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Introdução
Influere & Evangelismo Inteligente

Evangelização é um processo e não um evento único;
ele começa em segredo, diante de Deus, em oração.
O processo de evangelização inteligente começa com oração e continua numa
abordagem estratégica:
 Pelas Escrituras
 Por revelação do Espírito Santo.
O testemunho pessoal continua sendo uma das formas mais eficientes e menos
ameaçadoras no processo da evangelização.
A mais ponderosa apresentação da mensagem do evangelho é aquela que
nós autenticamos com nossa própria vida. O nosso caráter cristão e a nossa
maneira de ser dão vida às palavras faladas. Nossa integridade, compaixão
e alegria são ferramentas essenciais usadas pelo Senhor para fazer de nós
“sal e luz” onde estivermos.
Pessoas ouvem seletivamente. As pessoas que você quer ganhar para
Cristo, podem resistir a uma discussão teológica sobre a salvação. Mas fácil
e prontamente, elas irão ouvir sua história pessoal de como você conheceu
a Cristo. As pessoas gostam de ouvir histórias interessantes.
Quer admitam ou não, as pessoas querem que você dê uma boa razão para
que elas possam crer. Seu testemunho, compartilhado honestamente, de
maneira breve e criativa, pode ser usado pelo Espírito Santo para abrir os
olhos e mentes das pessoas para que elas vejam a verdade espiritual de
uma forma diferente.
A realidade mostra que o testemunho pessoal torna-se mais poderoso quando
realizado por alguém de influência.
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Pessoas influentes são aquelas capazes de despertar e atrair para si admiradores e
seguidores. São ouvidas, respeitadas e imitadas. Os influentes nem sempre são belos,
ricos, escolarizados e famosos. Muitos são de aparência comum, pobres e sem muita
instrução, mas uma coisa todos eles têm: “carisma” - uma graça atrativa que é
projetada nos outros.
Pessoas influentes conseguem transmitir de modo natural, informações e valores,
pela comunicação verbal, postura, presença e comportamento, gerando impressões
positivas sobre o que diz. O perfil do influente é caracterizado por uma personalidade
atrativa, capaz de despertar interesse para um determinado objetivo e
comportamento.
Os seres humanos, em geral, admiram e seguem aqueles que têm Influência.
A influência do crente deve ser o reflexo daquilo que ele é, pensa, sente e faz à luz da
Bíblia Sagrada. Por isso há uma grande necessidade do crente ser um verdadeiro
discípulo de Jesus Cristo, embaixador do Reino de Deus, sacerdote e profeta da Nova
Aliança, a fim de projetar no meio social uma verdadeira autoimagem de Jesus Cristo
(1Co 4:11; 2 Co 5:18-20).
A Unção do Espírito Santo e a meditação nas Escrituras, além dos momentos de
profunda comunhão com o SENHOR Jesus, em oração, farão com que o interior do
crente seja investido de sabedoria e de conhecimento espiritual, para saber falar,
responder, argumentar, comportar-se e se ajustar às diversas situações apresentadas
durante a evangelização. Tudo feito com graça e brilho, despertando nos ouvintes um
“senso” de admiração, respeito e desejo ardente de seguir a Cristo.
A influência é do Espírito de Deus que habita o crente e desdobra-se numa força
motivacional e carismática que nos impulsiona a pregar o Evangelho do Reino de
Deus com graça, sabedoria, poder e amor.
Essa influência não está relacionada com intelectualidade ou com sentimento de
superioridade, soberba ou qualquer outra coisa nesse sentido. Trata-se de uma graça
divina capaz de revestir o crente de um “brilho atrativo” de unção, despertando
admiração e confiança nas pessoas, atraindo-as à mensagem do Evangelho do Reino
de Deus.
O sucesso no ministério evangelístico de infiltrar-se na sociedade com a cultura do
Reino de Deus dependerá muito da influência do cristão.
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O discípulo que conseguir repassar valores morais e princípios da cultura do Reino de
Deus, transmitindo luz, respeito e credibilidade nos ouvintes, será capaz de realizar
uma significativa transformação na sociedade, despertando nas pessoas o interesse
em modificar ideias, atitudes, crenças e comportamentos mundanos, através do
Evangelho.
Foi pensando em tudo isso que criamos o INFLUERE, um projeto evangelístico que
tem a missão de levar a cultura do Reino de Deus para todos os segmentos sociais,
através de Redes de Influências (Gl 2:2; Mt 13:33), formadas a partir de três cristãos
comprometidos com a Evangelização.
Saiba que Deus pode usar você para realizar uma significativa mudança na forma de
vida desta geração.
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Capítulo I
Evangelismo Integral

No Brasil, 80% das pessoas vivem nas cidades e estas apresentam grandes e
graves problemas: desigualdades sociais, violência, falta de saneamento, de
saúde, de educação de qualidade, etc.
As cidades, com sua complexidade social, cultural, econômica e espiritual,
constituem-se campo propício para atuação da luz ou das trevas; dos santos ou
dos ímpios, dos homens de bem ou dos assassinos. A cidade será dominada por
quem apresentar maior influência sobre os diversos segmentos sociais.
Se os sistemas sociais, econômicos, políticos, educacionais e outros estiverem sob
a influência dos demônios, das potestades, das trevas será preciso muito poder,
muita oração, muito jejum e muita ação evangelizadora para que as estruturas
das cidades sejam tomadas do poder do inimigo. Daí a necessidade do
Evangelismo Integral na Cidade.
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O reino temporário do Diabo neste Mundo.
A Bíblia revela que os reinos deste mundo foram entregues temporariamente ao
Diabo.
Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no Maligno (1 Jo 5:19)

Mundo é um modelo social contrário à vontade de Deus, anti-Deus, alheio a
Deus, insubmisso à vontade de Deus.
E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação
do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e
perfeita vontade de Deus. (Rm 12 : 2)

O diabo tem poder sobre a sociedade e o seu alvo é afastar as pessoas de Deus.
Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro
amarrá-lo? E, então, lhe saqueará a casa. (Mt 12:29)
Ninguém pode entrar na casa do valentepara roubar-lhe os bens, sem primeiro
amarrá-lo; e só então lhe saqueará a casa. (Mc 3:27)
Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança
todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valentedo que ele, vence-o, tiralhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. (Lc 11: 21)

Portanto há um conflito entre o Reino da Luz e o império das trevas. A Bíblia diz
em Colossences 1:13 “Ele (Jesus) nos libertou do império das trevas e nos
transportou para o reino do Filho do seu amor”.
Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e do poder de
Satanás para Deus ... (At 26:18)

O Diabo é o sedutor de todo o mundo:
E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e Satanás, o sedutor de
todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e, com ele, os seus anjos. (Ap 12:9).

Por Onde Começamos?
O objetivo do Evangelismo Integral é regastar as almas do reino das trevas para o
Reino da Luz de Cristo, libertar a sociedade da influência do diabo, assim como
operar miraculosamente através de sinais, prodigios e maravilhas, quando
necessário, para quebrar o poder dos espíritos que atormentam as pessoas.
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A Igreja evangélica em nossa geração é uma igreja que perdeu a maior parte do
conteúdo e da mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Em vez de operar
como Embaixada do Reino de Deus, sal da Terra e luz do Mundo, a igreja
contenta-se em trabalhar somente no acampamento dos santos, resultando
pouco ou nenhum impacto na sociedade.
O campo é o mundo; e a boa semente são os filhos do reino; e o joio são os filhos
do maligno; (Mateus 13 : 38)
Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos,
para por todos os meios chegar a salvar alguns. (I Coríntios 9 : 22)

Os princípios do Reino de Deus, se aplicados, podem e conseguem transformar
comunidades, cidades e nações. Se Deus pôde desenvolver os hebreus, tornando-os
uma grande nação, Ele pode fazê-lo com qualquer sociedade que existe em
qualquer época.
"pois, eu sou o SENHOR e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra,
pois é dessas coisas que me agrado, declara o SENHOR" (Jr. 9:24)

Temos que centrar esforços para que os valores do Reino de Deus alcancem 8 áreas
da vida em sociedade: Família, Igreja, Educação, Comunicação, Cultura, Economia,
Ciência e Governo.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Família (ou Lar);
Igreja (ou Religião);
Educação;
Comunicação (Mídia);
Cultura (Arte, Música, Entretenimento e Esporte);
Economia (Indústria e Comércio, Produção, Negócios, Bens & Serviços);
Ciência (Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento);
Governo (Liderança e Política)

Uma Ação Evangelística Para cada Área da Sociedade:
Família: Criação e Amor - o Pai Celestial
Até os seis anos de idade já definimos 80% da nossa visão da vida. As crianças
absorvem a cosmovisão a sua volta, a perspectiva dos pais é um fator crítico. A
criança vai incorporar os valores e as crenças que são demonstrados em sua casa,
sejam eles intencionalmente ensinados pelos pais ou não
Seja você um conselheiro familiar, um advogado da família, um assistente social
ou qualquer outro profissional especializado em assuntos relacionados à Família,
você trabalha em uma das áreas mais importante da Sociedade. Se a Família é
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saudável, teremos Sociedades saudáveis e, então, cidades e Nações saudáveis. É
extremamente importante que você veja o seu trabalho e o papel da Família sob
a perspectiva de Deus.
Prover um ambiente amoroso e seguro para o crescimento e educação da
próxima geração.
Igreja: Misericórdia e Santidade - o Sumo Sacerdote
Prover a propagação da fé e discipulado de todos os cristãos quanto à natureza e
o caráter de Jesus Cristo e de Sua Palavra aplicada à caminhada cristã e ao
trabalho, e facilitar a expressão dessa fé através da adoração, da comunhão dos
santos e dos ministérios da Igreja.
A igreja deve desenvolver um projeto de vida sob o senhorio de Jesus Cristo,que
evidencie sempre a prática da justiça e do amor ao próximo, desenvolvendo e
gerenciando cursos, palestras, treinamentos, atividades e projetos sociais e
educacionais que visem o crescimento e o bem-estar do indivíduo e da sociedade,
zelando pela espiritualidade, ética, moral, direito e bons costumes.
Educação: Conhecimento - o Grande Mestre
Desenvolver um sistema de ensino sob a perspectiva de Deus. Conhecimento e
aplicação. Adequação vocacional de todo o potencial dos dons e talentos dados
por Deus para cada pessoa, a serviço da Sociedade. De forma sintética a educação
do Reino de Deus é apresentada como:
 Desaprender o falso;
 Aprender o verdadeiro;
 Viver o verdadeiro.
Comunicação e Mídia: Verdade - a Palavra Viva
Prover informações verdadeiras e relevantes à Sociedade como um todo para que
os cidadãos possam, bem informados, tomar suas decisões.
Cultura, Artes, Música, Esportes e Entretenimento: Beleza
Prover descanso e renovação da alma, com responsabilidade, através de beleza e
da alegria.
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Ciência e Tecnologia: Ordem e Poder - o Criador
A diferença entre o que sabemos e o que Deus sabe, chama-se mistério e não
pode ser conhecido até que Ele revele. Porém a Bíblia encoraja o conhecimento e
a sabedoria. O mundo material é real e pode ser explorado e medido. A Bíblia nos
ensina que a verdade pode ser descoberta e conhecida e quando aplicada,
resulta em benefícios para a humanidade.
Descobrir e utilizar as Leis Naturais de Deus para abençoar toda a criação,
buscando uma melhoria na qualidade de vida, na Saúde e uma melhor
administração dos recursos naturais do Universo criado por Deus.
Economia e Negócios: Provisão - Deus, nosso Provedor
O uso correto do dinheiro. Prover bens e serviços necessários e oportunidades de
empregos para toda a Sociedade a preços e salários justos.
Governo: Justiça - Rei dos Reis
Prover uma liderança forte, capaz de governar com justiça. Uma fonte
independente e objetiva de julgamento e resolução de conflitos para toda a
Sociedade, promovendo e garantindo Justiça e Igualdade para todos os cidadãos.
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Conclusão
Tudo isso é apenas um começo. Devemos orar continuamente, estudar as
Escrituras, planejar e trabalhar, empenhando esforços para que o Reino de Deus
seja expandido, a partir do lugar onde vivemos, até os confins da Terra.
Que venha o Teu Reino, e que seja feita a Tua vontade, assim na Terra
como nos Céus.
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Capítulo II
INFLUERE - REDE DE INFLUÊNCIA

Uma Rede de Influência é formada por três pessoas crentes em Jesus Cristo, com
ideais comuns e propósitos semelhantes, dispostas a pregar o Evangelho do Reino de
Deus (Ec 4:12).
Esta rede deve funcionar como o “bom fermento”, crescendo, conquistando espaço,
duplicando-se, espalhando o Evangelho e a cultura do Reino por toda parte.
Como Começar...
Três AMIGOS crentes, com o mesmo PROPÓSITO evangelístico, unem seus TALENTOS
e disponibilizam os seus RECURSOS para a evangelização de um GRUPO ESPECÍFICO.
Rede de Influência: Mínimo: 03 pessoas; Máximo Ideal: 12 pessoas;
Missão da Rede: Conquistar, Capacitar e Comissionar novos discípulos para
Cristo;
Método da Rede: Discipulado cristão, teórico e prático: Comunhão, edificação e
serviço.
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Agenda da Rede: Encontros semanais programados em um lugar de comum
acordo: Fixo, rotativo ou espontâneo.
Duração da Rede: Em média 3 anos. Duplicação a cada 3 anos.

1ª Etapa da Rede - Adição
1º Ano – Início: 3 Pessoas - Pedro, Tiago e João.

Cada crente deve orar e empenhar esforços
para trazer para o grupo (conquistar) uma
pessoa não crente, dentro de seu oikós, que
tenha interesse em estudar a Bíblia.
 Pedro trouxe o Alex; Tiago trouxe o Chico;
João trouxe o Henry

2º Ano – Início: 6 Pessoas: Pedro, Tiago, João, Alex, Chico e Henry.

A missão continua...
 Pedro trouxe o Marcos; Tiago trouxe o
Souza; João trouxe o Gil
 Alex trouxe o Ruy; Chico trouxe o Paulo;
Henry trouxe o Édson
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3º Ano – Início: 12 Pessoas: Pedro, Tiago, João, Alex, Chico, Henry, Marcos, Souza,
Gil, Ruy, Paulo e Édson






Pedro trouxe o José; Tiago trouxe o Carlos; João trouxe o Mota
Alex trouxe o Dim; Chico trouxe o Raí: Henry trouxe oThesco
Marcos trouxe o Edu; Souza trouxe o Ney; Gil trouxe o Bob
Ruy trouxe o Diel; Paulo trouxe o Neto; Édson trouxe o Fran

Fim da 1ª Etapa - Duplicação
Na transição do 3º para o 4º ano, a Rede de Influência estará com 24 pessoas,
ocasião em que deverá ser duplicada para o começo da 2ª Etapa.
Com a duplicação teremos duas redes de doze pessoas. A primeira será chamada
de Rede Apostólica e a segunda, de Rede Missionária.
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O processo de duplicação acontecerá de acordo com um dos modelos seguintes:

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

• Rede Apostólica:
Pedro, Tiago e
João (Líderes)
• Rede
Missionária:
Alex, Chico e
Henry (Líderes)

• Rede Apostólica:
Pedro, Tiago e
Alex (Líderes)
• Rede
Missionária:
João, Chico e
Henry (Líderes)

• Rede Apostólica:
Pedro, Alex e
Chico
• Rede
Missionária:
Tiago, João e
Henry

Os líderes deverão ter 3 anos de discipulado como requisito básico para a formação
de novas redes de influência.

Início da 2ª Etapa da Rede - Multiplicação
Na 2ª fase cada rede de influência deverá duplicar-se naturalmente a cada ano.
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Lembre-se: A Missão de cada Rede de Influência é Conquistar, Integrar, Capacitar e
Comissionar novos crentes para darem continuidade ao processo.

Continua...
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