
Programa de Evangelismo Autêntico de Oração 

 

O crescimento da Igreja é a motivação por trás deste projeto de alcance livre. 

O primeiro livreto sobre "Oração Real" foi projetado para ser compartilhado:   

 Este programa é livre de ansiedade em comparação com programas que esperam que o 

paroquiano entregue a mensagem com competência em um momento em que sua mente fica 

em branco.   

 As três primeiras páginas deste livreto explicam nosso relacionamento com Deus, a Bíblia e a 

graça de uma forma que as pessoas possam se relacionar.  

 Poucas publicações podem abordar o perdão, a tentação e a submissão de uma forma não 

ofensiva como este livreto.  

 A distribuição pode ser tão fácil quanto um sorriso e as palavras: "Eu tenho um dom para você". 

Os livretos têm acompanhado cartões "fique bem", como um anexo de e-mail .pdf, e vinculados 

através das mídias sociais. 

O segundo livreto sobre "Graça" dá poder ao paroquiano: 

 Há uma diferença dramática nos resultados se escolhemos como servir a Cristo ou alcançar a 

maturidade cristã para permanecer em Jesus Cristo, João 15:5 .   

 Este livreto ajuda a reconhecer a orientação do Espírito Santo junto com o crescimento pessoal 

necessário para ser um discípulo eficaz de Jesus Cristo. 

Localize o momento em que um coração está aberto à escuta: 

 Permanecer em Cristo em oração e ouvir o Espírito Santo oferece a maior oportunidade de 

sucesso.  Não esqueça que nosso papel pode ser apenas um ou dois passos em um processo de 

múltiplos passos.  

 Reconheça que as pessoas tendem a estar mais abertas à escuta quando a vida as leva para fora 

de sua zona de conforto.  Seja uma questão de saúde onde o indivíduo não está culpando a 

Deus** ou outra luta, tais momentos podem ser oportunidades para compartilhar 

informalmente um livreto ou evangelizar de outras formas. 

** Um capítulo sobre fé. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jo%C3%A3o+15%3A5&version=VFL
https://www.realprayer.org/pt/original/10p.html

