
Evangelismo facilitado 

 

Quando olhamos para baixo do céu, que realizações para toda a vida importa?  

  

Que maior amor podemos compartilhar com nosso próximo do que a Mensagem de Salvação para que 

eles também possam nos acompanhar ao céu?   

O Livreto de Oração Autêntica foi cuidadosamente elaborado para entregar tais palavras.  No 

entanto, a pessoa na recepção normalmente avalia o mensageiro.  Ser sincero na demonstração do 

amor e carinho de Cristo é essencial se quisermos ganhar a confiança de uma pessoa, resultando em 

sua disposição para ouvir. 

A entrega pode ser tão fácil quanto fazer um bom contato visual, um sorriso e dizer as palavras: "Eu 

tenho um presente para você" enquanto você distribui um livreto de Oração Autêntica.  Entretanto, 

para motivar alguém a lê-lo, pode ser necessário um momento mais íntimo do que ficar em uma 

esquina de rua, renunciando a um livreto.   

Discernimento sobre como se aproximar de alguém ou quando, pode levar mais tempo do que o ato 

real de entregar a Boa Nova. 

Uma cópia impressa pode ter uma chance maior de ser lida.  Entretanto, se um anexo ou link de e-

mail for a única opção, o .pdf é realprayer.org/port/livreto.pdf e o link da mídia social é 

realprayer.org/port/  

 Não se pode subestimar a importância de rezar pelo indivíduo e de pedir que seja feita a Sua 

vontade.   

 Fique atento aos momentos de luta em que um indivíduo pode estar aberto para direcionar sua 

vida por um caminho melhor.  

 Às vezes, as oportunidades são espontâneas.   Manter um livreto acessível, como em um porta-

luvas de carro, que pode ajudar a evitar uma oportunidade perdida.   

 s vezes o evangelismo é feito fora da rotina, como a inclusão de um livreto ao enviar uma nota 

de carinho, um cartão de boas-vindas ou um cartão de Natal.   

 Esperar, ouvir e orar continuamente pode ser o caminho às vezes devido a tumultos 

espirituais, como perda ou raiva. 

Após verificar se o livreto foi lido, considere oferecer à pessoa uma carona ou um convite para 

acompanhá-lo à igreja.     

Quando nosso próprio dia do destino chegar; que estejamos no grupo que se chama "Servidores bons 

e fiéis". Mateus 25:14-30 

https://www.realprayer.org/port/livreto.pdf
https://www.realprayer.org/port/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateus+25%3A14-30&version=ARC

