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Mãos na massa! 

Chega um momento em que a gente precisa mesmo é colocar a 
mão na massa, concorda? Como podemos colocar em prática tudo que 
conversamos ao longo das últimas semanas?  

Em primeiro lugar, devemos colocar tudo que conversamos em 
forma de passos de forma bem simples e prática.  

Passo 1 – Ore a Deus e peça que o Espírito Santo te leve na direção de uma pessoa com quem você já convive, 
seja na sua família, no seu trabalho, na escola ou na faculdade. Lembre-se que o evangelismo relacional não visa uma 
multidão, mas tem o objetivo de nos ajudar a compartilhar o Evangelho com uma pessoa ou um grupo bem restrito de 
pessoas, caso você esteja compartilhando a mensagem com um casal ou uma família. Invista nesse tempo de oração e 
descubra quem o Senhor quer alcançar através de você! 

Passo 2 – Após algum tempo em oração você poderá ter um discernimento de que o Senhor está abrindo uma 
oportunidade para você compartilhar o Evangelho com uma pessoa de seu convívio. Agora você poderá orar 
especificamente por esta pessoa, levando a Deus suas petições e sua intercessão para que o Senhor possa aprofundar 
o relacionamento de vocês e criar oportunidades para o compartilhamento da Mensagem. 

Passo 3 – Invista em construir um relacionamento íntegro com essa pessoa, investindo para construir um 
ambiente de intimidade e confiança entre vocês. 

Passo 4 – A medida que você investe para tornar esse relacionamento mais profundo, fraterno e sincero você 
deve ouvir com muita atenção o que seu amigo ou amiga revela sobre si mesmo. É o “Ouvir e conhecer”, um passo tão 
essencial no evangelismo relacional. 

Passo 5 – Após algum tempo ouvindo com atenção você será capaz de relacionar a Mensagem do Evangelho 
com a vida, as experiências, a linguagem, as necessidades e anseios de seu amigo ou amiga. É o momento de “Codificar 
e apresentar” no qual você vai criando pontes entre a Boa Notícia de Cristo Jesus e a vida daquele com quem você está 
compartilhando o Evangelho. Você pode querer retornar aos encontros de 15 a 19 para relembrar como podemos 
conectar o Evangelho as experiências e sentimentos mais comuns. 

Passo 6 – Após apresentar o Evangelho de uma maneira que seu amigo ou amiga possa compreender e 
assimilar, deixe o canal do diálogo aberto para ouvir o feedback dessa pessoa, as dúvidas, os mal entendidos, os 
conceitos confusos e todo ruído que ainda possa estar presente em sua mente. Ouça atentamente, leve a sério as 
questões e não se precipite em responder apressadamente. Acredite: você não está retrocedendo, mas sim avançando 
em seu caminho de apresentar o Evangelho de maneira sólida, autêntica e verdadeira. 

Passo 7 – Após ouvir com cuidado, comece a “Dialogar e aprofundar” a sua apresentação da mensagem do 
Evangelho, trabalhando os pontos específicos que a pessoa acabou de te dar. Agora você vai trabalhar para clarear 
questões mais pontuais e isso vai exigir de você oração e busca, mas pode ser também que isso exija de você alguma 
pesquisa e estudo. Não desanime, você está avançando. Continue esclarecendo tantas questões quantas forem 
necessárias para que seu amigou ou amiga tenha confiança de que compreendeu os aspectos essenciais da Mensagem 
do Evangelho de Jesus Cristo. 

Passo 8 – Depois de algum tempo será importante lembrar o seu amigo ou amiga de que o próprio Senhor Jesus 
nos ensinou que em algum momento devemos nos posicionar diante da Mensagem (Mt 10.32-33). Não existe outra 
alternativa: ou confiamos em Jesus como nosso Salvador ou não confiamos. Não devemos nos precipitar em “fazer um 
apelo”, mas quando chegar o momento devemos deixar claro que todos somos convocados ao arrependimento de nossos 
pecados e nossa indiferença ao Eterno e a confiança em Jesus Cristo (At 2.38,39). 

Muitos de nós não evangelizamos pelo simples fato de que não nos planejamos para evangelizar, não pensamos 
em como vamos fazer e estabelecemos alvos. Por isso, é essencial termos de fato a meta, o objetivo de nos tornarmos 
cristãos que compartilham a Mensagem do Evangelho. Aubrey Malphurs sugere o que ele mesmo chama de “Meta 1:1:1”: 
cada discípulo fazendo um discípulo a cada ano.1 Essa é uma meta poderosa e abençoadora: termos o objetivo de 
alcançarmos uma pessoa de nosso círculo de relacionamentos por ano por meio do Evangelismo pessoal. 

                                                
1 MALPHURS, Aubrey. Advanced Strategic Planning: a 21st-century model for church and ministry leaders – 3rd Edition. Grand Rapids: Baker 
Books, 2013, p.191 


