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Onde estamos?  
 O módulo 5 – Evangelismo Relacional é uma extensão natural de 
nossa caminhada até aqui. No módulo I - Fundamentos tivemos uma 
compreensão mais clara e profunda as principais doutrinas cristãs com 
uma perspectiva reformada. No Módulo 2 – Formação Espiritual aprendemos como praticar as disciplinas espirituais essenciais 
da vida cristã – meditação nas Escrituras e Oração – e diversas outras disciplinas complementares – solitude, jejum, confissão. 
No Módulo 3 – Cosmovisão Cristã pudemos lançar um olhar para o mundo  atual por meio das Sagradas Escrituras, 
desenvolvendo assim uma visão de mundo cristã sobre vários temas: trabalho, dinheiro, casamento, família, sexualidade, 
relacionamentos,  lazer, política e outros. No módulo IV – Discipulado pudemos aprender como vivermos a nossa nova 
identidade de filhos do Pai, discípulos de Jesus e templo do Espírito Santo na prática, retornando aos Dez Comandos de Deus 
ao seu povo no Sinai e ao Sermão do Monte. 

Neste Módulo V - Evangelismo Relacional vamos aprender o que é a evangelização por meio de relacionamentos: 
como é importante para a vida do cristão o compartilhar a sua fé e como podemos apresentar ao Evangelho a nossos parentes 
e amigos de maneira a levá-los a considerar a beleza do Evangelho. 

Se até aqui crescemos espiritualmente em nosso conhecimento de Deus (Módulo 1) e em nossa comunhão íntima 
com Deus (Módulo 2) então podemos ver o mundo por meio das Escrituras (Módulo 3) e desejamos agir no mundo segundo 
a vontade de Deus em obediência ao Espírito Santo de Deus (Módulo 4). Como um sinal de maturidade cristã e de vida 
profunda com Deus, desejamos agora compartilhar a nossa fé com as pessoas a nossa volta, conectando pessoas ao 
Evangelho. 
 
Uma dura realidade 
 O tema da evangelização é um tema muito controverso, especialmente quando falamos sobre o evangelismo pessoal: 
aquele feito de pessoa para pessoa. Floyd Bartel afirma que “95% de todos os cristãos da américa do norte não conquistarão 
uma única pessoa para Cristo em toda a sua vida”.1 O Grupo Malphurs afirmou que suas pesquisas com igreja indicam que 
uma fraqueza da maioria das igrejas norte-americanas é o evangelismo.2  
 Esses são dados sobre a igreja que sabemos que refletem também a nossa realidade: as igrejas geralmente tem 
dificuldade de planejar ações missionais na própria comunidade e geralmente a prática cristã mais difícil para muitos cristãos 
é a evangelização pessoal. Mas por que o evangelismo parece ser algo tão subdesenvolvido em várias comunidades cristãs? 
 Bill Hybels e Mark Mittelberg listam cinco motivos: evangelismo pessoal nos custa tempo e energia em nossas já 
abarrotadas agendas pessoais; evangelismo pessoal nos custa leitura e estudo para poder dialogar com as dúvidas das 
pessoas a quem estamos apresentando o Evangelho; evangelismo pessoal nos custa dinheiro, pois frequentemente 
acompanhar uma pessoa a quem estamos apresentando a fé cristã nos levará a investir de nosso próprio dinheiro; 
evangelismo pessoal pode nos levar a experimentar constrangimento, rejeição e até perseguição; evangelismo pessoal pode 
tornar nossa vida mais complicada, quando assumimos o compromisso de conduzir pessoas a Cristo.3 
 Acredito que todas essas razões são razões pessoais, mas ainda existem mais três razões: uma razão prática, uma 
doutrinária e uma razão histórica. A razão prática é o fato de que na maioria das igrejas existe uma expectativa e uma cobrança 
de que as pessoas evangelizem, mas não existe necessariamente um treinamento adequado para ensinar as pessoas a 
compartilhar o Evangelho de maneira intencional e coerente. Hybels e Mittelber chegam a destacar esse ponto,4 mostrando 
que levar as pessoas a se sentirem culpadas mas não lhes dar uma direção sobre como conectar as pessoas ao Evangelho 
é algo até mesmo injusto.  
 
E você? 
1. Tome algum tempo e pense em três pessoas as quais você gostaria de ver se renderem ao Evangelho. 
2. Você se sente preparado para conectar pessoas ao Evangelho? Já teve essa experiência? 
3. Na sua opinião, qual dos motivos para a falta de evangelização apresentados nesta aula são mais sérios e importantes? 
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