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GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

 Momento Óikos: Ore com sua célula por sua lista 
de Óikos que vocês listaram na última semana e 
peça a Deus estratégia para o evangelismo; 
  

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

 Assistam nossa “News” e acompanhem o que está 
acontecendo na igreja; 
(https://youtu.be/sbMC0A9qj4Q) 

 Essa Semana teremos ACAMPADENTRO para Juniores 
(09 a 12 anos) dia 15/10/21, sexta-feira; 

 CULTO MINI especial – Teatro Daniel e o Leão, para 
Crianças de (0 a 8anos) 16/10/21, sábado; 

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 
Compartilhem com os membros da célula a síntese da 
edificação (https://youtu.be/G0ZCuL6qWHA) 
 
Iniciamos mais uma série de mensagens, dessa vez serão 

baseadas no livro AMIZADE: a chave para a evangelização, o 

autor Joe Aldrich nos mostra como a evangelização deve ser 

praticada, como se relacionar com a nossa vizinhança, onde 

temos falhado e como podemos alcançar, de modo natural, 

aqueles que nos rodeiam. Aproveite e aprenda praticando em 

célula. 

EDIFICAÇÃO 
Texto base: Efésios 5.25-32, João 1.14 
Todo cristão conhece os textos bíblicos básicos que falam 

sobre a evangelização, como Mt. 28.19-20 e At1.8.  

Evangelizar é um verbo/ação que significa “dar boas notícias” 

da salvação que chegou a nós através da encarnação, morte 

e ressurreição de Jesus Cristo. Como essas e outras passagens 

do Novo Testamento falam desse tema como uma 

responsabilidade de todo cristão, corremos o risco de perder 

de vista os aspectos essenciais de nossa missão 

evangelizadora: sua razão e o propósito, bem como seu 

produto e processo. 

 

 

 

 

A razão do evangelismo: O AMOR DE CRISTO 

O amor de Cristo pela igreja é tão profundo que serve como 

modelo para a relação conjugal.  A “boa notícia” da salvação 

é que Deus nos ama (João 3.16) e tal amor nos constrange a 

viver para compartilhar essa novidade.  Evangelizar é um ato 

de amor! (2 Cor. 5.14-21). 

O propósito do evangelismo: A GLÓRIA DE DEUS E A 

COMUNHÃO COM ELE 

A igreja é a noiva de Cristo que está sendo preparada por 

Deus Pai para o grande dia das bodas do Cordeiro (Ap.19.6-8, 

22.17). Sua beleza é uma manifestação da glória de Deus que 

se reflete na vida de todos os cristãos (2 Cor. 3.18) 

 

O produto do evangelismo: A SANTIFICAÇÃO 

Na conversão somos purificados, ou seja, através de Cristo 

nossos pecados são perdoados e nossa culpa é tirada. A partir 

de então, tem início o processo de santificação, em que Deus 

nos livra do poder do pecado e nos transforma em filhos cada 

vez mais parecidos com ele (Ef. 5.1, 1 Pe 1.15-16) 

 

O processo do evangelismo: OS RELACIONAMENTOS 

A boa notícia do amor de Deus chegou a nós pela encarnação 

de seu Filho Jesus, que viveu entre nós revelando-nos o Pai 

abrindo o caminho para a nossa conexão com ele (João 14.6). 

Ao subir ao céu, ele deixou claro que nós devemos 

evangelizar do mesmo modo que ele: encarnando sua 

verdade e compartilhando seu amor com aqueles que estão 

ao nosso redor (2 Cor. 3.3) 

 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO  

1.Você está investindo em algum relacionamento por 

amor a Cristo? Quais as dificuldades você enfrenta 

nesse sentido? 

2.Sua vida é um reflexo belo e atraente para os não 

cristãos? Por que eles gostariam de ser como você? 

3.Você tem vivido uma vida de santidade, integridade e 

transparência?  

4.O que mais você pode fazer para compartilhar o amor 

e a verdade do Evangelho com as pessoas ao seu redor? 

Orem para ATIVAR o modo evangelismo de sua célula 
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https://youtu.be/sbMC0A9qj4Q
https://youtu.be/G0ZCuL6qWHA

