
ASSUNTO DA SEMANA : Evangelismo é a porta de entrada do discipulado 

Curitiba, 17 de fevereiro de 2019 

Objetivo do encontro: Evangelizar é a causa que deve dar norte a vida do cristão. 
Precisamos ser o Evangelho andante e levar Cristo até onde podemos alcançar. 

Para o líder:  O líder de célula, precisa assumir seu papel de intercessor na vida da igreja. O líder 
precisa viver de uma forma intensa e apaixonante a vida de oração. Pois aqueles que estão sob sua 
liderança precisam de cobertura espiritual para terem forças nas guerras diárias e 
consequentemente vitória. Aproveite também para ver a programação da igreja e informar sua 
célula. A igreja oferece escola bíblica, muitos cursos e atividades que irão abençoar vidas e trazer 
crescimento espiritual para seus liderados. A visão da igreja para este ano está direcionada para o 
evangelismo, começando com as Casas de Paz, este projeto envolve diretamente os membros e as 
células, converse e incentive sua célula a participar deste movimento. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

TÍTULO: Conclua a Frase 
Cada pessoa do Grupo apresenta seu nome completa a Frase ” eu sou abençoado porque … ?”. Isso 
vai fazer com que todos se conheçam melhor e também lembrar o quanto somos abençoados e 

esquecemos de agradecer a Deus. 

 

20 MINUTOS 

1. Leiam: Salmos  46 

2. Música 1: Renova-me Senhor, 2: Mais perto quero estar 

MENSAGEM: Mc: 16:14-20  –    Evangelismo é a porta do discipulado -   Pr. Elias Dantas 

 – Na grande jornada como cristãos qual é a causa que dá norte a nossa vida? A causa é continuar o 

que Cristo nos ensinou. Quais as lições que Jesus nos deixou neste texto quanto ao evangelismo? 

1.  A estratégia evangelística 

 O evangelismo deve começar com nosso estilo de vida, precisamos ser a bíblia revista 

andante e as pessoas vão se interessar se a nossa tradução for boa. A única bíblia que nossos 
amigos e parentes podem ver é a nossa vida. 
 



2. os limites do evangelismo – “Os confins da terra” é onde você está! Onde formos devemos 

comunicar o Evangelho. Temos que ter a estratégia certa. Jesus ensinava aos seus discípulos que o 

evangelho deve ir até os confins da terra. O que significa isso? Encontrar quem não conhece o 

evangelho ao seu redor. Aumente o seu círculo de ação. Como? Converse com pessoas na padaria, no 

açougue. Estabeleça novas amizades e fale de Cristo a elas. 

3. A urgência do evangelismo  - está na condenação humana., na situação da humanidade morta em 

seus delitos e pecados. O evangelismo tem sentido à medida que nos lembramos que estávamos 

perdidos sem Cristo. Nossos amigos e parentes estão perdidos sem Cristo. A esperança do mundo está 

em Cristo. 

4. Os recursos para o Evangelismo – minha vida, minha célula, minha igreja, a comunidade de 

discípulos de Cristo, a Palavra de Deus, o poder do Espírito. Pregue e ensine o evangelho, somos 

cooperadores com Cristo Jesus. 

5. Qual é o objetivo do evangelismo? Criar na terra uma comunidade de crentes em Jesus. 
Formar uma Família de Deus na terra, que  um dia se reunirá  com ele no céu. 
Sem o espírito apostólico na igreja, as pessoas nunca se converterão. 
 

A nossa gratidão a Deus que nos leva a estarmos disponíveis nas suas mãos. Precisamos uns dos 

outros para nos apoiarmos mutuamente. A palavra de Deus nos ensina e vivifica e o poder do Espírito 

Santo em nossa vida faz prodígios e milagres. 

 

35 MINUTOS  

1– Qual deve ser a visão principal na vida do cristão? (caráter geral)  

 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) Porque a vida do cristão é tão importante para impactar quem estiver ao seu redor? 

b) No mundo, porque há urgência da pregação do Evangelho? 

c) Quem é seu próximo que precisa do Evangelho? Por que formar discípulos? 

d) Como a gratidão e o reconhecimento pelo que Deus fez por nós deve motivar as nossas ações? 

 

 

3– Checagem 

a)  Você tem buscado ter uma vida que demonstre os ensinos de Cristo para as pessoas? O amor de 

Cristo por você tem constrangido você a amar os perdidos? 

15 MINUTOS  

Hoje vivemos um tempo de muitas diversidades e adversidades, mas Jesus deixou claramente 

estabelecida a missão que devem cumprir seus fiéis seguidores. Usando o tempo imperativo, 

disse:  “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e 

do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as cousas que vos tenho ordenado …” (Mt. 

28:19,20).  No cumprimento dessa missão temos enfrentado muitos obstáculos que tentam impedir 

de alcançar sua finalidade, mas a transformação é possível porque Jesus morreu na cruz por nós. É 

tempo sem demora de nós cristãos estarmos envolvidos nesta realidade e levar o evangelho a estas 



pessoas, até aos mais excluídos. Inscrevam-se como Mensageiros da Paz no 

pibcuritiba.org.br/casasdepaz e venham no Treinamento para as casas de paz no dia 19/03, 19:30. 

 

 

 

 

 

 

10 MINUTOS 

 

Orar uns pelos outros por suas necessidades. Orar pela nossa igreja, pelos nossos pastores e líderes. 
Orar pela visão da igreja neste movimento de evangelismo. Orar pela nossa nação. 
 
 

 


