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APRESENTAÇÃO
Estamos diante do primeiro Evangelismo Feminino promovido pelo Ministério da Mulher da Divisão Sul-Americana o qual denominamos “Olhar de
Esperança”.
Este programa terá dois formatos, o primeiro será
transmitido pela TV Novo Tempo, ou redes sociais
oficiais da IASD com a participação da Dra. Rosana
Alves para o Brasil e Lia Treves para os países hispânicos e o outro será realizado pelo MM em cada
igreja de maneira presencial, ou on-line, dependendo de como estarão as leis governamentais. Para todos os formatos, o envolvimento das mulheres na
missão é fundamental.
Deus está chamando as mulheres para o Seu
serviço e com o poder do Espírito Santo, imbuídas
com o senso do dever, irão realizar um maravilhoso
trabalho para o Senhor. Ellen White escreveu:
“O Senhor tem uma obra para as mulheres,
bem como para os homens. Elas podem ocupar o seu lugar na obra nesta crise, e Ele atuará por intermédio delas. Se estiverem imbuídas com o senso do dever, e trabalharem sob
a influência do Espírito Santo, terão a exata
presença de espírito requerida para este tempo. O Salvador refletirá sobre essas abnegadas
mulheres a luz de Sua face, e lhes dará poder
que excede o dos homens. Elas podem fazer
na família uma obra que os homens não conseguem, obra que alcança o íntimo da vida.
Podem aproximar-se do coração daqueles a
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quem os homens não chegam a alcançar. Seu
trabalho é necessário.” – FD 10.4

O chamado do Senhor é para todas, independentemente de idade, raça, condição social, queremos
ver o maior número de mulheres desenvolvendo os
seus dons para apressar a volta de Jesus a esta terra.
Por meio do comprometimento valoroso destas
filhas de Deus, o avanço do evangelho será apresentado em cada canto do território da América do Sul.
Oremos por este evangelismo feminino, pelo envolvimento das mulheres na missão e para que a mensagem de salvação seja compartilhada para o maior
número possível de pessoas.
Contamos com você!
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O CHAMADO DE DEUS PARA O
SERVIÇO
Há um vasto campo no qual nossas irmãs podem fazer um bom serviço para o Mestre nos diferentes setores da obra relacionados com Sua
causa. Por intermédio do trabalho missionário
podem elas alcançar uma classe que nossos
pastores não o podem. {BS 147.2}

Há, nos vários setores da causa de Deus, um
vasto campo em que nossas irmãs podem fazer bom serviço para o Mestre. [...] Entre as nobres mulheres que tiveram a coragem moral de
decidir-se em favor da verdade para este tempo, muitas são dotadas de tato, percepção, boas
aptidões, e que darão obreiras bem-sucedidas.
Os esforços dessas mulheres cristãs são necessários. — Evangelismo, 466. {FD 7.1}

Deus chama como obreiras mulheres fervorosas, que sejam prudentes, animosas, ternas e
leais ao princípio. Chama mulheres perseverantes que desejem desviar a mente do próprio eu e
de suas conveniências pessoais e se centralizem
em Cristo. ... Levantar-se-ão nossas irmãs para a
emergência? Trabalharão para o Mestre? — Testimonies for the Church 6:118. {BS 149.1}
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Quando as mulheres crentes sentirem o fardo
das almas, e o fardo de pecados que não são
seus, estarão trabalhando como Cristo trabalhou. Nenhum sacrifício considerarão demasiado grande para salvar almas para Cristo. E
qualquer que tiver este amor pelas almas é nascido de Deus; estarão prontos para seguir em
Seus passos, e suas palavras e voz serão talentos empregados no serviço do Mestre; o próprio
nutrimento vindo da fonte paterna para suas
próprias almas fluirá em diferentes canais de
amor paras almas que estão ressequidas e murchas. {BS 143.3}

Mulheres de firme princípio e decidido caráter
são necessárias, mulheres que crêem estarmos
sem dúvida vivendo nos últimos dias, e que temos a última solene mensagem de advertência para ser dada ao mundo. Devem sentir que
estão empenhadas numa importante obra ao
espalharem os raios de luz que o Céu tem derramado sobre elas. {BS 149.3}

Necessita-se de mulheres cristãs. Há um vasto
campo onde elas podem fazer um bom trabalho para o Mestre. Há mulheres nobres, que têm
tido a coragem moral de decidir em favor da
verdade manifesta no peso da evidência. Elas
têm tato, percepção e boa habilidade, e podem
fazer o trabalho de bem-sucedidas obreiras cristãs. — {BS 150.1}
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NOSSA COMISSÃO EVANGÉLICA
Unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador
misturava-Se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes às necessidades
e granjeava-lhes a confiança. Ordenava então:
“Segue-Me.” (A Ciência do Bom Viver, p. 143.)

“Todo o poder é dado a Mim na Terra e nos
Céus. Ide por todo o mundo, ensinando a todas as nações, batizando-as em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo; Ensinando-os a observar todas essas coisas que vos tenho ordenado: E Eu estarei convosco todos os dias, até a
consumação dos séculos” (Mateus 28:18-20).

A ordem está bem clara. Não apenas devemos
convidar as pessoas a vir até nós, mas também devemos ir aonde elas estão. Precisamos nos desprender
de nossos sentimentos de acomodação ou de nossa
incapacidade, e passar a confiar nas promessas do
Senhor a fim de tocar o coração das pessoas com
a verdade do evangelho. Devemos ensinar, pregar
a toda criatura, batizá-las, ensinando-as a observar
todas as coisas que Ele ensinou.
Mas, junto com a ordem, sempre vem a
capacitação e também a promessa. Ele estará conosco! Apegue-se a esse compromisso que Ele faz.
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Sua presença é nosso encorajamento. Sua ajuda,
nossa fonte de força e poder. Ele, mais do que podemos imaginar, tem um coração para os perdidos
e deu tudo de si para oferecer a salvação às pessoas que buscamos alcançar. Porém, não podemos
sair, ensinar ou pregar, sem o poder prometido do
Espírito Santo que nos treinará, irá nos curar e habilitar a cumprir essa grande comissão.
Lembre-se de pedir, de se preparar e esperar
por esse dom. Seja intencional ao passar tempo em
preparação para o recebimento deste poder.
Deus está chamando mulheres para compartilhar o evangelho porque deseja alcançar a todos.
Deseja alcançar nossas famílias, vizinhos, marido,
jovens, idosos e, especialmente as mulheres com
quem temos contato e já temos falado de Jesus.
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MÉTODO DE EVANGELIZAÇÃO
Um dos métodos é o “Evangelismo Público” e
para desenvolver um evangelismo eficaz, é importante observar as três ênfases que são utilizadas
pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em todo território da Divisão Sul Americana que são: Comunhão,
Relacionamento e Missão.

COMUNHÃO
Preparo espiritual da igreja para o
evangelismo
A comunhão representa a base para todo e
qualquer esforço evangelístico. Destacamos uma
comunhão intencional, com propósito nobre de salvar pessoas para o reino de Deus. Segue algumas
sugestões que irão revolucionar sua igreja e prepará-la para cumprir o IDE de Jesus:
1. IGREJA EM ORAÇÃO


Antes de começar um movimento de evangelismo é necessário orar.



Durante o período de cada 24 horas, as igrejas
deverão estar orando em favor do evangelismo.
Os horários deverão ser dividos entre os membros da igreja. A sugestão é que cada hora tenha
pelo menos uma ou mais pessoas intercedendo. Neste gupo deve se incluir todos os departamentos da igreja. Uma igreja unida é uma igreja
que ora junto.
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2. QUANDO A IGREJA DEVERÁ COMEÇAR A ORAR
PELO EVANGELISMO?


As igrejas deverão começar a interceder pelo
menos 2 meses antes de começar o evangelismo.



Com o apoio da secretaria da igreja, o MM deverá
entregar para cada membro ou familia da igreja,
uma lista com nomes de familiares que se encontram afastados dos caminhos do Senhor ou
que estão estudando a Bíblia.



Além destes intercessores que fazem parte do
grupo que estarão em oração durante as 24 horas ininterruptas, promover a participação dos
membros no grupo do Ministério da Oração Intercessora (Sempre em Oração) que é coordenado pelo MM nas igrejas.

ATIVIDADES DA EQUIPE DE ORAÇÃO


Lançar um programa de Intercessores. No
exército de Deus, os intercessores são as “tropas
de choque”. Embora seja verdade que todos os
cristãos oram, os intercessores possuem habilidades especiais.



Fazer uma reunião de oração em favor do evangelismo, dez minutos todos os sábados após o
serviço religioso.



Organizar Retiros Espirituais e Grupos de Oração.



Anunciar eventos de oração e convidar membros
para o serviço de consagração antes do evangelismo começar.
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Escolher aqueles que serão as colunas de oração
durante as reuniões.

3. CULTO DO PODER
Este é um culto específico para orar e preparar-se para o evangelismo feminino. Com o apoio do
Pastor Distrital e de anciãos, ele pode ser realizado
aos sábados à tarde, ou em qualquer outro dia da
semana. O importante é ter a participação de todos
os membros da igreja.
4. SALA DE ORAÇÃO


Durante a campanha de Evangelismo Feminino,
é fundamental que haja uma sala reservada para
a oração.



A equipe do ministério da mulher pode coordenar essa atividade. É importante que o
pregador(a)/evangelista seja convidada a estar
nesta sala para receber a oração dessa equipe. O
poder do Espírito Santo estará sobre o pregador
e a sua mensagem será diferente, será poderosa
e milagres de conversão acontecerão.

5. COLUNAS DE ORAÇÃO


Distribua dentro da igreja durante a realização
do evangelismo feminino, pessoas para orar durante a exposição da palavra de Deus. Essas pessoas deverão estar em oração durante o tempo
que a pregadora estiver apresentando a mensagem bíblica.



Quando a evangelista olhar para estes interecessores, os mesmos movimentam a cabeça leveMÉTODO DE EVANGELIZAÇÃO | 13

mente, como que dizendo, estou orando. Quando a evangelista entrar no momento do apelo, ou
quando destacar pontos agudos da mensagem,
esses intercessores devem intensificar estes momentos de oração.


Imagine pessoas orando durante um evangelismo. Que apoio ao pregador! Imagine o poder de
Deus atuando na vida das pessoas! Experimente
essas atividades em sua igreja e contemple os
milagres de Deus.

RELACIONAMENTO
Preparo dos interessados para a colheita
EVANGELISMO DA AMIZADE
Foi Jesus quem disse, vós sois o sal da terra e a luz
do mundo. Não se pode realizar um evangelismo de
qualidade, sem que as pessoas estejam devidamente preparadas. Todos sabem que não se pode colher
sem que antes haja uma boa semeadura e um bom
cultivo.
Segue algumas sugestões muito eficazes na
preparação do que chamamos de “interessados”.
COMO CONSEGUIR INTERESSADOS?
Talvez a melhor pergunta seja: Como atender os
interessados?
Para que os objetivos sejam alcançados, segue algumas ideias de como consegui-los com mais qualidade e de maneira mais rápida. Além das pessoas
que serão alcançadas pelos meios de comunicação,
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semanas de oração, PGs, classes bíblicas e outros,
creio que podemos fazer algo mais intencional dentro de nossa própria comunidade, envolvendo todos
os membros da igreja.
SERMÃO SOBRE MISSÃO
Para motivar os membros da igreja a cumprir
a missão, em um sábado pela manhã (horário nobre) apresente à igreja um exelente sermão sobre
a importância de cumprir a missão. O sermão deve
ser curto entre 20 a 30 minutos, logo após entregar
uma ficha carbonada para cada membro. Essa ficha
deve ter três colunas, uma para registrar os nomes
de pessoas da família que ainda não se entregaram
a Jesus, a outra para registrar os nomes de amigos
que não tomaram ainda uma decisão pela verdade,
e a terceira coluna, é para anotar os nomes de pessoas que estiveram como membros e depois acabaram saindo da igreja. Em seguida, recolha uma via,
peça a sua equipe para contar os nomes, enquanto
isso, ajoelhe-se com a congregação e faça um momento especial de oração em favor dessas pessoas.
PROGRAMA DE VISITAÇÃO
A partir desta primeira etapa, deve ser organizado um programa de visitação, distribuição de um
livro missionário, um estudo em DVD, uma carta/
convite e posts pelo WhatsApp.
Confirme a presença dessas pessoas no evangelismo pois, estamos tratando de gente bem próxima
dos membros da igreja, ou seja, amigos da igreja,
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pessoas que de alguma maneira conhecem um
pouco daquilo que cremos. Neste caso, estaremos
trabalhando com um grupo de interessados de alto
nível de interesse, e ainda o interesse dos irmãos em
atendê-los e trazê-los a igreja é bem maior, afinal
são seus familiares e seus amigos.
PG, A BASE ESTRATÉGICA
Cada interessado deve ser conduzido a um Pequeno Grupo, a uma Classe Bíblica ou a um Estudo
Bíblico individual. Em outras palavras, essas pessoas
precisam receber os estudos bíblicos doutrinários
para depois serem conduzidas a uma série de evangelismo de colheita, onde tomarão a decisão pela
verdade e pelo batismo.
DUPLAS MISSIONÁRIAS
Esta foi a estratégia usada por Deus para tirar Seu
povo da escravidão egípcia. O Senhor enviou Moisés
e Arão, um dava força para o outro, assim o resultado foi impressionante. Devemos organizar cada
igreja em duplas missionárias, e cada dupla pode
atender uma ou mais pessoas por meio dos Estudos
Bíblicos. Esse é um exército poderoso que temos à
disposição, mas ainda não estamos utilizando todo
o potencial disponível. Deus quer fazer muito mais
em nós e por meio de nós!
BATISMO COM QUALIDADE
Para que esse objetivo seja alcançado é preciso
trabalhar fortemente essa base. Cada interessado
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precisa ser bem-preparado, para que na semana do
evangelismo venha a tomar uma decisão consistente e consciente. Se fizermos assim, veremos um verdadeiro pentecostes em nossos dias.
EVANGELISMO DA AMIZADE
Cada membro da igreja deve dar o seu máximo
para ampliar sua rede de amizade, pois dessa forma
estaremos seguindo o exemplo de Jesus. Ele se
misturava com as pessoas como quem lhes desejava
o bem, ajudava em suas necessidades, conquistava
a confiança e depois fazia o apelo dizendo: “Segueme”.
ESTUDOS BÍBLICOS
Nossa maior necessidade hoje na igreja, não é
somente aumentar a quantidade de interessados, e
sim, principalmente, ter mais membros dando ESTUDOS BÍBLICOS. É preciso capacitá-los e equipá-los
para atenderem os amigos interessados por meio de
estudos bíblicos sistemáticos, de casa em casa.

MISSÃO
EVANGELISMO PÚBLICO DE COLHEITA
Após a realização de todos os itens mencionados, chegou a hora de colher aquilo que foi semeado e cultivado. O evangelismo não precisa ser muito
longo, neste caso pode ser de apenas uma semana.
Segue algumas sugestões de como fazer o Evangelismo Público de Colheita:
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Os objetivos básicos de um evangelismo são três:
»

Reavivar a Igreja.

»

Buscar aqueles que estão afastados.

»

Ganhar novas almas.



Qual é o melhor método para se fazer evangelismo? É aquele que envolve a igreja.



Série de sermões que será usado? Usar o material que foi preparado pela DSA.



Qual seria o melhor lugar para fazer evangelismo? Estamos tratando de Evangelismo Público
de Colheita, e neste caso pode ser feito na própria
igreja, salão, Colégio Adventista, Tenda, anfiteatro ou em qualquer outro lugar que haja espaço
e condições para reunir as pessoas.



Se for um plantio de igreja? Por se tratar de um
lugar novo, um projeto de Missão Global. Aconselhamos que inicie com temas de saúde, depois
sobre família, em seguida, temas sociais e depois, pregue temas bíblicos doutrinários, pois se
trata de um lugar completamente novo.



Qual deve ser a duração da campanha? Recomendamos que toda a campanha de evangelismo seja realizada durante um ano entre o preparo, cultivo e colheita.

A Colheita pode ser feita em uma semana, ou,
em pouco mais, ou um pouco menos. No caso de
plantio de uma nova igreja, a colheita, talvez poderia
ser realizada em um mês ou até mais tempo. Cada
caso exige uma decisão especial, é preciso analisar
os detalhes, o contexto e depois tomar a decisão.
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BATISMO
É necessário durante o Evangelismo Público de
Colheita fazer apelos e batizar as pessoas, porém é
importante dizer que em todo evangelismo sempre
haverá três tipos de interessados:


Os que estão devidamente preparados (Classe A).



Aqueles que estão mais ou menos preparados
(Classe B).



Os que estão totalmente verdes (Classe C).

Vamos encontrar pessoas preparadas para o batismo, porém também vamos encontrar aqueles
que irão tomar a decisão durante o evangelismo.
Para estes, o ideal é ajudá-los a prepararem-se melhor para serem batizados em breve.
O DISCIPULADO
Jesus disse: “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do
Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar
todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que
estou convosco todos os dias até a consumação do
século” (Mateus 28:19-20).
Cada interessado que entra em nossa igreja, ou,
que participa de uma série de conferências, deve
ter ao seu lado um membro da igreja, um amigo.
Desde o início dos estudos bíblicos, em reunião, em
cada apelo, o membro discipulador deve estar ao
lado do amigo. Tudo isso faz parte do processo do
discipulado.
Após o batismo, o novo na fé deve ser conduzido imediatamente ao Ciclo do Discipulado. Não
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queremos ter somente membros, queremos ter
discípulos. Durante o ciclo, cada novo na fé irá descobrir seu dom, para saber como trabalhar na seara
do Senhor.
COMO FAZER UM APELO EFICAZ
O primeiro ponto que deve estar claro para cada
pastor, cada evangelista, cada pregador em geral é
que: “Nenhuma pregação, estudo bíblico e testemunho deveriam ser concluídos sem um apelo.” O segundo ponto é que o apelo passa por quatro etapas:
1. INFORMAÇÃO
Os interessados não tomarão decisões corretas,
a menos que tenham toda a informação sobre o assunto estudado. Assim, compreenderão o que significa a decisão que pedimos.
2. CONVICÇÃO
Quando a pessoa tem a informação completa
sobre a doutrina, sua consciência lhe diz: “Creio que
isto é o que Deus quer que eu faça.”
Podemos aumentar a convicção no interessado
ao perguntar-lhe: “Você percebe que esta é a vontade de Deus?”
3. DESEJO
Quando o interessado tem a certeza de que a
doutrina vem de Deus, será despertado nele um desejo de mudar de vida.
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4. AÇÃO
Quando o conhecimento adquirido pela
informação, a convicção e o desejo do interessado
aumentam, ele avança com a ação. Então, decide
estar ao lado de Cristo e aceita o batismo. O apelo deve iniciar no momento em que se prepara o
sermão. O evangelista deve decidir, em oração, qual
será o foco do apelo.
Quando estiver preparando o auditório, ou a igreja para o evangelismo, a equipe deve ter em mente
o momento da decisão, é preciso pensar em cada
detalhe do programa para colaborar com a mensagem.
As equipes de apoio devem estar devidamente
treinadas, desde a recepção até o amém final. É importante definir o espaço para o chamado. Outro
detalhe importante é colocar os interessados sentados mais à frente, isso facilita o apelo.
As músicas cantadas devem estar dentro do
contexto, todas cuidadosamente escolhidas, pois as
músicas cantadas pela congregação, as mensagens
musicais e a música de apelo, precisam conter letras evangelísticas.
O SEGREDO
Todas as estratégias são válidas, todos os
métodos tem o seu valor, mas lembre-se sempre
que o Espírito Santo é quem faz a obra. O segredo é
o que está escrito em Lucas 4:18 e 19: “O Espírito do
Senhor está sobre Mim, porquanto me ungiu para
Evangelizar os pobres; enviou-me para Proclamar
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libertação aos cativos, e Restauração da vista aos
cegos, para pôr em Liberdade os oprimidos, e para
proclamar o ano aceitável do Senhor”.
O primeiro passo é ter o poder do Espírito Santo.
O segundo passo é Evangelizar.
Ellen White escreveu: A maior necessidade da
igreja hoje é de homens e mulheres cheios do poder de Deus, como está escrito em Atos 1:8 -“Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins
da terra”. Está você disposta a entregar-se completamente ao Senhor da seara para ser um instrumento de evangelização?
Deseja ser uma ganhadora de almas? Quer ver
o poder de Deus resgatando vidas? Quer viver a
maior experiência de sua vida? Então, ajoelhe-se
agora, faça uma oração, depois faça seus planos, coloque tudo nas mãos de Deus e mãos à obra e pé na
estrada.
Projeto 2021
»

Evangelismo Feminino- TV NT

»

Data:

»

Evangelismo Feminino- Igreja local
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TREINAMENTOS E EQUIPES


Equipe de recepção - Essa equipe supervisiona,
recruta e treina pessoas para recepcionar e saudar as pessoas nas reuniões.



Equipe da música - A música pode enriquecer
e muito uma reunião evangelística. Essa equipe
será responsável por toda a música durante a
reunião.



Equipe de som - Essa equipe estará responsável
por todo o sistema de som e imagem para as
reuniões. A qualidade do som e da imagem, se
forem usados, é de extrema importância.



Equipe de estacionamento - Responsável por
atender as necessidades do estacionamento durante as reuniões. O número de ajudantes pode
variar de acordo com o número de assistentes,
de carros a serem auxiliados e, obviamente, dependendo do lugar onde acontecerá o programa.



Equipe de transporte - Essa equipe providencia transporte para visitantes que não possuem
outra forma de chegar até as reuniões, e para os
auxiliares que não têm outra maneira de ir e voltar dos compromissos. Lembrando que as pessoas mais indicadas para trazer os interessados à
reunião, são os amigos que os convidaram e que
estudaram com eles antecipadamente.



Equipe de visitação - A pregadora pode visitar
os interessados, mas especialmente, a pessoa
que os convidou. Também podem visitar pessoas específicas para este ministério, bem como
o pastor.Se não há possibilidade de visita presencial, que se faça virtualmente e que se ligue para
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saber como ela está recebendo as mensagens,
incentivando e atendendo alguma necessidade.
Com muita oração, planejamento cuidadoso e
dedicação dos membros das diversas equipes você
terá o fundamento para um evento evangelístico de
sucesso. Reafirmem-se e encorajem-se uns aos outros, trabalhando juntos como um time para compartilhar as Boas Novas e colher os sinceros para o
Reino de Deus.
Que Deus esteja à sua frente, lhe capacitando
para realizar da melhor forma possível o Evangelismo Feminino de 2021.
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