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PROGRAMA DE TREINAMENTO
BÁSICO DE EVANGELISMO PESSOAL
O presente treinamento tem como objetivo principal transmitir e relembrar os valores
ensinados por Jesus Cristo. Usado também para despertar os cristãos para uma vida
espiritual consistente com o objetivo de alcançar outras pessoas com a mensagem de
salvação. Um treinamento dinâmico e atualizado que pode ajudar os cristãos a compartilhar
sua fé em Jesus Cristo de maneira simples, atraente, direta, objetiva e bíblica.
Abaixo encontra-se a divisão do treinamento e seus respectivos assuntos:

Aula 1: Gestão Pessoal do Tempo
A importância da organização do tempo para priorizar o relacionamento pessoal com Deus.
Capacitar os participantes a dividir suas tarefas e definir importância e prioridades para
manter uma vida espiritual saudável, para alcançar outros com o evangelho de Jesus Cristo.

Aula 2: Oração
A importância de priorizar a oração e utilizá-la como ferramenta evangelística.
Os participantes aprenderão a utilizar um diário de oração. Serão orientados a fazer um
plano de oração para que se mantenham perseverantes no propósito de alcançar pessoas.

Aula 3: Chamado como Discípulo
O que é ser chamado como discípulo e a prioridade do relacionamento pessoal com Deus.
Os participantes aprenderão a dar importância ao cumprimento da sua missão de alcançar
pessoas com a mensagem de Jesus Cristo.

Aula 4: Missões Urbanas

	
  

O que é Missões Urbanas: uma visão atual do contexto social e urbano. A necessidade e
urgência na proclamação do evangelho nas grandes cidades. Meios de comunicação e
estratégias para alcançar pessoas com a mensagem redentora. Eficácia na exposição do
plano de salvação com metodologia simples e através do próprio testemunho de conversão.

MEIOS AUXILIARES
Exibição de vídeos e filmes motivacionais de curta duração, para fixação dos conceitos
sobre a explicação do plano de salvação e também da necessidade de fazer parte da
evangelização urbana.

PRÁTICA
* Os participantes terão a oportunidade de abordar adequadamente as pessoas nas ruas;
* Terão formulários de pesquisas para auxiliar na abordagem inicial;
* Poderão falar adequadamente a transformação que Jesus Cristo fez em suas vidas;
* Utilizarão o folheto de Missões Urbanas para explicar biblicamente o Plano de Salvação;
* Vão vivenciar uma experiência prática de evangelismo pessoal;
* Serão surpreendidos com a receptividade, atenção e conversão das pessoas nas ruas.
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GESTÃO PESSOAL DO TEMPO

	
  
	
  

O PROPÓSITO DA LIÇÃO: A importância da organização do tempo para priorizar o
relacionamento pessoal com Deus para alcançar pessoas com o evangelho de Jesus Cristo.
ENTENDER: A necessidade de organizar tarefas para ser produtivo no trabalho cristão
SENTIR: O desejo de se manter organizado para melhorar sua qualidade de vida
FAZER: A divisão de suas tarefas e definir prioridades em suas vidas.
Dinâmica: Os participantes farão um programa de organização durante o treinamento
para oração e evangelização.

ORAÇÃO

	
  
	
  

O PROPÓSITO DA LIÇÃO: A importância de priorizar a oração e utilizá-la como ferramenta
evangelística.
ENTENDER: A necessidade e urgência da Oração para conversão das pessoas
SENTIR: O desejo de que pessoas sejam salvas através de suas orações
FAZER: Um plano de oração para alcançar pessoas que estão ao seu alcance.
Dinâmica: Os participantes farão um plano e vão orar para as pessoas sejam salvas.

CHAMADO COMO DISCÍPULO
O PROPÓSITO DA LIÇÃO: Esclarecer o que é ser chamado como discípulo de Jesus Cristo
ENTENDER: Como priorizar o seu relacionamento com Deus para alcançar pessoas
SENTIR: O desejo de conhecer, obedecer a vontade de Deus e falar para as pessoas sobre
Jesus Cristo
Dinâmica: Os participantes vão orar durante o treinamento para entender a missão.
	
  
	
  

MISSÕES URBANAS
O PROPÓSITO DA LIÇÃO: Mostrar os desafios, a necessidade e urgência da evangelização
nas grandes cidades
ENTENDER: a cultura, o plano de salvação, o testemunho pessoal e o contexto social para
fazer o evangelismo urbano
SENTIR: O desejo de usar a própria vida para proclamar a verdade de Deus
FAZER: Os participantes farão um esboço da transformação que Jesus fez em suas vidas.
Dinâmica: Os participantes treinarão evangelizando uns aos outros.
	
  

EQUIPE DE TREINADORES
Composta por cristãos maduros, com experiência prática de evangelismo pessoal e com
formação superior.

