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1)O QUE É MISSÕES URBANAS? 
!

A: Local 
!
Missões urbanas é o conceito que nasce da percepção de que a sociedade 
em volta da igreja local, na própria cidade, não está sendo evangelizada, e 
de que a igreja, com sua forma de trabalhar, não está alçando estas pessoas.         !
O local onde se faz missões urbanas é na cidade onde a igreja local está 
localizada. Todas as atividades que a igreja desenvolver dentro das quatro 
paredes da igreja não é missões urbanas. Todas as atividades que uma 
igreja local desenvolver para alcançar o povo da cidade com o Evangelho 
de Jesus Cristo fora das quatro paredes da igreja é missões urbanas. !
O local de se fazer missões urbanas é nas ruas, casas, shoppings etc. 
Missões urbanas é evangelismo sendo feito onde o pecador está: fora da 
igreja, mas dentro do alcance de Deus. !
B: Grupo Alvo 
!
O grupo alvo de missões urbanas são as pessoas que não são alcançadas 
através das atividades regulares da igreja, atividades que acontecem 
normalmente durante a semana dentro das quatro paredes da igreja. !
Este público normalmente é um público mais distante do Evangelho, por  
diferentes motivos. Do ponto de vista sociológico, a sociedade moderna 
está se tonando cada vez mais fragmentada. Este processo de fragmentação 
da sociedade cria cada vez mais culturas, subculturas e opiniões totalmente 
diferentes dentro uma mesma sociedade. E muitas destas novas culturas e 
subculturas terão opiniões e estilos de vida muito distantes e contrários ao 
Evangelho. Estes grupos são o alvo de missões urbanas.     !
C: Evangelistas 
!
O grupo que está dentro da igreja e que é melhor qualificado para fazer a 
obra de missões urbanas são os adolescentes e jovens da igreja. Por 
diversos motivos. Primeiro motivo: eles estão mais próximos das novas 
culturas e subculturas. Segundo motivo: os jovens têm mais tempo, mais 
ânimo e mais desejo de ir para as ruas e fazer missões urbanas. !!!



2)DOIS DIAGRAMAS 
!
A: Fundamento teológico correto do evangelismo 
!
Para fazer qualquer obra de evangelismo a igreja precisa fazer duas 
perguntas a si mesma. O objetivo destas perguntas é estabilizar o 
paradigma que a igreja tem sobre o Reino de Deus na Terra. O paradigma 
que vai decidir as ações que a igreja vai tomar. Um paradigma incorreto vai 
levar a igreja a tomar decisões erradas. Um paradigma correto vai levar a 
igreja à vitória.   !

Primeira pergunta: O mundo e bom ou mau? 
Só há duas respostas. Primeira: O mundo e bom  
           Segunda: O mundo e mau !
Segunda pergunta: A igreja é mais forte que o mundo ou mais fraca   
que o mundo? 
Sou há duas respostas. Primeira: A igreja é mais forte que o mundo 
          Segunda: A igreja é mais fraca que o mundo !

Primeiro diagrama: Paradigma “A Igreja contra o Mundo” !

!
   



!

!  !
Análise: !

!  !!



!  !!!!!

!  
Nota do revisor: Em alguns países, a conduta real ou percebida de alguns grupos no seio 

cristão gerou a possibilidade de interpretação que ora se apresenta. Existem grupos 
menonitas modernos convivendo nas cidades como também existem grupos isolados, 

como os Amish, que vivem em comunidades isoladas. !



!

!  !

!  !!!!!!!!!!!!!

A cegonha, ou garça, é um animal que vive ao lado de rios, 
canais e lagos entrando no campo enlameado. Mas mesmo 
que ela esteja na lama, com suas longas pernas, ela se 
mantém separada da lama, limpa. Assim, ela permanece 
sempre bonita e elegante. Ela também está na lama para pegar 
peixes, rãs, sapos e cobras.  
A cegonha, ou garça, é um exemplo para o cristão. Estamos 
NO mundo, mas não somos DO mundo. Não estamos sujos 
na lama do pecado do mundo, vivemos para sermos santos, 
separados, puros. Assim como a cegonha/garça captura os 
peixes, estamos no mundo para sermos pescadores de 
homens. Além disso, nós não tememos as forças das trevas do 
mundo, porque somos o sal e a luz no mundo. Tal como sapos 
e cobras são destruídos pela cegonha/garça, assim também, 



B: Obstáculos ao evangelismo !
Fazer evangelismo é uma atividade tal como desarmar uma bomba. Cada 
pessoa evangelizada é diferente e cada cultura é diferente. A mensagem de 
Jesus Cristo precisa ser comunicada de uma forma que cada pessoa possa 
entender.  !
Jesus Cristo ministrava suas mensagens em parábolas com ilustrações do 
trabalho no campo. Na maioria, os ouvintes de Jesus eram camponeses. !
O apóstolo Paulo ministrava a mensagem dele conforme o público do 
momento. No livro de Atos isto é bem claro. Paulo ajustava a forma de 
transmitir sua mensagem para o seu público.  
O maior exemplo disso na vida de Paulo é a sua mensagem em Atenas 
descrita no capítulo 17 do livro de Atos, versículos 16 a 34.  !!!
I Coríntios 9:19-23 
  19 Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior 
número possível de pessoas. 20 Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os 
judeus. Para os que estão debaixo da Lei, tornei-me como se estivesse sujeito à Lei 
(embora eu mesmo não esteja debaixo da Lei), a fim de ganhar os que estão debaixo da 
Lei. 21 Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei (embora não esteja livre da lei 
de Deus, e sim sob a lei de Cristo), a fim de ganhar os que não têm a Lei. 22 Para com os 
fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de 
alguma forma salvar alguns. 23 Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser co-
participante dele. 

A mensagem do Evangelho precisa ser transmitida conforme a língua e a 
cultura do povo que será alcançado com o Evangelho.  
Depois disto, o evangelista precisa fazer uma análise dos conceitos pré-
concebidos que o público alvo tenha contra o Evangelho. Estes 
preconceitos formam o véu que satanás colocou sobre os olhos deles.   
II Coríntios 4:3-4 
3 Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está 
encoberto. 4 O deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam 
a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 

!
!
!
!



Nossa estratégia para alcançar estes grupos não alcançados em nossa 
sociedade é através da remoção dos preconceitos que eles tenham contra 
nós. Porque estes preconceitos são um obstáculo para eles ouvirem o 
Evangelho de Jesus Cristo. Nós não precisamos mudar nossa mensagem, 
porque o Evangelho nunca muda. Nós precisamos mudar a forma de 
apresentar o Evangelho, dar respostas para as perguntas que eles estão 
fazendo e ajudar eles nas as necessidades que eles estão sofrendo. Desta 
forma nós, como Paulo, vamos apresentar o Evangelho de Jesus Cristo com 
êxito. 
Lembre que isto não significar que eles vão aceitar o Evangelho, mas sim 
que poderão entender e terão então realmente ouvido o Evangelho. A partir 
de então é a responsabilidade deles aceitar ou não. Muitos vão aceitar o 
Evangelho, mas também  muitos outros vão rejeitar o Evangelho. A 
diferença agora é que antes eles rejeitavam o Evangelho porque não sabiam 
o que o Evangelho é na verdade, agora eles aceitam ou rejeitam porque 
conhecem o que é o Evangelho. 
A maior dificuldade no evangelismo são os obstáculos que os crentes fiéis 
tenham contra fazer evangelismo. 
Evangelismo é guerra espiritual.  Guerra é luta e sofrimento. Campo de 
Batalha nunca é “legal”. Evangelismo é sofrimento, é dor. Leiamos as 
palavras de Jesus sobre fazer a obra de evangelismo. Mateus 10:16-36. São 
palavras extremamente duras de Jesus. Estas palavras mostram a realidade 
do que é a obra de evangelismo, a realidade que o evangelista vai enfrentar 
dia após dia no campo de batalha de missões urbanas. O problema é que a 
maioria dos crentes não se prepara para enfrentar este campo de batalha.   
Vamos fazer a análise de Mateus 10:16 

16 Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as 
serpentes e sem malícia como as pombas. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



Evangelismo é enviar os crentes como ovelhas entre lobos. Nenhuma 
pessoa que ser uma ovelha entre lobo. Veja a imagem abaixo. 
!

!  
!

É de nossa natureza não querermos sofrer e evangelismo é entrar em 
situações que irão criar momentos de perseguição e, com isto, sofrimento.  
Por esta razão os crentes não querem fazer evangelismo. O pastor ou o 
ministério que levar os crentes para evangelizar e não os prepara para o 
campo de batalha vai perder a maioria que (por causa do sofrimento) não 
mais fará a obra de evangelismo.  
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



Veja o diagrama. 
!

!  
Diante desta necessidade, o objetivo deve ser o preparo dos crentes para o 
campo de batalha de evangelismo. 
Palavras de Jesus em Mateus 10:16 

16 Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as 
serpentes e sem malícia como as pombas. 

!  

evangelistas
almas converdidas



!
Agora, quando os crentes estão preparados para o campo de batalha o 
resultado é diferente. Vamos ver o diagrama de um pastor ou ministério que 
prepara seus evangelistas para a batalha. 
!
!

!
O objetivo maior de qualquer comandante de exército no campo de batalha 
é manter os seus soldados vivos para amanhã ter um exército para 
continuar a luta.  
Grande parte das obras evangelísticas não se preocupa com o bem estar dos 
evangelistas, não os preparam para o campo da batalha. 
!
C: Meta correta para o evangelismo 
A meta correta para o evangelismo urbano é esta: Dois objetivos a se 
alcançar. Primeiro, ganhar o máximo de almas possível e, segundo, não ter 
nenhum cristão que desanime com a obra de evangelismo.  
A meta errada, que muitas obras evangelísticas tem, é “quantas almas nós 
temos ganho para Cristo”, mas não ter nenhuma preocupação se o 
evangelista está ou ficará desanimado com o fazer evangelismo.  
A prioridade está em que os evangelistas não desanimem. Porque amanhã 
terá um novo dia de batalha e precisamos de soldados para lutar amanhã 
novamente.  
!

evangelistas
almas converdidas



D: Estratégia correta de evangelismo 
!
Segundo diagrama para evangelismo: “Ganhar Almas e Evangelistas 
Felizes” 

!  



!  !
3) EVANGELISMO URBANO CLÁSSICO 

!!
A: Filosofia 

!
Evangelismo urbano clássico é a metodologia de levar as atividades da 
igreja de uma forma contemporânea para as ruas fora das quatro paredes da 
igreja.   !
Quais são as aditividades de igreja? Tudo que nós fazemos no culto 
normalmente onde o povo é espectador e os evangelistas são os que agem. 
Não há interação entre os evangelistas e os espectadores. É importante que 
nós apresentemos o Evangelho de forma contemporânea sem mudar a 
mensagem do Evangelho. !!!!!!!!



 B: Culto ao ar livre !
Levar o culto para as ruas de uma forma contemporânea.  São concertos 
com banda gospel, pregação, testemunho, cruzada evangelística de cura etc. 
Esta forma de missões urbanas com um grupo bem grande, com um palco 
grande e muito recurso é bem segura para os evangelistas. Quando há 
poucas pessoas, com poucos recursos, sem um palco é muito difícil para os 
evangelistas. 
   

C: Panfletos 
!
É a mensagem da pregação de púlpito em forma escrita entregue para o 
povo. Importante que o panfleto seja o mais contemporâneo possível e de 
muito boa qualidade (colorido, grande e papel de boa qualidade). O público 
vai julgar o evangelista conforme a qualidade de panfleto. Um problema da 
panfletagem é que é uma atividade um tanto quanto “parada” para o 
evangelista, pois a panfletagem rápida cancã e desanima o evangelista. 
Panfletagem realizada em conjunto com outras atividades anima mais o 
evangelista porque as pessoas pedem pelo panfleto depois de serem 
evangelizadas.   !

D: De porta em porta 
!

É a forma mais eficaz de evangelizar para quem é evangelista veterano, 
com experiência. Porque as almas que precisam de Jesus recebem Jesus em 
casa. Para evangelistas iniciantes esta forma de evangelizar é a mais difícil, 
porque a perseguição é maior no evangelismo de porta em porta. De porta 
em porta frequentemente é o método que mais desanima os evangelistas. !

E: Teatro 
!
Teatro é uma forma diferente de transmitir a mensagem evangelística de 
uma pregação. A igreja, durante todos os séculos, usou peças de teatro para 
transmitir o Evangelho. Uma peça de teatro, bem apresentada, é sempre 
bem recebida por qualquer público.  É importante ter um grupo de pessoas 
que vai investir tempo para praticar teatro e ensaiar as peças. !!!!!!



 F: Ajuda social !
A igreja local sempre tem ajudado os irmãos pobres da sua congregação, 
isto é um mandamento bíblico. Ajuda social é estender esta obra de 
diaconia ao restante da comunidade. Isto é um ministério de ajuda social 
que não é evangelizar ou fazer missões urbanas. O foco da diaconia é o 
bem estar do corpo físico do ser humano. Evangelismo e missões urbanas 
tem foco no bem estar espiritual do ser humano. É o mesmo que ocorre no 
hospital com os médicos e enfermeiros. Os médicos estão ali para curar os 
pacientes de enfermidades e doenças e os enfermeiros estão ali para tratar 
da restauração do corpo físico dos pacientes ao seu estado normal, 
saudável. Lembre que a tarefa da igreja é em primeiro lugar o bem estar 
espiritual da humanidade, em segundo lugar o bem estar material dos 
crentes e em terceiro lugar o bem estar material das pessoas no mundo. 
Nunca devemos inverter isto. O chamado da igreja não é o bem estar 
material da sociedade porque este caminho nos leva para teologia da 
prosperidade o para a teologia integral e socialista que é o plano de satanás 
para que a igreja se torne como um instituto secular de ajuda social onde os 
crentes estão mais preocupados com as coisas materiais do que com as 
espirituais.     !

G: Discipulado 
!

Grupos de discipulado nas casas, escolas, empresas, universidade etc. Fazer 
grupos de discipulados lá onde as pessoas estão. Tome como exemplo e 
ilustração o Ministério Estudantil Chi Alpha (XA) das Assembleias de 
Deus no Brasil e no mundo todo, discipulando universitários. !!!!!!!!!!!!!!!!



4)EVANGELISMO URBANO MODERNO 
!
A: Evangelismo Alternativo 
!

O evangelismo alternativo é diferente do evangelismo urbano clássico 
porque não consiste em copiar as atividades normais da igreja para às levar 
para as ruas, mas sim em apresentar o Evangelho de novas formas, 
diferentes das que nós utilizamos dentro da congregação.  !
A grande diferença está na interação entre os evangelistas e o público. Nas 
aditividades de evangelismo urbano clássico o público é apenas espectador 
e os evangelistas são os que realizam toda a atividade. No evangelismo 
urbano moderno a meta é o máximo de interação entre o público e os 
evangelistas, de uma forma alternativa e contemporânea. !
 B: Servir 
!
Servir é ajudar uma pessoa que não precisa da sua ajuda e não depende de 
você materialmente mais sim espiritualmente. É mostrar o amor de Cristo 
através de atividades que ajudam outras pessoas.  !
Ilustrações: 
  

Em um dia quente oferecer um copo de água gelada com o texto 
Jesus ama você. 

Em um dia frio oferecer um copo de café quente com o texto Jesus 
ama você. 

Em frente a um supermercado, lavar carros em troca de alimentos 
não perecíveis para a obra de ajuda social da igreja. 

Abraço grátis. Estar com um grupo de pessoas nas ruas com uma 
placa bem grande “Abraço Grátis”. O grupo vai oferecer abraços grátis 
para todas as pessoas que tenham vontade de receber. E quando o 
evangelista dá o abraço ele diz Jesus te ama. 

“Quero orar por você”. Estar com uma bancada e com uma placa 
bem grande do tipo “oração grátis”. Os evangelistas vão oferecer oração 
para todas as pessoas que precisam de oração em nome de Jesus. Junto, na 
bancada, se oferece literatura cristã grátis para todos os que pedem por 
oração. 

Doação de Bíblias com estudo Bíblico grátis. Montar uma bancada 
com uma placa bem grande dizendo algo como “Bíblia grátis e estudo 
bíblico (retire a sua/o seu aqui)”. Você ofereça uma bíblia de graça e para 
os que receberem vocês oferece um estudo bíblico grátis também. !



!!
Serenata gospel. Com um grupo de evangelistas vai um músico que 

toca um instrumento. Oferece para qualquer pessoa uma serenata, para ele 
ou ela, uma música cristã que diz o quando Deus em Cristo ama a pessoa.  

Palhaço. Fazer atividades para proporcionar risadas para o público 
com o amor de Jesus Cristo. 

  
Seja criativo, povo de Deus! 
     !

B: Na Época da Multimídia 
!

Agora o povo de Deus está ligado na Internet, especialmente os jovens. 
Então, vamos anunciar suas atividades alternativas de evangelismo na Web. 
Mostre através de vídeos formas de evangelizar. Faça o convite para seu 
público, muitos vão chegar para participar.  !
Durante o evento tome fotos, faça filmagens e entrevistas. E depois do 
evento publique fotos, filmagem e entrevista em blog, site ou redes sociais 
de seu grupo de evangelismo. Compartilhe as bênçãos, testemunhe! !
 C: Cadastro de novos convertidos 
!
Em todas as atividades evangelísticas é preciso ter um cadastro dos novos 
convertidos. É melhor que um evangelista veterano ou o pastor seja a 
pessoa que vai fazer o cadastro. É o momento mais importante do 
evangelismo urbano. !!

___________________________________________________________       
A Paz do Senhor esteja sempre com vocês, 

Em Cristo, !
Pr. Drs. Richard Zevenbergen 

razevenbergen@yahoo.com.br 

!
   

!!!


