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ESTE EBOOK
É PARA MIM?

INICIAÇÃO

Um dos principais 
objetivos da MPC é 
despertar e equipar os 
cristãos para o 
evangelismo. Para isso, 
realizamos cursos, 
escolas, treinamentos e 
uma infinidade de 
oportunidades que são 
feitas para você.

Se você está começando a se 
envolver com evangelização 
dentro do seu cotidiano, com seus 
amigos e familiares, este conteúdo 
é realmente o que você precisa. 
Aqui abordaremos alguns 
assuntos de maneira bem 
introdutória e da forma mais 
didática possível. Esses são os 
principais conteúdos para quem 
deseja a fazer diferença entre os 
mais próximos

Mais que um treinamento, um 
convite a repensar a maneira 
como se vive o Evangelho. Mais 
que métodos ou técnicas, um 
estilo de vida evangelístico. Nossa 
proposta é despertar a igreja para 
entender seus relacionamentos 
como campos missionários e 
capacitá-la para atuar neles.

TREINAMENTO

SEMINÁRIO
GUIA COMPLETO
Nesta categoria se encontram os 
materiais mais completos da MPC. 
Os assuntos são tratados desde os 
seus conceitos mais básicos até os 
detalhes mais avançados e 
específicos. São indicados para 
qualquer pessoa que deseje 
começar, aprofundar ou reciclar o 
seu conhecimento e até mesmo 
para treinar sua igreja.

A MPC quer ir além no seu relacio-
namento com a igreja, por isso 
temos esta proposta para servir 
com maior engajamento. 
Oferecemos um seminário com 
material específico sobre a 
realidade do evangelismo com 
jovens que, alinhado com o 
interesse da igreja, pode capacitar 
seus membros de uma forma 
ainda mais profunda.
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SUMÁRIO A MOCIDADE PARA CRISTO

EVANGELISMO RELACIONAL

     - Deus, você, seu amigo

     - A história de Deus e a sua história

     - A sua história e a de seu amigo

     - A história de Deus e a do seu amigo

AMIGO ALVO

     - Aplicando o que aprendeu

PLANO DE SALVAÇÃO

     - Criação

     - Queda

     - Redenção

     - Glorificação

CONVITE
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A MOCIDADE PARA CRISTO
A Mocidade Para Cristo (MPC) é uma missão 

cristã que tem dedicado seu tempo e recursos para 
a evangelização de jovens e adolescentes há pelo 
menos 65 anos, estando em mais de 100 países no 
mundo, assim como em mais de 100 cidades no 
Brasil.

Nós acreditamos que a MPC não tem sua 
missão à parte da igreja, mas que atua a partir dela, 
servindo-a para completar a missão de Deus no 
contexto da juventude. Com isso em mente, para 
servir melhor nossos irmãos, disponibilizamos este 
e-book contendo nossa filosofia de evangelismo 
relacional como um estilo de vida, a estratégia do 
“amigo Alvo” e material para o plano de salvação.



O QUE NÃO É?
O evangelismo relacional não é um método de 
passos sequenciais, o qual se propõe a garantir 
algum resultado mediante a observação ou 
exposição desses passos.

O QUE É?
Um entendimento de que todos os relacionamentos 
do cristão podem e devem ser evangelísticos. 
O cristão que entende seu ciclo social como seu 
campo missionário será intencional ao levar Cristo 
àqueles do seu convívio que ainda não O seguem

EVANGELISMO
RELACIONAL
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DEUS

VOCÊ

SEU
AMIGO

VOCÊ

SEU
AMIGO

EVANGELISMO,
A CONVERSA DE 3 AMIGOS
Entendemos que toda evangelização é realizada 
pela participação de 3 pessoas: Deus, você e a 
pessoa que você está evangelizando. Todos os 3 
participam e devem ser ouvidos.

Senhor, Criador e Aquele que 
sustenta o universo, controla 
toda a história e tem um 
propósito para cada evento. Atua 
ativamente se revelando na 
criação e providenciando 
salvação para o Seu povo

Seguidor de Cristo que entende 
seu chamado para um 
relacionamento com Ele, 
revelando Seu ser a todos à sua 
volta.

Todo aquele que ainda não se 
entregou ao senhorio de Cristo e 
não O aceitou como Salvador, 
portanto carente do Evangelho.

DEUS
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DEUS

VOCÊ
A HISTÓRIA DE DEUS 
E A SUA HISTÓRIA
O objetivo do evangelismo relacional é que surjam 
oportunidades, através do relacionamento, para 
que as três histórias sejam ligadas. Para isso, é 
importante que as duas primeiras a se ligarem 
sejam a sua e a de Deus. Deus é o Senhor da 
história, então está completamente ligado a ela. 
Mas você tem se envolvido num relacionamento 
com Cristo?

É importante que mais do que uma experiência 
com Deus no passado, a sua história seja envolvida 
pela história dEle cotidianamente. É preciso 
conhecê-Lo e não apenas conhecer sobre Ele.
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Um dos principais 
objetivos da MPC é 
despertar e equipar os 
cristãos para o 
evangelismo. Para isso, 
realizamos cursos, 
escolas, treinamentos e 
uma infinidade de 
oportunidades que são 
feitas para você.

A SUA HISTÓRIA E 
A DE SEU AMIGO
O chamado para o anúncio do Evangelho é, antes 
de tudo, um chamado para amar a Deus, servindo-O 
e tornando-O conhecido. Fazemos isso quando 
amamos o próximo.

Relacionamento, atos práticos de amor, ouvir a 
história de alguém, compartilhar experiências 
parecidas, atos de serviço, entre outros: o 
importante é entender que o evangelismo não 
começa na proclamação da Mensagem, mas na 
aproximação, no relacionamento, no “ganhar o 
direito de ser ouvido”.

VOCÊ

SEU
AMIGO
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DE DEUS E A 
DO SEU AMIGO

Nesse ponto as conversas devem fluir de forma natural, porém intencional. 
Abordar como Deus é a resposta para as necessidades do não-cristão, como 
tem sido a resposta para as suas necessidades (lembre-se de ser vulnerável e 
honesto) e, principalmente, como a cruz representa a resposta para o 
problema da humanidade, isto é, o pecado e seu consequente afastamento 
de Deus.

DEUS

SEU
AMIGO
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É estabelecer o compromisso de testemunhar intencionalmente a um(a) amigo(a), orando 
intensa e diariamente por ele(a), aproveitando oportunidades para compartilhar com sua 
vida e com palavras a respeito da salvação em Jesus. A amizade é autêntica, e o amor 
incondicional é o que motiva a evangelização. O(a) amigo(a) não deixará de sê-lo se 
rejeitar nossa mensagem, mas continuará sendo alvo de nossas orações e sincera 
amizade.

AMIGO
ALVO
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Como este é um guia 
prático, pouco adianta 
falar sobre evangelização 
se este conhecimento não 
nos conduzir e impulsio-
nar para a prática. Então, 
vamos pôr a mão na 
massa!

1º - Ore e decida um(a) amigo(a) pelo(a) qual você irá aplicar suas ações evange-
lísticas. Após isso, anote e nome dele(a).

2º - Configure em seu celular um alarme em algum horário do dia para orar 
pelo(a) seu(sua) amigo(a). Você irá orar diariamente por ele(a) pelas próximas 
quatro semanas. (Consulte nosso material bônus de como orar pelo amigo 
não-cristão.)
             pelas próximas 4 semanas você irá orar diariamente por ele.

3º - Ao fim da primeira semana, afirme ao(a) seu(sua) amigo(a): “tenho orado por 
você!”. Espere pela reação dele(a), aproveitando as oportunidades para estreitar 
os laços e introduzir o Evangelho.

4º - Ao fim da segunda semana, busque participar de uma atividade do universo 
dele(a).

5º - Ao fim da terceira semana, faça o que possível para que ele(a) participe de 
uma atividade do seu cotidiano, algo entre seus amigos cristãos.

6º - Ao fim da quarta semana, marque um encontro para conversar. Nesse dia 
você irá compartilhar o Evangelho. (Se não souber como, não se preocupe. Nas 
próximas páginas iremos conversar sobre isso.)

APLICANDO 
O QUE 
APRENDEU

Convide uma amiga ou amigo cristão para entrar nesta jornada com você. Cada um(a) 
escolhe um(a) amigo(a) e oram no mesmo horário. Criem um grupo no WhatsApp para confirmar 
que oraram, compartilhar seus avanços e até mesmo para estimularem um ao outro.D

IC
A
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As perguntas e os textos bíblicos foram organizadas dentro de uma maneira didática de se apresentar a história 
da salvação. Essa não é a única forma de se apresentar, mas foi escolhida por ser simples e tratar dos principais 

temas.

O material está organizado em seções: uma para cada etapa da história abordada, subdividida em introdução e 
perguntas. A primeira seção traz segurança a você e a segunda solidifica seu conhecimento bíblico para ser 

trabalhado oportunamente com seu(sua) amigo(a).

O PLANO DE SALVAÇÃO
F A L E  C O N O S C O
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Antes que tudo que foi feito fosse feito, Deus é. Deus é amor, um eterno 
relacionamento de amor de três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Do amor 
que se expande eternamente fluiu a criação, tudo criado para que ele mesmo 
seja manifestado.

O homem foi criado para viver esse relacionamento de maneira especial, sendo 
feito à imagem e semelhança de Deus, sendo envolvido de forma singular nesse 
amor. Com isso, o homem foi criado para representar Deus diante da criação e a 
criação diante de Deus.

CRIAÇÃO
INTRODUÇÃO
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Discuta e anote as respostas de cada pergunta:
Quem criou todas as coisas e as sustenta? (Gn 1, Jo 1:1-14, Cl 1:12-17, Hb 1:1-3) 

Qual o estado inicial da criação? (Gn 1, 1 Tm 4:4, Ec 3:11, 7:29)

Como Deus criou o homem? (Gn 1:26-28, Gn 2:7)

Por que Deus fez todas as coisas? (Rm 11:36, Cl 1:16) 

Deus é manifestado na criação? (Sl 19:1, Rm 1:19-20) 

Deus é manifestado entre nós? (Jo 1:18, 1 Jo 4:8-16)

Por que estes dois são os maiores mandamentos? (Mt 22:35-40)

Releia cada uma das resposta se perguntando: “como isso se aplica a mim?”

CRIAÇÃO
ESTUDO
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Ainda que Deus tenha criado tudo bom e perfeito, não é assim que percebemos 
a atual situação da criação. Algo ocorreu para que a harmônica manifestação de 
amor de Deus fosse manchada com rebeldia e caos. O homem, a criação 
singular de Deus, a sua própria imagem, se rebelou. A esse estado de rebeldia 
chamamos “pecado”, e ao fato do homem ter-se entregado ao pecado 
chamamos “queda”.

Adão caiu, o representante de Deus manchou a imagem de amor com o pecado. 
Sendo também representante de toda a criação, a levou consigo em sua 
rebeldia. O homem se tornou digno da ira de Deus, portanto o juízo dEle tem 
sido revelado em toda a criação.

QUEDA
INTRODUÇÃO



F A L E  C O N O S C O
(61) 9.8118-0836 17

AO COMPASSO DOS TEMPOS, MAS ANCORADA NA ROCHA

Discuta e anote as respostas de cada pergunta:
Por que o homem foi expulso do jardim? (Gn 3) 

A quem o pecado de Adão afetou? (Rm 5:12-14)

Existe alguém que não tenha pecado? (Rm 3:10-18,3:23, Sl 14:1-3, Ec 7:20, Ef 

2:1-3, Sl 51:5)

Existe desculpa para o pecado? (Rm 1:18-20, Os 4:6, Sl 19:12-13) 

O que é idolatria? (Ex 20:3, Rm 1:21-23, Cl 3:5, Ef 5:5, Mt 6:24)

Qual a reação de Deus ao pecado? (Rm 1:18, 1:24-32, Pv 17:15, Rm 1:32, Cl 3:6, Ef 

5:6, Is 59:1-3)

Releia cada uma das resposta se perguntando: “como isso se aplica a mim?”

QUEDA
ESTUDO



Uma vez mortos em nossos delitos e pecados, não havia o que pudéssemos fazer para apagar nossas transgressões, 
para voltar à vida. Éramos escravos de nossos maus desejos, permanentemente separados de Deus. A não ser que 
Ele fizesse algo, que Ele agisse em favor daqueles dignos de sua ira, a sua criação rebelde. Mas por que faria algo por 
quem nada merecia? Por amor, graça e misericórdia, Deus não só fez algo para reconstruir esse caminho entre nós e 
Ele, mas a Si mesmo se entregou para ser o caminho que nos liga até Ele.

Cristo, o próprio Deus Filho, a própria vida, o Amado do Pai, se entregou para que nEle pudéssemos ter vida. 
A salvação que de graça recebemos foi paga com o Seu sangue derramado na cruz. Somos salvos por Seu eterno 
amor, por ter recebido em Seu corpo o castigo que nos traz a paz. Nós temos vida por que Ele morreu, mas uma vez 
morto venceu o pecado e a morte e ressuscitou para que vivamos nEle. Cristo é Deus encarnado, o Amor manifesto, 
o novo representante daqueles que Lhe confiam suas vidas.

REDENÇÃO
INTRODUÇÃO

F A L E  C O N O S C O
(61) 9.8118-0836
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Discuta e anote as respostas de cada pergunta:
Quem é Jesus? (Jo 1:1-18, Cl 1:15-20, Hb 1:1-4) 

O que Jesus fez? (Is 53, Cl 1:21-23, Fp 2:5-11)

Por que Deus enviou Jesus? (Jo 3:13-18, Rm 3:24-26)

Como o Espírito Santo opera naquele que crê? (Jo 14:16-

-26, Jo 16:7-15, Rm 8:9-16) 

Como o amor de Deus é manifestado? (1 Jo 4:8-18)

Como podemos voltar a nos relacionar com Deus? (Jo 

1:18, Jo 14:6-11, Jo 17:1-8) 

Como somos salvos? (Ef 2:1-10, Jo 3:13-18, Rm 3:20-28, 

Rm 6:22-23, Rm 8:1-4)

Como Deus nos vê agora? (Rm 5:11-21, 1 Jo 3:1, Rm 8:16, 

Jo 15:12-15)

REDENÇÃO
ESTUDO

Releia cada uma das resposta se pergun-
tando: “como isso se aplica a 

mim?”
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Agora, ainda que tenhamos sido salvos, ainda não 
experimentamos o pleno efeito desta salvação. 
Ainda pecamos, ainda somos assolados com a dor, 
a angústia e a morte e, principalmente, ainda não 
vemos plenamente a Deus. Mas nós temos uma 
esperança, Cristo há de voltar e a partir daquele 
dia, nós seremos unidos ao nosso Criador, 
seremos como Ele, pois O veremos como Ele é. 
Não haverá mais separação, contemplaremos 
nosso Senhor face a face.

Nesse dia a velha ordem terá passado, surgirão 
novos céus e nova terra e lá não haverá nem 
morte, nem choro, nem tristeza nem dor, pois o 
pecado terá sido totalmente vencido. Mais 
importante, lá não haverá templo, pois o Senhor 
habitará em meio ao Seu povo. Esta é a nossa 
esperança, este é o nosso consolo

GLORIFICAÇÃO
INTRODUÇÃO
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Discuta e anote as respostas de cada pergunta:
A obra de Deus em nós já está concluída? (Fp 3:12-14, Ef 4:12-16)

Qual a garantia de que a obra será completa? (2Tm 2:13, Fp 2:12-13, 

Fp 1:6, Rm 8:24-39, 2 Co 3:18)

Qual a nossa esperança no futuro? (At 1:7-11, Cl 1:26-27, 1 Ts 4:14-

-18)

Qual será o efeito da vinda de Cristo em nós? (1 Co 13:12, Jo 3:1-3, 1 

Co 15:35-58) 

Como será a nova vida com Cristo? (Ap 21:1-7, 21:22-27, 22:1-5)

 
Releia cada uma das resposta se perguntando: “como isso se 
aplica a mim?”

GLORIFICAÇÃO
ESTUDO



Temos um convite para você! O que acha de levar o treinamento completo de evangelismo relacional para 
sua igreja? Nesse treinamento abordamos de maneira mais ampla e profunda cada um dos pontos 
apresentados neste e-book.

Não cobramos por isso. O conteúdo aqui disponibilizado é apenas parte do que Deus tem nos confiado ao 
longo de anos de ministério com a juventude. Com a graça de Deus temos evangelizado em escolas e 
unidades de internação socioeducativas, exercido evangelismos relacionais e de impacto, atuado na 
capelania, utilizado das artes para proclamar o Evangelho e servido as igrejas compartilhando todas essas 
coisas. Você deseja uma visita da MPC na sua igreja para que apresentemos o nosso trabalho ou para que 
façamos um treinamento juntos?

(61) 9.8118-0836
CLIQUE AQUI PARA ABRIR O WHATSAPP

www.mpcbrasilia.com.br

SDS Ed. Venâncio II, sala 409

secretaria.mpc@gmail.com
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wa.me/+556198110836

