
ITEM 1 – PESSOAS EVANGELIZADAS (Meta: 4) 

 

 

 

 

 

 

Que possamos aplicar tempo no ministério da propagação do evangelho e nos prepararmos em oração. 

Falemos de Cristo, levemos pessoas não convertidas à igreja, vamos conduzir alguém a Cristo.  

E por que devemos registrar em relatório? Para que sejamos sempre estimulados a produzir frutos 

dignos de salvação. 

Quão formosos sobre os montes são os pés do que anuncia as boas-novas, que proclama a paz, 

que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião: O teu Deus reina! (Is 52:7). 

Veja na página seguinte algo mais sobre a evangelização. 
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ITEM 2 – BIBLIAS (Meta: 5) 
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ITEM 3 – FOLHETOS E OUTRAS LITERATURAS (Meta: 200) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Romanos 10:17 vemos que a fé vem pelo ouvir. 

Portanto, propagar a mensagem de Cristo pessoalmente 

e individualmente é sempre muito urgente. 

 

A CNHP incentiva cada homem a expor o plano de 

salvação para pelo menos quatro pessoas no ano e, 

sempre que possível, com discipulado. Discipular é dar 

conhecimento sobre a salvação, para que uma pessoa se 

torne seguidora de Cristo. 

 

Para cada pessoa que você evangelizar, dê uma Bíblia de presente, e 

mais uma para uma pessoa interessada no evangelho. Ao final do ano, 

que cada homem presbiteriano tenha ofertado pelo menos 5 Bíblias. 

Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que 

qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e 

espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os 

pensamentos e intenções do coração. (Hb 4. 12). 

 

A distribuição de folhetos abre caminho para a 

evangelização. Mas não distribua a esmo. Distribuir folheto 

não é panfletar. A cada folheto leve sempre uma palavra de 

anunciação do evangelho. 

Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel; quando 

ouvires uma palavra da minha boca, avisá-los-ás da 

minha parte. (Ez 3. 17). 



ITEM 4 – CULTO DOMÉSTICO (Meta: 200) 

 

 

 

 

 

 

 

E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração; e as ensinarás a teus filhos, e 

delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. 

Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos; e as 

escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas. (Dt 6:6-9).  

Veja também. (Dt 11:18-19) 
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ITEM 5 – SER ASSINANTE DO BRASIL PRESBITERIANO 

ITEM 6 – SER ASSINANTE DA REVISTA 
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NOSSO PRINCIPAL OBJETIVO É A EVANGELIZAÇÃO 

Qual o Motivo para a Evangelização? (por J. I. Packer) 

 

O impulso para evangelizar deveria brotar espontaneamente em nós na medida em que reconhecemos 

a necessidade que o nosso próximo tem de Cristo. 

Evangelizar é um grande privilégio. É maravilhoso estar em condições de falar aos outros sobre o amor 

de Cristo, estando cientes de que não há nada de que eles necessitam saber mais urgentemente, e não 

há nenhum conhecimento no mundo que possa lhes fazer um bem tão grande. Não temos, portanto, 

porque ser relutantes e tímidos na evangelização pessoal e individual. Deveríamos ficar felizes e 

contentes em fazê-lo. Não deveríamos buscar desculpas para fugir da nossa obrigação, quando se nos 

oferece uma oportunidade de conversar com os outros sobre o Senhor Jesus.  

Não perguntaremos ansiosamente qual o mínimo de esforço que devemos fazer, em termos de 

evangelização, que agradará a Deus. Mas perguntaremos avidamente, e com toda sinceridade 

pediremos para que ele nos mostre quanto podemos fazer para disseminar o conhecimento de Cristo 

entre os homens, e nos entregaremos de todo o coração a esta tarefa.  

O salmista nos exorta: “proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, 

entre todos os povos, as suas maravilhas”. Para um cristão, falar aos incrédulos sobre o Senhor Jesus 

Cristo e do seu poder salvador significa por si só, honrar e glorificar a Deus. (Extraído de Monergismo). 
 

 

Marcos Menezes – Secretário de Estatística – Confederação Nacional de Homens 

Presbiterianos – CNHP 

 

 

 

O Culto Doméstico é de muita importância para os 

integrantes do lar e para a igreja. A vida está muito 

agitada, todos da casa têm muitos compromissos, mas é 

necessário esforçar, priorizar e separar um momento 

diário para reunir-se em volta da mesa com a família, 

mesmo que seja por breve tempo.  

Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. (Josué 24 

15b). 

 

Por que ser assinante do jornal Brasil Presbiteriano e da Revista da UPH? 

A leitura do jornal e da revista nos mantém a par do que acontece na 

Igreja e em nosso âmbito de atuação. Além disso, o jornal e a revista são 

excelentes fontes de edificação espiritual. 

 



 

 
  

 
 

HOMENS TRABALHANDO PARA O CRESCIMENTO DO REINO DE DEUS 

Quando os apóstolos voltaram, contaram-lhe tudo o que havia feito. 

Lc 9.10 



 

RECORTE E PREENCHA O RELATÓRIO. ENTREGUE AO SECRETÁRIO DA UPH OU 

AO PRESIDENTE 

 

 


