Compartilhando o Evangelho
2 – Iniciando a Conversa
“E de muitas coisas lhes falou [Jesus] por
parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a
semear” – Mateus 13:3

Introdução
É comum ouvirmos por aí que ninguém deveria passar pela vida sem fazer pelo menos três coisas: gerar
um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Levamos isso meio na brincadeira, mas, se pensarmos
bem, veremos que gerar um filho, por exemplo, é mesmo um baita privilégio. No mundo espiritual é
mais ou menos a mesma coisa. Deus nos concede um dos maiores privilégios de toda a nossa vida: gerar
um filho espiritual. Quando compartilhamos o nosso testemunho pessoal e conduzimos alguém a Cristo,
estamos sendo usados por Deus para mudar o destino eterno de uma pessoa. Isso não tem preço.
Devemos nos lembrar da mulher samaritana que, logo após ter um encontro com Jesus à beira de um
poço, correu para a cidade e contou a todos sobre Jesus. Ela mal o conhecia, mas já foi usada por Deus
para levar muitas pessoas a Cristo ao dar-lhes um testemunho simples, sincero e autêntico (João 4:39).
Neste ano de 2016, o Ano do Discipulado, somos desafiados a compartilhar com alguém a mensagem da
salvação – da salvação que Jesus operou em nossa vida. Na lição de hoje veremos, passo a passo, como
compartilhar a mensagem do Evangelho.
 Você já teve a experiência de compartilhar o seu testemunho de conversão para alguém? Como foi
esta experiência?
1. Conquiste a atenção da pessoa
 Leia João 4:4-10 e responda: Você acredita que Jesus planejou ficar sozinho ali exatamente para
provocar uma conversa com aquela mulher? Como Jesus começou a conversa? Como ele despertou o
interesse dela para iniciar uma conversa espiritual?
Primeiro, é importante conseguir a atenção da pessoa. Sem isso, você estará apenas desperdiçando
palavras e energia. Às vezes, conseguir a atenção de alguém requer coragem e criatividade. Pense: Jesus
morreu por essa pessoa. Ela pode estar extremamente aberta e preparada para aceitar a Cristo, e tem
somente uma chance de ser salva: ouvir e crer no evangelho de Jesus! Quando abordar as pessoas e
começar a falar com elas, lembre-se de que Deus pode agir por intermédio de você, mesmo que esteja
com medo, inseguro ou não saiba o que dizer. Até dizer algo errado quase sempre é melhor do que não
falar nada. Ouça a Deus, e deixe-o falar por seu intermédio. Não pregue. Não faça pressão. Ouça e
compartilhe.
Para começar, diga apenas “Oi!”. Sim, às vezes é tão simples assim. Sorria para a pessoa, e a conversa
costuma se desenrolar naturalmente. Atraia a atenção dela de modo que não se sinta ameaçada. Tente
começar com as perguntas de uma conversa normal do dia-a-dia. Jesus pediu um copo de água. Comece
falando de algo que está acontecendo naquele momento. Por exemplo, a promoção no supermercado
ou a opinião dela sobre um acontecimento da atualidade. Para comunicar-se efetivamente com alguém
é preciso estabelecer a confiança com algumas perguntas abertas (“Como...?”; “Por quê?”; “O que
aconteceu...?”). Descubra onde as pessoas estão, e você conseguirá conectar-se melhor com elas.
Então comece a aprofundar-se um pouco. Pergunte: “O que você pensa sobre Deus?” ou “O que Deus
significa para você?”. Não se preocupe com respostas negativas. Às vezes elas surgirão, pois Deus
concedeu livre-arbítrio a todos nós. Fique tranquilo! Pergunte “Você já ganhou um presente hoje?”.
Então entregue um bom folheto — pode ser com um doce junto — e diga: “Esse é para você, se
Igreja Metodista Congregacional – Rua Ponte Nova, 280 – fone 3245-9009 – www.imcbh.com.br

prometer que vai ler”. Use o que tiver ou tente coisas diferentes para descobrir o que dá mais certo.
Faça uma lista de ideias para conquistar a atenção de desconhecidos. Prepare sua estratégia levando em
consideração o local e a situação específica daquelas pessoas. Situações diferentes exigem abordagens
diferentes. Fique tranquilo, mas seja determinado!
2. Crie interesse
Depois de conquistar a atenção de alguém, o próximo passo é criar interesse. Ao fazer as perguntas
certas e dar as informações apropriadas, você pode aumentar a curiosidade dessa pessoa. Quando
perceber que ela está curiosa, aproveite para fazer mais perguntas. Não sacie a curiosidade dela com
respostas curtas e superficiais. Em vez disso, permita que o interesse e a curiosidade dela aumentem. Ao
fazer perguntas, você conduz a conversa e pode acabar conduzindo pessoas a Jesus.
Definitivamente, não se estimula o interesse falando sem parar. Deus lhe deu uma boca e duas orelhas –
ou seja, você deve ouvir o dobro do que fala. O interesse fica evidente quando as pessoas começam a
abrir o coração e compartilhar as próprias histórias. Durante esse momento, fique quieto, ouça e ore
silenciosamente pela resposta certa. Tenha interesse pelas pessoas, e conseguirá o interesse delas!
3. Crie um desejo de seguir a Jesus
Se você passou um tempo ouvindo e aprendendo sobre a pessoa com quem está falando, saberá do que
ela precisa e como orientar a conversa. Voltando à mulher samaritana, veja como Jesus conquistou a
sua atenção (“Dá-me de beber”), despertou interesse (“tu lhe pedirias, e ele te daria água viva”) e criou
o desejo de seguir o Messias, o próprio Senhor Jesus (v. 13-26).
Você precisa estar plenamente convencido de que uma pessoa sem Jesus não possui a coisa mais
importante da vida – a salvação. Exercite sua fé e acredite que aquela pessoa queira receber a Jesus. Se
for conveniente, conte um pouco de sua história. Você também pode se oferecer para orar por uma
necessidade específica.
4. Conte o seu testemunho
A sua história é muito importante! Veja como a mulher samaritana testemunhou – João 4:28-30. Você
pode falar da maneira como você se tornou um discípulo de Jesus – como o aceitou como seu Senhor e
Salvador, e como resolveu segui-lo e obedecer aos seus mandamentos. Fale com simplicidade,
sinceridade e alegria. Você também pode compartilhar exemplos de como Deus o curou, respondeu
suas orações ou o ajudou em situações difíceis e específicas.
Para conquistar a atenção de alguém, é preciso comunicar-se no nível dessa pessoa. A sua história é
única. Você só precisa aprender a contá-la de maneira única. Selecione a parte da sua vida com a qual
seus ouvintes possam se identificar mais facilmente. E acima de tudo, seja sincero! Glorifique a Deus
com sua vida. Concentre-se no que Ele fez e pode fazer. Verifique se as pessoas entendem o que você
diz e pergunte o que elas acham. Seja sensível aos sinais de interesse que elas enviam. É essencial que
você perceba esses sinais e, por consequência, faça perguntas relevantes.
Para levar uma mensagem com eficácia, lembre-se da regra: “Não diga, pergunte!” Por exemplo: “Jesus
morreu na cruz por você. Sabe por que Ele fez isso?”. Descubra o que a pessoa já entende, dê seu
próprio testemunho e estimule, no coração dela, o desejo de dizer: “É isso que eu quero!”. Quando as
pessoas ouvem falar de Jesus e do que Ele fez por elas, do plano de Deus para a vida delas, da Sua oferta
de perdão, paz, alegria real e vida eterna, elas abrem mão de suas falsas crenças. O confronto apenas
endurece o coração. A fim de ganhá-la para Jesus, você precisa fazer amizade com ela. Mesmo que a
visão de vocês seja completamente diferente, tente entendê-la e respondê-la respeitosamente.
Conclusão
Ninguém ganha vidas para Jesus sem oração. A oração prepara o terreno para a semente. Conduza ao
final desta reunião um tempo de oração, onde cada um define o nome de uma pessoa pela qual vai orar
durante estas três semanas – para depois convidá-la para uma conversa ou para vir à reunião da Célula.
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