
OS 7 ERROS 
MAIS COMUNS

NO
EVANGELISMO

e como evitá-los



Olá, sou Mario Praxedes,
missionário da Pró VIDA, por
mais de 10 anos tenho atuado
evangelizando pessoas.

Junto com outros
missionários da Pró VIDA
estamos ajudando cristãos a
compartilharem o evangelho.

Fico feliz que você tenha
baixado esse e-book. Aqui
tem os 7 erros mais comuns
no evangelismo. Em todos
esses meus anos de
caminhada, percebi que a
maioria dos nossos irmãos na
fé cometem esses erros e
quero te ensinar a como
evitar essas falhas.

Espero que esse e-book
possa lhe ajudar nessa
missão dada por Cristo



1 EVANGELISMO NÃO É
IMPOR O QUE VOCÊ PENSA

Quando você evangeliza, não está dizendo: “ Isso é
o que eu penso sobre Deus”; ou: “ É assim que vejo
as coisas ”. É importante entender que a
mensagem que você compartilha não é mera
opinião pessoal, e sim um fato. Não é uma questão
de impor suas opiniões. De acordo com a Bíblia, é
contar as Boas Novas. 

Você precisa parar e refletir: “Será que estou
falando para as pessoas somente o que eu acho
que é o evangelho?” ou “Será que estou usando a
Bíblia?” 

Para que você possa detectar se você está
compartilhando a mensagem do evangelho que
está na Bíblia você pode falar a mensagem do
evangelho para um irmão na fé. Assim ele poderá
avaliar se você realmente está compartilhando o
evangelho segundo a Bíblia. Faça esse teste
também compartilhando o evangelho com o seu
pastor. Anote os pontos que eles falarem e treine a
sua mensagem.  



2 EVANGELISMO NÃO É
TESTEMUNHO PESSOAL

O testemunho pessoal é algo maravilhoso. (Sl
66.16). Ele pode contribuir à evangelização. 

Outro exemplo: João 9, o cego que fora curado,
testemunhou aos líderes judeus, mas ele mesmo
nem sabia quem era Jesus. No relato da cura, não
havia evangelho. 

Um relato de uma vida mudada é inspirador,
porém é o evangelho de Cristo que explica por que
e como a mudança aconteceu. É o evangelho que
torna o compartilhar um testemunho em
evangelização. 

Por isso observe se você está falando mais de você
do que da mensagem do evangelho. Se você
estiver falando muito de como era a sua vida, pare
e diminua essa parte do diálogo. Uma boa
proporção seria 10% como era minha vida antes,
20% como é depois que conheci a Cristo e 70% a
mensagem do evangelho. 



3
EVANGELISMO NÃO É
AÇÃO SOCIAL E 
ENVOLVIMENTO PÚBLICO

Envolver-se em ministérios de misericórdia pode
recomendar o evangelho. As ações planejadas para
melhorar a sociedade (exemplos: lutar pela
abolição da escravatura, se posicionar contra a
legalização do aborto, etc), não são a evangelização
e nem o evangelho de Jesus Cristo.  

A evangelização acontece quando o evangelho é
comunicado claramente. 

O “x” da questão: “Quando afastamos nossos olhos
de Deus e os fixamos na humanidade, males
sociais substituem o pecado, problemas
horizontais tomam o lugar do problema vertical e
fundamental entre nós e Deus, e o ganhar eleições
eclipsa o ganhar almas”. (Mark Dever)

Portanto mais do que levantar uma bandeira ou
tomar um partido você deve lembrar que você é
um cidadão do reino celeste. Lembre da eternidade
e de como as pessoas estão caminhando para lá.
Assim você poderá tirar a fixação dos olhos dessa
terra e apontar para a pátria celeste. 



4 EVANGELISMO NÃO É
APOLOGÉTICA

“Nem todas as pessoas têm as mesmas perguntas”.
A apologética pode oferecer oportunidades
excelentes para evangelização. Mas o maior perigo
da apologética é sermos distraídos da mensagem
principal. Uma vez que, evangelizar não é defender
o nascimento virginal ou a historicidade da
ressurreição.  

Por mais que os debates sobre questões como
essa possam ser atraentes você precisa entender
que a apologética por si só não poderá carregar a
mensagem do evangelho. Portanto não se engane
pensando que ganhar um debate é evangelismo. 

Ao utilizar as ferramentas da apologética você deve
ter em mente um caminho. Pois assim você vai
poder apontar para a mensagem do evangelho e
vai sair da ideia de ganhar um debate.



5
EVANGELISMO NÃO É
OS RESULTADOS DA
EVANGELIZAÇÃO

Um dos erros mais perigosos na evangelização é
confundir os seus resultados – a conversão de
incrédulos – como a própria evangelização, que é o
simples contar a mensagem do evangelho.
Evangelização não pode ser definida em termos de
resultados, mas somente em termos de fidelidade
à mensagem pregada. (At. 14. 26 – 28). 

“Evangelizar... Não significa ganhar convertidos...
Mas apenas anunciar as boas novas,
independentemente dos resultados” – John Stott. 

Você deve tomar cuidado com o anseio de
somente querer anotar números e dizer que as
pessoas se converteram. Mais do que isso você
deve estar fiel a pregação do evangelho e deixar os
resultados nas mãos de Deus. Isso não quer dizer
que você não deva se dedicar em oração e estudo
da Palavra, mas sim que não é você que converte
as pessoas. 



6
EVANGELISMO NÃO É
CONVIDAR AS PESSOAS
PARA A IGREJA

Quando a igreja se mobiliza para sair em um bairro
e evangeliza, é comum os irmãos voltarem e
pensarem que evangelizaram porque convidaram
as pessoas para a igreja. Fazer o convite para a
igreja é algo bom e deve ser feito, mas isso não é
evangelizar. 

Por isso você precisa se preparar nesses
momentos em que houverem essas ‘saídas de
evangelização’. Se você está com alguma dúvida
sobre o que fazer ou o que falar acompanhe um
irmão mais maduro na fé.  

Ore, leia as Escrituras e estude um texto que para
você é bem claro a respeito das Escrituras. Esteja
seguro em Deus e caso ocorra alguma pergunta
que você não saiba responder, seja honesto com a
pessoa e diga que em outro momento você poderá
responder pra ela. 



7 EVANGELISMO NÃO É
IR DE QUALQUER JEITO

Pra mim, esse é o maior erro de todos: juntar um
grupo de irmãos e dizer para eles irem evangelizar,
mas não mostrar o que a Bíblia diz que é
evangelismo, não capacitar os irmãos, não investeir
em treinamentos e materiais. Isso não tem lógica!
 
Sempre digo que a melhor forma de ter convicções
firmes é olhando para a Bíblia. Com isso não quero
dizer que todos devem entender tudo sobre a
Bíblia, mas é necessário um preparo e um olhar
para a Bíblia juntos, para que cada pessoa seja
consciente do que está fazendo e está fazendo de
acordo com a Bíblia. 

Dar os primeiros passos é fundamental. Comece e
ore por isso. Fale com seu pastor. Por mais que
boa motivação e disposição sejam bons é
necessário também investir em treinamento e
materiais que ensinem a evangelizar de acordo
com a Bíblia.



8 EVANGELISMO NÃO É
FAZER UMA PEÇA 

E olha aí, como eu quero que você termine esse e-
book transformado e com as dúvidas sanadas
sobre o que não é evangelismo, prometi te dar 7
erros, mas vou te dar mais 1 de Bônus 

Você precisa saber que a apresentação de uma
peça de teatro não é evangelização. Ela é somente
uma representação do que aconteceu. Uma
ilustração, mas é necessário que alguém explique
os motivos da morte de Cristo e o que a Bíblia fala
da salvação eterna. 

O teatro pode chamar a atenção das pessoas e
gerar uma boa oportunidade para que alguém
abra e explique a Bíblia. Esteja certo de que após a
encenação será necessário que alguém explique as
verdades encenadas.  

Esteja certo de que se cremos em Cristo Jesus
temos o Espírito Santo conosco, mas isso não é
motivo para não buscarmos nos capacitar e
aprender com quem já está fazendo.

BÔNUS
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