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Em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada 
Este livro vai ajudar você a saber mais sobre as 
atividades do pastor e do líder na igreja local. 
Em caso de dúvida ou discordância doutrinária, 
prevalece o que está escrito na Bíblia, que é 
a verdadeira fonte de conhecimento de Deus. 
 
 
Citação de Textos Bíblicos  
Os textos bíblicos foram extraídos da Bíblia Sagrada, 
edição Revista e Corrigida. 
Quando se utilizou a edição Revista e Atualizada, 
na referência consta a indicação RA. 
Ambas as Bíblias são editadas pela Sociedade 
Bíblica do Brasil. 
Para destaque, algumas palavras dos versículos 
foram sublinhadas. 
 
 
Sobre o Autor 
Rubens Postigo tem o seu ministério dedicado à 
evangelização. Desde 1995 é diretor da Missão ABS 
Vida. Também é autor dos livros “Manual de 
Evangelismo Pessoal”, “Manual da Vida”, “Livro do 
Adolescente Vencedor” e “Criança Amiga de Deus” e 
de uma coleção de 19 folhetos para evangelização de 
adultos, jovens e crianças. 
 
 
Conheça os recursos oferecidos pela ABS Vida 
Veja informações sobre sites de evangelismo, cursos e 
material de evangelismo nas páginas 53 e 54. 

Informações 
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Sobre a Missão ABS Vida 
O autor Rubens Postigo é diretor da Missão ABS Vida. 
A ABS Vida é uma missão evangélica, brasileira, que 
serve a Jesus em comunhão com igrejas evangélicas 
tradicionais e pentecostais.  
A ABS Vida tem como missão: 

• anunciar o Evangelho do Senhor Jesus,  
• incentivar a evangelização e 
• apoiar de forma prática os evangelizadores.   

 
ABS Vida 
Agência Evangélica de Busca e Salvação 
www.absvida.com.br 
Fone: (11) 2910-0679 -  São Paulo - SP 
Quem Ama Evangeliza 

Copyright 2017 Rubens Postigo 
Todos os direitos reservados 

Este livro pode ser copiado e livremente distribuído desde 
que seja citada a fonte e que dele não se faça uso comercial. 

Postigo, Rubens 
     Manual para Líderes de Igreja: uma ajuda para pastores e 
líderes /  Rubens Postigo. - São Paulo, 2017. 
     56pp.; 15x21cm         
 

     ISBN 978-85-911365-4-4 
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5. Rubens Postigo I. Título.                          

      CDD-220 

Manual para Líderes de Igreja    5 

 

 

 
 
 
Seja bem-vindo ao Curso para Líderes de Igreja. 
Este curso utiliza como material de estudo o livro  
Manual para Líderes de Igreja.  
Cada capítulo do livro é uma lição de estudo.  
Com certeza este curso vai lhe ajudar bastante. 
 
Como estudar 
• Reserve um tempo diário para estudar, 
• Estude em local e horário sem interferências, 
• Estude uma lição de cada vez, 
• Procure na Bíblia e leia: 

• os versículos indicados na lição 
• o texto antes e depois desses versículos. 

• Leia também outros trechos da Bíblia que tratem do 
mesmo assunto 

• Responda as questões indicadas ao final de cada lição 
• Marque a resposta certa com X 
• Faça isso em todas as lições 
 
Importante 
O prazo máximo para concluir o curso é 90 dias. 
Depois da última lição, veja as “Intruções Finais” de como 
enviar as respostas. 
Estude com atenção para aproveitar bem o curso e para 
responder corretamente a todas as questões. 
 
Contamos com você até o final do Curso! 
 
Deus o abençoe grandemente! 
 
Missão ABS Vida 

Instruções Iniciais do Curso 
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Clareava o dia numa praia do Mar da Galileia. Alguns 

pescadores retornavam sem nada apanharem. Pedro, um 
deles, não sabia, mas um Mestre o esperava na praia, e com 
Ele uma prova. 
 

Nessa prova, Pedro respondeu a três perguntas. Em 
todas as respostas, a confissão de amor ao Mestre e 
Salvador Jesus. Aprovado, Pedro recebeu as ovelhas do 
Senhor Jesus para delas cuidar.  
 

Ainda hoje, essa tem sido a marca dos verdadeiros 
discípulos de Jesus: o amor a Jesus. 
 

Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu 
Filho Jesus (João 3:16). Jesus amou os que nele creem e deu 
a sua vida por eles (João 15:13). O Espírito Santo derrama o 
amor de Deus no coração dos salvos (Romanos 5:5). 
 

O mundo necessita do amor de Deus.  
 

Para socorrer este mundo tão carente, o amor de Deus 
precisa estar presente na vida dos que servem a Jesus, dos 
que anunciam o Evangelho e dos que pastoreiam as ovelhas 
amadas de Jesus! 
  

Este Manual foi escrito para ajudar pastores e líderes 
que amam a Jesus e querem oferecer o melhor para Ele, 
servindo-o na igreja local ou na plantação de igrejas novas. 
  
 

No amor de Deus, 
 

Rubens Postigo 

Para Pastores e Líderes 
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 No conceito bíblico, a palavra “igreja” é usada para 
representar as pessoas salvas pela fé em Jesus Cristo. 
  
 Nesse sentido, ao usar essa palavra, podemos nos 
referir aos salvos que se reúnem no mesmo local (igreja 
local) e também aos salvos do mundo todo em todos os 
tempos (Igreja Invisível). 
 
 No entanto, a palavra “igreja”, no sentido de 
organização humana, também é usada para indicar o local 
físico das reuniões e o nome da organização religiosa. 
  
Igreja Local 
   
 Jesus disse que estaria presente numa reunião de duas 
ou três pessoas, se essa reunião fosse feita para Ele, veja: 
“Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu 
nome, aí estou eu no meio deles” (Mateus 18:20). 
  
 Sabemos que Jesus está presente na vida de cada 
crente, pois Ele disse que viria para fazer morada naqueles 
que obedecessem a sua palavra (João 14:23). 
  
 Mas, quando as pessoas se reúnem em nome de Jesus,  
Jesus também estará presente entre essas pessoas. 
  
 Então, quando as pessoas se reúnem em nome de 
Jesus, haverá também a bênção da igreja: a comunhão dos 
salvos entre si e a comunhão dos salvos com o Salvador 
Jesus. 
 
 

A Igreja de Jesus 
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Igreja Invisível 
 
 Desde o tempo dos apóstolos até nossos dias, muitas 
pessoas já se reuniram, e muitas outras ainda se reúnem, 
formando uma igreja local. 
 
 Juntando-se as pessoas salvas de todos os lugares do 
mundo em todos os tempos, temos, então, a Igreja Invisível 
do Senhor Jesus Cristo.  
 
 Aos que já partiram, chamamos de Igreja Triunfante. 
Aos que ainda vivem, chamamos de Igreja Militante. 
 
 Assim, toda pessoa salva pela fé em Jesus faz parte: 

• da igreja local, quando participa de um grupo que 
se reúne em nome de Jesus no mesmo local 

• da Igreja Invisível, quando se juntam as pessoas 
salvas do mundo todo. 

 
Igreja de Jesus, Viva e Vencedora 
 
 Jesus disse sobre a sua Igreja: 
“Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não 
prevalecerão contra ela” (Mateus 16:18b). 
 
 A igreja local, grande ou pequena, pode mudar de 
endereço, sofrer com a saída de alguns membros, enfrentar 
dificuldades para crescer, ter dúvidas sobre usos e 
costumes, sentir falta de obreiros dedicados e passar por  
outras dificuldades. 
  
 Apesar disso tudo, a igreja local, como parte da Igreja 
Invisível do Salvador Jesus, sempre será Viva e Vitoriosa, 
muito valiosa para Deus.  
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 O cuidado de Jesus com sua igreja e o futuro que Ele 
tem reservado para ela foram revelados pelo Espírito Santo, 
por meio do Apóstolo Paulo: 
“Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador 
do corpo [...] Cristo amou a igreja e a si mesmo se 
entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a 
lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si 
mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa 
semelhante, mas santa e irrepreensível” (Efésios 5:23b-27). 
 
 Glória a Deus! Jesus amou a igreja e se entregou por 
ela, para a apresentar a si mesmo Igreja Gloriosa, Santa e 
Irrepreensível! 
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1– Ensino da Palavra de Deus  
 
  
 Há muitas atividades que a igreja local precisa 
realizar. Dentre essas atividades, deve ser destacado o 
ensino da Palavra de Deus. 
  
 Conhecer a Deus, como se aproximar de Deus, o que 
Deus espera do homem, o plano de salvação em Jesus, o 
juízo final, a eternidade na presença de Deus. 
  
 Estes assuntos precisam ser anunciados ao mundo que 
ainda não conhece a Cristo. 
  
 E mais, aqueles que aceitam a Jesus, e se tornam 
membros da igreja, também precisam crescer no 
conhecimento da Palavra de Deus. 
 
Vamos dizer ao mundo que Jesus é o Salvador 
  
 O mundo precisa conhecer a Deus, Jesus disse: 
“Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de 
Deus” (Mateus 22:29b). 
  
 Jesus, o Filho de Deus, veio trazer as boas novas de 
salvação para todas as pessoas. Jesus é o único caminho 
para o homem chegar a Deus.  
 
 Antes de subir ao céu, Jesus entregou aos seus 
discípulos a tarefa de anunciar o Evangelho.  
   
 Agora, os servos de Jesus se dedicam a essa nobre 
missão, que é levar a preciosa mensagem de salvação ao 
mundo.  
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 O homem pecador precisa ouvir a pregação do 
Evangelho. Reconhecendo que é um pecador, arrependido e 
crendo em Jesus, ele pode receber a salvação. 
 
 Levar a mensagem de salvação ao mundo é a melhor 
tarefa que alguém pode realizar nesta terra. Essa tarefa 
nunca pode ser esquecida pela liderança da igreja local. 
 
Vamos ensinar aos salvos a Palavra de Deus 
  
 Como um corpo vivo, o grupo de salvos em Jesus, 
formando uma igreja local, necessita de alimento, tal como 
Jesus disse: 
“Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra 
que sai da boca de Deus” (Mateus 4:4b). 
 
 A pessoa salva pela fé em Jesus vai continuar vivendo 
neste mundo, na mesma família humana, na mesma escola, 
no mesmo trabalho.  
 
 Para se manter firme na fé, para viver uma vida 
vitoriosa e para dar o seu testemunho ao mundo, a pessoa 
salva precisa ser sustentada pela Palavra de Deus. 
 
 Sabendo dessa verdade, o salmista pediu a Deus: 
“Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva”        
(Salmos 119:116a). 
 
 Para cada momento e para cada situação da vida 
humana, a Bíblia tem a orientação segura e abençoada. 
 
 O ensino da Palavra de Deus para as pessoas que já 
creem em Jesus é tarefa de grande necessidade. Essa tarefa 
nunca pode ser esquecida pela liderança da igreja local. 
 
 

 

Manual para Líderes de Igreja    13 

 

Como pregar a Palavra de Deus 
 
 Vamos falar da pregação expositiva. Neste tipo de 
mensagem, o pregador busca, num texto da Bíblia, o seu  
ponto principal e, então, desenvolve a pregação para 
esclarecer esse ponto.  
 
 O pregador, então, amplia o ponto principal desse 
texto, facilitando o entendimento e ajudando os ouvintes a 
reagirem positivamente diante desse conhecimento. 
 
 A pregação expositiva pode ser assim conduzida: 
 
Introdução: fase inicial da mensagem, quando o pregador 
apresenta motivos para despertar o interesse dos ouvintes, 
de modo que eles fiquem atentos durante a pregação. 
 
Leitura: leitura do texto bíblico, destacando o ponto 
principal do texto e da pregação. 
 
Exposição: explicação do texto lido, levando em conta a 
época e o lugar em que os fatos aconteceram, as pessoas 
que participaram dos fatos, como foram influenciadas etc. 
 
Aplicação: o valor do texto hoje, o que aprendemos desse 
texto, o que Deus espera que nós façamos, como podemos 
mudar nossas atitudes depois de conhecer esse assunto. 
 
 Em algumas pregações que despertam as pessoas para 
um compromisso, o pregador pode finalizar a mensagem 
com um convite e oração.  
 
 As pessoas podem ser chamadas para vir à frente ou, 
no caso de isto causar inibições, a oração pode ser feita 
com as pessoas nos seus lugares. 
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Cultos Públicos e Cultos Íntimos 
 
 Ao preparar a mensagem para o culto, devemos saber 
se o culto será público, quando se espera maior presença de 
visitantes, ou culto íntimo, quando a maioria ou a totalidade 
dos presentes será de membros da igreja. 
 
 Podemos utilizar a mesma mensagem, mas observar:  
No culto público: mais importância para as palavras de 
salvação, buscando alcançar o coração dos não crentes.  
No culto íntimo: mais importância ao ensino, pensando em 
firmar a fé e o testemunho dos membros da igreja. 
 
 Devemos estar atentos ao andamento do culto, 
cuidando para que outras atividades não avancem muito e 
diminuam o tempo da pregação da Palavra. O tempo para a 
mensagem pode variar de 20 até 40 minutos. 
 
Pregação, Espírito Santo e Poder 
 
 Na preparação da mensagem, o pregador deve buscar 
a direção de Deus, sendo fiel à sua Palavra. Os discursos 
humanos podem distrair, mas não edificam espiritualmente 
a igreja de Jesus. 
 
 Além de fiel à Palavra, o pregador também deve 
manter-se sempre humilde, reconhecendo sua dependência 
da presença e da operação do Espírito Santo. 
 
 Quem prega a Palavra de Deus enfrenta constante luta 
espiritual, por isso ele necessita fortemente do poder de 
Deus e da demonstração do Espírito Santo para cumprir sua 
missão de forma vitoriosa.  
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Recomendações Importantes para Pregadores 
 
 Pregador, para se preparar melhor para a pregação da 
Palavra de Deus, utilize uma Bíblia de estudo, leia livros e 
faça cursos bíblicos, mesmo por correspondência ou pela 
internet.  
 
 Aproxime-se mais de Deus para que suas mensagens 
também levem seus ouvintes à presença de Deus. Ore, jejue 
e viva em temor e obediência à vontade do Senhor Jesus.  
 
 Quando pregar sobre o Velho Testamento, faça a sua 
ligação com o Novo Testamento. Procure manter como 
centro da mensagem, ou em sua conclusão, a gloriosa 
pessoa do Salvador Jesus. 
 
 Em suas mensagens não se esqueça do Calvário, veja 
o que Paulo disse: 
“Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus 
Cristo, e este crucificado” (1Coríntios 2:2). 
 
A Igreja de Jesus, Viva e Vencedora 
  
 A igreja de Jesus tem a missão de anunciar o 
Evangelho ao mundo pecador. Depois de evangelizados, 
aqueles que se juntam à igreja, pela fé em Jesus, também 
precisam receber o ensino da Palavra de Deus. 
 
 Somente na Palavra de Deus o ser humano pode 
encontrar vida, hoje e para a eternidade.  
  
 Jesus disse: “Se alguém guardar a minha palavra, 
nunca verá a morte” (João 8:51b). 
 
 Jesus também disse: “As palavras que eu vos disse são 
espírito e vida”  (João 6:63b). 
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Questões sobre o Capítulo 01 
  
1 –  Em qual culto devemos dar mais atenção à mensagem 
de salvação? 
A ___ Culto de Oração 
B ___ Culto de Ensino 
C ___ Culto Público 
  
2 – Este capítulo recomenda não esquecer de pregar sobre: 
A ___ O Nascimento de Jesus 
B ___ O Calvário 
C ___ O Dilúvio 
  
3 – Qual destas atividades é a mais importante? 
A ___ Curso de Música  
B ___ Cantina das Irmãs 
C ___ Ensino da Palavra de Deus 
  
4 – Na pregação expositiva podemos seguir esta ordem: 
A ___ Leitura > Explicação > Aplicação 
B ___ Leitura > Testemunho > Ofertas 
C ___ Leitura > Oração > Cântico 
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 Jesus enviou os discípulos ao mundo para anunciar o 
reino de Deus. Mas, antes, os capacitou com poder do alto.  
Jesus disse aos seus discípulos: 
“Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir 
sobre vós; e ser-me-eis testemunhas [...]” (Atos 1:8). 
 
 O Apóstolo Paulo declarou que a sua pregação do 
Evangelho não foi somente em palavras, mas também em 
poder e no Espírito Santo.  
   
 À igreja em Corinto, Paulo afirmou: 
“A minha palavra, e a minha pregação, não consistiu em 
palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em 
demonstração de Espírito e de poder” (1 Coríntios 2:4). 
 
 À igreja em Tessalônica, Paulo escreveu:  
“Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em 
palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo” 
(1 Tessalonicenses 1:5a). 
  
 Como foi no início, também agora os discípulos de 
Jesus estão em constante luta espiritual, por isso eles 
necessitam fortemente do poder de Deus e da demonstração 
do Espírito Santo para cumprir sua missão na terra de 
forma vitoriosa.  
 
 Busquemos o poder do alto. Que o poder de Deus e o 
Espírito Santo estejam sempre presentes em todas as 
atividades da nossa igreja local! 
 
 
 

2– Igreja, Espírito Santo e Poder 
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 A oração é um momento de ficarmos mais perto de 
Deus e falarmos com Ele. A oração que agrada a Deus tem 
que sair de dentro do coração e não somente da boca. 
  
 Oramos a Deus Pai, em nome de Jesus. Na oração, o 
Espírito Santo também se faz presente, intercedendo por 
nós. 
  
 Jesus dedicava tempo à oração:  
“E aconteceu que naqueles dias (Jesus) subiu ao monte a 
orar, e passou a noite em oração a Deus” (Lucas 6:12). 
 
 Um discípulo pediu a Jesus que os ensinasse a orar, e 
recebeu como modelo a oração que chamamos de Pai 
Nosso (Mateus 6:9-13). 
  
 Muitos trechos no Novo Testamento nos exortam a 
buscar a Deus em oração, como este: 
“Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus 
ouvidos atentos às suas orações” (1 Pedro 3:12a). 
 
 Podemos oferecer a Deus orações e súplicas, com 
clamor e lágrimas, em situações aflitivas, urgentes e de 
grande necessidade, derramando mais intensamente nossa 
alma a Deus (Hebreus 5:7). 
 
 Também podemos praticar períodos de jejum, 
aumentando, assim, o poder da oração. No jejum, 
reconhecemos nossa fragilidade como ser humano e 
confessamos a Deus a nossa total dependência de seu favor. 
 
 

3– A Oração 
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Igreja em Oração - Recomendações 
 
• Ensine os membros da igreja sobre o valor da oração, 

• Mostre, pela Bíblia, a necessidade de orar, 

• Faça reuniões de oração durante o dia (manhã ou tarde),  

• Dedique mais tempo à oração nos cultos de ensino, 
• Estabeleça um período de oração antes de cada culto e 

antes da escola dominical, 
• Reserve um domingo por mês para um culto de oração, 

que poderá ser das 8:00h às 12:00h, com interrupção 
para a escola dominical, 

• Programe períodos de oração mais intensos e 
prolongados, conforme a necessidade, 

• Convoque os membros para orarem em suas casas e 
• Apresente os testemunhos das bênçãos recebidas. 
 
Oração e Intercessão 
 
 Na oração, nós nos aproximamos de Deus para: 
agradecer, adorar, pedir, ouvir e, entre outras bênçãos 
presentes na oração, crescer na comunhão com Deus. 
 
 No momento da oração, podemos apresentar a Deus 
pedidos por nós mesmos e também pedidos por outras 
pessoas e causas. 
 
 Sendo assim, quando oramos a Deus, pedindo por  
outra pessoa ou por uma causa, nós estamos fazendo uma 
oração de intercessão.  
  
 A oração de intercessão é muito necessária para a 
igreja. Saiba mais sobre oração de intercessão no capítulo 
seguinte. 
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Questões sobre o Capítulo 03 
  
5 – Na oração, nós nos aproximamos de Deus para: 
A___ Reclamar das dificuldades da vida 
B___ Lembrar a Deus que somos bons e justos 
C___ Agradecer, adorar, pedir, ouvir e crescer na 
          comunhão com Deus 
  
6 – Este capítulo fala de uma pessoa que passou a noite em 
oração a Deus, quem foi? 
A ___ Elias no Monte Carmelo contra os profetas de Baal 
B ___ Pedro e João na prisão de Filipos 
C ___ Jesus 
  
7 – Como se chama o período que ficamos sem alimentos 
para orar melhor? 
A ___ Jejum 
B ___ Súplicas e Clamor 
C ___ Oração Forte 
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 Na oração de intercessão, o crente pede o favor de 
Deus para o bem das pessoas e das causas apresentadas. 
 
 No Novo Testamento temos um belo exemplo de 
oração de intercessão por parte do discípulo Epafras: 
“Saúda-vos Epafras, que é dos vossos, servo de Cristo, 
combatendo sempre por vós em orações, para que vos 
conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a 
vontade de Deus” (Colossenses 4:12). 
 
 A igreja precisa ser orientada sobre a necessidade da 
oração de intercessão. A oração feita uns pelos outros é 
uma demonstração de amor e de comunhão entre os salvos 
em Jesus. 
  
Oração de Intercessão - Recomendações 
 
• Ensine os salvos sobre o valor da oração, 

• Oriente a todos sobre como apresentar a Deus uma 
oração de intercessão, 

• Incentive cada membro a ter uma vida espiritual mais 
próxima de Deus, 

• Faça uma lista dos pedidos de oração, 

• Apresente essa lista nas reuniões de oração, 

• Divulgue essa lista nos cultos para toda a igreja, 

• Retire os pedidos da lista somente quanto forem 
atendidos ou quando não forem mais necessários e 

• Lembre sempre a igreja sobre os pedidos de oração. 

 

 

4– A Intercessão 
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Um importante motivo de oração de intercessão 
 
 A igreja ainda está na terra porque tem uma tarefa a 
cumprir, a mais importante de todas: pregar o Evangelho. 
 
 Esta é também a tarefa que enfrenta mais barreiras. 
Por isso, toda a igreja deve ser convocada para a batalha da 
oração, a favor da livre pregação do Evangelho. 
  
 Veja, a seguir, pedidos de oração do Apóstolo Paulo 
dirigidos às igrejas. Observe como ele contava com o poder 
da oração para que o Evangelho fosse anunciado. 
 
 Dirigindo-se à igreja em Tessalônica: 
“No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do 
Senhor tenha livre curso e seja glorificada” 
(II Tessalonicenses 3:1a). 
 
 Para a igreja em Colossos: 
“Orando também juntamente por nós, para que Deus nos 
abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de 
Cristo” (Colossenses 4:3a). 
 
 Paulo também fez pedidos à igreja em Éfeso (Efésios 
6:19) e à Igreja em Roma (Romanos 15:30). 
 
Comunhão na intercessão 
 
 Este é um momento especial de comunhão da igreja, 
quando os salvos se reúnem, apresentam os seus pedidos de 
oração e todos oram uns pelos outros. 
  
 Na oração, aumenta a comunhão entre os irmãos. A 
igreja de Jesus se fortalece e avança para levar o Evangelho 
a muitas pessoas que ainda esperam a salvação. 
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Questões sobre o Capítulo 04 
  
8 – O que é oração de intercessão? 
A ___ Oração a Deus pedindo a favor de outra pessoa 
B ___ Cada um pede para si mesmo 
C ___ Oração de intercessão é uma oração feita sem cessar 
 
9 – A oração de intercessão é uma demonstração de amor  e 
comunhão. 
A ___ Está certo, mas apenas o pastor pode fazer essa 
           oração 
B ___ Está certo, mas apenas o pastor e os obreiros podem 
           fazer essa oração 
C ___ Está certo, todos os salvos em Jesus podem fazer a 
           oração de intercessão 
  
10 – O Apóstolo Paulo pediu a uma igreja que orasse para 
que Deus abrisse a porta da palavra. A qual igreja? 
A ___ Colossos 
B ___ Efeso 
C ___ Roma 
   
11 – Quem prega o evangelho enfrenta luta espiritual, o que 
a igreja deve fazer? 
A ___ A igreja somente pode orar se o pregador pedir 
B ___ A igreja tem que pagar o transporte 
C ___ A igreja deve orar pelo pregador e pela sua missão 
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O Culto a Deus 
 
 Chamamos de culto a uma reunião dedicada a Deus. 
Nessa reunião, as pessoas presentes mostram gratidão, 
reverência, honra e veneração a Deus. 
 
 No culto a Deus, as pessoas adoram a Deus em 
espírito e também se manifestam exteriormente. 
 
 O Apóstolo Paulo ensinou sobre o culto a Deus:  
“Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo 
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional” 
(Romanos 12:1b). 
• Vivo, porque oferecemos a Deus um ser vivo: nós 

mesmos, não só o espírito mas também o nosso corpo.  

• Santo, porque cremos em Jesus e nos separamos das 
coisas do mundo.  

• Agradável, porque apresentamos a Deus uma adoração 
verdadeira. 

 
 O Salmista nos convida: 
“Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemos diante 
do Senhor que nos criou” (Salmos 95:6). 
 
 No culto, nós nos prostramos e confessamos nossa 
dependência de Deus, como Criador, Salvador e Senhor.  
 
 No nosso culto a Deus, necessitamos da presença e 
direção do Espírito Santo. Ajudados pelo Espírito Santo, 
podemos dedicar a Deus uma adoração verdadeira. 
 
 

5– A Adoração 
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A Adoração a Deus 
 
 Os salvos em Jesus podem adorar a Deus em qualquer 
tempo e lugar. Jesus disse que os verdadeiros adoradores 
adoram a Deus em espírito e em verdade (João 4:23).  
  
 No culto, reunidos com outros salvos, nossa adoração 
torna-se mais intensa, pois, na comunhão do grupo, 
edificamos e também somos edificados.  
 
 No Salmo 9, encontramos duas maneiras de adorar a 
Deus, veja: 
“Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração; contarei 
todas as tuas maravilhas.  
Em ti me alegrarei e saltarei de prazer; cantarei louvores 
ao teu nome, ó Altíssimo” (Salmos 9:1-2). 
 
 Assim, adoramos a Deus quando contamos as bênçãos 
dele recebidas. A começar pela salvação da alma, a mais 
importante de todas, seguindo tantas outras bênçãos, como 
paz na família, saúde, vida financeira etc. 
 
 Também adoramos a Deus quando o louvamos com 
cânticos. Nesse louvor, manifestamos a nossa gratidão pelo 
favor de Deus em nossas vidas. 
 
 Nosso culto a Deus deve ser apresentado com alegria: 
“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do 
Senhor” (Salmos 122:1).  
“Na tua presença há abundância de alegria; à tua mão 

direita há delícias perpetuamente” (Salmos 16:11b). 
 
 Os salvos em Jesus devem ser ensinados para serem 
gratos a Deus, para se apresentarem alegres no culto, com 
testemunhos e cânticos de louvor. 
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 A igreja adora a Deus, porque dEle e por Ele, e para 
Ele, são todas as coisas; glória, pois, a Ele eternamente! 

(Romanos 11:36). 
 
 
Questões sobre o Capítulo 05 
  
12 – Em qual Epístola, o Apóstolo Paulo ensina sobre o 
culto a Deus? 
A ___ Aos Filipenses 
B ___ Aos Romanos 
C ___ Não está nas Epístolas, mas no Apocalipse 
  
13 – Em quais destas atividades estamos verdadeiramente 
adorando a Deus? 
A ___ Contando as bênçãos recebidas e cantando louvores 
B ___ Pregando sobre a tolerância dos pais 
C ___ Na cantina depois do culto 
  
14 – “DEle, e por Ele, e para Ele são todas as coisas; glória, 
pois, a Ele eternamente”. Em qual livro da Bíblia estão 
essas palavras de adoração a Deus? 
A ___ Não estão na Bíblia, foram tiradas da Revista da 
           Escola Dominical 
B ___ Pentateuco 
C ___ Aos Romanos 
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 Algumas igrejas encontram dificuldades para atrair os 
moradores da sua localidade, sendo pouco conhecida e 
pouco visitada por eles.  
 
 Sabemos que a decisão por crer e aceitar a Jesus cabe 
a cada pessoa evangelizada e que a missão da igreja é 
pregar o evangelho.   
 
 No entanto, como igreja de Jesus, ela não pode se 
esquecer das pessoas da sua localidade. Ela deve, sim, se 
esforçar em oferecer bons motivos para que essas pessoas 
se aproximem dela.  
 
Igreja Amiga 
 
 A igreja não pode ser vista como um grupo isolado, 
fazendo reuniões para benefício apenas de seus membros. A 
igreja recebeu a missão de evangelizar o mundo. Ela tem 
que buscar as pessoas ainda não salvas. 
 
 Para atrair e trazer essas pessoas, é necessário que a 
igreja seja conhecida, que seja comentada por suas coisas 
boas, que seja amiga das pessoas da sua localidade. 
 
 A igreja precisa ser atraente também para os que não 
são crentes, para praticantes de outras religiões, para todos.  
  
 Não é ser amiga do mundo, mas é ser amiga dos que 
vivem no mundo. Não é ser atraente por aceitar costumes 
do mundo, mas é ser atraente por receber as pessoas como 
Jesus as recebia (mulher samaritana, mulher adúltera, 
Zaqueu etc). 
 

6– Igreja Atraente 
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Igreja Ativa - Recomendações 
 
 Na localidade da igreja, certamente há pessoas com 
carências e necessidades, tais como: sociais, educativas, 
profissionais, recreativas etc.  
• Prepare atividades para ajudar as pessoas nessas áreas, 

• Convide membros da igreja para conduzir essas tarefas. 
Se não tiver pessoas capacitadas na igreja, convide de 
uma igreja irmã ou profissionais seculares voluntários, 

• Estabeleça local e horário para essas atividades, 

• Divulgue essas atividades, esclarecendo que podem 
participar pessoas de qualquer fé ou religião, 

• Acompanhe todas essas atividades para que alcancem o 
resultado esperado e 

• Não cobre pelas atividades oferecidas.  
 
 Não se apresse para falar da igreja ou do evangelho 
nessas reuniões. 
 
 O objetivo, nesta fase, é receber bem as pessoas, 
tornar a igreja um lugar agradável e atraente para todos, 
sem o compromisso de se tornar membro. No momento 
oportuno, o Evangelho poderá ser apresentado. 
 
Sugestão de atividades 
 
Palestras sobre: Prevenção ao Uso de Drogas, Saúde Bucal, 
Orientação Ginecológica, Orientação Familiar etc. 
 
Cursos sobre: Informática Básica, Inglês, Música, Reforço 
escolar para alunos com dificuldades, Alfabetização de 
Adultos, Manicure etc. 
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 Procure também criar Atividades para trazer a família 
dos participantes dos cursos para a igreja, como:  

• Entrega de diplomas dos cursos,  
• Dias das mães, Dias dos pais, Dia das crianças etc. 

 
Socorro Humano 
 
 Há muitas pessoas sofrendo: enfermidades, problemas 
familiares, moradia, desemprego, falta de alimentos etc. 
Elas podem já estar frequentando a igreja ou mesmo serem 
apenas vizinhos. 
 
 A igreja precisa socorrer esses necessitados. Pense 
primeiro no socorro de sobrevivência, como alimentos, 
para órfãos, viúvas e desempregados.  
 
 Ainda que a igreja tenha poucos recursos, sempre 
poderá fazer alguma coisa para alguém que nada tem. 
 
Outras Recomendações 
 

• Estas são apenas algumas sugestões, você pode 
acrescentar outras atividades de interesse da localidade, 

• É muito importante oferecer boa acolhida nas 
instalações da igreja ou em algum espaço anexo,  

• Caso faltem recursos financeiros para os gastos, busque 
em primeiro lugar o apoio dos membros da igreja,  

• Se for necessário, solicite mantenedores entre as 
pessoas de melhor condição financeira da sua 
localidade, mesmo não sendo evangélicas e  

• Sendo um trabalho sério e útil para a sociedade, 
certamente haverá pessoas que apoiarão. Além disso, 
esses mantenedores poderão se tornar amigos da igreja. 
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Igreja de Jesus 
 
 Em pesquisa feita, concluiu-se que os templos são os 
imóveis que passam a maior parte do tempo sem uso. 
 
 Devemos aproveitar melhor esse espaço para auxiliar 
as pessoas da localidade. De início, com atividades sociais, 
profissionais, educativas, sem o compromisso de religião. 
 
 Depois, firmado esse vínculo inicial, e de forma 
branda, apresentar a igreja e o Evangelho para os visitantes. 
 
 Dessa forma, a igreja de Jesus poderá ser atraente e 
importante para a localidade onde se encontra. 
 
 
Questões sobre o Capítulo 06 
  
15 – A igreja pode atrair os vizinhos não crentes com 
A ___ Cursos e palestras sobre assuntos úteis 
B ___ Culto de Doutrina 
C ___ Fogueira de São João 
  
16 – Como a igreja de Jesus deve tratar a vizinhança? 
A ___ Convidar apenas os irmãos de outras igrejas 
B ___ Esperar que venham quando quiserem 
C ___ Atrair todos para a igreja, não desprezando ninguém 
  
17 – Como os moradores da localidade devem ver a igreja? 
A ___ Um local em que os pecadores não podem entrar 
B ___ Um grupo de pessoas amigas, agradáveis, que recebe 
           bem a todos e sempre tem coisas boas 
C ___ Lugar que tem um som legal 
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 A igreja deve receber bem a todas as pessoas. Quando 
são bem recebidas, as pessoas voltam e, ainda, podem 
trazer outras. 
 
 Os membros da igreja, sabendo que os visitantes se 
sentem bem na igreja, também se esforçarão para convidar 
familiares, vizinhos e amigos. 
 
 Os visitantes podem ser membros de outras igrejas, 
mas, também podem ser pessoas que precisam de Jesus: 
não salvas, doentes, com problemas, viciados e outros. 
 
 Assim como nós, essas pessoas também são amadas 
por Jesus, pois Ele entregou a sua vida por todos.  
 
 Há pessoas que encontram muitas dificuldades para 
visitar uma igreja. Por isso, quando uma pessoa visita a 
igreja, essa pessoa deve ser bem recebida. 
 
 A igreja deve fazer tudo que for possível para agradar 
essa pessoa, para que ela volte mais vezes e para que se 
decida por aceitar a salvação pela fé em Jesus. 
 
Recebendo os visitantes - Recomendações  
 

• Receba bem os visitantes, sendo crentes ou não, 

• Na porta, alguém para receber o visitante com alegria,  
anotar o nome e levá-lo a um assento disponível, 

• Quem recebe os visitantes deve orientá-los sobre as 
instalações, como banheiro e local para crianças, 

 

7– Igreja Acolhedora 
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• Num certo momento do culto, leia o nome dos 
visitantes. Diga aos visitantes que são bem-vindos e 

• Convide os visitantes para as outras atividades da 
igreja, indicando dias e horários.  

 
Sala de Boas-Vindas - Recomendações 
 

• Se não tiver uma sala disponível, utilize um espaço com 
bancos, num canto da igreja, próximo ao púlpito, 

• Reserve 10 minutos no final do culto e convide todos os 
visitantes para virem até essa sala ou espaço, 

• Aqueles que aceitaram a Jesus nesse culto também 
devem ser chamados, 

• Dirija (o pastor ou alguém preparado) uma rápida e 
sincera palavra de boas-vindas, 

• Apresente a igreja: 
• Instalações: espaço das crianças, banheiro 
• Atividades da Igreja: cultos, reuniões, ensaios, 

oração etc (informe dias e horários), 

• Peça para um auxiliar anotar numa ficha algumas 
informações dos visitantes, como:  

• Nome e dia de nascimento (apenas dia e mês) 
• Endereço/telefone/e-mail 
• Igreja que frequenta 
• Pedidos de oração 

• Distribua material de evangelismo e material da igreja: 
• Bíblia/Novo Testamento/Folhetos/Material Infantil 
• Boletim da Igreja/Atividades e Horários/Convites  

• Finalize a reunião com uma oração por todos. 
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Obreiro Conselheiro - Recomendações 
  
 Esta atividade complementa a de Boas-Vindas. 
 
 Tendo em mãos as fichas dos visitantes, o pastor 
indica um “obreiro conselheiro” ou uma “obreira 
conselheira” para cada visitante. 
 
 O “obreiro conselheiro” ficará responsável por manter 
uma ligação entre a igreja e o visitante, da seguinte forma: 

• Contato telefônico ou e-mail, lembrando e convidando 
para as atividades da igreja, 

• Carta ou e-mail, com felicitações pelo aniversário e 
convidando para vir à igreja e 

• Contato telefônico, oferecendo uma visita ao lar para 
leitura da Bíblia e oração.  

 
 O “Obreiro Conselheiro” deve sempre informar o 
pastor sobre os contatos feitos com os visitantes.  
 
 No caso de se marcar visitas ao lar, estas devem ser 
supervisionadas pelo pastor ou um líder.  
 
 O pastor deve escolher pessoas preparadas para cada 
tipo de visita, bem como acompanhar os resultados, 
podendo também participar da visita. (Sobre evangelização 
nas casas, veja os capítulos Evangelização e Culto nas 
Casas deste Manual) 
 
 A igreja de Jesus é acolhedora, sua direção e seus 
membros se esforçam sempre para receber bem os 
visitantes e para não perder o contato com eles.  
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Questões sobre o Capítulo 07 
  
18 – Conforme este capítulo, o “obreiro conselheiro” deve 
A ___ Aconselhar o pastor sobre o horário do culto 
B ___ Manter o contato entre a igreja e os visitantes 
C ___ Escolher as pessoas que farão as visitas nas casas 
  
19 – Como a igreja de Jesus deve tratar os visitantes? 
A ___ Mandar ficar em pé e perguntar por que não é crente 
B ___ Apresentar somente os visitantes crentes 
C ___ Receber bem,  dizer que são bem-vindos, informar 
            sobre as atividades da igreja e convidá-los para 
            outras reuniões 
  
20 – O que é a “sala de boas-vindas” recomendada neste 
capítulo? 
A ___ Uma reunião de 10 minutos com os visitantes 
B ___ A salinha das crianças da escola dominical 
C ___ Uma sala com café e bolo no final dos ensaios 
  
21 – De que forma a igreja pode manter contato com os 
visitantes? 
A ___ Por telefone, e-mail ou carta 
B ___ Não precisa, eles já sabem o endereço da igreja 
C ___ Visitas de surpresa 
 
22 – Se um visitante aceitar a visita em casa, o que fazer? 
A ___ O pastor deve levar todos os membros da igreja 
B ___ Avisar a pessoa visitada para oferecer café 
C ___ O pastor escolhe pessoas preparadas, orienta e  
            acompanha, podendo também participar da visita 
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 Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido.  Em 
busca das almas, Jesus ia até o lugar onde elas estavam. 
 
 Muitas vezes Jesus anunciava a salvação nas casas, 
lendo os Evangelhos podemos ver Jesus: 

• em casa de Simão, o leproso (Mateus 26:6), 
• em casa do principal da sinagoga (Marcos 5:38), 
• em casa de Pedro (Mateus 8:14), 
• em casa de Levi, filho de Alfeu (Marcos 2:15), 
• em casa de um dos principais dos fariseus (Lucas 14:1) e 
• em casa de Zaqueu (Lucas 19:5). 

 
 No início da igreja, os cristãos se reuniam no templo e 
também se reuniam nas casas: 
“E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de 
ensinar, e de anunciar a Jesus Cristo” (Atos 5:42). 
“E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que 
estavam em sua casa” (Atos 16:32). 
 
Culto nas Casas Hoje 
 
 Ainda hoje as casas são muito importantes para se 
anunciar o Evangelho. Veja os benefícios: 

• As pessoas são evangelizadas onde moram, 
• Os vizinhos e familiares têm mais facilidade para ir a 

uma casa do que a um templo, 
• A família é abençoada, cede o lar para um culto a Deus, 
• Não há gastos com imóvel como de um templo,  
• Permite que a igreja avance para localidades novas,  
• Havendo várias casas, cresce bastante a evangelização e 
• Cada casa pode se transformar em uma congregação. 

 

8– Culto nas Casas 
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 Muitos membros da igreja poderiam oferecer suas 
casas para cultos de evangelização. Mas, é necessário que a 
direção da igreja tome a iniciativa para essa atividade. 
 
 Cabe ao pastor da igreja: 

• Separar obreiros com mais experiência e dedicação 
ao ministério para o culto nas casas,  

• Organizar uma escala de obreiros para os cultos e  

• Estar presente, sempre que for possível, para 
acompanhar e orientar essas reuniões. 

 
Culto nas Casas - Recomendações 
 

• Levar poucas pessoas da igreja, para não movimentar 
muito o lar visitado, 

• A duração do culto não deve passar de 1 hora, 

• Não recolher ofertas e dízimos, 

• Avisar os donos da casa para não oferecerem café ou 
qualquer  alimento, 

• Os cânticos e a pregação devem ser feitos em voz 
moderada para não incomodar os vizinhos da família, 

• Anotar o nome das pessoas que desejam oração e 
apresentar nas reuniões da igreja, 

• Após a mensagem, fazer o convite para receber a Jesus, 
mas sem forçar as pessoas e 

• Ao final, distribuir material com o endereço da igreja, 
como livretos, folhetos e convites. 
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Questões sobre o Capítulo 08 
  
23 – Jesus visitava as casas para anunciar o Evangelho. 
Este capítulo mostra várias casas visitadas por Jesus, 
quantas? 
A ___ Jesus não pregava nas casas, apenas nas sinagogas 
B ___ Seis casas 
C ___ Quatro casas 
  
24 – Uma recomendação para o culto nas casas, marque a 
afirmação correta: 
A ___ Os donos da casa devem oferecer café ou chá            
B ___ Antes do culto, o dirigente recolhe ofertas e dízimos 
C ___ A duração do culto não pode passar de 1 hora 
  
25 - As almas são evangelizadas onde moram, os vizinhos e 
familiares têm mais facilidade para ir, a família é 
abençoada, a igreja avança para locais novos, cada casa se 
transforma em uma nova congregação. Estes são alguns 
benefícios do que? 
A ___ Culto nas Casas 
B ___ Escola Dominical 
C ___ Congresso de Líderes 
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 Quando alguém se encontra verdadeiramente com 
Jesus, conhecendo o grande amor de Deus, então, uma 
nova vida surge no seu interior.  
 
 A poderosa ação do Espírito Santo muda seu coração. 
Antes endurecido, como diz a Bíblia, ele se transforma num 
coração sensível, recebendo e vivendo o amor de Deus.  
 
 Jesus disse:  
“Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a 
sua vida pelos seus amigos” (João 15:13).  
 
 A própria vida é o máximo que se pode dar, e Jesus 
assim fez. Ao entregar a sua vida por nós, Jesus nos tornou 
prisioneiros desse amor.  
 
Quem ama Evangeliza 
 
 O amor de Deus não pode ficar retido no coração dos 
salvos, pois isso contraria o plano de Deus de alcançar a 
todo ser humano.  
 
 Quem foi salvo por Jesus já conheceu e viu que o 
amor de Deus é verdadeiro. E também sabe que Deus 
espera que ele se torne um instrumento para abençoar 
outras pessoas. 
 
 Portanto, quando os salvos em Jesus evangelizam, eles 
estão cumprindo a vontade de Deus e manifestando ao 
mundo o seu grande amor. 
 
 
 

9– Evangelização 
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A Missão da Igreja de Jesus 
 
 O plano de Deus é anunciar o Evangelho a todas as 
pessoas. Jesus disse aos seus discípulos: 
“Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda 
criatura” (Marcos 16:15). 
 
 Além da salvação das almas, evangelizar também faz 
muito bem aos membros da própria igreja. 
 
 A fé de muitos membros da igreja local se firma e se 
aperfeiçoa pelo crescimento da igreja, quando eles veem 
mais almas se juntando à mesma comunhão. 
 
 A entrada de novos convertidos é uma “vitamina” para 
a igreja. Com novos membros, a igreja renova e aumenta as 
suas forças para continuar a sua missão de salvar almas. 
 
 Na igreja de Jesus, os salvos estão unidos para 
testemunhar da salvação, para levar a mensagem do 
evangelho a todos quantos puderem alcançar. 
 
O tempo do Evangelho é Hoje 
 
 A evangelização sempre teve um caráter de urgência, 
conforme disse Jesus: 
“E este Evangelho do Reino será pregado em todo o 
mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o 
fim” (Mateus 24:14).  
 
  Quanto mais a igreja se dedica à evangelização, mais 
pessoas ouvirão as boas novas e, assim, a volta de Jesus 
pode ser apressada.  
 
 Há outro motivo para vermos o anúncio do Evangelho 
como uma tarefa urgente.  
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 Muitas vidas estão morrendo sem Jesus. Elas estão 
indo para a eternidade sem terem oportunidade de conhecer 
o amor de Deus e sem conhecerem o poder purificador do 
sangue de Jesus.  
 
 Deus nos amou, então esse amor nos leva a amar 
nossos semelhantes e a lhes oferecer a mesma graça que 
alcançamos, a saber, a vida eterna pela fé em Jesus Cristo. 
 
Onde Evangelizar 
 
 O templo é o lugar onde os salvos se reúnem e nele o 
evangelho pode ser anunciado.  
 
 A igreja de Jesus, no entanto, segue o exemplo de 
Jesus e dos Apóstolos.  
 
 A igreja não fica esperando que as pessoas venham ao 
templo, mas ela vai em busca das almas, aos lugares onde 
elas estão para entregar-lhes a mensagem de salvação. 
   
 Veja lugares onde Jesus e seus discípulos pregavam: 

• em Lucas 8:1, Jesus está pregando o Evangelho nas 
cidades e aldeias, 

• em Atos 5:42, os apóstolos estão anunciando a 
Jesus Cristo no templo e nas casas, 

• em Atos 16:30-32, Paulo e Silas estão pregando na 
prisão e 

• em Atos 8:29-35, Filipe está pregando durante uma 
viagem. 
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Quem pode evangelizar?  
 
 O mundo precisa saber que há uma vida futura, na 
eternidade. E que esta vida futura será com Deus para quem 
crê e recebe Jesus como seu Salvador. 
 
 Mas, como crerão naquele de quem não ouviram?  E 
como ouvirão, se não há quem pregue? (Romanos 10:14). 
 
 O mundo está esperando. Os salvos receberam de 
Jesus a missão de levar a mensagem de salvação ao mundo. 
 
 Então, quem pode evangelizar? 
 
 Pode ser um evangelizador aquele que aceitou a Jesus 
como Salvador, foi batizado e está em comunhão com a 
igreja.  
 
 Até mesmo o novo convertido tem uma mensagem 
para o mundo. Basta que conte o seu testemunho pessoal: 
como sua vida mudou depois que aceitou o Salvador Jesus. 
 
O Poder de Deus na Evangelização 
 
 A pregação do Evangelho deve ser acompanhada pelo 
poder de Deus e pela manifestação do Espírito Santo. A 
evangelização precisa ser apoiada pela oração. Veja 
orientações nos capítulos “Igreja, Espírito Santo e Poder” e 
“Intercessão” deste Manual. 
 
A Noite vem 
 
 Jesus falou sobre um tempo quando não mais será 
possível anunciar o Evangelho: 
“Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, 
enquanto é dia; a noite vem, quando ninguém pode 
trabalhar” (João 9:4). 
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 O Apóstolo Paulo também recomendou a Timóteo: 
“Que pregues a palavra, que instes a tempo e fora de 
tempo” (II Timóteo 4:2a). 
 
 A igreja de Jesus se dedica a fazer a obra de 
evangelização com ousadia e coragem, na direção de Deus. 
A igreja não se atemoriza diante das situações adversas.  
 
 Quem evangeliza está levando a salvação para as 
almas perdidas. Será melhor entregar logo a mensagem de 
salvação, com dificuldades, do que esperar um momento 
perfeito e este momento nunca vir a acontecer.  
 
 A Bíblia nos alerta: 
“Livra os que estão destinados à morte, e os que são 
levados para a matança, se os puderes retirar” 
(Provérbios 24:11). 
  
 Os campos estão brancos, as almas estão esperando, o 
tempo está se acabando, vamos agora! 
 
Manual de Evangelismo Pessoal  
 
 Para obter um ótimo conhecimento prático sobre 
Evangelismo, conheça o livreto elaborado pela Missão 
ABS Vida, chamado “Manual de Evangelismo Pessoal”.  
  
 Este Manual também pode ser usado como um Curso 
de Evangelismo para instrução de evangelizadores na igreja 
local. 
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Questões sobre o Capítulo 09 
 
26 - Jesus ou os seus discípulos pregaram o Evangelho 
A ___ Somente nas sinagogas dos judeus 
B ___ No Rádio e, às vezes, na TV  
C ___ Nas cidades, nas aldeias, no templo, nas casas, na 
           prisão, em viagem 
 
27 – Quem pode evangelizar? 
A ___ Somente o pastor e o evangelista 
B ___ Apenas quem conhece a Bíblia muito bem 
C ___ Quem aceitou Jesus como Salvador, foi batizado e 
            está em comunhão com a igreja 
 
28 - Porque os salvos em Jesus anunciam o Evangelho? 
A ___ Porque receberam o amor de Deus e desejam que 
           outros também conheçam esse amor e sejam salvos 
B ___ Porque Deus castiga se não falarem do Evangelho 
C ___ Porque querem encher a igreja de pessoas 
 
29 – Como alguém pode crer em Jesus para ser salvo? 
A ___ Se os crentes mostrarem os seus pecados 
B ___ Ouvindo a pregação da Palavra de Deus 
C ___ Andando sempre com a Bíblia na mão 
 
30 – “Que pregues a palavra, que instes a tempo e fora de 
tempo”. Quem disse essas palavras? 
A ___ Jesus a todos os apóstolos, menos Judas Iscariotes 
B ___ Paulo para Timóteo 
C ___ Moisés para Josué, quando desceu do monte Sinai 
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Os Salvos em Jesus 
 
 Ao ouvir a pregação do Evangelho, uma pessoa, em 
pouco tempo, pode entender a mensagem de salvação e crer 
em Jesus. 
 
 Sim, a fé em Jesus como Salvador pode vir ao mesmo 
tempo em que a Palavra de Deus está sendo pregada. 
 
 Na Bíblia, vemos que o mordomo-mor de Candace, 
rainha dos etíopes, creu quando Felipe lhe anunciou a Jesus 
e foi batizado logo em seguida (Atos 8:37-38).  
 
 Crer e aceitar a Jesus como Salvador pode acontecer 
em pouco tempo.  
 
 No entanto, após a conversão inicia-se uma fase mais 
demorada, que se chama discipulado.  
 
Os Discípulos de Jesus 
 
 O novo convertido precisa receber o ensino de como 
viver neste mundo como um discípulo de Jesus. 
 
 Na Bíblia, vemos que os discípulos de Jesus Cristo 
foram chamados de “cristãos” pela primeira vez na cidade 
de Antioquia (Atos 11:26).  
 
 Quem leva o nome de cristão deve obedecer e praticar 
o que Jesus ensinou. O Apóstolo João nos escreve:  
“Aquele que diz que está nele (Jesus) também deve andar 
como ele andou (Jesus)” (1João 2:6). 
 

10– Fazendo Discípulos 
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 Como discípulos de Jesus, temos muito a aprender na 
Bíblia. Ela tem a orientação que necessitamos para uma 
vida feliz, servindo fielmente ao Senhor e Salvador Jesus. 
  
 Toda pessoa nova convertida, ao iniciar a sua jornada 
com Cristo, como membro da igreja, deve ser instruída no 
conhecimento da sua Palavra, a Bíblia Sagrada.  
 
O Discipulado na Igreja de Jesus 
 
 No Evangelho de Mateus, vemos as últimas instruções 
de Jesus aos seus discípulos: 
“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 coisas que vos 
tenho ordenado” (Mateus 28:19-20a-RA). 
  
 Veja as palavras que destacamos: fazei discípulos e 
ensinando-os. 
 
 Muitos aceitam a fé em Jesus com muita alegria. Mas, 
depois da conversão, recebem pouco ou nenhum ensino 
sobre a vida cristã. 
 
 Ao enfrentarem as muitas dificuldades deste mundo, e 
não tendo base bíblica firme, essas pessoas acabam 
desistindo e voltando para a velha vida. 
 
 A igreja de Jesus precisa dedicar muita atenção aos 
novos convertidos.  
 
 Os novos convertidos precisam sentir, pela atitude do 
pastor e dos demais membros, que fazem parte da igreja. 
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 Para que os novos convertidos se tornem discípulos 
valorosos do Senhor Jesus, futuros companheiros e 
obreiros, o pastor e o líder devem se esforçar por mantê-los 
perto de Deus, assim: 

• Acompanhar os seus primeiros passos na fé, 
• Ajudá-los nas dificuldades que ainda enfrentam, 
• Orar por eles e com eles, 
• Ensinar-lhes a Palavra de Deus e 
• Envolvê-los nas atividades da igreja. 

  
 Na igreja de Jesus, os novos convertidos são 
acompanhados pelo pastor e o líder e recebem o ensino da 
Bíblia para serem discípulos verdadeiros de Jesus. 
 
Assuntos para Discipulado 
 
 Recomendamos utilizar orientação e material da sua 
própria denominação.  
 
 Como sugestão, apresentamos, a seguir, uma relação 
de assuntos que podem ser ensinados aos novos 
convertidos. 
 
 Este ensino também pode ser dirigido aos crentes de 
mais tempo, pois servem muito bem para uma renovação e 
para maior firmeza na fé e no testemunho. 
 
 O melhor momento para apresentar esse ensino seria 
em reuniões próprias para discipulado.  
 
 Se não for possível reuniões somente para discipulado, 
o pastor pode incluir esses assuntos na mensagem em culto 
público, em culto íntimo ou na escola dominical.  
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Relação de assuntos para discipulado 
 

• Deus e a Criação do Mundo 

• Deus e a Criação do Homem e da Mulher 

• O Pecado de Adão e Eva 

• Jesus Cristo é o Filho de Deus 

• Jesus Cristo é o Salvador 

• O Espírito Santo é Deus 

• A Bíblia é o Livro de Deus 

• Os Mandamentos de Deus 

• O Batismo 

• Jesus Cristo e a Igreja 

• A Ceia do Senhor 

• A Oração a Deus 

• A Morte e a Ressurreição 

• A Segunda Vinda de Cristo 

• O Juízo Final 
 
 Esta é uma relação básica, certamente cada pastor 
pode acrescentar outros assuntos.  
 
 Como complemento ou, caso não disponha de material 
para discipulado, sugerimos o livro “Manual da Vida”, de 
valor bem acessível, editado pela Missão ABS Vida. 
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Questões sobre o Capítulo 10 
  
31 – “Aquele que diz que está nele (em Jesus) também deve 
andar como ele (Jesus) andou”. Quem, dirigido pelo 
Espírito Santo, nos deixou essa orientação? 
A ___ Profeta Zacarias 
B ___ Apóstolo João 
C ___ Apóstolo Paulo 
  
32 – Quem é discípulo de Jesus? 
A ___ Aquele que conhece e pratica o que Jesus ensinou 
B ___ Quem não falta nos ensaios 
C ___ Quem ensina na Escola Dominical 
  
33 – O que fazer para manter na igreja as pessoas que 
aceitam Jesus? 
A ___ Isso não importa, o que vale é contar quantos 
           levantaram a mão 
B ___ Fazer que se tornem discípulos de Jesus, pelo ensino 
           da Palavra de Deus 
C ___ Não adianta, algumas moram longe, outras 
           trabalham, outras têm família para cuidar 
  
34 – Em qual cidade os discípulos foram chamados de 
cristãos pela primeira vez? 
A ___ Jericó 
B ___ Jerusalém, logo após a ressurreição de Jesus 
C ___ Antioquia 
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 Numa igreja local, há muitas atividades que precisam 
ser feitas. E há atividades para todas as pessoas. 
 
 Há tarefas ligadas à área espiritual, como: cultos, 
escola dominical, reuniões de oração, cultos nos lares, 
evangelismo, visitas a afastados e doentes, aconselhamento 
de família, discipulado  etc. 
 
 E também há tarefas importantes nas áreas social, 
recreativa e assistencial (veja capítulo Igreja Atraente). 
 
 O pastor não pode fazer tudo sozinho. Ele deve agir 
com sabedoria, buscar a direção de Deus e formar  
obreiros. Trabalhando juntos, eles serão mais fortes e 
poderão cumprir melhor a missão da igreja dada por Jesus.  
 
Chamados para Servir 
 
 Depois de aceitar a Jesus, o novo convertido começa a 
conhecer e a praticar a Palavra de Deus. 
 
 Tornando-se um discípulo de Jesus, recebe, então, o 
privilégio de servir na obra de Deus. Todos os salvos, 
tornando-se discípulos, são chamados por Deus para servir. 
 
 Jesus deu o exemplo de servo: “Porque o Filho do 
homem também não veio para ser servido, mas para 
servir” (Marcos 10:45a). 
  
 Jesus também nos ensinou: “E qualquer que entre vós 
quiser ser o primeiro seja vosso servo” (Mateus 20:27). 
 
 

11– Formando Obreiros 
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A Seara é Grande 
 
 Na igreja há muitas tarefas, a necessidade de pessoas 
para servir é muita grande. No entanto, são poucas as 
pessoas dispostas a servir na obra de Deus. 
 
 Jesus falou sobre a falta de trabalhadores: 
“Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são 
poucos; rogai pois ao Senhor da seara que envie obreiros 

para a sua seara” (Lucas 10:2). 
 
 Onde estão as pessoas para servir na obra de Deus? 
Quem pode responder hoje ao chamado de Deus e dizer 
“Eis-me aqui”? 
 
 Todos os salvos são chamados a servir.  
 
 Por mais humilde que seja, o salvo em Jesus, como 
membro do corpo de Cristo, certamente vai encontrar uma 
tarefa que ele pode realizar na igreja. Jesus disse: a seara é 
grande. 
 
 Quem se dedica à obra de Deus, torna-se um 
instrumento nas mãos de Deus.  
 
 Ele, então, produzirá frutos, não pela sua própria 
capacidade, mas por ser capacitado e dirigido pelo poder de 
Deus. 
 
 A seara do Senhor Jesus precisa de obreiros, o tempo 
do fim se aproxima e ainda há muito trabalho a fazer.  
 
 Vamos despertar os crentes para servirem à obra de 
Deus!  
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Como Formar Obreiros 
 
 Após declarar que a seara era grande, Jesus disse: 
“Rogai pois ao Senhor da seara que envie obreiros para a 
sua seara” (Lucas 10:2b). 
  
 Então, como primeiro passo, vamos orar, pedir a Deus 
que mande trabalhadores para a sua seara, que se levantem 
muitos obreiros para o trabalho. (Veja capítulos “Oração” e 
“Intercessão” neste Manual.) 
 
 E de onde virão esses trabalhadores? Os obreiros tão 
necessários para a seara podem estar na própria igreja local.  
  
 Muitos deles ouvem o chamado, querem realizar 
alguma atividade, mas, não sabendo o que fazer e nem 
como fazer, continuam esperando. 
 
 Há, ainda, outros que até começam alguma atividade, 
mas acabam desistindo, talvez por lhes faltar atenção e 
orientação da direção da igreja. 
 
 O segundo passo, então, é despertar os membros da 
própria igreja local. 
  
 Primeiro, vamos mostrar a eles que Deus espera que 
eles se ofereçam como trabalhadores da sua seara. 
 
 Em seguida, vamos ensinar-lhes sobre o chamado de 
Deus e como podem servir de diversas maneiras na igreja. 
 
 Como terceiro passo, temos que acompanhar de perto, 
e pessoalmente, o trabalho de cada um, com todo cuidado e 
dedicação: ensinando, orientando, corrigindo, orando e 
abençoando. 
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 O novo obreiro deve receber o ensino da Palavra de 
Deus e deve ser incentivado a ter uma vida de oração. Ele 
deve ser orientado a buscar a presença do Espírito Santo e o 
poder de Deus para servir melhor a igreja de Jesus.  
  
 O obreiro novo deve aprender também na prática, 
acompanhando, sempre que possível, o pastor ou seu líder 
nas suas atividades. 
 
 Sim, vamos formar obreiros para a igreja de Jesus, 
vamos orar, despertar os salvos e ensinar e orientar as suas 
tarefas. 
 
A Noite Vem 
 
 Os membros da igreja local, despertados para o 
trabalho, envolvidos nas muitas tarefas, sempre estarão 
ocupados em servir a Jesus. 
 
 Despertados e ocupados no trabalho, eles não terão 
tempo e nem vontade para atitudes negativas como 
murmurações e divisões na comunhão da igreja.  
 
 Com muita alegria, os salvos, como servos, poderão 
declarar, imitando ao seu Senhor Jesus:  
 
“A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, 
e realizar a sua obra” (João 4:34).  
 
“Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também” 
(João 5:17).  
 
“Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, 
enquanto é dia; a noite vem, quando ninguém pode 

trabalhar” (João 9:4). 
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Questões sobre o Capítulo 11 
  
35 – Marque a frase correta 
A ___ Os jovens não podem assumir tarefas na igreja 
B ___ Na igreja de Jesus há trabalho para todos os salvos 
C ___ A maioria dos crentes foram chamados para ficarem 
           sentados nos bancos da igreja 
 
36 – O que Jesus disse sobre a Seara e os Obreiros? 
A ___ A Seara é grande e os obreiros são poucos 
B ___ A Seara é pequena e os obreiros são poucos 
C ___ A Seara é grande e os obreiros são muitos 
  
37 – O que o pastor deve fazer para formar obreiros? 
A ___ Nada, apenas esperar que cada um se ofereça 
B ___ Separar para pregador quem tiver mais de 30 anos 
C ___ Orar, despertar os membros da igreja e ensinar 
           e orientar as suas atividades 
 
38 – Jesus espera que mais crentes se tornem obreiros, para 
que o evangelho seja pregado sem demora. Por quê? 
A ___ Porque todas as pessoas precisam ter uma religião 
B ___ A noite vem, quando ninguém pode trabalhar 
C ___ Não tem pressa, há tempo para todas as coisas 
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Parabéns! Você chegou ao final do curso. 
 
O que fazer na última lição 
Após estudar e responder as questões da última lição, faça 
o seguinte: 

• Acesse o site www.absvida.com.br e clique no Menu 
“Evangelismo Cursos” 

• Depois, entre na página “Curso Líderes de Igreja no 
Site” 

• No final dessa página, clique em “Quero enviar a 
resposta das questões” 

• Preencha o formulário com os seus dados 
• Complete esse formulário com as respostas que você 

anotou ao final de cada lição 
• Confira se preencheu todos os dados e as respostas  
• Envie o formulário para a ABS Vida, clicando no 

campo indicado no final do formulário 
 
Aguardar o Certificado 
Feito isso, é só aguardar a correção das questões.  
Estando tudo bem, a Missão ABS Vida vai lhe enviar o 
Certificado de Conclusão do Curso. 
 
Nas páginas seguintes conheça os recursos oferecidos pela 
Missão ABS Vida, como sites de evangelismo, cursos e 
materiais de evangelismo.  
 
Deus o abençoe grandemente! 
 
Missão ABS Vida 

Instruções Finais do Curso 
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 Todo o material editado pela ABS Vida pode ser 
solicitado gratuitamente pelas igrejas e evangelizadores das 
cidades do Brasil como menos de 10% de evangélicos. 
(Veja condições no site www.absvida.com.br). 
 
 Esse material também pode ser adquirido, com preços 
favoráveis, nestes sites: www.evangelismovivo.com.br e 
www.absvida.com.br. 
 
Material de Evangelismo e Discipulado  
 
Folhetos de Evangelismo 
Mensagens fáceis de entender para adultos (11 mensagens), 
jovens (2 mensagens) e crianças (6 mensagens). 
 
Manual de Evangelismo Pessoal 
Livreto de 56 páginas, guia prático para o evangelismo 
pessoal e infantil, incluindo Curso de Evangelismo. 
 
Manual da Vida  
Livreto de 40 páginas, para levar as pessoas a Deus, em 
forma de perguntas e respostas, com base na Bíblia. 
 
Livro do Adolescente Vencedor 
Livreto de 40 páginas, as respostas para as perguntas mais 
importantes da vida, leitura fácil, com ilustrações. 
 
Criança Amiga de Deus 
Livreto de 40 páginas, para levar as crianças a Deus, fácil 
de entender, com ilustrações. 
 
Manual para Líderes de Igreja 
Livreto de 56 páginas, dirigido a pastores e líderes que 
querem fazer o melhor para Jesus na igreja local. 
 

A Missão ABS Vida 
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Sites da Missão ABS Vida 
 
www.absvida.com.br  
Recursos e material para apoiar evangelizadores. Folhetos, 
livros e cursos de evangelismo e discipulado. 
 
www.evangelismohoje.com.br 
Músicas e vídeos de evangelismo e missões, testemunhos 
de missionários no campo. 
 
www.brasilcrente.com.br 
Censo evangélico IBGE 2010, percentual, número, 
quantidade de evangélicos em todos os municípios e 
estados, UF, do Brasil. 
 
 
www.radioevangelismohoje.com.br  
Rádio 24 horas pela internet, músicas e hinos sobre missões 
e evangelismo. 
 
www.evangelismovivo.com.br  
Loja virtual: folhetos de evangelismo adultos, jovens e 
crianças, livros evangelismo e discipulado, filmes bíblicos. 
 
Youtube 
Canal Evangelismo Hoje: Curso de Evangelismo em Vídeo. 
Veja também o canal Crer Para Viver. 
 
www.crerparaviver.com.br 
Mensagens da Bíblia para crianças, jovens e adultos.  
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Para estudo em grupos na igreja 
 
 
1-Antes das reuniões 
• Faça cópias deste livro e entregue aos participantes do 

grupo. 
• Indique um ou mais capítulos para serem estudados 

pelos participantes antes de virem para a reunião. 
2-Durante as reuniões 
• Faça uma apresentação com mais detalhes  do texto dos 

capítulos indicados, 
• Peça comentários aos participantes e esclareça as 

dúvidas, 
• Solicite aos participantes que respondam as questões ao 

final de cada capítulo e 
• Confira as respostas e comente as correções. 
3-Ao final do curso 
• O instrutor poderá elaborar um certificado para ser  

entregue a cada participante. 
 
Mais informações 
Se você necessitar de mais informações, como Gabarito das 
Respostas, Modelo de Certificado do Curso, adquirir o 
Livro impresso com desconto e outras Instruções, entre em 
contato com a Missão ABS Vida: 

• Acesse o site www.absvida.com.br 

• Clique no menu “Evangelismo Cursos” 

• Clique, depois, em “Curso Líderes de Igreja na Igreja” 

 
Missão ABS Vida 

Como aplicar o  
Curso para Líderes na sua Igreja 

 


