FORMAÇÃO CRISTÃ

FIRMANDO VALORES
COMPETÊNCIA - EVANGELISMO RELACIONAL
PASSOS SIMPLES PARA ATRAVESSAR AS SALAS DA VIDA E ALCANÇAR OS
PERDIDOS
Cinco características do caráter de Jesus
1. Compaixão – Marcos 1.40-41
2. Bondade – Marcos 3.4
3. Gentileza / Humildade – Lucas 19. 1-10
4. Paciência – João 21
1º Desenvolva Amizades envolvendo‐se na vida das pessoas ao seu redor.

2º Descubra a história delas antes de compartilharem a sua própria história e a
história redentora de Deus.
A) Faça a aproximação
B) Mantenha o seu estilo
C) Descubra os interesses em comum
D) Corra o risco de se interessar pela história dos não salvos (Cristo correu)
3º Discirna os novos passos a serem dados seguindo a direção do Espírito Santo.
A) Torne-se um provedor de recursos
B) O Fator “Estar com”

C) Simplesmente Apareça
4º Barreiras na criação de Relacionamentos
• Questões bíblicas (apologética)
• Perigo Espiritual (eles são do diabo)
• Arriscando Sua Reputação (O que vão pensar de mim)
• Desconforto Pessoal (que horrível os palavrões e pensamentos)
5º Promova as Festas de Mateus - Lucas 5:27-32
• Futebol (para aprofundar as amizades)
• Pescaria com os amigos
• Festas comemorativas (Aniversário de casamento estratégico)
• Reuniões para as crianças da vizinhança (uma festa em um parque de
diversões)
• Recepções para Batismo (Uma refeição em um hotel, Um torneio de tênis)
• Almoce com seu filho (para juntar pais com filhos)
6º Envolva pessoas em suas atividades cotidianas:
• Partilhando suas refeições (todos os dias teremos que comer)
• Assistindo a jogos (juntos com a galera)
• Atividades esportivas (nas corridas, pescarias, caminhadas, piscina)
• Ginástica (na academia é um ótimo lugar para novos relacionamentos)
• Tomando conta de crianças e prestando favores (uma realidade distante)
• Dias de trabalhos estratégicos (Escolha duas ou três pessoas e passe
tempo de qualidade com elas no serviço)
7º Um modo de vida baseado em uma visão maior
 Como discípulos de Jesus, somos chamados para lidar com destinos.
 A prioridade de nossas vidas são as pessoas.
 Cada pessoa com quem nos deparamos é uma pessoa a quem Deus ama.
 Representamos a Deus o tempo todo.
 Precisamos ter consciência da eternidade.
Conclusão:
1. Faça mais amizades com “pecadores”.
2. Estabeleça em sua agenda as “festas de Mateus”.
3. Ore (orações imediatas e orações em secreto).
4. Quando você vir uma porta aberta entre por ela.
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