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APRENDENDO A COMPARTILHAR O EVANGELHO 
 
 

FIGURA PALAVRA FRASE VERSÍCULO 
 
 

DEUS DEUS ama você! 1João 4:8,16 

 
 

TODOS 
Todos somos 

pecadores. 
Romanos 3:23 

 
 

JESUS 
JESUS morreu 

pelos seus pecados. 
Romanos 5:8 

 
 

SEPULTADO 
Jesus foi 

SEPULTADO. 
1Cor. 15:4 

 
 

RESSUSCITADO 

Deus 

RESSUSCITOU 

Jesus! 

1Cor. 15:4 

 
 

(O) CAMINHO 

Jesus é o único 

CAMINHO para 

Deus. 

João 14:6 

 
 

FÉ 

Você precisa 

depositar sua fé em 

Jesus. 

Efésios 2:8-9 

Oração: Romanos 10:9 
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INTRODUÇÃO 
 

 
 

 
 
A Bíblia revela de forma consistente o amor de Deus 

pela humanidade e o seu desejo de relacionar-Se com 

homens e mulheres – “O Senhor não demora em 

cumprir a sua promessa, como julgam alguns, Ao 

contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que 

ninguém pereça, mas que todos cheguem ao 

arrependimento”. (2Pedro 3:9). 
A revelação de Deus na pessoa de seu próprio Filho, 

Jesus Cristo, é certamente a demonstração final do seu 

compromisso de fornecer à humanidade pecadora o 

único caminho para chegar ao Deus perfeito. – “... 

Deus, nosso Salvador que deseja que todos os homens 

sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 

Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os 

homens; o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si 

mesmo como resgate por todos. Esse foi dado em seu 

próprio tempo.” (I Timóteo, 2:3-6). 

 

 
 
A inclinação do coração missionário de Deus pelos 
povos perdidos revela-se claramente na Bíblia desde o 
Gênesis até o Apocalipse. 

 
 

 

 

 A ordem que recebemos foi: proclamar a Verdade ao mundo – “E disse-lhes: “Vão pelo 

mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas.”” (Marcos 16:15). Entretanto, Cristo tanto é 

a mensagem como também o nosso modelo para comunicar o evangelho  – “Aquele que é a palavra 

tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do Unigênito vindo do Pai, cheio 

de graça e de verdade”. (João 1:14). Assim, ao testemunhar ao mundo a Verdade sobre Jesus, 

precisamos fazer isso cheios da Sua graça e do Seu amor! 

 

 Nossa oração é que o treinamento de EvangeCube
® 

 possa equipá-lo melhor para contar às 

pessoas as “boas novas” sobre  Jesus Cristo. Um dos comentários mais freqüentes que recebemos é: 

“o EvangeCube
®
 realmente me ajuda a explicar claramente o Evangelho!” Esperamos que você 

também tenha a mesma experiência. 

 

 Agora, para começarmos nossa conversa, vamos responder a uma pergunta comum – “O 

que é Evangelho?” Este é um termo religioso que realmente quer dizer “Boas Novas”. Nosso 

chamado como testemunhas de Jesus é simplesmente espalhar (difundir) as “Boas Novas” a 

respeito dEle! Espalhar a Boa Nova – é só isso! Se você simplesmente absorver essa realidade e 

deixá-la se aprofundar em seus pensamentos, será surpreendente a revolução em sua atitude para 

com o evangelismo. 

 

 Sim, mas você pode perguntar: “O que é exatamente o „conteúdo‟ do Evangelho?” O maior 

evangelista da história, o Apóstolo Paulo, respondeu a esta pergunta em sua carta aos crentes em 
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Coríntios ao lembrá-los: “O Evangelho que lhes preguei”. (I 

Coríntios 15:1). Ele define para nós exatamente o sentido bíblico 

das “Boas Novas”: 

 

 Paulo usa quatro palavras chaves para esboçar o 

Evangelho para os crentes: 

 
1. Cristo MORREU         3.   Ele RESSUSCITOU 
2. Ele foi SEPULTADO  4.   Ele APARECEU 

  
 Em resumo a morte, sepultamento e ressurreição de 

Cristo ao pagar por nossos pecados é o Evangelho ou as Boas 

Novas sobre Jesus Cristo. O EvangeCube
®
  e este seminário de 

treinamento pretendem ajudá-lo a explanar precisamente a 

mensagem de salvação. E ajudá-lo também nos dois aspectos que 

talvez sejam os mais desafiantes do evangelismo pessoal: Iniciar 

uma conversa evangelística e confrontar uma pessoa com a 

necessidade de aceitar pessoalmente Cristo como Salvador.  

 

 Constantemente nós informamos às pessoas sobre Jesus, 

mas falhamos em não convidá-las a confiar em Jesus! Foi bem 

definido: 

 

  
INFORMAÇÃO sem Convite  =  INSTRUÇÃO (ENSINO) 
 
 
CONVITE  sem  Informação = EXORTAÇÃO 
 
 
INFORMAÇÃO +  CONVITE  = EVANGELISMO   
    
 
 Evangelismo é nosso objetivo imediato aqui. Mas, 

lembrem-se, discípulos maduros são o produto final. E glorificar 

a Deus com nossas vidas e nosso testemunho é o nosso propósito 

principal. 

 
 Permita que Deus o abençoe e o use como um 
arauto das Boas Novas! 
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O COMISSIONAMENTO PARA O EVANGELISMO 
Versículo chave: Atos 1:8 

 
 

 Jesus prometeu-nos isso uma vez: Dar-nos-ia  ALGUÉM, então nos transformaria EM 

ALGO! 

 

 

O “Alguém” a quem Jesus refere-se 

é ninguém menos que Deus o ESPIRITO SANTO. 

O Espírito Santo é nossa fonte de PODER e 

nosso PARCEIRO  no evangelismo. 

 

Jesus disse, vocês SERÂO minhas ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Ser uma testemunha de Cristo não é uma OPÇÃO – 

Jesus diz que nós somos Suas testemunhas! 

 

Qual é o PAPEL de uma testemunha em uma corte ? 

A testemunha dá um testemunho ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ sobre... 

EXPERIÊNCIAS, observações e opiniões. 

Uma testemunha não é o juiz ou o Júri, 

Uma testemunha não é o PROMOTOR ou Defensor, 

a boa testemunha não DISCUTE o caso, 

Mas a boa testemunha fornece declarações confiáveis e honestas 

sobre os FATOS como realmente aconteceram. 

  

Jesus diz que nós somos Suas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. 

Deus não estabeleceu limites na terra para testificarmos sobre Seu Filho. Seu testemunho começa 

em CASA, na sua própria comunidade e extende-se pela terra através das pessoas que você tem 

contato. 

 

Mas seu testemunho se estende também a diferentes ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___. 

até mesmo a LUGARES diferentes. 

 

Você terá sucesso como testemunha de Jesus sempre que você fielmente contar aos outros os fatos 

de como Deus SALVOU e MUDOU sua própria vida e então apresentar claramente a eles as BOAS 

NOVAS da Bíblia sobre Jesus: MORTE, SEPULTAMENTO e RESSURREIÇÃO! 
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COMO ESCREVER SEU TESTEMUNHO PESSOAL 
 
Testemunho exemplo 

 

Use este testemunho como guia para escrever o seu. 

 
 Olá, meu nome é Joe Decitizen. 

 Eu moro na cidade de Dallas, Texas, nos Estados Unidos. 

 Antes de seguir Jesus, Eu tentei tornar-me feliz ganhando dinheiro, indo a festas e vivendo 

à minha maneira. Mas essas coisas só me trouxeram vazio ao meu coração. Eu sabia que estava 

pecando contra Deus. 

 

 Eu entendi que precisava que Deus me salvasse dos meus pecados. 

 

 (Como me tornei um cristão) Então alguns amigos me mostraram que a Bíblia diz que 

Deus nos amou tanto que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz para pagar pelos nossos 

pecados.  Jesus foi sepultado, e depois de três dias Deus o ressuscitou dos mortos. A Bíblia diz que 

aqueles que crêem em Jesus para perdoar os seus pecados terão a vida eterna com Deus.  

 De modo que um dia, eu pedi a Deus para perdoar todos os meus pecados através de Jesus, 

e depositei minha confiança somente em Jesus. 

 

 Hoje minha vida como um cristão é cheia de alegria, paz e propósitos. Eu sei que Deus me 

ama e me perdoou. O melhor de tudo, eu sei que tenho a vida eterna com Deus. 

 

 Você gostaria de saber como pode ter a vida eterna com Deus? 

 

Pontos chaves para lembrar quando escrever seu testemunho pessoal 

 

 Antes de seguir Cristo: Seja genérico sobre a sua vida antes de Cristo. Você não quer que o 

ouvinte reviva seu pecado. Descrever sentimentos pode ajudar (ex: dor, solidão, vazio, incerteza da 

eternidade, etc.), Mas evite detalhes desnecessários sobre seus pecados. “Eu era um [ladrão / etc.]”, 

o ouvinte pode pensar: “Eu não sou tão mal – Eu não preciso de Cristo tanto quanto ele/ela 

precisa”. As descrições gerais dos pecados têm um impacto maior. Se você diz: “Eu fui rebelde e 

pecava todo o tempo”, então o ouvinte pode identificar-se pensando: “Aposto que ele/a era um 

ladrão como eu.” E finalmente, não gaste cinco minutos em seus pecados e apenas 30 segundos na 

salvação e na sua nova vida! 

 

 (Como me tornei um cristão): Tenha a certeza de que essa seção apresenta o Evangelho! 

Seu testemunho pode ser a única chance para alguém ouvi-lo! O evangelho é isso: nós somos 

pecadores e seremos salvos apenas quando depositarmos nossa fé em Cristo, que morreu por nossos 

pecados, foi sepultado e ressuscitou. As escrituras não dizem que seremos salvos por „andarmos no 

caminho estreito‟, ou „procurarmos Jesus em nossos corações‟, ou outro jargão do cristianismo. 

Seja claro: evite termos da igreja. 

 

 „Hoje minha vida como cristão é‟: Esta seção deve mostrar benefícios não problemas! Fale 

da alegria, paz e perdão que Jesus lhe deu – em vez de “desde que aceitei a Cristo eu não tive mais 

problemas”. Se você realmente precisar falar dos problemas, um melhor enfoque seria: “Depois que 

aceitei a Cristo, Ele sempre me dá força e paz, mesmo quando eu tenho problemas.” Mas nunca se 

estenda sobre os problemas. 
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COMO ESCREVER SEU TESTEMUNHO PESSOAL 
 
> Seu testemunho é uma ferramenta vital que você usará freqüentemente para compartilhar o 

evangelho. 

> Um testemunho preciso, que possa ser compartilhado em cinco minutos, ou menos, é o ideal.  

> Você pode expandir se for necessário e apropriado. 

> Por favor, leia o “TESTEMUNHO EXEMPLO” e as instruções para ajudá-lo. 

 

Olá, meu nome é: ________________________________________________________________ 

Eu vivo em: _____________________________________________________________________ 

Antes de seguir Jesus: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Eu percebi, precisava _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Como me tornei um cristão (inclua um RESUMO do Evangelho). _________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Hoje minha vida como cristão é_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Você gostaria de saber como pode ter a vida eterna com Deus? 
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ORAÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
O ALICERCE DO EVANGELISMO 
 
 
1. O ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ –  ore pela salvação dos perdidos. 

Versículo chave: Romanos 10:1 

 

2. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

– ore pela abertura de oportunidades para apresentar o Evangelho. 

Versículo chave: Colossenses 4:3 

 

 

3. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

– ore pela ousadia para aproveitar as oportunidades abertas. 

 Versículo chave: Atos 4:29-31 

 

 

4. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

– ore pela clareza na apresentação das Boas Novas sobre Jesus Cristo. 

 Versículo chave: Colossenses 4:4 

 

 

5. ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 – ore pelo rápido avanço do Evangelho. 

Versículo chave: II Tessalonicenses 3:1 
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APRESENTANDO O EVANGECUBE
® 

 
FIGURA 1 Frase Principal: Deus nos criou para sermos o objeto do Seu amor 

 

Deus é ___ ___ ___ ___ 

Versículo chave: I João 4:8,16 (aponte para a “Luz”) 
 

> Muitas palavras nas Escrituras descrevem o caráter de Deus: Luz, Puro, Santo, Criador, Pai. Mas 

a palavra poderosa que descreve Deus é a palavra amor. As palavras “Deus é Amor” são 

encontradas duas vezes no livro de I João (I João 4:8 e16) 

> Por causa desse amor, Deus criou o homem para ter um relacionamento com Ele. 

> Deus ama os homens. 

> Deus é perfeito e sem pecados. 

 
 

O homem está SEPARADO de Deus pelos ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Versículo chave: Romanos 3:23. 
 
 
Mostre “o homem no pecado” separado de “Deus”. (Separe o EvangeCube®

  
aproximadamente 25mm para mostrar a abertura entre o homem e Deus). 
> Cite Romanos 3:23 : “pois todos pecaram e estão destituídos da Glória de 

Deus,” 

 > Esta figura (Aponte para “o homem”) representa todas as pessoas – como 

você e eu. 

> A escuridão representa nossos pecados. 

> Pecado é tudo aquilo que fazemos que Deus nos disse para não fazer. 

> A Bíblia também nos diz que estamos sob o julgamento de Deus por causa 

dos nossos pecados: “Pois o salário do pecado é a morte...” (Romanos 6:23a),o 

que significa morte física e também espiritual. 

> Portanto, os nossos pecados nos separam de Deus. (Separe o primeiro painel 

do EvangeCube 
®

  mostrando a separação entre Deus e o homem). 

> O Homem não pode cruzar este abismo causado pelos seus pecados. Isso é 

impossível. Se apropriado, use a ilustração de tentar saltar da Costa de 

Pernambuco para Fernando de Noronha. Alguns podem saltar um pouco mais 

longe do que outros, mas todos serão muito curtos. (O abismo é muito grande).

         

> Ainda assim, Deus ainda nos ama e deseja ter um relacionamento conosco. 

> Entretanto, nossos pecados precisam ser removidos para que possamos ter a 

vida eterna com Deus. 

> Como o homem não pode ser bom o bastante, ou trabalhar duro o suficiente 

para chegar a Deus pelo seu próprio esforço, Deus veio ao homem na Pessoa de 

Jesus Cristo. 

Transição: Porque Deus nos amou, Ele enviou Seu Filho para morrer na 

cruz pagando pelos nossos pecados. (Enquanto diz isto abra o  

EvangeCube
®

  para Cristo na cruz). 
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APRESENTANDO O EVANGECUBE
® 

 

FIGURA 2 Frase Principal: Cristo morreu por causa dos nossos pecados!  
 

Cristo ___ ___ ___ ___ ___ ___ na CRUZ 

Versículo chave: Romanos 5:8 

Abra para “Cristo na Cruz” 
 

> Deus nos ama tanto que Ele enviou Seu único filho, Jesus Cristo, à terra como 

um homem para morrer na cruz para pagar pelos nossos pecados. “Mas Deus 

demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos 

pecadores”. (Romanos 5:8). 

> Quando Cristo morreu na cruz, a Bíblia diz que Ele carregou sobre Si os nossos 

pecados para pagar o preço por nós. “Ele mesmo levou em seu corpo os nossos 

pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça; 

por suas feridas vocês foram sarados”. (1 Pedro 2:24). 

> A Bíblia diz: “Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho Unigênito, para que todo o 

que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3:16). 

> Em outras palavras, Deus ainda nos ama apesar dos nossos pecados e Ele enviou Seu Filho, Jesus, 

para morrer na cruz para pagar pelos nossos pecados. 

 

Transição: De fato, a Bíblia nos diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. De acordo com 

as Escrituras (abra para a próxima figura). Ele foi sepultado... 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 Frase Principal: Jesus previu a Sua morte.  
 

Jesus foi __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ num túmulo. 

Versículo chave: I Coríntios 15:4 

Abra para “O túmulo” 
> Em diversas ocasiões Jesus tentou preparar Seus discípulos para 

o que iria acontecer. Falou-lhes repetidamente da chegada de sua 

morte. 

> Os homens sepultaram Jesus em um túmulo.  

> Eles rolaram uma pedra enorme na frente do túmulo. 

> Soldados romanos guardaram o túmulo com medo que os 

seguidores de Cristo roubassem Seu corpo para continuarem com a sua fama. 

 

Transição: Repita I Coríntios 15:3-4: “… Cristo morreu pelos pecados de 

acordo com as escrituras, esteve enterrado, [abra o EvangeCube
®
 para  a 

próxima figura], e ressuscitou ao terceiro dia”. 
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. 

APRESENTANDO O EVANGECUBE
® 

 
FIGURA 4 Frase Principal: Jesus previu sua ressurreição. 

 

Deus ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Jesus ao 

TERCEIRO DIA. 

Versículo chave: I Coríntios 15:4 

Abra para “Cristo ressuscitado”. 

 
> Jesus não disse aos seus discípulos apenas que morreria, também disse-lhes que ressuscitaria dos 

mortos ao terceiro dia. 

> Deus, o Pai, enviou um anjo para rolar a pedra. 

> Deus ressuscitou Jesus dos mortos 

> Jesus foi visto pelos Seus doze discípulos e centenas de seus seguidores. 

> Logo depois, Deus levou Jesus ao céu. 

> Esta é a prova final de que Jesus é quem ele disse ser, e fez o que disse que faria. 

> Isto prova que Jesus pagou pelos nossos pecados satisfazendo a Deus, e que Jesus derrotou o 

pecado, Satanás e a morte! 

> A ressurreição de Cristo é a esperança para o mundo. Todos os líderes e profetas religiosos em 

que muitas religiões foram fundadas estão mortos e enterrados. Apenas um, Jesus, levantou-se dos 

mortos e está vivo até hoje. 

 

Transição: Porque Jesus ressuscitou, ele providenciou uma ponte (abra para a próxima 

figura) entre o homem cheio de pecados e o Deus perfeito. 

 
 
 
 
FIGURA 5 Frase Principal: A cruz é a nossa ponte. 

 

CRISTO é a nossa única ___ ___ ___ ___ ___ para Deus  

Versículo chave: João 14:6 

Abra para “A ponte da cruz”. 
 

> Jesus cruzou o abismo, a separação entre Deus e o homem, através da cruz. 

Lembre-se, é impossível para o homem cruzar o abismo entre ele e  Deus, 

somente Deus pode vir ao homem e cruzar o abismo. 

> Jesus é o único caminho para podermos ir ao Deus Pai no céu (paraíso). 

> Jesus disse na Bíblia. “... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem 

ao Pai, a não ser por Mim”. (John 14:6). 

> Através de Jesus, e somente dEle, nós podemos ser perdoados de todos os 

nossos pecados e ter a vida eterna com Deus para sempre. (Use sua mão livre 

para ilustrar a travessia entre nós e Deus através da cruz de Jesus Cristo.) 

> Entretanto, apenas saber sobre estas coisas não é suficiente. Nós devemos 

escolher depositar nossa fé em Jesus – confiar  nEle para nos salvar dos nossos 

pecados.  

(vire para “A escolha”) 

> Se você não confiar em Jesus, seus pecados não serão removidos! 

 

Transição: Deus oferece-nos, agora, uma escolha (abra para a próxima 

figura). 
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APRESENTANDO O EVANGECUBE
® 

 
FIGURA 6 Frase Principal: Uma escolha entre a eternidade com ou sem 

Ele 

 

Você deve receber o ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

gratuito da vida eterna através da FÉ. 

Versículo chave: Efésios 2:8-9 

Abra para “Céu e inferno”. 

 
> Deus lhe oferece a salvação como um presente (pela graça). Como todo 

presente, você deve recebê-lo pessoalmente e usá-lo em seu beneficio. (Usando seu novo 

testamento ou o EvangeCube 
®
 estenda sua mão com o se oferecesse um presente, depois traga-as 

para o seu coração como se recebesse um presente. Você recebe o presente da vida eterna através 

da fé, ou confiando em Jesus e no que Ele fez por você na cruz. (Efésios 2:8-9). 

> A Bíblia diz que qualquer pessoa que creia em Jesus tem a vida eterna e não está condenada. Mas 

qualquer pessoa que não creia em Jesus já está condenada e a ira de Deus está sobre ela. (João 3:16, 

18,36). (Neste contexto, a palavra crer foi usada como confiar, entregar). 

> “Pois, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, 

nosso Senhor”. (Romanos 6:23). (Aponte para a parte de baixo do painel e depois a parte superior 

para ilustrar esse verso). 

>Que escolha você fará? 

>Você confiará em Jesus Cristo, que morreu para pagar por seus pecados, perdoando-os e lhe 

dando a vida eterna? (Aponte para o “céu”). 

> Ou você rejeitará Jesus Cristo e sofrerá a separação eterna de Deus e a punição pelos seus 

pecados no inferno? (Aponte para o “inferno”). 

> A Bíblia diz que a pergunta mais importante da vida é: “Onde passarei a eternidade, no céu ou no 

inferno?” A Bíblia responde que você precisa colocar sua fé em Jesus Cristo como o único caminho 

para ir ao céu. Somente Ele morreu para pagar pelos nossos pecados. 

> Você gostaria de saber que seus pecados estão perdoados e que você recebeu o presente da vida 

eterna? Você pode ter certeza de que você irá para o céu quando você morrer! 

> A Bíblia diz que você não tem que pensar em como ser salvo. Deus quer que você saiba como ser 

salvo dos seus pecados e ter a paz (tranqüilidade) no entendimento. “Escrevi-lhes estas coisas, a 

vocês que crêem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna.” (1 João 

5:13). 

 

Este é o seu convite para ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Jesus agora! 

Versículo chave: Romanos 10:9 
 

> A Bíblia diz: “Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que 

Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo”. (Romanos 10:9).  

> Você gostaria de receber o presente da vida eterna? 

> Eu posso ajudá-lo a orar a Deus. Lembre-se, o que importa não é repetir as palavras, mas sim a fé 

verdadeira em Jesus; Deus está olhando para o seu coração. 

> Você pode aceitar Jesus agora mesmo orando comigo. Alguém compartilhou comigo uma 

pequena oração que eu gostaria de compartilhar com você. 

> Você está pronto. Eu direi uma frase de cada vez e você pode repetir em voz alta. Lembre-se não 

são as palavras exatas, mas a atitude de nosso coração que Deus deseja.  (É importante que a pessoa 

ore em voz alta. Isto faz dele um participante e uma testemunha em sua experiência de salvação. 

Isto verbaliza o que está sentindo em seu coração. Ele provavelmente não sabe o que é orar). 
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APRESENTANDO O EVANGECUBE

® 

 

> Vamos orar. (use a oração modelo abaixo ou suas próprias palavras para conduzir a oração). 

 

A oração da fé: (pare quando indicado por /) 

“Deus, obrigado por me amar. / Eu confesso que tenho pecado contra Ti. / Eu acredito que Teu 

Filho, Jesus, / morreu na cruz / para pagar pelos meus pecados / e que o Senhor ressuscitou Jesus da 

morte. / Agora eu coloco minha fé somente em Jesus / para me perdoar / e me salvar dos meus 

pecados. / Eu confesso que Jesus é o Senhor! / Obrigado pelo presente a vida eterna. / Eu oro em 

nome de Jesus, / Amém.” 

 

 

Se a(s) pessoa(s) a quem você testemunhou rejeitou o Evangelho, então...  

 

a. Tente identificar e remover todos os ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ou, responda às 

suas PERGUNTAS. 

 

b. Se a pessoa persistir em dizer “NÃO” para Jesus, então agradeça-o pelo seu tempo. Incentive-o a 

pensar sobre a resposta bíblica para a pergunta mais importante da vida. Lembre-o de que ele pode 

___ ___ ___ ___ a Deus MAIS TARDE. 

(Lembre-o de não levar muito tempo – nenhum de nós tem uma garantia sobre amanhã). 

 

c. Sempre comunique a verdade em AMOR e GRAÇA. 

 

NOTA: Este pode ser o momento certo para apresentar o seu testemunho pessoal como uma outra 

forma de explicar porque esta decisão é importante, como é feita, e como um meio de tratar com a 

resistência. Use seu testemunho apenas quando você perceber desejo, junto com a relutância do 

indivíduo para orar.  O cuidado deve ser exercido para não distrair a pessoa que está pensando ou a 

prestes a dizer “Sim” para Jesus! Normalmente, sua melhor estratégia é ficar em silêncio por um 

momento, aguardando a resposta, enquanto o Espírito Santo fala ao coração da pessoa. 

 

Transição para o Follow-up 

 
Bem vindo ao Reino de Deus! Esta é a melhor decisão que você já fez. Esta decisão durará 

eternamente. Agora você é um crente em Cristo e recebeu o presente da vida eterna.  Mas 

você sabe o que realmente Deus quer de você? Não é somente uma oração, mas 

principalmente um relacionamento. (Use uma ilustração de um amigo que vem a ser o 

melhor amigo por causa do tempo que passam juntos.) Nós podemos desenvolver um 

relacionamento com Deus passando um tempo com Ele, além de agradecer pelo que Cristo 

fez na Cruz. Há algumas etapas básicas para seguir Jesus. Através deles dizemos obrigado 

a Deus pelo Seu amor e misericórdia.  
 

 

 

 

 



 

14                                                                                                     www.3resourcese.org 

  

 

REVISÃO PALAVRAS CHAVES, FRASES E VERSOS. 
 
 
 

FIGURA PALAVRA FRASE VERSÍCULO 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Oração: Romanos 10:9 
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COMO VOCÊ SABE QUE ESTÁ SALVO 
 
FIGURA 6 

 
Agora que você confiou em Cristo, a Bíblia diz que 
você se tornou um ___ ___ ___ ___ ___ de Deus! 
Versículo chave João 1:12 
 
> Se você, hoje, fez a opção de confiar em Jesus Cristo, aqui está o que a 

Bíblia diz sobre você: “Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu 

nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus”. 

(João 1:12) 

 

> Aponte para as mãos. Jesus também diz: “As minhas ovelhas ouvem a minha 

voz; eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais 

perecerão; ninguém as poderá arrancar das Minhas mãos”. 

(João 10:27-28) 

 

Uma vez que você confia em Jesus, você esta em Suas ___ ___ ___ ___ e Ele 

promete nunca deixá-lo!  

 

 

FIGURA 1 
 

Jesus promete que se você crer nEle, você irá passar da 

morte para a ___ ___ ___ ___! 

Versículo chave: João 5:24 

 
Restabelecendo o Relacionamento 

 

 

> Jesus disse também: “Eu lhes asseguro: Quem ouve a minha palavra e crê 

naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou 

da morte para a vida”. (João 5:24) Mostre como estamos novamente reunidos 

com Deus! 

> Enfatize outra vez que o crente que confia em Cristo, já passou da morte 

espiritual para a vida eterna com Ele e não está mais na escuridão, mas no reino 

de Deus. 
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FAZENDO DISCÍPULOS 
 
Apresentação dos cinco pontos para seguir a Cristo 

 

FIGURA 7 
 
A. ___ ___ ___ ___ constantemente 

Versículo chave:  

Filipenses 4:6-7 
 

Aponte para “a pessoa orando” 

 

 > Orando você pode agradecer e adorar a Deus, pedir Sua 

ajuda, confessar seus pecados, e abençoar outras pessoas. “Não 

andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e 

súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a 

Deus. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, 

guardará o coração e a mente de vocês em Cristo 

Jesus”.(Filipenses 4:6-7) 

 

B. Estude a ___ ___ ___ ___ ___ ___  diariamente.  

Versículo chave: 1 Pedro 2:2 
 

Aponte para “a Bíblia Aberta” 

 

> Comece pelo evangelho de João, e leia um capítulo a cada 

dia. Este é o alimento espiritual que todos os crentes, 

especialmente os novos, precisam para crescer. “Como 

crianças recém nascidas, desejem de coração o leite espiritual 

puro, para que por meio dele cresçam para a salvação.” 

(I Pedro 2:2). 

> Jesus diz que conhecer e obedecer os Seus ensinamentos  demonstra nosso 

amor por Ele. Respondeu Jesus: “Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. 

Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele.” (João 14:23). 
 

C. Encontre-se regularmente com OUTROS 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ . 

Versículo chave: Hebreus 10:25 

 
Aponte para “As mãos sendo apertadas” 

 

> Deus manda os cristãos se reunirem regularmente para adorar, orar, estudar a 

Bíblia e ajudar uns aos outros. “Não deixemos de reunir-nos como igreja, 

segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, 

ainda mais quando vocês vêm que se aproxima o Dia.” (Hebreus 10:25). 

> Encontrar-se com outros cristãos é importante para o seu crescimento. Através 

de sua igreja local você aprende mais sobre o que significa ser um discípulo de 

Cristo. Sua igreja lhe ensinará a Bíblia e muitas outras Visas importantes como o 

batismo do crente. 
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FAZENDO DISCÍPULOS 
 

D. ___ ___ ___ ___ ___ para outras pessoas das BOAS 

NOVAS sobre Jesus Cristo. 

Versículo chave: Marcos 16:15 
 

Aponte para “O Globo” 

 

> Deus quer que contemos aos outros como receber a vida eterna com Ele através da fé em Jesus 

para salvá-los dos pecados. “E disse-lhes: „Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as 

pessoas‟.” (Marcos 16:15 ). 

> Agora você sabe o suficiente para falar a outras pessoas sobre Jesus. Você pode usar essa 

ferramenta (EVANGECUBE
®
), ou simplesmente sua Bíblia e testemunhar para as pessoas. Jesus 

promete que quando cremos nEle, temos o Espírito Santo para nos guiar e encher. O Espírito Santo 

ajudará você a ser uma testemunha de Cristo. 

 

E. AME A DEUS com todo o seu coração e ao seu 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ como a si mesmo!  

Versículo chave: Mateus 22:36-40 
 

Aponte para “O coração” 

 

> Jesus disse que tudo o que precisamos realmente saber para viver corretamente diante de Deus e 

tranquilamente com outras pessoas está resumido no mandamento do amor. Jesus chamou-o de “o 

grande mandamento”. 

> Ele diz que verdadeira essência de viver para Deus e seguir a Jesus é encontrada nessas palavras: 

“Respondeu Jesus: “ „Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de 

todo o seu entendimento‟. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: 

„Ame o seu próximo como a si mesmo‟.” (Mateus 22:37-39). 

> Apenas imagine como sua vida será maravilhosa quando você viver de acordo com o grande 

mandamento de Jesus. E, apenas imagine como seu mundo PODERÁ ser maravilhoso, se todas as 

pessoas que você conhece viverem como Jesus quer que vivamos. 

> Agora, você é RESPONSÁVEL por dizer a eles como podem ter a vida eterna. 

> Por favor, compartilhe essas Boas Novas sobre Jesus Cristo que você está descobrindo hoje com 

outras pessoas – com todas as PESSOAS, em toda parte! 

 

 

 

Apenas imagine como sua vida será maravilhosa quando você viver de acordo com o grande 

mandamento de Jesus. E apenas imagine, como seu mundo PODERÁ ser maravilhoso, se todas as 

pessoas que você conhece viverem da maneira que Jesus quer que vivamos? 

 

 

 

Agora, você é ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ por dizer a eles como podem 

ter a vida Eterna. 
Por favor, compartilhe essas Boas Novas sobre Jesus Cristo que você está descobrindo hoje com 

outras pessoas – com todas as PESSOAS, em toda parte! 
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CHECKLIST DO EVANGELISTA 

 

 

1. Orar pelas seguintes causas: 

 > Incrédulos e desviados 

 > Oportunidades 

 > Ousadia 

 > Objetividade 

 > Pelo avanço do Evangelho 

 

2. Evangelizem de dois em dois. Pratique com o EvangeCube
®

  apresentando um ao outro todas as 

partes da apresentação do Evangelho pelo menos uma vez. 

 

3. Os evangelistas terão uma hora para sair na vizinhança e apresentar o Evangelho através do 

EvangeCube
®

  a pelo menos uma pessoa. 

 

4. Evangelistas devem enviar periodicamente relatórios a uma equipe designada. Cada um deve 

completar um Relatório de teste de Campo e é encorajado a assinar o Compromisso para usar o 

EvangeCube
®
 no evangelismo e para fazer discípulos. 

 

5. Trainees são dedicados ao trabalho de cumprir a Grande Comissão por :  

 a. Ler O DESAFIO 

 b. Apresentação dos Certificados Individuais e da Igreja 

 c. Grupos de Orações. 
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O DESAFIO DO EVANGECUBE
®

  

 

Parabéns! 

 
Você acabou de terminar o treinamento de evangelismo e discipulado sucinto, mas completamente 

Bíblico. Foram-lhe fornecidos materiais, treinamento teórico e prático em campo. Foi colocada em 

suas mãos uma ferramenta poderosa para compartilhar o Evangelho com outros e então levá-los a 

ser novos crentes. Você tem quase tudo que precisa para ser uma testemunha bem sucedida e um 

“fazedor de discípulos” de Cristo. 

 

Veja, Deus já havia providenciado quase tudo que você precisa – mesmo antes de terminar este 

curso! Já possue a Bíblia e o Espírito Santo habitando em você. Já tem conhecimento do Evangelho 

e a experiência com a graça e misericórdia de Deus na pessoa de Seu filho, Jesus Cristo. Você 

realmente já tem tudo que precisa para ser verdadeiramente um ganhador de almas.  

 

Então, o que está faltando, você pergunta? Apenas uma coisa. E esta é a única coisa que Deus pede 

para você. E na verdade, este é o único ingrediente que somente você pode fornecer. 

 

Qual é o único ingrediente ausente no seu sucesso como evangelista? Obediência! 

 

Deus pede que você forneça somente um elemento chave neste processo e esse elemento é a sua 

fidelidade ou obediência. Depende de você compartilhar as Boas Novas em toda oportunidade que 

ele dará a você durante sua vida cristã. Ninguém mais fará isso por você. Ninguém mais pode. 

Então por favor, seja obediente ao chamado e liderança do Espírito Santo. 

 

Deus quer que você faça parte do Seu trabalho e do Seu plano para a humanidade. Ele quer que 

você experimente a incrível bênção de compartilhar o Evangelho e fazer discípulos. Ele quer que 

você chegue no céu um dia com uma mansão cheia de recompensas te esperando. Ele quer que você 

tenha a eterna alegria e comunhão com todas aquelas almas que você trouxe para o Reino de Deus. 

Isso é igualmente verdadeiro para a sua igreja. Todos vocês, como igreja, têm uma responsabilidade 

com Deus e com Sua palavra. Você foi enviado neste mundo para ser Seu farol, Sua testemunha 

para todas as pessoas em toda a parte. A Grande Comissão foi dada a você. Você deve fazer 

discípulos entre todas as nações! 

 

EvangeCube
®
 está pronto para ajudá-lo nesta nobre tarefa. 

Nós estamos comprometidos com a igreja local. Nossa visão 

é ver a igreja plantando movimentos que se espalhem como 

fogo selvagem por cada nação na face da terra – de modo 

que cada pessoa viva tenha uma oportunidade de ouvir o 

Evangelho e lhe seja ensinado as coisas que Cristo nos 

ordenou. 

 

Nós existimos para que haja uma igreja plantada em cada bairro do mundo. Nós existimos como 

organização para ajudar você a mobilizar seu povo e plantar mais igrejas. 

 

É nosso privilégio servir você e sua igreja. Por favor, convide-nos se nós pudermos ajudá-los a 

iniciar um movimento de plantação de igrejas em sua Jerusalém ou Judéia. Considere unir-se com 

outras igrejas, através do EvangeCube
®
, para espalhar esse movimento dentro da sua Samaria e sim,  

até os confins da terra. É uma alegria para nós poder servi-los para alcançar a comunidade ao seu 

redor com as Boas Novas sobre Jesus Cristo. Nós esperamos com prazer que venhamos a 

estabelecer uma parceria na divulgação do Evangelho para que juntos alcancemos novos horizontes 

na expansão do Reino de Deus. 
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101 MANEIRAS DE USAR SEU EVANGECUBE
® 

 
Usos sugeridos (Informe-nos sobre novas e criativas maneiras que Deus lhe usar  
para compartilhar seu EvangeCube ® ). 
 

1. Apresente ao seu conjuge. 

2. Apresente às suas crianças. 

3. Apresente aos seus pais. 

4. Apresente aos seus irmãos e irmãs. 

5. Apresente aos seus avós. 

6. Apresente aos seus tios e tias. 

7. Apresente aos seus primos. 

8. Apresente aos seus outros parentes. 

9. Apresente ao seu pastor. 

10. Apresente à sua sala da escola dominical. 

11. Apresente ao seu chefe. 

12. Apresente aos seus colegas de trabalho. 

13. Apresente aos seus clientes e fornecedores. 

14. Apresente aos seus amigos. 

15. Apresente aos seus vizinhos. 

16. Apresente aos seus antigos vizinhos. 

17. Apresente aos seus colegas de academia. 

18.  Apresente às pessoas que receber em sua 

casa. 

19. Apresente ao seu médico. 

20. Apresente ao seu dentista. 

21. Apresente ao seu farmacêutico. 

22. Apresente ao seu ortodondista. 

23. Apresente ao seu oftalmologista. 

24. Apresente aos seus colegas de sala. 

25. Apresente aos seus colegas de time. 

26. Apresente ao seu técnico. 

27. Apresente ao seu professor (a). 

28. Apresente ao seu diretor. 

29. Apresente ao seu veterinário. 

30. Apresente ao seu advogado. 

31. Apresente ao seu contador. 

32. Apresente ao seu gerente do banco. 

33. Apresente ao seu corretor. 

34. Apresente ao seu agente de seguros. 

35. Apresente aos donos de Livrarias 

Evangélicas. 

36. Apresente ao seu barbeiro. 

37. Apresente ao seu cabeleireiro (a). 

38. Apresente a sua manicure. 

39. Apresente ao seu professor da academia. 

40. Apresente ao seu garçom. 

41. Apresente ao seu pedreiro. 

42. Apresente ao seu encanador. 

43. Apresente ao seu jardineiro. 

44. Apresente à sua babá. 

45. Apresente aos balconistas da padaria. 

46. Apresente para o pessoal da lavanderia. 

47. Apresente ao seu revelador de fotos. 

48. Apresente ao seu mecânico. 

49. Apresente ao seu exterminador de insetos. 

50. Apresente aos lavadores de carro. 

51. Apresente aos entregadores de pizza. 

52. Apresente aos vendedores de porta em 

porta. 

53. Apresente às pessoas que estejam sentadas 

ao seu lado nos ônibus ou aviões. 

54. Apresente ao pessoal da ferrovia. 

55. Apresente ao seu porteiro. 

56. Apresente aos motoristas presos (no 

trânsito). 

57. Apresente às pessoas desabrigadas. 

58. Apresente aos policiais. 

59. Apresente aos bombeiros. 

60. Apresente aos enfermeiros (as).  

61. Apresente nas reuniões de família ou 

piqueniques. 

62. Apresente aos aposentados próximos a sua 

casa. 

63. Apresente no hospital. 

64. Apresente no Albergue. 

65. Apresente na cadeia 

66. Apresente no orfanato. 

67. Apresente no clube de campo. 

68. Apresente no clube de negócios. 

69. Apresente no posto de saúde. 

70. Apresente no clube de cartas. 

71. Apresente nas aulas de bordado. 

72. Apresente na festa de Natal. 

73. Apresente nas festas de aniversário. 

74. Apresente na festa de Ano Novo. 

75. Apresente nos jantares. 

76. Apresente nas reuniões de produtos 

caseiros. 

77. Apresente na feira. 

78. Apresente no parque. 

79. Apresente na fila do cinema. 

80. Apresente nos eventos esportivos. 

81. Apresente no ponto de ônibus. 

82. Apresente em salas de espera 

83. Dê como presente de Natal. 

84. Dê como presente de aniversário. 

85. Dê de presente em festas. 

86. Dê a um amigo de trabalho. 

87. Dê como um brinde com seu cartão de 

visitas. 

88. Use como prêmio a ser dado gratuitamente 

em eventos relacionados a evangelismo 

89. Dê a uma família necessitada junto com 

roupas e mantimentos.  

90. Dê às pessoas depois de lhes fazer um 

favor. 

91. Dê às pessoas que lhe fizeram um favor. 

92. Dê como uma forma de agradecimentos. 

93. Dê como lembrança. 

94. Sempre tenha um com você – em sua pasta, 

mochila, bolsa ou automóvel. 

95. Mantenha um visível em sua mesa no 

trabalho ou na escola, ou na mesa de casa. 

96. Use a versão chaveiro. 

97. Pendure em sua mochila. 

98. Pendure no espelho retrovisor. 

99. Use-o de porta em porta  

100. Use-o no shopping center 

101. Use-o em uma viagem missionária 



Material Suplementar 
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USO EFICAZ DO SEU EVANGECUBE
® 

 
Três maneiras para maximizar o EvangeCube ® 
 
 

1. Mostre seu EvangeCube 
®
 às pessoas perdidas que você 

conhece ou encontrar. 

2. Dê os folhetos EvangeCube 
®
 para as pessoas perdidas a 

quem você mostrou o EvangeCube 
®
. 

3. Equipe cristãos estratégicos, como médicos, dentistas e 

professores, para apresentar o EvangeCube 
®
. 

a. Dê-lhes um  EvangeCube 
®
 e alguns folhetos. 

b. Ensine-os a usar o EvangeCube 
®
 eficazmente. 

 

 

Princípios para lembrar sobre o uso do seu EvangeCube 
®     

 

 

1. Ore por oportunidades para usar o EvangeCube
®
 

2. Leve-o sempre com você 

3. Mantenha-o visível. 

4. Utilize este “quebra-cabeças” (novidade) para atrair as 

pessoas e ganhar sua atenção. 

5. Ganhe uma oportunidade de apresentar o EvangeCube
® 

fazendo um favor ou serviço para alguém.  

6. Aproveite as longas esperas como em salas de recepção 

de consultórios, de embarques e desembarques, vôos e viagens. 

7. Conversas casuais no almoço, piqueniques, eventos esportivos, barbearias ou reuniões de 

condomínio. 
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RELATÓRIO DE TESTE DO CAMPO 
 
Nome: _______________________________________________________ Idade: ____________ 

Endereço: _______________________________________________________________________ 

Cidade: ________________________  Estado:____________________ CEP: ____________-___ 

Telefone: _________________________________ E-mail: _______________________________ 

Como ficou sabendo do treinamento?    ____Igreja ____Amigo ____E-mail ____Site ____Rádio 

Seu Treinador: ___________________________________________________________________ 

Igreja onde foi treinado: ___________________________________________________________ 

Igreja que você freqüenta: __________________________________________________________ 

Você saiu e apresentou o Evangelho? Sim / Não 

Se sim, descreva a área onde você foi e evangelizou: ____________________________________ 

Quantas apresentações você fez? _____________________________________________________ 

Quantas profissões de fé em Jesus Cristo você vivenciou? _________________________________ 

Você foi desafiado a fazer um compromisso de fé para compartilhar o Evangelho? Sim / Não 

Você aceitou? 

Se não, por quê? __________________________________________________________________ 

Se sim, quando e onde? ____________________________________________________________ 

Você recomendaria esse treinamento a um amigo? Sim / No 

Se não, por quê? __________________________________________________________________ 

Quais são suas sugestões e críticas sobre o EvangeCube
®
 e/ou O Seminário de Treinamento do 

EvangeCube
®
? 

________________________________________________________________________________ 

Quais recomendações, se existirem, você faria para melhorar o treinamento? __________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
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VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

“pois todos pecaram e 

estão destituídos da 

glória de Deus” Rm 

3:23 

 

 

 

 

 

“Mas Deus 

demonstra seu amor 

por nós: Cristo 

morreu em nosso 

favor quando ainda 

éramos pecadores.” 

Rm 5:8 

 

 

 

 

“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 
 

 

Jesus Ressuscitou! 

 

“foi sepultado e 

ressuscitou no 

terceiro dia, segundo 

as Escrituras,” I Cor 

14:4 

  

 
    

     
 

 

“Respondeu Jesus: 

“Eu sou o caminho, a 

verdade e a vida. 

Ninguém vem ao Pai, 

a não ser por mim.” 

João 14:6 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

“Pois vocês são 

salvos pela graça, por 

meio da fé, e isto não 

vem de vocês, é dom 

de Deus; 
 

não por 

obras, para que 

ninguém se glorie.” 

Ef 2:8,9 

 

Em parceria com EDITORA ELIM 
Folhetos, materiais para evangelismo e recursos grátis em: 
www.editoraelim.com.br   (21) 2415-7923 
 
 


