VAMOS
EVANGELIZAR!
Essa semana vamos ter a Noite dos Heróis, por isso você vai meditar sobre a
importância de evangelizar e como evangelizar. Dedique-se a essa meditação, ore
pela Noite dos Heróis e assim teremos novos amigos no Nova Teens.
Segunda-feira: Por que Evangelizar?
“E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todos as pessoas. ”
Mc 16:15
ENTENDENDO:

Para entender o versículo de hoje, responda: para onde devemos ir
para pregar o evangelho? _______________________. E para quais pessoas
devemos pregar o evangelho? ___________________. Na sua opinião é
importante evangelizar? Por quê? ___________________________________
____________________________.Você
O significado da palavra grega
conhece alguém que precise de Jesus como
“evangelho” (evanggélion)
é
Senhor e Salvador?___________. Se você
boas notícias. O termo grego
respondeu “sim” nas duas últimas perguntas,
evangelizomai também indica
é porque já entendeu que é importante
“anunciar as boas novas do
evangelizar. Todos os filhos de Deus têm
campo de batalha”. Is 52:7
como
missão
evangelizar.
E
você
adolescente, como filho de Deus, também tem essa missão. Deus criou você para
amá-lo. Ele ama você e quer que você o ame também. Você não é um acidente,
Deus te projetou. Então após conhecê-Lo, a sua missão é pregar essa verdade a
outras pessoas para que elas também sejam salvas.
MEMORIZANDO: O versículo de hoje é fácil, comece bem a semana e decore
logo! Decorei ( ).
TIRANDO A LIÇÃO: Você já parou para pensar por que evangelizar é tão
importante e faz parte da missão de todo cristão? Evangelizar é você levar a
palavra de Salvação e do Amor de Jesus que vai tirar as pessoas do abismo, do
caminho que leva para inferno. Existe três motivos principais para
evangelizarmos: 1) É uma ordem de Jesus, o versículo de hoje te mostra isso,
mas também em Mt 28:19, Jesus diz o que devemos fazer? __________ e Jo
15:16 que devemos dar __________. Esses frutos são vidas que precisam de
Cristo, esta foi uma das últimas ordens que Jesus deu antes de subir aos céus,
evangelizar é o seu maior propósito aqui na terra depois de glorificar a Deus com

sua vida. 2) Evangelizar é um ato de amor à Cristo e as pessoas. Quando
acontece uma coisa muito legal com você, você quer compartilhar com todo
mundo, certo? Ter Cristo na vida é a melhor coisa que pode acontecer a qualquer
pessoa, por isso quando você evangeliza alguém, demonstra amor a Deus, por
estar obedecendo a Ele e demonstra amor as pessoas, pois você está
compartilhando com elas aquilo que você tem de mais precioso: Jesus. 3)
Evangelizar é a vontade de Deus e propósito dEle para sua vida. Você quer
fazer a vontade de Deus? Portanto, não deixe de evangelizar. Você pode também
transmitir o evangelho por meio de seu testemunho na escola, em casa e em
qualquer lugar que você vá. Aprenda mais sobre a importância de evangelizar
lendo e tirando lições dos seguintes versículos:
Versículos
Is 6:8

Ensinamento
Devo sempre está pronto para evangelizar meus amigos

Mc 13:10
At 1:8
Rm 1:16
I Co 9:16

“Evangelismo não é uma lição a ser aprendida e nem mesmo um programa ou evento a
ser cumprido, mas sim um estilo de vida.”

DECIDINDO: Decido que está semana irei convidar 10 amigos para a Noite dos
heróis. ( ) Decido evangelizar alguém nesta semana ( ).
COMPARTILHANDO: Faça uma oração e apresente suas dificuldades a Deus em
evangelizar, se é vergonha peça para o Senhor lhe capacitar.
Terça-feira: Seja um bom testemunho
Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. (1 Jo 2:6)

ENTENDENDO: Leia 1 Jo 2:1 e diga a quem se refere os pronomes “nele” e
“ele” ___________. Então de acordo com o versículo se você diz que é de
Jesus, deve _________ como ele ________, isto é, agir como Ele agiria. Isso é
válido para tudo o que fazemos em nossa vida. Você estando em qualquer lugar,
suas atitudes devem refletir os passos de Jesus. Isso não é fácil, mas
precisamos nos esforçar todos os dias.

MEMORIZANDO: Escreva o versículo duas vezes e depois escreva sem olhar.
Memorizar o versículo é um dos passos fundamentais para sua meditação ser
completa. Não deixe para depois!
TIRANDO A LIÇÃO: Você sabia que quando você fala para as pessoas que é
cristão elas passam a observar suas atitudes para ver se você realmente vive
como filho de Deus? Seus familiares e amigos sabem que aqueles que aceitam a
Cristo como Senhor e Salvador procuram ter uma vida correta e que agrada a
Deus e quando você não faz isso perde toda sua credibilidade com eles. Se você
quer que as pessoas que você ama (familiares e amigos) conheçam a Cristo e
tenham uma vida com Ele, você deve ter um bom testemunho. E como fazer para
ter um bom testemunho?
- Ame as pessoas; Seja prestativo; Não fale mal das pessoas; Não cole; Não fique
e nem namore escondido; Não aceite drogas, cigarros e bebidas alcoólicas; Não
vá a lugares que você sabe que desagrada a
Deus; Não fale palavrões e nem conte piadas
imorais. Você já pensou em chamar alguém para
Noite dos Heróis e a pessoa virar e falar “nem
sabia que você era crente” ou “você, crente???”
Significa que você não está refletindo Jesus e
nem andando nos seus passos. Agora leia as
passagens bíblicas e preencha as palavras
cruzadas com as pessoas que tinham bom
testemunho. Vertical: 1) At 16:1-2; 2) 3 Jo
1:12; 5) At 13:22. Horizontal: 3) At 6:3-5; 4)
Hb 11:5; 6) 2 Co 1 e 12; 1 Ts 2:10. Você quer
aprender mais? Leia sobre estes personagens e
veja o que eles faziam para ser testemunha de
Cristo.
DECIDINDO: Ore a Deus e peça ajuda Dele para você tomar decisões que farão
grande diferença na vida das pessoas que estão ao meu redor. ( ) Vou ser
testemunha na minha escola: ajudando meus colegas, não falando palavrões, não
colando e seguindo os passos de Cristo. ( ) Vou ser testemunha na minha casa,
obedecendo meus pais e sendo mais prestativo, ajudando nas tarefas de casa. (
( )Vou ser testemunho entre meus colegas convidando-as para a Noite dos
Heróis. Coloque aqui os nomes...............................................................................................
COMPARTILHANDO: Senhor, me ajude a ser testemunha na minha escola, me
mostre onde estou falhando, porque quero seguir seus passos.
Quarta-feira: Ore e não desista
“E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão". Mt 21:22

ENTENDENDO: Oi adolescente!!! Estamos chegando no meio da semana, e a
nossa tendência é querer diminuir o ritmo, ir acordando um pouquinho mais tarde,
deixando a meditação para depois, de repente você até começa memorizando o
versículo no dia, mas na quarta você já quer deixar para depois e assim vamos
começando a baixar a guarda não é mesmo? E a oração?? Cada vez mais curta!!!
Esse era o ponto que queria chegar: a oração! O seu sucesso como cristão
depende da sua vida de oração. E como ela está? Se a sua recepção por Jesus no
céu dependesse da sua vida de oração como você seria recepcionado? Jesus
ficaria feliz em receber você? Responda com suas próprias palavras: Qual a
condição para que eu receba algo de Deus segundo o versículo de hoje? ____
____________. Qual a relação do versículo de hoje com Salmos 4:3?_____
____________________________________________________________
Agora escreva o versículo na primeira pessoa do singular: E tudo que EU ______
____________________________________________________________
É através da oração que você se comunica com Deus e apresenta a Ele as suas
necessidades, que entrega a vida dos nossos amigos que ainda não o conhecem. Ela é a
força que pode mover a mão de Deus para nos ajudar a vencer as batalhas e uma das
formas que nos aproximamos mais dele, e para isso é preciso perseverar!
MEMORIZANDO: O verso de hoje está super fácil adolescente! Não prossiga na
meditação sem antes memorizar o versículo. Após memorizar fale para alguém.
( ) Memorizei. ( ) Falei o versículo. Nome e número da pessoa para quem falei o
versículo: ____________________________________________________
TIRANDO A LIÇÃO: Deus quer que eu e você tenhamos uma amizade com ele.
Você já esteve numa situação em que estava em um lugar que não conhecia
ninguém e de repente chegou aquele seu amigo (a) e vocês passaram horas
conversando? Deus quer ser esse amigo para você. Sabe porque é importante
orar? Preencha o quadro e descubra:
Orar é ..... a Deus ( Sl 148:1)
Aumenta nossa comunhão com ... (Jr 33:1-3)
Você deve pedir e você.... (Mt 7:7-8)
Você deve vigiar e orar para não cair em ... (Mc
14:38)
Deus quer que você converse com Ele, faça Dele aquele seu amigo fiel. E Ele quer
também que você ore por seus amigos que você está convidando para igreja.
-----------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Você tem algum amigo que você sempre convida para igreja e ele
nunca aceita? Você já convidou para Noite dos Heróis, Noite Massa, Noite
CTRL+C, CTRL+V, Noite Caipira, Viva a Páscoa, e as vezes ele até fala que vai,
mas na última hora não aparece. Hoje, quero dizer para você não desistir deste
amigo, continue orando e convidando, persevere, porque Ele é importante para

Deus e uma hora ele vai aceitar. Existem muitas pessoas que se tornaram filhos
de Deus, porque alguém não desistiu delas, continuou orando e convidando para ir
para eventos evangelísticos. Ore pela sua família e seus amigos que não são
cristãos e Deus ouvirá sua oração. Não desista, convide e persevere na oração.
-----------------------------------------------------------------------------------------DECIDINDO: Decida ter uma vida constante de oração
adolescente, e não apenas uma oração rápida sem
qualidade alguma. Decida também investir na vida de seus
Paulo certa vez pediu
oração da Igreja para ter
amigos e familiares através da oração. ( ) Decido fazer
oportunidade de pregar
uma lista dos meus amigos que ainda não conhecem Jesus
a mensagem de Deus.
Faça essa oração. Peça a
e orar por eles de joelhos para que aceitem o convite para
Deus que te dê
Noite dos Heróis.
oportunidade de
COMPARTILHANDO: Hoje você vai orar por todos
convidar seus amigos.
(Leia Colossenses 4:2-4)
seus amigos que você está convidando para Noite
dos Heróis. Ore por cada um, falando seu nome, peça
para Deus tirar todo empecilho que impeça eles de irem para igreja e que eles
possam entender a mensagem de Cristo.
Quinta-feira: Aproveitando as Oportunidades
“Que pregue insistentemente a Palavra de Deus em todos os momentos, sempre
que tiver a oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e
quando não for.” 2 Tm 4:2a (Viva)

ENTENDENDO: Leia o versículo de hoje novamente e responda.
1) O que você entende por “pregue insistentemente a palavra de Deus em todos
os momentos”? ________________________________________________
2) Quais são as oportunidades que temos no dia-a-dia? ___________________
____________________________________________________________
3) Explique a palavra-chave, a tempo e fora de tempo? ___________________
____________________________________________________________
4) Procure no dicionário a palavra “conveniente” e rescreva o último trecho do
versículo substituindo o significado? ________________________________
___________________________________________________________
MEMORIZANDO: Como você vai pregar a palavra em qualquer
oportunidade se não tiver memorizado em seu coração? Divida
por pedaços o versículo e repita até decorar tudo.
TIRANDO A LIÇÃO: O mundo está cada vez mais violento,
corrompido, sem amor, e as pessoas estão precisando ouvir
falar de Cristo. Por isso o versículo de hoje traz uma ordem do Senhor, que eu e
você devemos aproveitar cada oportunidade de levar a Palavra de Deus para
nossos amigos. Há muitas formas de evangelizar, exemplo: pulseira, aconselhando
um (a) amigo (a), meu testemunho, entregando convites de algum evento da

igreja. Você já parou para pensar que aquela cadeira vazia no auditório da nossa
igreja no culto do Nova Teens está reservada para seu amigo que não tem Cristo?
Talvez Jesus não tenha voltado por causa daquela pessoa que não tomou uma
decisão, temos só uma vida para seguir a Cristo. Tem coisa melhor do que ir para
o céu? Claro que sim, ir e levar quem você ama junto. O que você está esperando
para convidar todos os seus amigos? Sei que muitas vezes você pode ter
vergonha ou ser muito tímido, mas veja esse testemunho de um líder do Nova
teens lá da NIB Torquato:
-----------------------------------------------------------------------------------------“Sempre fui uma pessoa tímida pra evangelizar, então orei muito pedindo ao Senhor coragem
pra consegui convidar alguém para eventos da igreja. Então num certo dia peguei muitos convites
do Sonho de Natal, chamei alguns amigos da escola pra convidarmos todas as pessoas da nossa
escola, colocamos um gorro vermelho e saímos convidando todos, incrível como muitas pessoas
aceitavam sorrindo, muitas foram e muitas estão participando de um grupo na igreja”.

-----------------------------------------------------------------------------------------Você viu? Esse líder só precisou de coragem e vencer a timidez, e usou de uma
estratégia muito boa, chamou seus amigos para entregar os convites com ele. Você
também pode fazer isso, chame seus amigos da escola que são do Nova Teens ou um
“amigo chegado” para entregar convites com você da Noite dos Heróis. A liderança do
Nova Teens foi desafiada também a ir em uma escola e entregar convites para a
Noite dos Heróis. Faça parte dessa corrente, peça ousadia do Senhor e nos ajude a
cumprir essa missão.
Aprendendo mais: Leia os versículos e relacione as colunas:
a) Lc 9:2
b) At 20:21
c) 2 Co 5:20

( ) Devo falar para todos que eles devem se converter a Deus
com arrependimento e fé em Jesus
( ) Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores

( ) Jesus enviou seus discipulo para pregar sobre o Reino de
Deus como eu sou discipulo de Cristo, também devo pregar
sobre o Reino de Deus
d) 1 Tm 1:15
( ) Como embaixador de Cristo, devo falar dele e mostrar as
pessoas que elas devem aceitar o amor que Jesus oferece
DECIDINDO: Lembre-se sem decisão não vale de nada a meditação, não seja
apenas ouvinte, mas sim praticante: ( ) Decido pegar mais convites da Noite dos
heróis e entregar para todos adolescentes que eu puder. Esses são os nomes dos
adolescentes que convidarei para a Noite dos Heróis.....................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................
( ) Decido aproveitar todas as oportunidades que Deus me der para mostrar todo
o seu amor.

COMPARTILHANDO:  Senhor, eu não passo de um vaso de barro, mas me
use do mesmo jeito, meu desejo é de a cada dia se parecer mais contigo, sou
falho, mas me perdoe por todas as vezes que lhe deixei triste, que a Noite dos
Heróis seja uma programação segundo o seu coração. E que não perca nenhuma
oportunidade de falar sobre seu amor.
Sexta-feira: Plano da Salvação
“Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de
quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue”.Rm 10.14

ENTENDENDO: Leia novamente o versículo e responda: procure o significado de
invocarão ________________________; De quem o versículo fala quando diz:
crerão naquele? _________________; E quem pode ser essa pessoa que o
versículo diz: se não houver quem pregue? ____________________________.
Esse versículo fala sobre pessoas que precisam de Cristo, mas não sabem, porque
ainda ninguém lhes apresentou Jesus.
MEMORIZANDO: O versículo de hoje parece longo, mas, não é, divida em 3
parte e veja como ficará bem fácil e rápido de decorar. ( ) consegui memorizar.
TIRANDO A LIÇÃO: Nova Teens, você precisa aprender a falar sobre Deus,
conhecer a Bíblia e saber o que Deus quer de você, assim você crescerá dia após
dia no conhecimento e na amizade com Deus, você também pode ensinar aos seus
amigos que quando erramos podemos nos reconciliar com Deus através de uma
conversa franca, pedindo perdão e se reconciliando com Ele. Você pode falar de
Deus de várias formas, uma delas é usando suas mãos. Desembaralhe as frases e
pesquise os versículos de acordo com o exemplo:
Polegar = (2Me-1Deus-3Ama) – Deus me ama

Polegar

João 3.16 – Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu filho

Indicador unigênito para que todos que nele crer não pereça, mas tenha
Médio
Anelar
Mínimo

a vida eterna.

Indicador = ( 2sou, 1eu, 3pecador)...................................
.................................................................................................
Rm 3.23 - ..............................................................................
..................................................................................................

Médio = ( 2Morreu, 1Cristo, 4mim, 3por) = ....................................................................
Rm 5.8 .......................................................................................................................................
Anelar = ( 1eu, 3aceito, 2o) = .................................................................................................
João 1.12.................................................................................................................... ................
Mínimo = ( 2Salvo, 1estou) = ................................................................................................
Hb 13.5b..................................................................................................................... ................
Fácil e bem legal não é mesmo? Um outro método são os 7 passos. De acordo com
a figura e a Palavra-chave, leia os versículos e crie uma frase que corresponda a
figura. Siga os exemplos:

FIGURA

PALAVRA CHAVE

FRASE

VERSÍCULO

Deus

Deus ama você!

1 João 4.8,16

Todos

Romanos 3.23

Jesus

Romanos 5.8

Sepultado

1 Co 15.4

O caminho

Jesus é o único
caminho para se
chegar a Deus.

João 14.5

Fé

Você precisa
depositar sua fé
em....................

Efésio 2.8-9

Oração

Romanos 10.9

Aprenda esses 7 passos, decore os versículos, e ore para Deus te dá
oportunidades para falar Dele e assim você mostrará o quanto ama a Deus e
aqueles que precisam Dele.
DECIDINDO: Você conhece alguém que precise ouvir essa palavra da verdade?
Então coloque em prática o que você acabou de aprender. ( ) Decido evangelizar
um amigo. Nome do amigo (a)................................................................................................
Hoje é dia da Noite dos Heróis, então faça o seu melhor para nossos visitantes
se sentirem a vontade. ( ) Decido receber muito bem os visitantes na Noite dos
Heróis: cumprimentando, sorrindo e dando a preferência.
COMPARTILHANDO: Fale pra Deus sobre sua decisão, peça coragem para
chegar nessa pessoa e memória para lembrar do que precisa ser falado. ( ) Orei

