SEGREDOS
PARA O EVANGELISMO
PÚBLICO DE COLHEITA
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MAIS ORAÇÃO

a. Organize um grupo de oração em sua igreja, comece imediatamente a orar em favor do
evangelismo na sua igreja e em todas as igrejas da América do Sul.
b. Ore também pelos interessados que estão recebendo estudos bíblicos.
c. Devemos orar muito suplicando o derramamento do poder do Espírito Santo sobre
este evangelismo.
d. Cada membro poderia ter sua lista pessoal de interessados para orar durante o dia.
e. A equipe de oração deve iniciar pelo menos um mês antes e deve continuar orando durante a
semana de 21 a 28 de novembro. Orem pelo pregador e pelo povo.
f. Muita oração, muito poder.
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CADA DEPARTAMENTO DA IGREJA PODE TER SEU ALVO

a. A ideia é que cada departamento tenha um alvo, com o número de interessados que pretende
levar à igreja para o evangelismo.
b. Cada departamento pode assumir e coordenar o programa da noite. Imagine a festa, uma
noite os Desbravadores, em outra o Ministério da Família, em outra o Ministério da Mulher, depois
Jovens. Com certeza será um grande movimento de Evangelismo Integrado.
c. Juntos somos mais fortes e vamos mais longe.
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ORGANIZE A IGREJA EM EQUIPES DE AÇÃO

a. Este é momento de envolver os membros nas equipes de apoio.
b. Equipe de recepção, de oração, de louvor, de internet, de som, de evangelismo infantil e assim
por diante. Existem várias outras.
c. É muito importante ter uma equipe de divulgação. Eles usarão as redes sociais e todos os canais
possíveis de comunicação para fazer uma forte propaganda.
d. As equipes devem ser organizadas e treinadas.
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LISTA DE INTERESSADOS

a. Cada igreja tem o coordenador de interessados.
b. Juntamente com o evangelista da igreja e o MIPES, a igreja deve organizar uma lista de
interessados.
c. Seria bom saber quem são aqueles com maior interesse, isto facilita o foco do atendimento
durante a semana por se tratar de um Evangelismo de Colheita.
d. Lembremo-nos de buscar a lista de interessados da Novo Tempo.
e. Todas essas pessoas devem receber um convite pessoal e também pela internet.
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CLASSES BÍBLICAS

a. Entendemos que cada igreja já tem pelo menos três classes bíblicas. Uma aos sábados pela
manhã, outra aos domingos à noite e outra para juvenis, desbravadores e aventureiros.
b. As classes são muito importantes antes e depois do evangelismo.
c. No final do evangelismo, todos os interessados que não foram batizados, devem ser
matriculados em uma destas classes bíblicas.

ESTUDOS BÍBLICOS

a. Precisamos ter mais irmãos voluntários dando estudos bíblicos.
b. É muito importante formar duplas missionárias para dar estudos também.
c. Cada igreja deve ter os blocos de estudos bíblicos disponíveis o tempo todo, principalmente
durante a semana do Evangelismo Público de Colheita.
d. É muito importante ter também os estudos bíblicos em DVDs. A ideia é entregar um para cada
convidado durante as noites de evangelismo.
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ESTRUTURA INTERNA DO TEMPLO
a. Verifique antes do programa ter início se o som, os microfones, os cabos, as tomadas, as
baterias estão em perfeito estado. Caso contrário, ainda há tempo para resolver.
b. Não se esqueça de verificar o projetor, o computador e os CDs e DVDs que serão usados
durante o evangelismo.
c. É muito importante ter uma boa iluminação dentro da igreja, especialmente no lugar onde
estará o pregador evangelista.
d. Confira também os bancos, as cadeiras, o púlpito e os demais móveis da igreja. Afinal,
sempre arrumamos a casa para receber amigos, não é mesmo?
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ESTRUTURA EXTERNA DO TEMPLO
a. Vamos iluminar a igreja por fora, especialmente a fachada. Uma igreja iluminada atrai
naturalmente mais pessoas.
b. Verifique a pintura da igreja. Não é tão complicado fazer uma pintura nova e deixar a igreja
mais atraente e convidativa.
c. Uma atenção especial aos banheiros, por favor. Todos os detalhes, o papel higiênico, a
descarga, toalhas, espelhos, e uma pessoa para cuidar e orientar os usuários.
d. Outro ponto importante é o estacionamento. Vale a pena fazer um esforço para conseguir
espaço adequado para estacionar os carros.
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BÍBLIAS
a. Como todos já sabemos, uma coisa que não pode faltar no evangelismo são as Bíblias.
b. É importante que tenhamos as bíblias todas iguais, assim o evangelista pode citar o texto
e a página, para facilitar a vida dos convidados que normalmente não tem muita experiência
em localizar os textos bíblicos.
c. Uma equipe deve estar preparada para entregá-las, para ajudar o povo achar o texto, e
ainda recolher as bíblias no final de cada reunião.
d. Lembre-se, não existe nada capaz de substituir a Bíblia. Ela nas mãos dos convidados
produzirá verdadeiros milagres.
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ATENDIMENTO AOS CONVIDADOS
a. O atendimento aos nossos convidados não pode estar restrito à recepção.
b. No dia seguinte a cada reunião, cada amigo, deve receber uma visita, ou um telefonema,
ou uma mensagem de e-mail, ou de WhatsApp.
c. Se a igreja levar esse atendimento a sério, estou seguro que iremos ganhar muito mais
almas.
d. Lembre-se que as pessoas modernas e pós-moderna são demasiadamente carentes de
atenção e amizade.
e. Devemos ter e demostrar paixão pelas almas
FAÇA EVANGELISMO E VEJA OS MILAGRES DE DEUS!
Pastor Luís Gonçalves
Evangelista da Igreja Adventista do Sétimo Dia

