 Tessalonicenses 1:5a). 
Busquemos o poder do alto. 



A pregação do Evangelho deve ser acompanhada pelo poder de Deus e pela manifestação do 
Espírito Santo. 
A evangelização precisa ser apoiada fortemente pela oração e intercessão de todos os membros da 
igreja. 
 
Aula nº 04 – A Urgência do Evangelismo - A Noite Vem 
 
Jesus falou sobre um tempo quando não mais será possível anunciar o Evangelho: 
“Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia; a noite vem, quando 

ninguém pode trabalhar” (João 9:4). 
O Apóstolo Paulo também recomendou a Timóteo: 
“Que pregues a palavra, que instes a tempo e fora de tempo” (II Timóteo 4:2a). 
A igreja de Jesus se dedica a fazer a obra de evangelização com ousadia e coragem, na direção de 
Deus. A igreja não se atemoriza diante das situações adversas. 
Quem evangeliza está levando a salvação para as almas perdidas. Será melhor entregar logo a 
mensagem de salvação, com dificuldades, do que esperar um momento perfeito e este momento 
nunca vir a acontecer. 
A Bíblia nos alerta: 
“Livra os que estão destinados à morte, e os que são levados para a matança, se os puderes 

retirar” (Provérbios 24:11). 
Os campos estão brancos, as almas estão esperando, o tempo está se acabando, vamos agora! 
 
Manual de Evangelismo Pessoal 
O texto deste módulo foi extraído do livreto “Manual de Evangelismo Pessoal”, editado pela 
equipe da Missão ABS Vida. 
Recomendamos conhecer esse livreto, para obter mais conhecimento sobre evangelismo pessoal e 
infantil de uma forma bastante prática. 
Esse livreto também pode ser usado como um Curso de Evangelismo Pessoal, para instrução de 
pastores, líderes, obreiros e membros em geral na igreja local. 
Baixe grátis este livreto em PDF ou adquira em forma impressa no site www.absvida.com.br 
 
Material Adicional 
Segue indicação de sites com material sobre o assunto. 
Faça uma busca neles e veja o que possa ser útil para você. 
Faça as devidas adaptações, sempre levando em conta as características e condições da igreja local. 
Para acessar cada site, copie todo o endereço indicado a seguir (começa com www ou https...) e 
cole na primeira linha do seu navegador de internet. 
 
Editoras e Missões 
ABS Vida - Agência Evangélica de Busca e Salvação (folhetos adultos e infantis, livros de 
evangelismo, discipulado e liderança de igrejas) 
 
Site: www.absvida.com.br - Fone (11) 2910-0679 
 
Sociedade Bíblica do Brasil - SBB (bíblias, novos testamentos, evangelhos e folhetos) 
Site: www.sbb.org.br - Fones: (11) 4195-9590 e (11) 3245-8999 
 
Aliança Pró Evangelização de Crianças - APEC (cursos e materiais para evangelização de crianças) 
Site: www.apec.com.br - Fones: (11) 2476-2935 
 
 



Obra Missionária Alfa Ômega (folhetos para evangelização) 
Site: https://alfaeomega.com.br - Fone: (11) 3105-6673 
 
CEPC (Quatro Leis Espirituais e o Filme Jesus) 
Site: www.lojacrubrasil.com.br - Fone: (11) 94055-3654 
 
Cruzada Mundial de Literatura (evangelismo e discipulado) 
Site: www.everyhome.org.br - Fone: (12) 3204-3655 e (12) 99231-8931 
 
Agência Missionária Interlink (folhetos para evangelização grátis) 
Site: www.interlink.org.br – Fone (12) 3204-4369 e (12) 99155 7284 
 
Obra Missionária Chamada da Meia Noite (folhetos para evangelização) 
Site: www.chamada.com.br - Fones: (51) 3241-5050 e (51) 98594-1960 
 
Vinde Meninos (materiais para ensino de crianças) 
Site: https://bookpress.com.br - Fone: (11) 4711-2143 e (11) 4711 1628 
 
Editora Elim (materiais e folhetos para evangelização) 
Site: www.editoraelim.com.br - Fones: (11) 5527-5059 e (21) 98006-2014 
 
Editora Aleluia (materiais e folhetos para evangelização) 
Site: www.editoraaleluia.com.br - Fone: (43) 3172-4040 e (43) 98852-0888 
 
AMME Evangelizar (materiais e campanhas de evangelização) 
Site: www.missaoamme.org - Fone: (11) 4428-3222 
 
Casa Publicadora das Assembleias de Deus – CPAD (materiais para evangelização) 
Site: www.cpad.com.br - Fone: 0800 021 7373 
 
Sepal (estratégias de evangelização) 
Site: www.sepal.org.br - Fone: (11) 5523-2544 
 
Livros sobre Evangelismo 
Bright, Bill – Vencendo o Medo do Fracasso – Editora Candeia 
Smith, Oswald - Paixão Pelas Almas – Editora Vida 
Smith, Oswald - Clamor do Mundo – Editora Vida 
Gilberto, Antonio - A Prática do Evangelismo Pessoal - Editora CPAD 
Ferreira, Damy - Evangelismo Total - JUERP 
Coleman, E. Robert - O Plano Mestre de Evangelismo - Mundo Cristão 
Bicego, Valdir - Manual de Evangelismo - Editora CPAD 
Senna, Arnaldo - Alerta Geral - Editora CPAD 
 
 
Parabéns! você chegou ao final do Módulo II. 
Continue no Módulo III. 
Para acessar esse módulo, entre pelo Menu acima ou clique aqui. 
 
 

"Crianças sem Jesus, o grande campo missionário pertinho de você!" 


