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EVANGELISMO – QUAL A ESTRATÉGIA A SER UTILIZADA? 
pastorharry@ibgenesis.com.br 

 

1 Co 9:16 – “Porém, quando prego o evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim é imposta a 

obrigação de proclamar. Ai de mim se não anunciar o Evangelho!” 

 

POR QUE EU TENHO QUE EVANGELIZAR? 
Antes de conversarmos sobre estratégias de evangelismo, que é o tema proposto, penso ser de extrema 
importância respondermos esta pergunta. Não dá simplesmente para dizer apenas “Porque sim!” Se não 
soubermos a razão porque devemos evangelizar, podemos fazer desta que é a principal atividade do crente 
na terra, uma prática mecânica e sem vida. Então, à luz da Bíblia eu quero iniciar te dando cinco motivos sérios 
para você colocar o evangelismo na sua prática diária de vida:  
 

1. PORQUE ESTA É A NOSSA PINCIPAL MISSÃO 
Reunido com os seus discípulos, anunciando sua partida, Jesus deu-lhes a missão de pregarem a 
palavra: Mc 16:15 “Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura...” A prática desta 
missão justifica sua presença aqui na terra. David Bosch, um missionário morávio, disse: “Antes de ser 
a principal atividade da igreja, missões é um atributo de Deus.” Agora se esta é a nossa principal missão 
e falharmos nela, como haveremos de nos justificar diante de Deus? Em Mateus 25:14-30 nós temos 
uma parábola chocante de Jesus sobre as responsabilidades cristãs, e houve um que ficou de fora por 
não ter cumprido sua missão. Ele é chamado de Servo inútil. 

2. PORQUE O EVANGELISMO É A PROVA DA NOSSA FÉ 
Todos os grandes homens de Deus reafirmaram sua fé na disposição da conquista de vidas. John 
Paton, um missionário protestante escocês que doou sua vida no evangelismo de povos canibais da 
ilha de Tana, dizia: “Eu me sinto imortal até que termine todo meu trabalho.” Quando era jovem, 
professor da classe da EBD, montamos um núcleo de evangelismo nas noites de sexta feira e as 
experiências adquiridas naquele período motivaram a minha fé (contar algumas experiências deste 
trabalho). 

3. PARA SALVAR ALMAS DO INFERNO 
Em Rm 6:23 diz que “O salário do pecado é o inferno.” Devemos ter compaixão das vidas que sem 
consciência estão caminhando a passos largos para o inferno. Em Isaias 53:3-7 nós temos uma 
descrição profética de Jesus, e lá nós encontramos a razão da sua missão na terra: “Ele sofreu para 
aprender a se compadecer dos que sofrem. Em Hb 4:14-16 ele é apresentado como sumo sacerdote 
que se compadece das nossas fraquezas. 

4. PORQUE O EVANGELISMO NOS ENSINA A CUIDADAR DE NÓS MESMOS  
Em 1 Co 9, o apóstolo Paulo fala sobre sua dedicação, estratégias e as recompensas de Deus para os 
que conquistam vidas. Já no final, ele faz uma reflexão sobre sua própria vida, e diz que com a 
disciplina de um atleta, subjuga o seu próprio corpo, e o reduzindo-o à servidão, para que, pregando 
aos outros, ele próprio não venha de alguma maneira a ficar reprovado - 1 Coríntios 9:27. O 
evangelismo nos expõe a vidas em risco por ainda não desfrutar da salvação, e isto nos ajuda a cuidar 
de nós mesmos. 

5. PARA DEMONSTRAR GRATIDÃO 
A obra do evangelista é antes de tudo uma obra de gratidão. Todos aqueles que foram arrancados 
pelo evangelho da perdição eterna deveria desenvolver este espírito de gratidão. Um bom exemplo 
do que esta motivação pode produzir, é o caso da mulher samaritana de João 4. Depois de alcançada, 
foi invadida por uma paixão tão forte por Jesus que desejou retribuir evangelizando todos da sua terra 
natal. 

 

mailto:pastorharry@ibgenesis.com.br


 

 

2º CONGRESSO LIDERAR – Este material pertence exclusivamente à Igreja Batista Gênesis 

O NOSSO CAMPO MISSIONÁRIO 
A maioria de nós hoje vive em grandes concentrações urbanas, e esta é a realidade do nosso enorme campo 
missionário. As cidades só crescem a cada dia, e na américa latina mais de 72% da população já vivem nos 
grandes centros urbanos, e no Brasil, por falta de uma política agrícola organizada esta população já beira os 
80%. 
 
Ao tempo que as grandes concentrações facilitam o nosso trabalho evangelístico, o caldeirão de problemas 
que se forma nestas grandes concentrações, o que demanda estratégias específicas. O gigantesco problema 
dos imigrantes nos países ricos, é por exemplo um bom exemplo de que as nossas estratégias devem estar 
sendo revistas e atualizadas a cada instante. Quer por causa de guerras ou de fome, milhões de pessoas no 
mundo inteiro produziram uma explosão de imigração irregular difícil de ser contida e de ser administrada. 
Eles são um desafio para nossa geração, pois a maioria é composta de pessoas desesperadas, com muita 
necessidade de Deus em suas vidas. 
 

EXEMPLO DE EVANGELISMO URBANO NA BÍBLIA 
Na Bíblia, encontramos alguns exemplos de evangelização urbana. Um dos casos mais notáveis é a 
evangelização da cidade de Nínive pelo Profeta Jonas. Guardada as devidas proporções em comparação a 
nossa época, Nínive era uma metrópole para os seus dias. 
 
Segundo a Bíblia, Nínive tinha uma população de mais de 120 mil homens, e era a capital de um poderoso 
império milenar. Em seu auge, alguns estudiosos calculam a população total da cidade em mais de 500 mil 
habitantes. Eles formavam uma cidade rica e poderosa, que fundamentava seu desenvolvimento em ações 
militares agressivas. Considerando os relatos do livro de Jonas e, principalmente, do livro de Naum, vemos 
quão corrompida em pecados aquela cidade era. 
 
O Profeta Jonas precisava anunciar o juízo de Deus naquela cidade. A estratégia de evangelização que ele 
adotou foi simples. Embora Nínive fosse uma cidade muito grande, e que necessitava de três dias para 
percorrê-la, Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia proclamando a mensagem de Deus.  
 
Perceba comigo que a reação negativa de Jonas ao desejar se esquivar do evangelismo de Nínive, potencializou 
a mensagem do evangelho. Imagine você que parte da população viu o soube como aquele homem havia 
chegado aquela cidade, sendo transportado na barriga de um peixe. Reconstruindo aquela cena como se fosse 
nos dias de hoje, Jonas seria chamado por todos os órgãos de comunicação para dar entrevistas justificando 
a razão pela qual chegou ali daquele jeito, e que tipo de missão era a dele para ter sofrido tamanha represália 
dos céus enquanto rejeitou pregar a mensagem.  
 
Logo, as notícias chegaram ao rei de Nínive, que acabou decretando jejum na cidade inteira. Até os animais 
foram postos para jejuar. Possivelmente Jonas deu preferência às ruas principais da cidade, para que a 
mensagem pudesse atingir o maior número de pessoas e rapidamente se espalhar. 
 

ESTRATÉGIA RELACIONAL  
Jesus não evangelizava sem estratégia, ele desenvolveu sua própria estratégia para alcançar a maior 
quantidade possível de pessoas. No alcance da mulher samaritana nós temos uma das suas estratégias mais 
eficazes. O texto já começa nos avisando que “ele teve que passar pela Samaria” (Jo 4:4). Perceba comigo 
que ele não exerceu outra atividade naquela região naquele dia. Estão por que ele teve que passar pela 
Samaria? Lógico, está implícito, para alcançar aquela mulher e através dela, a maior evangelista da Bíblia, 
alcançar o resto da cidade. 
 



 

 

2º CONGRESSO LIDERAR – Este material pertence exclusivamente à Igreja Batista Gênesis 

Ora, Samaria nunca seria a prioridade dos evangelistas tradicionais. Era um povo difícil, hostil ao evangelho, 
miscigenado, repleto de pessoas que não amavam a Deus nem se importavam com o seu plano para as 
pessoas. Pois bem, ele vai lá para alcançar uma mulher perdida, desencantada com a vida e com os homens, 
mas que manifestava sede das coisas de Deus e que tinha consciência de que Deus um dia enviaria o seu 
Messias para alcança-los. Jesus sabia que depois de transformada se tornaria um verdadeiro bisturi de Deus 
na operação de muitos milagres da salvação.  
 
Sua estratégia com ela foi relacional. Um dos mais longos diálogos de Jesus foi visto entre ele e aquela mulher. 
Nenhuma ferramenta ou estratégia é mais eficaz no evangelismo do que o relacionamento. Jesus lenta e 
sutilmente vai entrando na caverna escura das suas frustrações amorosas, revelando para a mulher como esta 
carência produziu a escravidão da sua alma, que sentia sede, muita sede de ser feliz. Est inclusive foi a razão 
da proposta: “Eu tenho uma água, que se beber ela te transportará para a eternidade.” Curiosamente ela havia 
encontrado com Jesus a beira de um poço, onde ela havia ido pegar água para as suas tarefas domésticas, já 
que naquela época as cidades não eram servidas com água encanada.  
 
Oswald Smith, um pastor canadense que investiu muito no evangelismo relacional nos grandes centros 
urbanos da sua terra, disse: “Se você não tem condições de ir, devia contratar uma pessoa para ir no seu lugar, 
porque todos deveríamos investir na conquista de vidas para o reino de Deus.” 
 

OS CENTROS URBANOS COMO PARTE DAS SUAS PRIORIDADES 
No próprio ministério de Jesus, podemos notar que pregar o reino de Deus nas cidades era parte importante 
da sua estratégia evangelística dele (Mt 9:35; Lc 4:43; Lc 8:4). Lucas escreve que “Jesus ia passando pelas 
cidades e povoados proclamando as boas novas do Reino de Deus” (Lc 8:1). 
 
Um episódio que exemplifica bem a estratégia de evangelização urbana no ministério de Jesus, é a Sua ida a 
cidade Cafarnaum (Lc 4:31). Essa cidade ficava localizada às margens do Mar da Galiléia, sendo um importante 
polo da pesca na época. Cafarnaum possuía uma localização estratégica, pois havia ali uma rota de comercio 
internacional que ligava Palestina, Egito, Síria e Mesopotâmia.  
 
Em Cafarnaum nós encontramos uma cena que é uma verdadeira denúncia em benefício do evangelho: Que 
temos endemoninhados dentro da igreja. Não foi isto que aconteceu? Em Marcos 1:23 nós temos o relato que 
enquanto ele ensinava com autoridade, um endemoninhado se manifestou: 
 
“De repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito impuro, gritou: Por que você vem nos 
importunar Jesus de Nazaré? (Como quem estivesse reclamando a mudança de província na sua atuação 
evangelística) Veio para nos destruir? Sei quem você é: O Santo de Deus.” 
 
Muito curiosa a fala do demônio. O povo para quem ele veio desconheceu sua divindade, porém o demônio 
cheio de revelação sabe quem ele é. Por que os demônios têm mais revelação do que os crentes? Esta não é 
uma boa indagação? Com duas ordens, Jesus resolveu todo problema daquele pobre homem (Mc 1:25): 

- Cale-se! 
- Saia dele. 

 
Até hoje eu não entendo porque as pessoas ficam fazendo entrevista com o inimigo. Para mim é dá visibilidade 
a quem não devia nem ter aparecido ali. 
 

A CHEGADA DO ESPÍRITO  
Nada na estratégia de alcance do pecador é por acaso nos planos de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, o 
derramamento do Espírito Santo se deu no exato dia de Pentecostes. Aquela era uma festa de ações de graças 
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pela colheita. Jerusalém estava repleta de pessoas de todas as nacionalidades para participar desta festa. A 
chegada do Espírito Santo se deu justamente nestas circunstâncias. Tudo milimetricamente escolhido por 
Deus. podemos ver ali uma estratégia evangelística muito importante. 
 
Capacitados pelo Espírito Santo, os cristãos começaram a falar noutras línguas, de modo que a multidão que 
havia se juntado ao redor deles ouvia o Evangelho de Cristo cada um em seu próprio idioma. Há aqui uma 
suspensão momentânea da ordem divina dada na construção da Torre de Babel. Esse acontecimento foi 
fundamental para a internacionalização da Igreja, e revela como Deus cuida de cada detalhe de seus 
propósitos eternos. 
 
O evangelismo das grandes cidades sempre esteve na ordem de prioridade divina. 
- Antioquia era uma base avançada do ministério de Paulo, sendo ponto de partida das viagens missionárias 
do Apóstolo Paulo. 
- Corinto era uma cidade portuária importante da Grécia, teatros sofisticados, e grande concentração de 
templos e santuários pagãos. Corinto também sediava importantes eventos esportivos. O Apóstolo Paulo 
evangelizou essa cidade por um ano e meio (At 18:1-18). Havia ali uma igreja vigorosa a quem ele destinou 
duas importantes cartas do seu ministério. 
- Atenas é outra metrópole que fez parte das estratégias de alcance de Deus. Era uma cidade tão idólatra, que 
em tom de bom humor, os historiadores dizem que era mais fácil encontrar um deus do que um homem em 
Atenas. Foi lá que Paulo evangelizou em sua segunda viagem missionária. Eram tão céticos que criavam um 
altar para todo tipo de deus, e com receio de esquecer de algum criaram um altar “AO DEUS DESCONHECIDO.” 
Paulo se aproveitando desta oportunidade, disse que o Deus dele era o Deus que estava sendo representado 
por aquele altar (At 17:23,24). 
- Roma, capital do Império Romano, possuía mais de um milhão de habitantes. Ali havia uma importante 
comunidade cristã. Paulo pretendia torná-la uma base missionária para evangelização da Espanha, conforme 
notamos em sua carta aos Romanos (Rm 15:24). 
 
Se as áreas urbanas representam boas oportunidades para a missão evangelística da Igreja, elas também 
refletem desafios importantes que devem ser considerados nas estratégias de evangelização. Estes desafios 
são próprios das grandes cidades, tais como:  
 

 Trânsito e distância 

 Desemprego ou subemprego 

 Doenças 

 Uma forte crise de solidão 

 Uma conjunção de pessoas descaminhadas 

 Falta de credibilidade da igreja como instituição 

 Ateísmo, Ceticismo, materialismo e outros ismos 

 Ação demoníaca e proliferação de religiões de matriz não cristã  

 Uma sublimação acentuada da necessidade de Deus 

 Uma agenda de trabalho e estudos sufocante 

 Desvirtuamento das prioridades 
 
A insegurança nas cidades é um capítulo tão significativo e uma estratégia tão poderosa do inimigo contra o 
evangelismo nos grandes centros, que eu resolvi tratá-lo a parte. Inclusive com uma pausa para oração. O 
grande avivamento produzido pelo retorno dos cultos aos lares na Colômbia, foi uma contraofensiva divina a 
violência urbana. Na época, com as Farcs no auge da sua operação no país, o Espírito Santo dirigiu uma 
comunidade cristã a cultuar nos lares. Houve uma revolução de crescimento dos cristãos naquele país tão 
grande que e a ideia voltou a se dissipar por todo o mundo.  
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FERRAMENTAS PARA O EVANGELISMO URBANO 
O Apóstolo Paulo nos ensina como fomentar o evangelismo nos grandes centros, e sua vida serve de inspiração 
para todos os evangelistas.  
 

1. Consciência da minha responsabilidade 
2. Ele nos inspira com seu exemplo e doação de vida 
3. A ação do Espírito Santo 
4. Ele treinou exaustivamente uma equipe e coube escolher pessoas maduras e comprometidas 
5. Através dos sinais e prodígios divinos – Nada substitui os dons carismáticos do Espírito Santo 
6. Alcance de povos não alcançados e alcançados (Judeus, prosélitos e gentios) 

 
Outra lição importante presente na estratégia de evangelização do Apóstolo, é que ele mantinha 
frequentemente contato com as comunidades cristãs que haviam sido plantadas, estabelecendo assim um 
acompanhamento do trabalho que havia sido feito. A isto hoje damos o nome de discipulado. Ele fazia isso 
por meio do envio de cartas, mensageiros de sua confiança para representá-lo e até mesmo por meio da 
repetição de visitas.  Aliás aqui está a grande diferença entre o Judaísmo e do cristianismo. No Judaísmo a 
forma de atrair membros era o proselitismo, no cristianismo o discipulado consciente e intencional.  
 
Conclusão  
Por fim, não podemos deixar de reconhecer a proficiência da nossa primeira igreja, a de Atos dos Apóstolos. 
Eles tinham o carisma divino, com todos os dons do Espírito Santo sendo manifestos fartamente e bem 
distribuídos entre eles. Havia muita sociabilização de responsabilidades na construção dos cultos, nas reuniões 
informais nos lares, eles tinham um sentimento “de comum a todos”, típico de uma família bem ajustada. Com 
isto conquistava a simpatia de todos, conforme: Atos 2:47 “Todos os dias, louvando a Deus e tendo a simpatia 
de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos.” 
 
 
 
 


