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TENDO CONVERSAS INTENCIONAIS SOBRE O EVANGELHO
Apenas passar tempo com não-Cristãos, embora seja uma maneira valiosa de amá-los e
abençoá-los de forma tangível, não é o que significa ser missional e não é a totalidade do que
significa sermos chamados para viver como discípulos de Jesus. Parte da nossa identidade
como discípulos é também sermos testemunhas, embaixadores e proclamadores de Jesus.
Mas será que isto é algo que só os evangelistas extrovertidos ou cristãos bem treinados
podem fazer? Não, é para cada cristão. Isto é algo que deve ser feito ocasionalmente, em
momentos e lugares especiais? Não, é algo que deveria estar acontecendo com frequência, de
diferentes formas, ao longo das interações habituais do nosso dia a dia: no trabalho, na
escola, na vizinhança, na academia, nas atividades esportivas e extracurriculares dos nossos
filhos, etc.
Então, como podemos aprender a fazer isto e ajudar as pessoas das nossas igrejas a terem
conversas intencionais sobre o evangelho durante as refeições, em festas, na pausa para o
almoço, enquanto estão no parque, num evento esportivo ou concerto com os amigos? Deixeme propor alguns princípios compreensíveis e um processo simples que eu acredito que Deus
nos capacita a seguir de maneira eficaz e frutífera.
Estes princípios são complementares e cooperam ao longo do tempo para levarem os nossos
relacionamentos com não-Cristãos até o ponto de uma amizade confiável. Eles também vão se
aperfeiçoando uns aos outros ao longo do tempo para chegarmos cada vez mais fundo na
história da pessoa, mais fundo na história de Deus e eventualmente chegarmos a uma
comunicação clara de Jesus como a resposta para a necessidade fundamental na vida de cada
pessoa.
Lembre-se, estas coisas vão se desenvolvendo mutuamente ao longo do tempo. Para algumas
pessoas esse progresso pode ser lento, enquanto para outras é rápido. O que importa é que
estejamos investindo de maneira consistente nas vidas de pessoas e sendo intencionais com o
tempo que passamos com elas e como conduzimos as conversas com elas.

SERVIR/ABENÇOAR
À medida que aprofundamos relacionamentos com pessoas, quer sejam elas novas conhecidas
ou antigos vizinhos, sempre estamos buscando por maneiras regulares e tangíveis de servi -las
e abençoá-las. Estas podem ser várias coisas, grandes ou pequenas. Levar para um colega de
trabalho o seu café ou lanche favorito. Comprar o café da manhã ou almoço para um colega
de trabalho ou vizinho. Ajudar alguém fazendo pequenas obras em casa, abençoar com
presentes de aniversário, aniversário de casamento ou Natal, se oferecer para cuidar das
crianças para que um casal cansado possa sair para um encontro romântico, etc. À medida
que servimos consistentemente dessas maneiras, confiança é desenvolvida e oportunidades
regulares para termos conversas de qualidade são criadas.

A HISTÓRIA DELAS
Quer tenhamos 5 minutos antes do trabalho, 10 minutos na porta de casa, meia hora durante
o almoço, 20 minutos após o treino, ou 90 minutos durante o jogo de futebol dos nossos
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filhos, sempre temos a oportunidade de aprofundar relacionamentos. Para fazermos isso
temos que amar as pessoas o suficiente para estarmos motivados a seguir as suas histórias.
E nós conseguimos isso fazendo MUITAS perguntas genuínas e sendo bons ouvintes. Ao
fazermos boas perguntas e ao ouvirmos com atenção, vamos escutar como podemos servi-las
de forma tangível, vamos escutar que perguntas podemos fazer para nos aprofundarmos
ainda mais nas suas histórias, e vamos começar a escutar as razões pelas quais elas estão
distantes da igreja e distantes de Deus.

A NOSSA HISTÓRIA
Como nós estamos conversando com pessoas, estamos fazendo boas perguntas e sendo bons
ouvintes, sempre vão existir partes das suas histórias que se conectam com a nossa. Essas
conexões surgirão na forma de semelhanças ou contrastes com a nossa história. Elas
cresceram numa cidade grande. Nós crescemos numa cidade grande ou pequena. Elas
cresceram numa família pequena. Nós crescemos numa família pequena ou grande. Elas
amam praticar esportes. Nós amamos praticar esportes ou não gostamos de esportes, mas
temos outro tipo de hobbies.
Sempre haverá semelhança ou contraste, o que significa que SEMPRE teremos oportunidades
para falar da nossa história e fazer conexões entre a nossa história e a delas. Quando isso
acontece, confiança é gerada e permite que sejamos conhecidos por elas, à medida que elas
vão se tornando conhecidas por nós. Lembre-se, isto vai acontecendo com o passar do tempo
e em muitas conversas. 10 minutos no trabalho hoje, 30 minutos no trabalho na próxima
semana, uma hora durante a refeição antes do jogo de futebol de domingo na semana
seguinte, 30 minutos durante o almoço duas semanas depois. Faze ndo mais e mais perguntas.
Mergulhando cada vez mais fundo nas suas histórias. Compartilhando cada vez mais
profundamente a nossa história.

A HISTÓRIA DE DEUS
À medida que nos aprofundamos na história de uma pessoa e partilhamos mais
profundamente a nossa história, sempre haverá mais oportunidades para perguntar -lhes
sobre coisas espirituais de maneira natural ou fazer conexões espirituais com a nossa história
de uma forma natural. Isso pode significar perguntar ou falar sobre o nosso envolvimento
com a igreja. Coisas que a nossa igreja ou Comunidade Missional fazem para abe nçoar a
cidade, abençoar a vizinhança, ajudar mães solteiras, sustentar famílias pobres, cuidar dos
vizinhos doentes, etc.
Ou podemos perguntar-lhes se podemos orar por eles ou falar sobre o papel que a oração tem
nas nossas vidas, nas nossas famílias, ou nos detalhes práticos da vida. Podemos conectar
com a maneira que abordamos o trabalho, casamento, criação dos filhos, finanças,
aposentadoria, férias, etc. Quando acontecer, vai acontecer num contexto de
relacionamentos que são profundos, seguros e de co nfiança, relacionamentos onde o amor se
expressou de maneira generosa e tangível.

O HERÓI JESUS
À medida que os relacionamentos crescem e se aprofundam nas formas descritas acima, eles
sempre vão se encaminhar para oportunidades espirituais, com amor e intencionalidade
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regulares. E, ao fazê-lo, surgirão mais oportunidades de falar claramente sobre Jesus, o her ói
da história de Deus. Haverá oportunidades para falar sobre como Jesus mudou a sua vida, por
que você precisou que Jesus mudasse a sua vida, e como ele também pode mudar as vidas
delas. Poderá falar sobre como ele é a resposta para as partes quebradas da história delas,
como ele é o único caminho para ter um relacionamento restaurado com Deus, e como ele é o
único que pode dar a vida abundante que Deus planejou para cada pessoa.

BOAS PERGUNTAS
Neste ponto você pode estar pensando: "Quais são as perguntas boas e genuínas que eu
poderia fazer para as pessoas regularmente para conhecer as suas histórias? Você poderia me
dar alguns exemplos?" Aqui estão alguns, e eu tenho a certeza que você pode pensar em
muitas outras perguntas como estas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Você pode me falar sobre a sua família? Onde você cresceu? Como foi crescer aí?
(cidade, subúrbio, meio rural, classe média, baixa renda, etc.)
Como era o seu relacionamento com os seus pais enquanto crescia? E com os seus
irmãos? Com os seus amigos? Com os seus professores e treinadores?
Quem foram algumas das pessoas formativas na sua vida enquanto crescia (que
ajudaram no seu desenvolvimento)? Por quê?
Como você passava o seu tempo enquanto crescia? O que você mais gostava de fazer?
Quais eram os seus lugares preferidos para visitar?
Quais são algumas das suas melhores memórias do ensino infantil, fundamental e
médio?
Como foi a sua experiência na universidade? O que foi bom e o que foi mau?
O que você diria que foram as experiências mais formativas da sua vida (que fizeram
de você o que é hoje)?
Quais foram os melhores e piores empregos que você já teve?
Como você gosta de passar os seus dias de folga, os seus fins de semana e as suas
férias?
Quais são alguns dos melhores lugares para os quais você já viajou? Por quê?
Você gosta de ler? O que você gosta de ler? O que você gosta de assistir? Que música
você gosta de ouvir?
O que você faz para se exercitar ou como você tenta se manter saudável?

Normalmente, seja qual for a resposta a qualquer das perguntas, você sempre pode dar
seguimento e perguntar "por quê" eles disseram aquilo ou pedir-lhes que falem mais sobre
isso. "Você poderia me falar mais sobre isso?" ou "Eu gostaria de ouvir mais sobre isso." Essas
perguntas de acompanhamento vão muitas vezes te ajudar a ter uma visão mais profunda do
seu coração e uma compreensão mais ampla da sua história.

COMO PROCLAMAMOS A JESUS
Na imagem de baixo, você pode ver setas que se movem num padrão circular. Isto serve para
comunicar que as nossas conversas e relacionamentos com pessoas são um processo
contínuo. Eles acontecem com o tempo. Eles são construídos e se aprofundam com o tempo.
Os nossos relacionamentos com as pessoas são criados a partir de muitas, muitas conversas…
por vezes mais curtas e outras vezes mais longas. À medida que vamos mais fundo e que
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amizade e confiança são construídas, seremos levados a ter conversas espirituais
significativas sobre as suas vidas e sobre as nossas.
Isso é o que está sendo descrito visualmente no centro do círculo. Que através de abençoar e
buscar consistentemente as histórias das pessoas, os nossos relacionamentos passarão de
encontrar pessoas pela primeira vez, até se tornar conhecido delas, depois construir amizades
confiáveis com elas, e esperançosamente vê-las a tornarem-se discípulos e amigos de Jesus.
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