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O evangelho é a maior mensagem do mundo e a única es-
perança de vida eterna. Jesus morreu na cruz por amor a 
nós. Ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia e vive eter-
namente. Ele é o único caminho para Deus e a única espe-
rança de vida eterna. Você pode experimentar a alegria e o 
privilégio de levar outras passoas a conhecerem Jesus. 

Um Planeta – Um Dia – Uma Mensagem: Jesus
Imagine um dia em que cristãos do mundo todo comparti-
lhem o Evangelho. Alguns com amigos e familiares e alguns 
na comunidade. Todos dando um passo de fé para comparti-
lhar o amor e o perdão de Deus. Essa é a visão do Dia Global 
de Evangelização (Global Outreach Day, ou simplesmente 
G.O.D., em inglês). 

Um único dia, no último sábado de maio de cada ano, para 
o Corpo de Cristo proclamar as Boas Novas com uma só voz. 

Todo Crente é uma Testemunha
Jesus chamou cada cristão para ser uma testemunha dele, e 
ele nos prometeu o seu poder para sermos exatamente isso.

Quando alguém perguntou a Billy Graham quem seguiria 
seus passos, ele disse a uma grande multidão: “Cada um de 
vocês”! Nossa experiência mostra que isso é verdade. Milhões 
de cristãos que antes estavam inseguros em compartilhar sua 
fé estão agora levando pessoas a Cristo. Este treinamento 
simples em 3 partes fornecerá tudo o que você precisa para 
falar sobre Jesus de forma espontânea e eficaz: 
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5 Anos do Dia Global de Evangelização
“O Dia Global de Evangelização é uma ótima maneira de incen-

tivar as pessoas a começarem a compartilhar sua fé. Quando os 
cristãos superam o medo de testemunhar, eles se tornam mais 
propensos a continuar a conversar com outras pessoas que pre-
cisam de Jesus Cristo.”

Steve Douglas 
Presidente Internacional da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo

O primeiro Dia Global de Evangelização aconteceu em 2012. 
Desde então, o G.O.D. se tornou um movimento mundial com 
participação de mais de 25 milhões de cristãos. Muitas igrejas 
têm crescido e outras novas igrejas têm sido plantadas como 
resultado direto.

•  5,7 milhões decisões por Cristo
•  Relatórios de atividades evangelísticas de mais de 140 nações
•  Mais de 25 milhões de cristãos mobilizados
•  142 milhões de peças de literatura evangélica distribuídas

Um exemplo: Na República Dominicana, 280.000 cristãos de 
3.712 igrejas trabalharam juntos e alcançaram um milhão de 
pessoas com o Evangelho. Logo após o Dia Global de Evange-
lização 2016, 20.000 pessoas foram batizadas. 

De Espectadores a Testemunhas Entusiasmadas
“Há um exército de crentes, sentados em igrejas, esperando 

para serem mobilizados. Se pudermos descobrir uma manei-
ra de transformar a audiência em um exército, de transformar 
consumidores em contribuintes, de transformar espectadores 
em participantes – isso irá mudar o mundo. Seja parte do Dia 
Global de Evangelização”.

Rick Warren

Aproximadamente 93% dos membros da igreja não compar-
tilham o Evangelho com outras pessoas regularmente! Muitos 
cristãos nunca aprenderam como alcançar outros com a men-
sagem do Evangelho. E se você pudesse aprender a fazer isso?
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Por favor, reflita nas duas questões abaixo:

1. Qual é a maior decisão que você já fez na sua vida? Mui-
tos cristãos respondem: “Convidar Jesus para entrar em 
minha vida”.

2. Qual é a melhor coisa que você pode fazer por alguém 
que ainda não conhece a Jesus? Resposta: “Levar essa pes-
soa a Cristo”!

Um cristão só precisa superar seus medos a fim de falar com 
alguém a respeito de Jesus. No entanto, para a pessoa com 
quem falamos há muito em jogo – até mesmo a vida eterna!

Preparação para o Dia Global de Evangelização 
Neste livreto, você aprenderá três passos para ajudá-lo a ga-
nhar pessoas para Jesus. 

Passo 1: Como iniciar uma conversa
Passo 2: Como compartilhar o Evangelho
Passo 3: Como levar uma pessoa a Cristo

Vamos mostrar os passos práticos para você se tornar eficaz 
em testemunhar a respeito de Jesus. Esses três passos vão aju-
dar você a falar com outras pessoas. 

Um jovem chamado Josué pensou que evangelização não era 
para ele, já que era que um pouco tímido. Depois de partici-
par deste programa de formação 3-PASSOS, ele começou a 
evangelizar e, em um único dia, ele levou seis pessoas para 
Cristo. Agora ele realmente está animado em contar às pes-
soas a respeito de Jesus. Você também pode experimentar o 
quão fácil pode ser compartilhar o evangelho e levar as pes-
soas a Cristo.

“Vá, dê um passo de fé. Faça algo que você não tenha feito antes”!

Nick Vujicic, Life Without Limbs
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Nossa motivação e fonte de força são o amor de Deus e o po-
der do Espírito Santo, com base na Palavra de Deus.

Amor de Deus 
Quando você fala com alguém sobre Jesus, lembre-se de que 
Deus os ama. Na verdade, Deus os ama tanto que Jesus mor-
reu pela pessoa com quem você está compartilhando o Evan-
gelho. O livro de Romanos nos diz que “quando ainda éramos 
fracos (...) quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu em 
nosso favor”. (Rm 5:6,8). 

Esta é a mensagem de esperança que você tem a oferecer. Ela 
tem um grande impacto sobre as pessoas quando percebe-
rem que você está sinceramente interessado nelas.

O Espírito Santo 
Jesus prometeu que receberíamos o seu Espírito Santo e serí-
amos suas testemunhas. Rios de água viva fluiriam de dentro 
de nós. O Espírito Santo é a fonte de força de Deus para nós e 
nos ajuda a superar nossas ansiedades e o medo das pessoas. 
Quantas vezes cristãos pensaram não serem capazes de evan-
gelizar? Mas Deus quer nos dar poder pelo seu Espírito Santo. 

“Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado“.
João  14:12

A Palavra de Deus
A Bíblia é a infalível Palavra de Deus. A base de tudo em que 
nós acreditamos e de tudo o que dizemos. E ainda mais. A 
verdade do Evangelho é “poder de Deus para a salvação” de 
muitos (Rm 1:16). Quando você compartilha a verdade bíblica 
em suas conversas esteja certo de que isso tem o poder de 
salvar, curar, libertar e transformar as pessoas.

 



6

Você está pronto?
A filha de 20 e poucos anos de idade de um pastor nunca tinha 
compartilhado o Evangelho com ninguém, pois tinha medo de 
como poderiam reagir. Um dia, ela decidiu mudar isso. Determi-
nada a não permitir que o medo a impedisse, ela saiu e encon-
trou uma mulher, a quem contou sobre o amor de Deus e seu 
plano. A mulher começou a chorar e a filha do pastor reagiu es-
pontaneamente e apenas a abraçou. No entanto, ela se assustou 
quando a mulher tirou uma arma da bolsa. A mulher explicou 
que estava a caminho de cometer suicídio. Antes de sair de casa, 
ela havia orado: 

“Deus, se você realmente existe, mande um anjo que me impeça 
de cometer suicídio. Para que eu saiba que é você, que o anjo me 
dê um abraço”. Hoje, essa mulher e toda sua família são converti-
dos. Ela conta a outros sobre como Jesus a salvou.

Como seguidores de Jesus, nós deveríamos estar fazendo as 
mesmas obras que ele fez. Uma dessas obras é compartilhar a 
mensagem do Evangelho. Foi para esse propósito que ele pro-
meteu nos capacitar com o Espírito Santo. Você está pronto?
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PASSO 1: COMO INICIAR UMA CONVERSA

Muitos cristãos acham difícil se aproximar das pessoas e falar 
sobre Jesus. Mas todos podem aprender a fazer isso! Em pri-
meiro lugar, é importante conseguir a atenção da pessoa.

Começar a compartilhar sua fé é tão simples como iniciar uma 
conversa.

No Evangelho de João, Jesus falou com uma mulher de Sa-
maria e, eventualmente, a aldeia inteira veio para ouvi-lo. Esta 
história, contada em João 4, oferece um modelo de como Je-
sus interagia com as pessoas. 

1. Encontrar um ponto de contato!
“Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: 
‘Dê-me um pouco de água’ ”.

João 4:7

Tudo começou com uma necessidade do dia-a-dia e uma 
pergunta. Ele pediu à mulher para lhe dar algo para beber. A 
água foi o ponto de contato. O seu ponto de contato poder 
ser algo simples... família, fi lhos, ou a roupa. Sorria para a 
pessoa e seja amigável. Obtenha a atenção da pessoa, em 
seguida, ouça cuidadosamente e encontre um ponto de 
contato. 
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O seu ponto de contato pode ser algo simples como a água 
na história da mulher samaritana. Pode ser a família, crian-
ças ou até mesmo roupas. Se a pessoa está usando uma cruz, 
você pode perguntar o que esse objeto significa para ela. 
Oferecer um elogio logo de cara é outra maneira eficaz de se 
conectar, desde que a situação permita isso.

Um ato de bondade pode, portanto, ser o início de uma con-
versa. Você pode manter a porta aberta para alguém ou pe-
gar o que alguém deixou cair. Faça algo inesperado.

Outra opção é mencionar algo relevante para a pessoa (seu 
animal de estimação, carro, celular, etc.) ou algum tema atu-
al. Procure descobrir interesses comuns.

Não pregue para as pessoas! Faça perguntas e ouça. Quando 
fui ao Brasil, compartilhei com entusiasmo sobre Jesus com 
seis funcionários de um restaurante onde eu estava comendo. 
Após cerca de 15 minutos, um deles me disse que todos eles 
eram membros de uma igreja pentecostal daquela região. Se 
eu tivesse começado minha conversa com uma pergunta, eu 
saberia desde o início que todos eles já eram crentes. 

• Seja cordial e sorria para a pessoa com quem você está 
falando.

• Comece a conversa com um assunto da vida cotidiana.
• Faça uma boa pergunta. 
• Faça um ato de bondade.

Se um pescador quer ser bem-sucedido ele tem que usar a 
isca certa. Ele pode até gostar muito de chocolate, mas cho-
colate não vai pegar peixes. Minhocas, por outro lado, atra-
em peixes, e é por isso que ele usa minhocas.

Fazer perguntas e depois ficar simplesmente ouvindo cons-
trói confiança. Esteja preparado para fazer algumas pergun-
tas abertas, tais como: “O que você sabe sobre Deus”? Ou: 
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“Você pode me dizer por que não vai mais à igreja”? Ou sim-
plesmente: “Como você está”?

Eu estava sentado em um táxi e vi uma cruz pendurada no 
espelho retrovisor. Perguntei ao motorista o que aquilo sig-
nificava para ele. Ele respondeu que a cruz sempre o fazia 
pensar em Maria. Em vez de dizer que ele acreditava em coi-
sas erradas, eu lhe disse que tinha aprendido algo sobre a 
cruz que tinha mudado a minha vida. Então perguntei-lhe se 
eu poderia contar a minha história. Ele disse:  “Sim” e no final 
da conversa entregou sua vida ao Senhor. 

Descubra qual é a condição real das pessoas. Isso lhe permi-
tirá se conectar melhor com elas. Você pode perguntar: “O 
que Deus significa para você pessoalmente”? Isso é algo que 
você pode perguntar a pessoas de outras religiões. Em vez 
de discutir com elas ou até mesmo dizer que a religião delas 
é errada, demonstre um interesse genuíno em descobrir o 
que a fé significa para elas pessoalmente. Depois de um tem-
po, você pode perguntar se elas têm certeza da vida eterna 
e de que estarão para sempre com Deus quando morrerem. 
Nenhuma religião oferece uma resposta ou garantia a esta 
pergunta. Só Jesus promete a vida eterna. Nosso objetivo, 
no entanto, não é argumentar com eles, mas para levá-los a 
ter um encontro com Jesus.

Evite assuntos insignificantes que tenham potencial de ge-
rar uma discussão. Isso não deve ser o foco da conversa. Se 
você enfatizar temas que não são relevantes para a salvação, 
a conversa pode se desviar do objetivo. Foque nos temas da 
oferta de Deus e na resposta que as pessoas devem dar a Ele. 

Para ganhar pessoas para Cristo devemos ser simpáticos. 
Confrontos endurecem o coração. Mesmo se todas as opi-
niões delas forem diferentes das suas, tente compreendê-
las e sempre responda respeitosamente.
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Se você tentar tirar um osso da boca de um cachorro, ele vai 
querer segurá-lo com toda a força. Mas se você oferecer ao 
cachorro um pedaço saboroso de carne, ele largará o osso 
na mesma hora. Da mesma forma, as pessoas querem segu-
rar sua religião, opiniões e pontos de vista, porque elas não 
conhecem nada melhor. Mas quando ouvem sobre o amor 
de Deus e o que Jesus fez por elas, elas irão abrir mão de 
suas crenças. Conte sobre a oferta que Deus faz: de perdão 
dos pecados, de paz, de alegria verdadeira e da vida eterna. 
O Evangelho é como aquele pedaço de carne saborosa.

2. Demonstre interesse
Depois de conseguir a atenção de alguém, o próximo passo é 
despertar o interesse. 

“A mulher samaritana lhe perguntou: ‘Como o senhor, sendo ju-
deu, pede a mim, uma samaritana, água para beber’? (...) Jesus 
lhe respondeu: ‘Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe 
está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado 
água viva.’ ”

João 4:9–10

Jesus aborda uma questão central na vida dessa mulher e ela 
fica profundamente tocada. Talvez a pessoa com quem você 
está falando não se sente em paz com Deus, não tem nenhu-
ma certeza da vida eterna ou apenas se sente culpada diante 
de Deus. Ou a pessoa tem um problema, está doente ou tem 
problemas financeiros. 

Jesus frequentemente tratou das necessidades das pessoas. 
Deus ainda é capaz, hoje, de curar pessoas doentes, reparar 
casamentos desfeitos e libertar as pessoas das suas áreas de 
escravidão. No entanto, o maior problema de qualquer pes-
soa é a separação eterna de Deus.
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3. Sua História 
“Então Jesus declarou: (...) ‘Eu, que estou falando com você.’ “ 

João 4:26

Jesus se revelou para a mulher e compartilhou com ela a coi-
sa mais importante em sua vida.

Sua história pessoal é muito importante! Compartilhe sua 
experiência com Deus e como Jesus mudou sua vida. Você 
pode compartilhar sua história de maneira chata ou interes-
sante. Não use palavras que um não-crente não entenda. É 
importante ser honesto e não exagerar. Seja real e autêntico.

Você pode compartilhar sua história pessoal em três 
pontos principais:

• Como era a sua vida sem Jesus?
• Como você conheceu a Jesus?
• O que mudou na sua vida? 

Você também pode compartilhar como encontrou propósi-
to e significado para sua vida, como recebeu a paz ou como 
Deus lhe curou. Escreva a sua história de modo que você 
possa compartilhá-la em poucos minutos. A sua história é 
única e você precisa aprender a compartilhá-la também de 
uma forma única. Compartilhe sobre as partes específicas 
da sua vida que irão ajudar a outra pessoa a se identificar 
melhor com você. 

Certifique-se de que a pessoa está entendendo o que você 
está dizendo. Pergunte o que ela pensa sobre o que foi 
compartilhado. Observe a reação da pessoa. Enquanto está 
compartilhando, você pode despertar um desejo na pessoa 
de dizer: “Eu quero isso também”. Você pode relacionar suas 
próprias experiências com a história da pessoa ou simples-
mente explicar o Evangelho a ela.
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A mensagem do Evangelho só pode salvar se a pessoa enten-
der o que você está dizendo. É por isso que você deve apren-
der a compartilhar o Evangelho em uma linguagem fácil de 
entender. As pessoas com quem você vai compartilhar de-
vem entender os seguintes pontos:

1. O plano de Deus
No início, toda a criação era perfeita. Não havia guerra, injusti-
ça ou doença. Tudo era completo e bom. A humanidade vivia 
em paz e harmonia com Deus no paraíso.

“E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom”.
Gênesis  1:31

Considere o seguinte: o plano de Deus para as pessoas com 
quem você vai falar é o melhor plano para a vida delas. Deus 
quer restaurar o que está quebrado e ter um relacionamento 
eterno com elas.

PASSO 2: 
COMO COMPARTILHAR O EVANGELHO



13

PASSO 2: 
COMO COMPARTILHAR O EVANGELHO

2. O Problema
A humanidade decidiu seguir seu próprio caminho e se afas-
tar de Deus. Hoje em dia podemos ver as consequências des-
sa decisão. Ao invés de vivermos em paz e harmonia uns com 
os outros, nós experimentamos mentiras, ódio, inveja, doença 
e guerra. Um problema muito pior é que o relacionamento 
entre Deus e o homem está quebrado e nós não conseguimos 
restaurar nossa conexão com Deus.

A humanidade não pode restaurar a conexão com Deus pelos 
seus próprios esforços. As várias religiões são uma tentativa 
desesperada de se aproximar novamente de Deus. Por causa 
da culpa, a humanidade se separou de Deus.

“Não há nenhum justo, nem um sequer; (...) pois todos pecaram e 
estão destituídos da glória de Deus”.   

Romanos  3:10,23

Considere o seguinte: antes da pessoa com quem você está fa-
lando desejar a salvação, ela precisa entender que está perdida.

3. O amor de Deus
Deus é justo e, portanto, não pode simplesmente ignorar nos-
sa rebelião. A justiça exige que os erros sejam corrigidos e as 
dívidas sejam pagas. Porque Deus nos ama tanto, Ele arquite-
tou um plano perfeito para satisfazer a sua justiça e, ao mes-
mo tempo, mostrar misericórdia aos culpados. Deus mostra 
o seu amor enviando seu único Filho, Jesus Cristo, ao nosso 
mundo para morrer na cruz por todas as pessoas. Ao fazer isso, 
Jesus tomou a punição pela nossa culpa sobre si mesmo. No 
terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos, assim como Ele dis-
se que faria. Sua morte e ressurreição são a base para sermos 
reconectados a Ele num relacionamento adequado. 

Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, 
para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 

João  3:16 
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PASSO 3: 
COMO LEVAR UMA PESSOA A CRISTO

Qual é a sua decisão? 
Nossas boas ações, nosso esforço próprio, meditação e fre-
quência à igreja não são suficientes para restaurar nosso rela-
cionamento com Deus. Existe apenas uma maneira: temos de 
nos voltar para Jesus e aceitar a sua provisão. Devemos nos 
converter do nosso pecado e passar a caminhar em direção a 
Deus. Estamos separados de Deus por nossa culpa, mas Jesus 
morreu por essa culpa. Só Ele pode nos salvar para a eterni-
dade. 

”Arrependam-se e creiam nas boas novas”!
Marcos  1:15

Jesus ressuscitou dos mortos! Ele está vivo. Ele está aqui agora, 
esperando pela sua resposta. Temos que pedir perdão a Ele e 
passar a seguí-lo, e então seremos salvos. 

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em 
seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo”.

Romanos 10:9

Símbolos utilizados com a permissão de THE FOUR
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Se um navio está afundando no mar e os passageiros estão 
se afogando, não é suficiente que um barco salva-vidas ve-
nha ajudar e fique apenas “batendo papo” com eles. Ninguém 
entenderia isso! Da mesma forma, não basta apenas compar-
tilhar o Evangelho. Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Ele 
quer usar você, da mesma forma, para levar as pessoas à re-
conciliação com Deus e à salvação. Você pode aprender como 
levar as pessoas a Cristo.

1. A Decisão por Cristo
A decisão de seguir a Jesus é a decisão mais importante da 
vida. Você agora tem o privilégio de levar uma pessoa a Cristo. 
Esse é momento em que você fará a pergunta decisiva. 

“Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse 
fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes 
suplicamos: Reconciliem-se com Deus”. 

2 Coríntios 5:20

Os cristãos muitas vezes hesitam neste ponto, mas muitas pes-
soas estão buscando Deus e apenas esperam por alguém que as 
leve a Cristo. Não tenha medo de dar esse passo! Basta pergun-
tar: “Você quer se acertar com Deus agora”? Ou “Você gostaria 
de conhecer Jesus pessoalmente”?

Então fique quieto e espere por uma resposta. Antes de condu-
zir a pessoa em uma oração de salvação, pergunte se ela acredi-
ta que Jesus morreu pelos seus pecados e que Ele ressuscitou 
dos mortos. Não queremos forçar ou manipular ninguém. E não 
se trata de se tornar membro de uma igreja. Trata-se de ser re-
conciliado com Deus e receber a vida eterna. É uma questão de 
vida ou morte! 
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2. A Oração de Decisão
Agora faça uma oração simples e peça à pessoa para orar jun-
to com você, de todo coração, e pedir para Jesus entrar em 
sua vida. Faça uma pausa após cada frase para permitir que a 
pessoa repita o que você estiver orando. Aqui está um exem-
plo de oração: 

“Senhor Jesus, eu creio que você é o Filho de Deus. Eu acredito que 
você morreu por meus pecados. Por favor, perdoe os meus peca-
dos e entre na minha vida. Eu acredito que você ressuscitou dos 
mortos e está vivo hoje. Eu o recebo como meu Senhor e Salva-
dor. Vou segui-lo pelo resto da minha vida. Amém”. 

3. Próximos Passos 
Depois que a pessoa entregar sua vida a Jesus, explique o que 
acabou de acontecer. Estamos reconciliados com Deus atra-
vés de Jesus e agora podemos conversar com Deus e desco-
brir seu plano para nossas vidas.

Explique os quatro aspectos mais importantes da vida cris-
tã:

1. Oração: 
Falar com Deus e construir um relacionamento com Jesus.

2. Bíblia:
Ler a Palavra de Deus para entender seu plano.

3. Comunhão: 
Encontrar uma igreja ou um grupo de comunhão que seja próximo 
(um lugar onde os cristãos que acreditam na Bíblia se encontram).

4. Evangelização:
Compartilhar o Evangelho e seu testemunho pessoal com os outros.

Finalmente, troque informações de contato. Marque de se 
reencontrarem nos próximos três dias para construir um 
relacionamento. Ore e se torne um amigo. Se possível, vá 
junto com ele para um culto de uma igreja ou uma reunião 
de pequeno grupo.
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No Dia Global de Evangelização, nós ora-
mos e nos movimentamos!

Prepare-se de antemão em oração, seja sozinho, com sua igre-
ja, grupo de células, em casa ou num grupo de estudos bíbli-
cos! Mesmo que você tenha apenas alguns minutos, ore uma 
poderosa oração:

“Senhor, aqui estou. Envia-me e usa-me para alcançar as 
pessoas com a mensagem do Evangelho. Eu serei obe-
diente à sua palavra e irei”.

Depois disso, ore especificamente pelo seu dia de evangeliza-
ção ou por uma pessoa em particular que você deseja alcan-
çar nesse dia.

Ação
O objetivo de cada cristão é conversar com pelo menos uma 
pessoa no Dia Global de Evangelização. Há infinitas maneiras 
de alcançar as pessoas neste dia e geração. Você pode encon-
trar algumas ideias na página seguinte.

AÇÃO!
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Um-a-Um – Ligue ou visite alguém, convide-o para um café 
e fale sobre Jesus.

Dois-a-Dois – Encontrem-se na igreja e dividam-se em gru-
pos. Em seguida, vão de dois-a-dois para onde as pessoas es-
tão: nas ruas, nos centros comerciais, nos hospitais, etc.

Importe-se e Compartilhe – Faça algo bom por alguém e de-
pois compartilhe as Boas Novas.

Alcance sua Região – Planeje como alcançar o seu bairro ou 
toda sua cidade ou região, por exemplo, indo de porta em 
porta. Pense em como você pode compartilhar o Evangelho 
com as pessoas.

Ideias de A a Z – Você pode organizar um evento ao ar livre ou 
visitar lugares onde as pessoas se reúnem regularmente. Peça 
a Deus para lhe dar ideias sobre onde você poderia ir. Há inú-
meras maneiras de alcançar as pessoas e tantos lugares para 
alcançá-las. 

• Dê um peixe para uma pessoa e você vai alimentá-la por um dia.

• Ensine uma pessoa a pescar e você vai alimentá-la por toda a 
vida.

Todo cristão pode alcançar alguém.
Juntos podemos alcançar o mundo!

Mantenha-se conectado e obtenha recursos:

Acesse o site www.globaloutreachday.com para comparti-
lhar suas experiências e para saber mais sobre o Dia Global de 
Evangelização.

Visite www.godbrasil.com.br para obter recursos úteis para 
treinamento, divulgação e discipulado. 
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GOD MOVEMENT - MOVIMENTO DE DEUS 
Evangelização é um estilo de vida 
Compartilhar o Evangelho é mais do que um evento ou um 
programa. A evangelização é um estilo de vida. Uma jovem 
recentemente compartilhou comigo sobre a primeira vez 
que ela levou alguém para Jesus. Seus olhos estavam radian-
tes e ela estava cheia de alegria. E isso não é uma exceção. 
Eu conversei com muitas pessoas que têm compartilhado a 
incrível alegria que sentiram depois de levar alguém a Cristo. 

Você pode descobrir esta vida empolgante aprendendo a 
compartilhar sobre Jesus com outros da sua própria ma-
neira original. 
À medida que você vai em fé e toma a iniciativa, você verá 
uma mudança em sua própria vida. Em vez de ter medo de 
falar com as pessoas e ser rejeitado por elas, você vai experi-
mentar mais e mais como será capaz de compartilhar a men-
sagem preciosa de maneira espontânea e com um interesse 
genuíno nas pessoas. Você levará alguns deles a Cristo. Você 
pode descobrir a alegria de mostrar às pessoas o caminho 
para Deus. Cada dia pode ser um dia especial se você se tor-
nar disponível. Defina um objetivo simples agora: 

Toda semana vou conversar com uma pes-
soa e falar sobre Jesus. 
Esta é uma meta realista e possível para cada cristão. Só ve-
remos resultados se tomarmos uma decisão e nos movimen-
tarmos. Um objetivo claro o desafiará, mas também o levará 
a uma nova dimensão. Só podemos alcançar nosso objetivo 
se estivermos prontos a deixar nossa zona de conforto. Se 
você fizer isso, você experimentará uma vida de aventura. Re-
conheça que você não está sozinho. Muitos outros cristãos 
em todo o mundo estão fazendo a mesma coisa.

Você pode alcançar uma pessoa por semana  - 
Juntos podemos alcançar o mundo inteiro.

Seja parte do Movimento de Deus!
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Werner Nachtigal é o pioneiro do Global Out- 
reach Day e viaja ao redor do mundo para inspirar, 
mobilizar e treinar cristãos para a evangelização. 
Todos os anos, milhões de cristãos estão ativa-
mente envolvidos no Dia Global de Evangelização 
e em compartilhar a mensagem do Evangelho.

O evangelho de Jesus Cristo é a maior mensagem de todos 
os tempos. Deus quer usar você para compartilhar esta men-
sagem com outros. Neste livreto de treinamento de 3-Passos, 
você aprenderá como ganhar pessoas para Cristo!

Passo 1: Como iniciar uma conversa
Passo 2: Como compartilhar o Evangelho
Passo 3: Como levar uma pessoa a Cristo

3PASSOS
COMO TODOS PODEM GANHAR 
PESSOAS PARA JESUS

Todo cristão pode alcançar alguém. 
Juntos podemos alcançar o mundo!


