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INTRODUÇÃO 

A Igreja de Jesus Cristo tem uma missão dada por Ele a qual é chamada de a grande 

comissão. Em Mateus 28.19-20 se encontra a ordem de Jesus junto com a promessa de que 

estaria com Sua Igreja até a consumação dos séculos. A grande comissão resume-se em levar 

as boas novas. Jesus realmente cumpriu sua palavra se fazendo presente na vida de todo o 

cristão, através do seu Espírito Santo. Mas além de Sua presença divina, Deus concede a Sua 

Igreja dons que servem para a edificação do corpo de Cristo. 

Entre esses dons encontra-se o dom de evangelista. Ao se olhar para a Palavra de Deus 

percebe-se que todos os dons unem-se ao dom de evangelista, com um único objetivo, que as 

pessoas que não conhecem a Jesus, possam ter um encontro com Ele. Entregando-se e 

fazendo de Jesus o seu único Senhor e Salvador. Entre os estudiosos e até mesmo pastores 

existem algumas discordâncias sobre a questão do dom de evangelista ser dom ou ministério.  

A presente monografia tem como objetivo esclarecer dúvidas referentes ao dom de 

evangelista, bem como trazer a definições, propósito e exemplos nas Escrituras sobre o dom. 

Tem como alvo trazer ao leitor, repostas a perguntas como: Evangelismo é ou não dom? Só 

quem tem o dom de precisa evangelizar? Todos precisam ter o dom de evangelista? Como 

posso saber se tenho ou não o dom? O que envolve o evangelismo e o evangelista? 

Esta na hora da igreja voltar os seus olhos para os ensinos bíblicos sobre a evangelização. Não 

se pode continuar esperando que vidas sejam redimidas e alcançadas pelo poder do 

evangelho. Deus nos chama a sair e conquistar vidas, através das nossas vidas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

I – O DOM DO EVANGELISTA 

1.1 Definição e Característica 

Um dos graves problemas para a igreja em relação ao dom de evangelista é o ensino errôneo 

e anti-bíblico sobre o evangelismo. Estima-se que de 5% a 10% da membresia de uma igreja 

tenha o dom de “evangelismo” e que eles são os que vão testemunhar na igreja. E na verdade 

não existe o dom de “evangelismo”, mas, sim o dom de evangelista. Aqueles que têm o dom 

de evangelista não têm que fazer todo o trabalho de testemunhar. Eles são especialmente 

dotados para alcançar o perdido para Cristo e equipar outros para alcançá-los. Alguns crentes 

se usam de desculpa o fato de não ter o dom para se calarem e não anunciam o Evangelho. 

Mas cada crente tem a tarefa de testemunhar de Cristo.1 

A palavra grega é evangelistes (eu)aggelisth/), literalmente “mensageiro do bem” (formato 

do eu, “bem”, e angelos, “mensageiro”), denota “pregador do Evangelho”. Os missionários 

são “evangelistas” por serem essencialmente pregadores do Evangelho.2 

Dentre os dons (charismata, “dons da graça”) e os ministérios (domata, “presentes, dons”, Ef 

4.8,11), Paulo coloca o “evangelista” entre o profeta e o pastor e mestre (Ef 4.11). O título de 

“evangelista” aplica-se a alguém que não somente proclama o evangelho, mas também 

incentiva e treina os membros do corpo de Cristo nesse ministério especifico.3  

Frequentemente, os dons de equipamentos são o ponto focal da igreja. Eles são os mais 

altamente visíveis dos dons à medida que são exercitados. São essenciais para a edificação da 

igreja. São os dons de liderança usados para equipar todo o povo de Deus. O evangelista tem a 

habilidade especial de motivar e equipar os crentes para evangelizar.4 

Todos os ministros devem evangelizar, mas isso não significa que todos sejam evangelistas (2 

Tm 4.5). Os apóstolos e profetas lançaram os alicerces para a igreja, e os evangelistas 

edificaram sobre esses fundamentos ao ganhar os perdidos para Cristo.5  

                                                
1 ROBINSON, D.W. Igreja celeiro de dons, p. 105. 
2 VINE, W. E. Dicionário vine, p. 629-630. 
3 SHEDD, R.P. Evangelização, p.106-107.  
4 ROBINSON, D.W. Op. Cit., p. 98. 
5 WIERSBE, W. W. Comentário bíblico expositivo V. 2, p.48.  
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O dom de evangelista provê liderança para que este alcance o perdido para Cristo. Este dom é 

usado para ajudar os membros do corpo a desenvolverem uma preocupação pelas almas e 

ajudarem o corpo coletivamente, a desenvolver um clima de interesse evangelístico.6 

O dom do evangelista é a capacidade especial que Deus concede a alguns membros do corpo 

de Cristo, que os capacita a expor o evangelho de tal forma aos não cristãos, que esses 

aceitam a Cristo e se tornam membros responsáveis do corpo de Cristo.7 O fundador do 

Instituto para Desenvolvimento natural da Igreja, Christian A. Schwarz fala sobre “funções 

universais” que indicam tarefas que são obrigações de todos os cristãos. Compara que nem 

todo cristão tem o dom de evangelista, mas todos têm a “função universal” de testemunhar sua 

fé aos perdidos. Ele diz que para falar da sua fé aos outros você não precisa do “carisma” 

especial de evangelista.8 

1.2 Propósito 

O propósito de dom de evangelista evidentemente é para evangelizar. A verdadeira 

evangelização deve pregar a Palavra como o seu fator central e essencial, seja qual for o lugar 

que se dê ao testemunho pessoal, à cura, ou a outros aspectos legítimos da obra. 

Indiscutivelmente, o supremo dom do verdadeiro evangelista é: o poder de levar almas 

individuais, em multidões ou não, a uma decisão pessoal. Alguém definiu esse dom como 

“poder de precipitar a decisão”.9 

Os milagres chamam a atenção e prendem o povo, mas é a preleção da Palavra que converte e 

salva. Filipe o evangelista, não era nenhum sensacionalista desses que se satisfaz com arrastar 

as multidões. Ele lhes pregou o evangelho positivo e puro, e foi crendo no evangelho que 

realmente se salvaram.10 

O propósito da evangelização consiste em que cada indivíduo ou grupo humano, no mundo, 

tenha uma oportunidade válida de aceitar Jesus Cristo como Senhor e salvador.11  

Tenho certeza absoluta de que todas as pessoas que estão em volta de você, 
lá onde você vive, trabalha, estuda, tem o seu lazer, foi Deus quem as 

                                                
6 ROBINSON, D.W. Igreja celeiro de dons, p. 103. 
7 SCHWARZ, C.A. O Teste dos dons, p. 98. 
8 Idem As 3 cores dos seus Dons, p. 48, 50. 
9 GEE, D. Os Dons do ministério de Cristo, p. 45. 
10 ibidim, p. 44. 
11 DAYTON, E. R. O desafio da evangelização do mundo, p. 18. 
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colocou aí, para que elas possam ter uma boa chance de conhecer a Jesus 
Cristo. Você é esta chance para todas estas pessoas!12   

Russell Shedd diz que a natureza da evangelização é a comunicação do evangelho. Seu 

propósito é dar aos indivíduos e aos grupos uma oportunidade genuína de receber a Jesus 

Cristo como Salvador e Senhor. Sua meta é persuadi-los a não somente torná-los discípulos 

do Senhor aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas também servi-lo na comunhão 

de Sua Igreja.13 

Os membros do corpo com o dom de evangelista continuam a ajudar a igreja a crescer em 

vitalidade ao alcançar novos convertidos, que trazem o frescor do entusiasmo por Cristo e 

uma paixão renovada para alcançar o perdido. Todo o dom é para o evangelismo! 

Especialmente o dom de evangelista capacita a pessoa para efetivamente testemunhar de 

Cristo e levar o perdido a Ele. O evangelista deve ter uma preocupação de alcançar o perdido 

e equipar outros crentes a testemunharem de Cristo.14 

1.3 Exemplos Bíblicos 

No Novo Testamento (At 21.8), Felipe é chamado de evangelista. Timóteo é exortado a fazer 

a obra de um evangelista (2Tm 4,5). A descrição mais exata do ministério do evangelista 

encontra-se em Atos 8.5-7. Mais adiante, nesse mesmo capítulo, lemos: “Quanto a Filipe, 

encontrou-se em Azoto, e, indo em frente, anunciava a boa nova em todas as cidades” (v. 40). 

Esta descrição mostra que os evangelistas não tinham residência fixa, pois sua missão os 

levava para fora das fronteiras de seu domicilio.15  

O dom do evangelista é claramente uma doação direta do Senhor. Filipe foi eleito pela igreja 

e ordenado pelos apóstolos, como diáconos (At 6), não foi comissionado para evangelizar, 

no entanto ele imediatamente se achou em Samaria , e o dom celestial dentro dele o levou a 

uma pregação do evangelho com gloriosos resultados.16  

Ainda que haja poucas citações ao oficio de evangelista Efésios capítulo 4 deixa evidente 

que os evangelistas constituíam na igreja primitiva uma ordem de ministério distinto e bem 

caracterizado, separado da dos apóstolos, pastores e mestres.17 

                                                
12 NASSIFF, N. Aprendendo a evangelizar com Jesus Cristo, p. 22. 
13 SHEDD, R.P. Evangelização, p. 93. 
14 ROBINSON, D.W. Igreja celeiro de dons, p. 103-104. 
15 BITTLINGER, A. Dons e ministérios, p. 74-75. 
16 GEE, D. Os dons do ministério de Cristo, p. 42.  
17 Ibidim, p. 41.   
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Não há como ler os evangelhos sem observar o interesse que Jesus dava às pessoas. 

Enquanto ensinava sobre os princípios do reino de Deus, ele procurava atingir cada ouvinte 

com suas palavras. Como exemplos têm-se os seus diálogos com Nicodemos, com a mulher 

samaritana, com a mulher siro-fenícia, com o jovem rico, com Zaqueu e tantos outros. Jesus 

foi um evangelista dinâmico. Além de percorrer as aldeias, as vilas e povoados levando a 

mensagem de salvação, ele estava sempre pronto a treinar e ensinar os seus discípulos. 

Devemos conhecê-las para podermos exercer com excelência o trabalho de evangelizar o 

perdido. 

 Nivaldo Nissiff em seu livro “Aprendendo a evangelizar com Jesus Cristo”, usa o encontro 

com a mulher samaritana para descrever características de Jesus ao evangelizar, que se 

encontra no Evangelho de João 4. Nesta história, se aprende de Jesus Cristo que, ao 

evangelizar, ele tem o senso de urgência, um senso da oportunidade, um senso de risco e um 

senso de milagre. Sensibilidade que precisa ter todo aquele que deseja ser um instrumento de 

bênção, de fazer diferença no seu tempo e em seu meio.18  

Mas com certeza há muitos outros exemplos bíblicos de evangelismo, embora não haja nele a 

citação direta do dom de evangelista, mas fica evidente na ação dos cristãos primitivos e dos 

apóstolos. O texto de Atos 1:8 resume todo o esforço da Igreja no cumprimento de sua missão 

evangelística. 

“Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas 

tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra.”19  

Neste texto observa-se em primeiro lugar a definição da tarefa que cada discípulo teria que 

cumprir. Ser uma testemunha de Jesus era o desafio para aqueles primeiros evangelistas. Em 

segundo lugar, eles deveriam mostrar este testemunho não apenas em Jerusalém, mas até aos 

confins da terra. Em terceiro lugar, eles deveriam receber o Espírito Santo para poderem 

cumprir com esta ordem.20 

Para o evangelista e para os cristãos da atualidade é de necessidade fundamental o 

entendimento da mensagem do Livro de Atos dos Apóstolos. A mensagem do livro pode ser 

                                                
18 NASSIFF, N. Aprendendo a evangelizar com Jesus Cristo, p. 7. 
19 BÍBLIA, S. Revista e atualizada, p. 1065. 
20 WIERSBE, W. Comentário bíblico expositivo, V. 1, p. 521-522. 
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sintetizada de uma forma geral em, a mensagem do reino mostrando a expansão da Igreja e a 

mensagem da graça de Deus. 21  

Após a subida de Jesus aos céus os discípulos na força do poder e direção do Espírito Santo 

explanaram o Evangelho com intrepidez. Toda esta firmeza e coragem são o que o cristão 

contemporâneo precisa para a proclamação do Evangelho, tendo ele o dom de evangelista, ou 

não. 

 

                                                
21 WIERSBE, W. Comentário bíblico V. 2, p. 302. 



 
 

II – O MORDOMO 

2.1 Características  

A Bíblia diz-nos claramente, que os crentes são mordomos dos dons espirituais (1 Pe 4.10). 

Mordomia é o cargo que o crente recebe do seu Senhor, e a responsabilidade que assume por 

aquilo que esse verdadeiro dono lhe confia para usar e zelar, e não esbanjar, pois no tempo 

certo terá que restituir tudo, com juros, ao seu dono.  

Mordomo é aquele a quem o Senhor encarrega do governo daquilo que lhe é mais precioso, 

em linguagem bíblica, não são só as terras, dinheiro, jóias e os bens materiais, mas o cuidado 

com sua família, a reputação do Senhor, a fé e sua própria vida. Dai se compreende o que o 

Senhor exige de nós quando nos constituiu mordomos.  É com temor e tremor que devemos 

assumir nossas responsabilidade e colocar tudo que Deus nos confiou no seu altar.22   

Deus nos deu vários talentos e dons para que, pelo uso, possamos cumprir 
seu propósito em nossas vidas, e ajudar e trazer outros a uma vida de 
comunhão com ele. Como usamos estes dons determina se somos ou não 
mordomos fiéis.23 

Todos conheceram e estimaram homens que parecem ter a brilharem em suas almas, as boas 

novas da redentora graça de Deus, pois onde quer que pregue, o assunto favorito é a 

salvação. Para as pessoas que têm esse dom, toda a Bíblia Sagrada parece conter essa única 

mensagem.  24  

O evangelista é aquele que proclama boas notícias, transmitindo o evangelho da salvação (At 

8.35). É o ganhador de almas na igreja local, ou de forma mais ampla em cruzadas 

evangelísticas.25 Ele tem a habilidade especial de motivar e equipar os crentes para 

evangelizar. Muitas vezes é extrovertido, socialmente ativo, mais alegre do que para 

depressivo, bem apresentado e arrumado. Ele é expressivo ao se comunicar, é tolerante com 

as pessoas e suas fraquezas e simpático com os pecadores. Gosta de ser o centro das atenções, 

demonstra entusiasmo, é impulsivo e nem sempre disciplinado. Pode tomar decisões com base 

nas emoções e, frequentemente, fala interrompendo os outros. Ele tende a crer fortemente no 

“evangelismo de confronto”. 

                                                
22 MONTE, J. B. A benção da mordomia, p. 20. 
23 REIN, R.C. Proeza na mordomia cristã, p.41. 
24 GEE, D. Os dons do ministério de Cristo, p.41. 
25 SEVERA, Z. A. Manual de teologia sistemática, p. 345. 
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O evangelista tem dificuldades consigo mesmo e com as atitudes dos outros. Ele acha que 

todos deveriam se envolver com evangelismo. Os outros acham que pelo fato dele se envolver 

somente com evangelismo lhe falta conhecimento das Escrituras em geral. E tendem a achar 

que ele está mais interessado em números que em pessoas. 26  

O evangelista volta e meia se preocupa calorosamente com os perdidos e têm um forte desejo 

de levá-los a conhecer Jesus. Eles sentem compaixão pela pessoa sem Cristo e procuram 

seriamente entender as perguntas e dúvidas deles de forma que eles possam prover uma 

resposta convincente. Na maioria das vezes um evangelista prefere estar com pessoas fora da 

igreja, do que ficar na companhia de cristãos na igreja. René Pache assim define: “os 

evangelistas eram pessoas repletas de amor e de poder, capazes de conquistar outros para 

Cristo, tanto em ambientes religiosos como fora deles”.27 O evangelista eficaz tem uma 

mensagem dinâmica de júbilo eterno, sustentada por uma vida de bondade amorosa. Ele é 

capaz de derrotar o mais ferrenho dos inimigos.28 

2.2 Desenvolvimento e bom uso do dom 

A melhor maneira de se desenvolver o dom ministerial de evangelismo é colocá-lo em prática. 

Um evangelista deve se empenhar em aperfeiçoar o seu dom constantemente. Deve colocá-lo 

em prática sempre que tiver a oportunidade, e esta é detectada facilmente pelo evangelista. O 

desenvolvimento do dom ministerial de evangelismo consiste em estudar a palavra de Deus, 

aprender a ouvir a voz de Deus e praticar o evangelismo. 

Se Deus lhe deu um determinado dom, isso não quer dizer que nessa área 
não há mais nada a melhorar. Muito pelo contrario: você deveria esforçar 
em desenvolver esse dom (2 Tm 1.6). Participe de cursos que o ajudem a 
crescer. Continue adquirindo experiência nessa área. Deixe avaliar por 
outros cristãos. E deixe Deus trabalhar continuamente em sua vida.29 

Os dons são usados de muitas maneiras para cumprir sua missão por meio do corpo de 

Cristo. Mas, de uma maneira especial, Deus usa todos os dons no evangelismo. Deus quer 

usar todos os crentes e o dom do evangelista para alcançar aqueles que estão perdidos; A 

estratégia de Jesus em Atos 1:8 aplica-se a todas as igrejas locais. Cada igreja é responsável 

pela saturação de sua Jerusalém, ou seja, sua área geográfica e área de influência, com o 

                                                
26 ROBINSON, D.W. Igreja Celeiro de Dons, p. 104. 
27 BITTLINGER, A. Dons e ministérios, p.75 
28 SHEDD, R.P. Evangelização, p. 109. 
29 SCHWARZ, C. A. O teste dos dons, p. 67. 
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evangelho de tal maneira que cada pessoa possa responder com entendimento, “SIM ou 

NÃO”, à proposta de Cristo para sua vida.30  

O coração de Cristo pulsa pelas almas. “Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido” Lc 

19.10. Ele amou a humanidade perdida de tal maneira que levou Ele mesmo os nossos 

pecados em seu corpo sobre o madeiro I Pe 2.24. Se o coração do cristão for igual ao de Jesus, 

certamente, pulsarão pelas almas. Como Salvador e Cabeça do corpo, Ele recebeu dons para a 

edificação do seu corpo EF 4:9-12, Estes dons devem ser usados para evangelizar aqueles que 

estão perdidos, levá-los a Cristo, trazê-lo para dentro do corpo, e equipá-los para evangelizar 

os outros.31  

Christian A. Schwarz em seu livro o teste dos dons da algumas dicas de como o dom pode ser 

desenvolvido.  Unir-se a um grupo que pratique o evangelismo com regularidade. Se este 

ainda não existir na igreja local, então a pessoa que tem o dom deve organizar um. 

Escolhendo primeiro, outras pessoas que também tenham o dom. Trabalhar com programas 

evangelísticos e de tempos em tempos trabalhar com pessoas que tenham o dom num grau 

mais acentuado, prestando atenção nelas. E depois conversar com elas saber o porquê da sua 

forma de agir. Também é importante levar outras pessoas a praticar o evangelismo e isso pode 

desenvolver mais o dom na vida do mordomo.32 

O dom de evangelista é usado na igreja local para desenvolver e estimular programas de 

visitação para testemunho pessoal. O evangelista é usado por Deus para pregar em cruzadas e 

reavivamentos com uma unção especial para recolher a rede elevando pessoas a um 

compromisso com Cristo. O evangelista é usado em eventos evangelísticos especiais, 

plantação de igrejas, apelos e convites para atrair o perdido a Cristo.33 

O maior exemplo de mordomo é o próprio Cristo. Sua vida toda foi orientada por um só 

propósito, fazer a vontade daquele que o enviou. Que inspirados no magnífico exemplo de 

Jesus todos os cristãos venham a passos firmes desempenhar com grande zelo o que Deus 

colocou e designou para o homem. 

 

                                                
30 ROBINSON, D.W. Igreja celeiro de dons, p. 145 
31 Ibidim, p. 144. 
32 SCHWARZ, C.A. O teste dos dons, p. 99. 
33 ROBINSON, D.W. Op. Cit., p. 103. 
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2.3 Perigos 

Cada cristão tende a projetar os seus dons sobre outros cristãos. O fenômeno da projeção de 

dons é muito habitual quando se trata do dom de evangelista. Muitos cristãos que têm esse 

dom negam categoricamente que isso seja carisma especial que Deus só deu a poucos. 

Alegam não ter um dom especial, e que só fazem o que cada cristão deveria fazer. Assim 

colocam um peso na consciência de pessoas que não têm esse dom.  

Atenção armadilha: 

“A verdade é: não é verdade que cada cristão pode se envolver no evangelismo como elas. 

Elas podem, porque tem o dom correspondente, outros não o podem, porque Deus lhes deu 

outros dons”.34  

O evangelista que reúne a multidão raramente pode atender à sua necessidade de 

doutrinação, ou seja, é raro que o evangelista tenha a necessária paciência para realizar a 

obra pastoral. E isso atenta para outro grande perigo e tentação  para o evangelista e é uma 

das mais especiosa e sutil, ao qual podem submergir o verdadeiro evangelista que é o desejo 

de fixar residência e sufocar o ímpeto ou inclinação de levar o evangelho almas que perecem 

em campos de ação.35 

Alguns cristãos com esse dom agem como vendedores, exercendo sobre seus ouvintes uma 

pressão que não vem do Espírito. Muitos estão tão fixados na decisão por Jesus, que dão 

pouca ênfase ao processo de levar a pessoa a se envolver numa igreja local.36 

Os perigos para o evangelista são muitos. Satanás ataca o evangelista de modo perspicaz para 

derrotá-lo, pois ele não quer que o evangelista seja bem sucedido em ganhar almas. Assim ele 

o acomete com desanimo quando o número de convertidos é pequeno ou quando o número é 

grande o evangelista é tentado em relação ao orgulho.  O evangelista está sujeito a tentações 

para manipular e usar as pessoas, agir com falta de integridade sobre dinheiro e métodos, e 

para sensacionalismo.37 

Finalmente um dos grandes perigos na proclamação do evangelho é a omissão, pois, a 

omissão derrota o evangelismo e sem duvidas também ao evangelista. Tudo que é necessário 

                                                
34 SCHWARZ, C. A. O teste dos dons, p. 69. 
35 GEE, D. Os Dons do ministério de Cristo. p. 46- 47. 
36 SCHWARZ, C.A. Op. Cti. , p. 99. 
37 Ibidim, p.105. 
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para que o perdido continue perdido e vá para o inferno é que os crentes se mantenham em 

silêncio sobre Jesus. Deus tem abastecido maravilhosamente com tudo que é necessário para 

testemunhar de Cristo e para se ganha almas! Qualquer que seja o dom que tenhamos, 

podemos usá-lo para compartilhar Cristo com Aqueles que necessitam Dele.38 

 

                                                
38 ROBINSON, D.W. Igreja Celeiro de Dons, p.158. 



 
 

CONCLUSÃO 

Esta monografia procurou expor a importância do dom de evangelista, bem como seus 

conceitos, definições, propósitos, incluindo a mordomia, a pessoa a qual Deus tem capacitado 

para desempenhar determinado dom. 

Conclui-se que aquele que tem o dom evangelista é aquele que evangeliza com uma 

desenvoltura, natural dado pelo Espírito Santo.  Fica claro que todo o cristão deve 

evangelizar, porém, nem todos possuem o dom de evangelista. Sendo assim como pode saber 

o cristão se ele é chamado apenas para o evangelismo ou possui o dom de evangelista? 

Primeiramente o evangelista tem que ter a consciência de ser uma pessoa convertida (Rm 

8.16; II Co 5.17). Ter a consciência que, ele é apenas mordomo do dom e que é o Espírito 

Santo quem garante o seu ministério, levando vidas aos pés de Jesus através de uma genuína 

conversão.  

Diante da duvida ou do questionamento em relação a possuir o dom de evangelista ou não é 

cabível alguns questionamentos para si mesmo tais como: Será que possuo as características 

que envolvem a vida do evangelista? Tenho certeza no meu coração que Deus me chamou 

para pregar o Evangelho? O dom de Evangelista se torna evidente em minha vida? A igreja 

conhece o meu dom de Evangelista? E principalmente, quantas almas têm sido levadas a 

Cristo através da minha vida? 

Quando se percebe que a todo instante, há o deseja proclamar o Evangelho e a todo o 

momento se acha dentro de uma oportunidade para tal explanação, fica evidente o dom de 

evangelista na vida do cristão.  Mas como mencionado anteriormente o fato de não ter o dom 

de evangelista não o isenta de evangelizar, fugindo dos momentos em que a igreja promove 

eventos de evangelismo. 

Há a necessidade de que aqueles que hoje já fazem parte do corpo de Cristo abram seus olhos 

e vejam que há ainda muitas pessoas esperando Jesus por meio dos cristãos. É preciso se 

deixar ser usado por Deus através dos dons que Ele quer conceder. Há lugar para todos 

usarem os dons na obra de evangelização do mundo, desde que seja para a glória de Deus.  
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