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G lobal O utreach D ay
Todo ano, no sábado após o Pentecoste
A visão do Dia da Evangelização Global é proclamar o evangelho de Cristo
ao redor do mundo, em um dia de unidade da Igreja.

Todo cristão pode alcançar alguém, e juntos
podemos alcançar o mundo!
No primeiro Dia de Evangelização Global, mais de 8 milhões de
cristãos ao redor do mundo se envolveram e compartilharam o
evangelho com aproximadamente 25 milhões de pessoas. Tomamos conhecimento de pelo menos três milhões de decisões por
seguir a Jesus. Este é apenas o começo. Um grande número de
igrejas e organizações estão trabalhando juntas para fazer desse
dia um enorme sucesso.
• Uma mulher na Austrália estava viajando de avião, portanto não
pôde se envolver em nenhuma atividade do G.O.D. Mesmo assim,
levou a Jesus a pessoa que estava sentada ao seu lado.

• Um jovem de 19 anos mobilizou cristãos em mais de 300 cidades
brasileiras.

• Um bairro de drogas e prostituição foi alcançado e já não existe mais.
• Na Mongólia, uma mulher foi curada depois de estar em coma
por cinco meses. Três dos médicos que acompanhavam o caso entregaram suas vidas a Jesus.

• Houve evangelização em escolas, hospitais, prisões, shoppings
e nas ruas.
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Pentecoste: Sabemos do motivo da vinda do Espírito Santo e
queremos nos dispor para que Deus nos use como suas testemunhas.
E recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo; e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda Judá
e Samaria, e até os confins da terra.
Atos 1:8

Dia da Evangelização Global - todo ano - Sábado após o Pentecoste
todos estarão ativos compartilhando o evangelho!
O G.O.D. desafia todo aquele que crê a espalhar o evangelho
neste dia.

A testemunha que se recusa a testificar em côrte é obviamente inimiga daquele a quem está representando. Você é
testemunha dEle?
A. Adeboye

Preparação para o Dia da Evangelização Global (G.O.D.)

O evangelho de Jesus Cristo é a melhor mensagem no mundo e o
único caminho à salvação, o que faz necessário levarmos Jesus às
pessoas. A mensagem central do evangelho é a morte substitutiva de Jesus na cruz e sua ressureição dos mortos.
E em nenhum outro há salvação; porque debaixo do céu nenhum
outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos!
Atos 4:12
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Primeiro passo: Conhecer a Mensagem
Como embaixadores de Cristo, devemos conhecer as quatro
etapas da mensagem: 1. O plano de Deus 2. O problema 3. O
amor de Deus 4. A decisão.
1. O plano de Deus
Deus criou o homem com um plano maravilhoso em mente: viver
em comunhão com Ele. No momento da criação, o mundo todo
estava em ordem. Não havia guerra, injustiça, doença ou pecado.
O homem vivia em harmonia com seu criador no paraíso. Esse era
o plano de Deus para nós.
E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom.
Gênesis 1:31

2. O Problema
O homem se separou de seu criador e decidiu seguir seu próprio
caminho. Hoje em dia vemos as consequências dessa decisão: ao
invés de viver em paz e harmonia um com o outro, vivemos em
ódio, inveja, doença e guerra, mas a mais terrível de todas essas
tragédias foi nossa separação eterna de Deus. Jesus deixou claro
que a humanidade jamais conseguiria preencher o abismo formado entre nós e Deus - não somos capazes de viver sob os parâmetros de Deus, é por isso que nos encontramos em tão grande
dilema.
Como está escrito: “Não há nenhum justo, nem um sequer; pois
todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
Romanos 3:10, 23
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3. O Amor de Deus
Deus é justo e santo e Ele te ama eternamente. Por isso tomou a
punição que o julgamento traria sobre cada um de nós e colocou
sobre seu próprio filho. Jesus pagou pelo seu pecado na cruz.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio
Filho.
João 3:16

4. A decisão mais importante
Jesus ressurgiu dos mortos! Ele está vivo e esperando pela sua resposta. Você não alcança a Deus por boas ações, meditação, nem
mesmo por ir à igreja - só um caminho te leva até Deus: aceitar o
que Jesus fez por você, pedir perdão e segui-lo.
Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deulhes o direito de se tornarem filhos de Deus.
João 1:12

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
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Segundo Passo: Comunicar a mensagem
A mensagem só é capaz de salvar uma pessoa, se ela entender o
que você quer dizer.

1. Encontre alguém para conversar
Devemos orar e pedir a Deus que nos leve a alguém, ou traga
alguém até nós. Então, começar a buscar oportunidades para conversar com essa pessoa. Em primeiro lugar, é importante conseguir atenção pois sem isso, é apenas um desperdício de palavras
e energia. Algumas vezes, conseguir atenção requer coragem e
criatividade.
A fim de se comunicar com eficácia, é necessário estabelecer confiança fazendo as perguntas certas. Tente começar com
perguntas do dia-a-dia, sobre o animal de estimação ou algum
tema atual. Isso vai te ajudar a descobrir interesses e interagir
com mais eficiência.
Um bom jeito de começar é entregando à pessoa um livreto
ou panfleto evangelístico. Depois tente ir mais fundo, mais pessoal. Não começe direto com Jesus. Pergunte: “O que você sabe
sobre Deus?” ou “O que Deus significa pra você pessoalmente?”.
Não se preocupe se receber uma resposta negativa. Pode acontecer, já que Deus nos deu o livre arbítrio e direito de escolha.
Relaxe! Você pode guiar um cavalo até a água, mas não pode
forçá-lo a beber dela. Além de fazer perguntas interessantes,
você pode conseguir atenção através de:

• Uma boa ação • Um pequeno presente •....................
Tenha uma lista de ideias sobre como atrair a atenção de alguém
desconhecido. Prepare sua estratégia levando em consideração o
lugar e situação específicos. Situações diferentes requerem ações
diferentes.
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2. Crie interesse e descubra o que a pessoa pensa

Depois de conseguir atenção, é preciso gerar interesse. Perguntas como “Você tem uma vida eterna?”, “Você já nasceu de novo?”,
“Você sabe como ter seus pecados perdoados?” ou seja mais direto: “No que você acredita?”. Através dessas perguntas, você estará direcionando a conversa que eventualmente levará a pessoa a
Jesus.
Contudo, falar sem parar não gera interesse. Deus nos deu uma
boca e dois ouvidos, isso significa que devemos ouvir o dobro do
que falamos. Interesses se tornam evidentes quando alguém abre
o coração para compartilhar sua história. Nesse momento, fique
em silêncio, ouça e ore pela resposta certa.

3. Leve a pessoa a aceitar a Cristo
Para atrair os peixes, o pescador lança isca sobre a água antes
de usar a isca de verdade. Se passamos tempo tentando conhecer
a pessoa com quem falamos, saberemos do que ela precisa e que
direção tomar. É preciso perceber que a pessoa sem Jesus está
em falta da coisa mais importante que pode ter na vida. Então
sua missão é ser o mais direto possível ao levar alguém até Jesus.
Se você achar apropriado, compartilhe um pouco de sua própria
história ou até mesmo ore por um motivo específico que a pessoa
apresentar.
Mostre-se sensível aos sinais de alguém ao observar o tom de
voz e a maneira com o qual falam mais do que meras palavras.
Para transmitir uma mensagem com eficácia, lembre-se: “Não
conte, pergunte!” Por exemplo: “Jesus Cristo morreu na cruz por
você. Sabe por quê?” Estimule em alguém o desejo de dizer: “Eu
quero isso!”
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Terceiro passo: Receba uma resposta à mensagem
1. Peça que a pessoa decida
Agora chegamos à etapa onde sua ação requer uma resposta. Não tenha medo nesse momento! Simplesmente pergunte:
“Você quer se acertar com Deus agora?”
De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus
por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus.
2 Coríntios 5:20

Ao fim da conversa deve sempre haver uma resposta. Desafie a
pessoa com quem fala a tomar uma decisão. Muitos cristãos hesitam quando se chega a esta ponto. Se a pessoa realmente foi
sincera na conversa, ela irá tomar uma decisão.

Explique os requisitos e faça um claro convite por seguir a
Jesus:
1. Você crê que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados? Sim
2. Você acredita que ele ressuscitou dos mortos? - Sim
3. Você gostaria de receber Jesus na sua vida agora e pedir
Seu perdão? - Sim
Não hesite em orar com a pessoa. Tudo já foi dito. Você não está
manipulando ou forçando algo, contudo, não se trata de se juntar
a um clube - é uma questão de vida ou morte!
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2. Convide-a para orar
Agora você irá pedir à pessoa que ore em voz alta, mas ela poder
não saber o que dizer, então se ofereça para orar em conjunto.
Peça que feche seus olhos e que ore algo mais ou menos assim:
Jesus, eu creio que você é o Filho de Deus. Creio que morreu
por meus pecados. Por favor me perdoe e entre na minha vida.
Eu creio que você ressuscitou e hoje está vivo. Eu te aceito como
meu Senhor e Salvador. Eu te seguirei pelo resto da minha vida
Amém.
3. Mostre na palavra o que eles fizeram
Após conduzir alguém a Cristo, o passo seguinte é mostrar na Palavra de Deus que ele agora tem perdão e vida eterna. Atos 10:43,
13:39, João 3:36, 5:24 são versos recomendados. Oração, continuidade e comunhão também são importantes, mas agora estamos
falando dos primeiros minutos em que alguém recebeu a Cristo.
Se certifique de que ele entendeu o que essa decisão significa.
Finalmente, troque informações e mantenha contato para se reencontrarem dentro de 72 horas. Explique ao novo cristão pontos
importantes como:
• Mostre a necessidade de contar as boas novas. Romanos 10:9 -10
e Mateus 10:32.

• A bíblia é a Palavra de Deus. Leia todos os dias. Salmos 119:11 e I
Pedro 2:2. Uma das causas mais frequentes de falhas na vida cristã
é a falta da palavra. Não se pode sobreviver espiritualmente sem
o alimento espiritual da mesma forma que o corpo não vive sem
comida.
• Oração - Fale com Deus todos os dias. I Tessalonicenses 5:17 e Isaías 40:13.
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• Procure por uma boa igreja, com pastores e cristãos que te ajudarão

com essa nova vida.
• Renda-se completamente a Deus e obedeça em todas as coisas.
Atos 5:32. Deus nos dá de seu Santo Espírito para que possamos nos
render e obedecer incondicionalmente.

Passo a Passo
Todos podem alcançar alguém! Existem inúmeras opções para
evangelizar nesse dia.
Um-a-um - Convide alguém para um copo de café e fale sobre
Jesus.
Dois-a-dois - Encontrem-se na igreja e dividam em pequenos
grupos. Vão dois-a-dois alcanças pessoas onde elas estiverem - na
rua, em centros comerciais, hospitais, etc.
Se importe e compartilhe - faça algo bom por alguém e compartilhe as Boas Novas.
Alcance sua região - crie um plano para alcançar determinada
região indo de porta-em-porta, de casa em casa e pense em maneiras de levar o Evangelho.
Ideias de A a Z - você pode organizar uma reunião a céu aberto, ir
à prisão, ao mercado ou a um orfanato compartilhar o Evangelho.
Existem inúmeras maneiras de alcançar pessoas.
Encontre e compartilhe ideias em: www.globaloutreachday.com
Esse dia é um desafio para todo o mundo. Deus irá te usar para ser
uma benção na sua vizinhança e na sua nação.

Todo cristão pode alcançar alguém, e juntos podemos alcançar o mundo!
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A visão do Dia da Evangelização Global é
proclamar o Evangelho ao redor do mundo
em um único dia, em unidade.
Todo cristão pode alcançar alguém, e juntos podemos alcançar o mundo!
O primeiro Dia de Evangelização teve a participação
de mais de 8 milhões de cristãos. O G.O.D. desafia
cristãos a sairem e tornarem-se ativos em levar a mensagem. Todos podem ser parte disto. Você não precisa
de dinheiro, só é necessário força de vontade. Cada
cristão pode participar à maneira que preferir.
“Quero encorajar cada um de vocês a participar com
força total do Dia da Evangelização Global. Estou
empolgado para ouvir boas notícias de todos vocês,
pela graça de Deus.”

www.revivalmovement.org
www.globaloutreachday.com
www.godbrasil.com.br
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