Contrua seu plano de ação

Amada Igreja Batista do Povo,
Estamos felizes por estarmos engajados da Década da Evangelização. E você?
Preparamos esse documento para ajudar você a planejar suas ações para o
DIA D – 29/05 SÁBADO – DIA DA EVANGELIZAÇÃO GLOBAL !
Durante todo o mês de maio estamos sendo encorajados com a seguinte
chamada: Todos podem alcançar alguém e juntos podemos alcançar o
mundo. E para isso, será importante sermos intencionais em nossas ações,
não é mesmo?

Contrua seu plano de ação

OIKÓS – LISTA DE 5 NOMES DE PESSOAS NÃO CRENTES
Você já tem a sua lista com 5 nomes de amigos, parentes, vizinhos, colegas ou conhecidos que ainda não
conhecem Jesus? Pois é, preparamos o panfleto do OIKÓS com dicas de oração que você pode baixar no site
ou no app e incluir os nomes dessas 5 pessoas não-crentes. Na verdade, essa ferramenta não deixará você
esquecer de orar por cada um dos seus amigos (as). Sabia que atrás desse folheto tem um lembrete do plano
de salvação? Legal, não é mesmo?
Já tenho o meu!
Ainda não tenho. Vou fazer já!
Não sei como funciona. Vou perguntar para um amigo da célula ou para um pastor.

ORAR – DEVEMOS PERSEVERAR NA ORAÇÃO POR ESSAS PESSOAS
Você já se programou para orar pela salvação dessas 5 pessoas? Estamos nos comprometendo a orar fervorosamente para que o Espírito Santo atue na vida de cada uma delas quebrantando os corações e dando
estratégias e oportunidades para que preguemos o evangelho a elas.
Sim. Estou orando todos os dias!
Estava esquecendo. Vou começar agora mesmo !
Orei uma vez só, mas agora vou me programar para orar todos os dias.
Fizemos uma tabelinha logo abaixo para você seguir marcando cada um dos dias e horários das suas
orações:
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TESTEMUNHO PESSOAL – NÃO ESQUEÇA DE ESCREVER
Já aprendemos que o testemunho pessoal é uma ferramenta poderosa para falar de Jesus aos amigos,
vizinhos e colegas. O que acha de escrever seu testemunho em apenas 5 linhas para tê-lo (a) de maneira
clara e resumida na sua mente? Você pode também escrever uma ação de Deus em sua vida.
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

VÍDEOS E DICAS SOBRE EVANGELISMO – USE QUANTO QUISER
O que acha de ver novamente cada um dos vídeos que passamos nos cultos com dicas e informações legal
de evangelismo? Toda semana tem um vídeo novo. Eles estão disponíveis nas redes sociais, no nosso site e
no app da igreja. Ah...Esses vídeos estão também no aplicativo do ministério YesHeis no campo: DICAS DE
EVANGELISMO.
Opa! Boa ideia; vou fazer isso agora.
Legal. Vou me planejar para fazer depois.
Tenho dificuldade com tecnologia. Vou contatar um amigo (a) para me enviar os vídeos ou me
ajudar a localizá-los.

TREINAMENTO SOBRE EVANGELISMO DIGITAL – SAVE THE DATE – 15/5 às 10h
No sábado – 15/5 – às 10h da manhã teremos um treinamento de evangelismo digital para toda a igreja.
Participe e chame os seus amigos para participar:
Sim. Estou sabendo !
Que legal ! Não sabia; já vou me programar para participar.

O GRANDE DIA D – 29.05 – DIA DA EVANGELIZAÇÃO GLOBAL
Agora chegou a hora de você planejar as suas ações para o dia da evangelização global. Vamos lá ! Não
esqueça que você não precisa esperar esse dia para começar a pregar o evangelho para os seus amigos,
vizinhos, colegas e demais pessoas do seu OIKÓS. Viveremos esse dia juntos como uma fonte de encorajamento para darmos mais um passo de fé na proclamação do evangelho.

A) POSTAGEM DE EVANGELIZAÇÃO NAS REDES SOCIAIS
Combinamos de fazermos juntos uma postagem em nossas redes sociais. Com isso, você que tem instagram, facebook ou outras redes sociais, deixe tudo prontinho para usar o vídeo #FallingPlates ou #PratosCaindo.
O vídeo #PratosCaindo foi produzido pela Cru – Cruzada Estudantil e conta todo o plano de salvação de uma
maneira bem didática. Todos nós da IBP postaremos esse vídeo usando um “textinho” evangelístico. A idéia
é postar junto ao vídeo um breve texto que possa provocar uma conversa espiritual com uma das pessoas
que visualizarem o seu post. Para você que ainda tem dificuldade para construir texto, colocaremos
algumas sugestões para você aqui:
O vídeo #PratosCaindo foi produzido pela Cru – Cruzada Estudantil e conta todo o plano de salvação de uma
maneira bem didática. Todos nós da IBP postaremos esse vídeo usando um “textinho” evangelístico. A idéia
é postar junto ao vídeo um breve texto que possa provocar uma conversa espiritual com uma das pessoas
que visualizarem o seu post. Para você que ainda tem dificuldade para construir texto, colocaremos
algumas sugestões para você aqui:

EXEMPLO 1 DE TEXTO PARA POSTAR COM O VÍDEO:
Um dia eu vivi assim, procurando tantas coisas para preencher um vazio enorme em meu coração.
Eu não sabia como resolver isso! As bebidas e as drogas (coloque aqui “os pecados” que afligiam o
seu coração) visitaram minha vida, mas o amor de Cristo me alcançou. E eu?
Eu disse: Sim.
E você? Tem o desejo de se aproximar ainda mais de Cristo e não sabe como?
Se você quiser conhecer mais desse amor, eu posso te ajudar. Me chame no direct ou no Messenger.
Insira as hashtags abaixo junto ao seu post:
#gomovement, #godecade, #FacoParteDessePovo, #AmoFalardeCristo, #SimplesmenteIgreja

EXEMPLO 2 DE TEXTO PARA POSTAR COM O VÍDEO:
Não sabia exatamente o que era “ser salvo”. Eu não entendia o que significava perecer
eternamente. Até que encontrei uma amiga - a “Maria” (nome da pessoa que falou de
Jesus para você) – e ela me falou de maneira simples o porquê Jesus havia morrido na
Cruz e como isso deveria impactar minha vida na terra. Ela me explicou a decisão que
eu precisava tomar diante desse conhecimento. Como eu não tinha costume de ler
a bíblia, agradeço a Deus por ter colocado ela no meu caminho para me explicar.
E você? Alguém já explicou para você o que é SER SALVO?
Alguém já explicou para você tudo sobre o SACRIFICIO DE JESUS NA CRUZ por você?
Para mim será uma alegria falar mais desse amor para você! Me chame no DIRECT ou NO MESSENGER.
"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer
não pereça, mas tenha a vida eterna”. (Jo 3.16)
Insira as hashtags abaixo junto ao seu post:
#gomovement, #godecade, #FacoParteDessePovo, #AmoFalardeCristo, #SimplesmenteIgreja

ONDE POSSO ENCONTRAR O VÍDEO DUBLADO PARA POSTAR?
https://www.youtube.com/watch?v=9mpSAfgoc-g
Ou para encontra-lo digite no youtube: Falling Plates – Dublado Português

AGORA VAMOS PLANEJAR SUA POSTAGEM?
Para dar força a essa postagem, combinamos três horários para fazermos esse post. Planeje o seu.
Vou postar esse vídeo com meu “textinho” às 9h da manhã.
Vou postar esse vídeo com meu “textinho” às 15h da tarde.
Vou postar esse vídeo com meu “textinho” às 18h da tarde.
Além do post em um dos horários acima, vou postar outras coisas em outro horário também. Não
vou esquecer de colocar as hashtags #gomovement, #godecade, #FacoParteDessePovo, #AmoFalar
deCristo, #SimplesmenteIgreja em meu post.
Vou enviar post, mensagens e vídeos também pelo WhatsApp.

B) CONTATO PESSOAL NO DIA 29.05 (DIA DA EVANGELIZAÇÃO GLOBAL).
No dia da evangelização global daremos um passo de fé também na evangelização pessoal. O desafio é
realizar uma ação de contato pessoal com todas as pessoas listadas no seu OIKÓS ou pelo menos com uma
delas.

USE O CAMPO ABAIXO PARA PLANEJAR AS SUAS AÇÕES:
Vou entrar em contato - por telefone ou vídeo - com uma ou mais pessoas do meu OIKÓS para orar
em relação a algum aspecto da vida dele (a).
Estou me preparando para apresentar o plano de salvação para uma das pessoas do meu OIKÓS no
dia 29. Já tenho orado com essa pessoa e enviado alguns testemunhos, mas no dia 29 quero
apresentar Jesus a ele (a).
Combinei com a minha célula de fazermos um encontro virtual de oração pela vida dos nossos
amigos que estão na lista do OIKÓS. Estamos os convidando para receberem uma oração especifica
pelas causas que eles precisam de apoio. Faremos um encontro como se fosse o “dia do amigo”.
Depois convidaremos eles para participarem da célula na próxima semana.

Sigo orando firmemente por um amigo (a) que trabalhou comigo por anos, mas eu não havia
falado de Jesus para ele (a). No dia 29/05 farei o primeiro contato para saber como ele (a) está
e na oportunidade vou contar um testemunho pessoal. Vou levantar os seus pedidos de oração
também.

Tomando todos os devidos cuidados exigidos pelo governo, farei junto com alguns amigos uma
ação externa de proclamação do evangelho.
Além do evangelismo pessoal com uma ou mais pessoas do meu OIKÓS planejei uma ação pública
com profissionais da saúde ou outros públicos.
Pretendo também fazer uma ação evangelística junto a uma inciativa de causa social.
Usei minha criatividade e pensei em fazer sozinho, com o ministério que faço parte ou com minha
célula as seguintes ações:
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Quer contar o que você, seu ministério ou célula fez no dia 29/05? Será uma alegria para nós recebermos
esses relatos. Envie um e-mail com fotos e seu testemunho para celulas@batistadopovo.org.br. Não esqueça
de colocar o seu nome e telefone. Se você fez a ação junto com o seu pequeno grupo, mencione o nome da
célula, do líder e da sua rede.

