Projeto IDE
IDE–– Sementinhas da
Multiplicação

Passos para ser um
Evangelista de Crianças
•Decidir viver uma vida diferente;
•Conhecer a linguagem das crianças;
•Adequar sua linguagem ao nível da criança;
•Ser sensível as limitações e características de cada fase da criança;
•Ser ousado e verdadeiro;
•Colocar em prática toda sua criatividade;
•Estar sempre pronto a mudar de estratégia, mas nunca de alvo;
•Ser um bom ouvinte;
•Ser como criança;
•Conhecer a Palavra e ensinaensina-la de maneira prática , contextualizando
de acordo com o entendimento da criança;
•Ver a criança como um Instrumento Vivo de Deus e para Deus;
•Estar disposto a ir onde outros não irão;

Atitudes que fazem toda diferença
•
•
•
•

Igreja;
Estar atento e obedecer aos
Comandos de Deus;
Nunca sair da posição em
Deus ;

•
1.
2.
3.
4.

Vencer as nossas resistências;

•
1.
2.

• Ter Visão
1. Almas
(estilo,temperamento,necessidade)
2. Território(cultural,espiritual)
3. Reino (Deus,Homem,Satanás)
4. Percepção dos acontecimentos

3.
4.
•
1.
2.
3.
4.

Ter Ação
Ousadia(coragem)
Comandos(Deus,lideranças)
Atitudes baseadas na Palavra e na Fé
Prudência(bom-senso,agir com
calma,moderação)
Emoção
Compaixão,misericórdia
Ser inconformado com o destino das
almas sem Jesus
Alegria( da Salvação/ nosso nome
está no Livro da Vida )
Motivação
Intelecto
Identidade
Raciocínio ( a ponto de crer no
sobrenatural)
Testar os espíritos p/ver de onde eles
provem
Usar o conhecimento da Palavra

O que DEVO fazer no Evangelismo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Denunciar o pecado
Anunciar o Dia do Senhor
Comunicar que há esperança em Jesus Cristo(plano da Salvação)
Amar as Almas
Ouvir mais que falar
Falar segundo a instrução do Espírito de Deus e da Palavra
Falar e agir com motivação
Ser sincero
Testemunhar suas experiências
Sair das formatações
Fundamentar seus argumentos na Palavra
Curar os enfermos
Ressuscitar os mortos
Expulsar os demônios
Fazer tudo que Deus mandar
Ser perseverante e paciente
Viver o que prega
Viver em paz e levar a Paz

O que NÃO devo fazer no
Evangelismo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrar em discussão
Perder a paciência
Acusar o pecador
Desfazer das conquistas de outrem
Se mostrar ou se sentir superior
Usar linguagem inadequada (incompreensível)
Impor o Evangelho
Induzir alguém a confessar Jesus
Ameaçar o pecador
Prometer coisas como:Você nunca mais vai sofrer!!!
Dizer coisas que Deus não disse
Dar mau testemunho
Falar mal do próximo ou de outras religiões
Fofocar e Mentir
Se alegrar com a desgraça do outro

Coisas que precisamos saber:
•

Unção e Poder – vem naturalmente quando praticamos a vontade de Deus;

•

Ir de Dois em Dois- É importante considerar a companhia na
evangelização;

•

Todos precisamos de uma cobertura espiritual;

•

É essencial o Jejum e a Oração e a liberação do Perdão;

•

Devemos ter cuidado;

1.
2.
3.
4.
5.

Ataques(mente,físico,espiritual)
Aproximações estranhas(lembre-se satanás age de forma sutil)
Intenções e motivações erradas
Empolgação demasiada/desequilíbrio emocional
ameaças

Quais as formas de Evangelismo
que temos disponível?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Células
Cartas/convites especiais
Eventos/aniversários/festinhas
TV (Filmes,
Propagandas,programa infantil
cristão)
Músicas (CD e outras)
DVD
Teatro
Pregação da Palavra
(convencional)
Danças
Brincadeiras
Literatura infantil cristã(
gibis,revistas,livros etc.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arte
Amor
Rede
Telefone
Escolas( programa de
Voluntariado)
Visitas a Hospitais(programa de
Capelania)
Internet
(ORKUT,MSM,Comunidades)
Campanhas de oração
(Duplas/ore com alguém)
Conduta/caráter/educação
Meios de transporte
Áreas de lazer
Outros...

Idades que as Pessoas se
Convertem
1% são salvas antes dos 4 anos
85%são salvas entre 4 e 14 anos
10% são salvas entre 15 e 30 anos
4% são salvas depois dos 30 anos
(Dados extraídos da BRMC/APECBRMC/APEC-1054)

Passos para levar uma criança a Jesus
• Mostrar a necessidade da salvação(todos somos
pecadores)
• Apresentar o Plano de Salvação
• Fazer o apelo,conscientizando a criança sobre o livrearbítrio (apropriação da salvação)

As cinco coisas Mais importantes para
ser um Evangelista de Crianças
1.

Ter uma experiência e uma comunhão pessoal com
Deus
Se ainda não tem, busque-a . É de vital importância tal
experiência e a comunhão, pois ela gera em nós convicção e faz
com que tenhamos os alvos de Deus bem estabelecidos.Ela
distingue nossa identidade. Ex; da Bíblia:
Abraão,Moisés,Paulo,Pedro ...

2.

Saber distinguir as três vozes (Deus, homem,
satanás)
Muitas pessoas arriscam-se a evangelizar sem discernir a qual
comando está seguindo e acabam se expondo e até cometendo
erros enormes e até irreparáveis. Ex; da Bíblia: Paulo, Jesus (em
relação a Pedro), Maria, Elias...

3.

4.

5.

Estar disposto a Obedecer
Nem sempre conseguimos ser obedientes como deveríamos, mas
o desejo de acertar é considerado por Deus como uma virtude.O
Senhor conhece nossa essência e sabe quando queremos acertar
e envia o seu Espírito para ser nosso auxiliador
Estabelecer Motivações corretas
Antes de fazer qualquer movimento para Deus, é bom que
sondemos nosso coração e vejamos,porque estamos fazendo
isso? Para quem? Isso é da vontade de Deus? (è bom que
provemos os espíritos para ver de onde eles vem)
Utilizar o termômetro de Deus (Paz)
Deus deixou para nós uma maneira muito especial para sabermos
se essa é a vontade de Deus. A paz é esse termômetro. É
impossível pecar em paz, e fazer algo fora da vontade de Deus em
paz.Se alguma coisa está incomodando é hora de
parar,orar,esperar.
O Nosso Deus não nos deixará sem resposta.

Como definir Criatividade?
• A Criatividade é o processo de apresentar
um problema à mente com clareza e logo
inventar uma idéia,conceito,noção ou
esquema segundo linhas novas ou não
convencional.A criatividade é, então,o
resultado de uma combinação de
processo ou tributos que são novos para o
criador. Conduta criadora.

Você é um instrumento poderoso
nas mãos de Deus.
• Use o que Deus colocou em você!
Boa Colheita!!!!!!!!

Com carinho
Cris

