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INTRODUÇÃO
Um dos fatores determinantes no processo de crescimento de uma igreja é o tipo de evangelização por ela realizado. Evangelização é o
“ato, ação de comunicar o evangelho”. O amor de Cristo é sobre nós, éramos perdidos, sem esperança de salvação, mas pela abundante
graça de Deus fomos alcançados. Temos o verdadeiro amor e precisamos levar outras pessoas a desfrutarem desse amor. E devemos
fazer isso também através do IDE. 

1 – Definição, objetivo e tipos de evangelismo – Anunciar as boas novas, apresentar Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, de
tal modo que os homens venham confiar Nele, aceitá-lo como Salvador e servi-lo em comunhão com a igreja. O Evangelismo pode ser
praticado de duas maneiras: em massa e pessoal. Evangelismo em massa são as grandes conferências, através dos rádios, televisões,
cruzadas e etc, e o evangelismo pessoal, que é o que nos dedicaremos neste estudo, é o evangelismo um a um. O Senhor deixou para a
Igreja o encargo da evangelização do mundo (Mc 16.15,19; At 1.8,9).

2 – Evangelismo pessoal
2.1 – Faça com que Jesus seja amado - Todo amor verdadeiro é contagioso, pois não conseguimos guardá-lo para nós mesmo. Ex:
namorado/ recém-casado, filho que nasceu ou passou na faculdade, concurso, etc. Devemos também expressar esse amor através de
palavras e ações. Eu te amo fica implícito nas nossas atitudes. O amor de Jesus nos contagia e nós precisamos contagiar outras pessoas
com esse amor. Natanael foi chamado por Jesus e o amor por Cristo invadiu sua vida.

2.2 – Celebre a amizade – Amizade deve ser uma ponte para levar pessoas a Cristo: “Filipe encontrou a Natanael”. É cientificamente
comprovado que 50% (cinquenta por cento) das pessoas que estão na igreja foram levadas por um amigo e permanecem por laços de
amizade. Celebre a amizade como Filipe, levando as boas novas.

2.3 – Plante sementes – Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei… Precisamos plantar sementes. Uma árvore não nasce sem
antes ser plantada a semente, a responsabilidade de plantar a semente é nossa, Jesus já nos mostrou o caminho, morrendo na cruz por
toda humanidade e demonstrando seu amor (Jo 3.16), cabe a nós igreja do Senhor, continuar a sua obra. Nosso Jesus terá o maior
prazer de fazer crescer essa semente plantada nos corações e ela frutificar. A ação de plantar é nossa, mas quem dá o crescimento é Deus
(I Co 3.6-7)

2.4 – Viva a palavra – Ele disse achamos e não acharam. Ele não apenas apresentou como uma mensagem sobre alguém, mas viveu em
si mesmo Cristo de forma que sua vida foi a própria aplicação da palavra. A amizade favorece a oportunidade da demonstração através
do nosso testemunho diário. Nossas atitudes podem atrair pessoas para Deus ou afastá-las Dele, nós é que escolhemos.  Faça um amigo,
seja um amigo, leve um amigo a Cristo.

2.5 – Tenha atitude - “Vem e vê”. 
Filipe não disse vai e vê. Ele não disse para descobrir por si só, nem abandonou Natanael depois de sua reação, ao contrário, ele pegou
em sua mão e disse vem, veja com seus próprios olhos. Não podemos apenas apontar o caminho, precisamos conduzi-los (ação). Muitos
estão cegos espiritualmente e não veem a beleza de Cristo, a sua glória, e nós somos responsáveis para conduzi-los a Cristo. 

2.6 – Ultrapasse as barreiras
Vença a resistência e o preconceito (Jo 4.6-29 – Mulher Samaritana, Lc 10.25-37 – Bom Samaritano). Filipe não teve preconceito,
Natanael sim. Natanael perguntou: “Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?” Natanael reagiu com dúvida e preconceito.  “Como pois,
invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem
pregue?” (Rm. 10.14). As pessoas não olham para própria vida e vão sozinhas até Jesus, elas não são capazes de ver que amam a Jesus.
Somos nós que devemos pregar, para que elas ouçam, creiam e invoquem o nome do Senhor. 

3 – Devemos ver as pessoas como Jesus vê  - Devemos demonstrar que nos importamos com elas, ver suas necessidades, desejos,
solidão.  Devemos olhar além das aparências. Não podemos achar que não tem jeito para elas. Nada é impossível para Deus. Devemos
demonstrar o nosso amor. Não podemos impor nossa fé e sim expô-la. Muitas pessoas estão debaixo da figueira buscando respostas e
Deus quer usar você para levá-las até Ele. Talvez Filipe não soubesse da verdadeira situação de Natanael, suas dificuldades, lutas e
anseios, ou talvez até soubesse, mas o importante é que ele creu que Deus era poderoso para fazer a obra perfeita na vida de Natanael. 

APLICAÇÃO DA PALAVRA E MOMENTO DE COMPARTILHAMENTO
Aceite o desafio de convidar e trazer uma pessoa no próximo IDE. Pode ser seu vizinho, conhecido, parente, amigo. Pense, ore e tome
essa atitude. 

CONCLUSÃO
Você é a resposta do pedido de socorro de alguém. Deus quer mudar a história de muitos “Natanael”, eu e você somos os escolhidos para
essa linda missão (evangelismo). Quando você traz às pessoas até Jesus, Ele se encarrega de mostrar que é de fato a melhor escolha.
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