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A Christian Vision – CV é uma organização cristã internacional, sem fins lucrativos, fundada no Reino 

Unido em 1988 com o objetivo de falar do amor de Cristo. No centro de tudo o que fazemos está o forte 

desejo de servir e equipar a igreja local na sua tarefa de propagar o evangelho e fazer discípulos; queremos 

contribuir para que a Igreja cumpra o mandamento que Jesus nos deixou: “Portanto, vão e façam discípulos 

de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.” – Mateus 28.19

Também queremos que cristãos individualmente possam contribuir para a nossa missão enquanto 

membros da Igreja, e por isso os encorajamos a compartilharem sua fé.

Atuamos com as igrejas e as pessoas desenvolvendo iniciativas locais e plataformas de mídia eficazes  

para atingir esses objetivos. Nas últimas três décadas, pudemos observar milhares de vidas sendo  

impactadas pelo Evangelho semanalmente. Em todos os continentes vemos que Deus está trazendo 

pessoas a um relacionamento com Ele, e queremos fazer parte desse movimento mundial de compartilhar 

a nossa fé em Jesus Cristo.

O evangelismo está na essência da nossa missão!

Autor deste material: Victor Almeida

QUEM SOMOS
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O QUE FAZEMOS

Atualmente, a CV possui duas grandes estratégias globais de evangelismo: Impactar uma Nação e 

Alcançar um Bilhão.

Os projetos dentro da estratégia Impactar uma Nação são iniciativas locais para aprimorar a  

espiritualidade de uma nação implantando igrejas, desenvolvendo lideranças, fornecendo educação, 

treinamento, mentoria e ajuda humanitária.

Por meio da estratégia Alcançar um Bilhão, usamos plataformas de mídia eficazes para apresentar 

pessoas a Jesus por todo o mundo e nos principais idiomas falados ao redor do mundo. Além disso, 

mobilizamos cristãos para compartilharem sua fé.

A CV é formada por mais de 350 colaboradores espalhados em nossas quatro regiões globais; nossos 

colaboradores estão localizados em mais de 35 países. Por meio de um quadro de pessoas conscientes da 

importância da nossa missão, desenvolvemos mais de 30 projetos que são responsáveis por apresentar 

milhões de pessoas a Jesus anualmente.

Para mais informações sobre o que fazemos, visite: www.cvglobal.co/pt
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NOSSA DECLARAÇÃO DE FÉ

Temos a certeza de que o verdadeiro Corpo de Cristo está unido sob um propósito, uma só fé e um só 

Espírito. Por isso, queremos que você saiba as crenças que fundamentam tudo o que fazemos. Cremos:

1. Que a Bíblia é a Palavra de Deus infalível, que é Sua Palavra santa e inspirada, e que é a autoridade 

suprema e final em questões de crença e de comportamento.

2. Que só existe um Deus, eternamente existente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo.

3. Na divindade de Jesus Cristo, que foi concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele 

viveu uma vida sem pecados, tomou sobre si a iniquidade da humanidade, morreu, ressuscitou e subiu 

aos céus. Ele retornará novamente em poder e glória.

4. Que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. Por isso, para a salvação das pessoas pecadoras 

e perdidas, o arrependimento pelos pecados e a fé em Jesus Cristo resulta em regeneração pelo Espírito 

Santo.

5. No ministério presente do Espírito Santo habitando dentro dos cristãos, o que nos permite viver uma 

vida piedosa.

6. Na ressurreição de todas as pessoas, trazendo vida eterna para os salvos e condenação eterna para 

os perdidos.

7. Na unidade espiritual dos crentes em nosso Senhor Jesus Cristo e que todos os verdadeiros crentes 

são membros do Seu Corpo, a Igreja.

8. Que nós, a Igreja, somos responsáveis pelo espalhar do Evangelho de Jesus Cristo por todo o mundo.
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INTRODUÇÃO
OS CAMPOS ESTÃO PRONTOS!

O livro de Atos narra o início da Igreja primitiva. Em seu 

primeiro capítulo, vemos os discípulos de Jesus assistindo o 

Cristo ressurreto ascendendo aos céus (Atos 1.1-11). Era chegada 

a hora de dar início à Grande Comissão: “Vão pelo mundo inteiro 

e anunciem o evangelho a todas as pessoas.” (Marcos 16.15)

Atendendo às ordens do Mestre, os discípulos se reuniram 

no dia de Pentecostes, e nessa oportunidade ficaram cheios 

do Espírito Santo (Atos 2). Tomados de ousadia, anunciaram o 

Evangelho com coragem, e no primeiro relato de uma pregação 

após a ascensão de Jesus, quase 3 mil pessoas se converteram 

a Cristo (Atos 2.41). A Igreja começava a dar os seus primeiros 

passos e os cristãos começavam a executar a missão...

Daquele momento em diante, a narrativa de todo o livro de 

Atos nos mostra como o Evangelho começou a se espalhar pelo 

mundo, detalhando os desafios, perseguições e oportunidades 

que os primeiros seguidores de Jesus tiveram para cumprir 
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o “Ide”. Um ponto que se pode notar na história de 

Atos é que havia um elemento importantíssimo para 

que os missionários do primeiro século cumprissem 

a sua missão: as estradas romanas. É consenso entre 

teólogos e historiadores que a forte infraestrutura 

de locomoção desenvolvida pelo Império Romano 

– que permanece até hoje – foi essencial para que 

o Cristianismo se espalhasse por todo o Ocidente e 

chegasse a diversas partes do Oriente.

O que foi surpresa para os estudiosos, na verdade 

sempre fez parte do plano de Deus de resgatar a 

humanidade. Ao longo da evolução da sociedade, 

vemos que as gerações são marcadas por um fator 

preponderante que auxilia os cristãos a maximizarem 

a efetividade de seus esforços de levar a mensagem 

de Cristo aos lugares mais distantes. Para exemplificar, 

citamos: (i) a compilação do cânone cristão e a sua 

tradução para as mais diversas línguas, permitindo 

que diversas culturas não apenas ouvissem a Palavra, 

mas também a lessem; (ii) o uso do rádio, que auxiliou 

na disseminação do evangelho em lugares isolados 

e de difícil acesso; (iii) as cruzadas evangelísticas, que 

levavam e ainda levam milhares de pessoas a um só 

local para que possam ouvir a mensagem; e (iv) a 

televisão, que inseriu o Evangelho de Cristo no dia 

a dia, nas casas e na cultura de milhões de pessoas 

por todo o mundo.

Embora muitas dessas estratégias ainda sejam 

relevantes, cremos que Deus nos deu mais uma 

estratégia e uma grande oportunidade de alcançar 

ainda mais pessoas de forma inovadora e com ótimas 

possibilidades de resultados significativos: a internet.

De acordo com um levantamento feito pela 

Organização das Nações Unidas - ONU[1], em 2019, 

mais da metade da população mundial já dispunha 

de acesso à internet. Em outras palavras, isso significa 

que mais de 4,1 bilhões de pessoas estão acessando a 

rede mundial de computadores pelos mais diversos 

motivos.

Nesse contexto, uma pesquisa conduzida no 

Brasil no ano de 2020 apontou que 134 milhões de 

brasileiros, ou seja, 71% da nossa população dispõe 

de acesso à internet[2]. Desse número de usuários 

ativos, 92% afirmam que utilizam serviços de envio 
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de mensagens, enquanto 76% dos entrevistados 

declararam que fazem uso de redes sociais. 

Ademais, em 2019, um levantamento realizado pela 

GlobalWebIndex revelou que o Brasil era o segundo 

país com as pessoas que mais passam tempo em 

redes sociais, com uma média individual de 150 

minutos por dia[3].

Esses dados comprovam que as nossas estradas 

romanas estão adiante de nós, sendo facilmente 

acessadas nas palmas das nossas mãos ou por meio 

de um clique no computador. Portanto, precisamos 

aproveitar essa oportunidade para disseminar o 

Evangelho em todos os cantos da terra por meio da 

internet.

Deus abriu uma janela de oportunidades que 

não vê fronteiras físicas e nem logística de acesso. 

A internet, que teve o seu crescimento exponencial 

entre a década de 1990 e o início dos anos 2000, 

tem se mostrado um campo tão promissor, que de 

acordo com o e-book State of the Online Church, 

59% das igrejas constataram que o número de seus 

membros cresceu após iniciarem um ministério 

online, demonstrando a relevância dessa ferramenta. 

Acreditamos que estamos em um momento 

estratégico da história para trabalharmos em prol de 

uma colheita global como nunca antes vista, e cremos 

que a internet será essencial para esse objetivo.

Por isso, queremos trazer uma perspectiva 

contemporânea voltada para o uso da internet, 

através de textos bíblicos já muito conhecidos em 

duas áreas: evangelismo e comunidade. Afinal de 

contas, “Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para 

sempre.” Hebreus 13.8

Vem com a gente!
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EVANGELISMO 
PELA INTERNET

“Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, 

batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 

ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. 

E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos.” 

Mateus 28.19-20

A Grande Comissão... Ela é o cerne de tudo o que fazemos 

como cristãos nesta terra, e é também uma das principais 

ordenanças que Cristo nos deixou. Jesus é conhecido por ter 

falado através de parábolas e por dar algumas mensagens que 

faziam os seus seguidores ficarem com a pulga atrás da orelha.  

É muito comum vermos nas Escrituras um dos discípulos 

ou uma pessoa do povo fazendo perguntas após uma das 

pregações de Jesus.

Porém, ao falar da nossa missão, Jesus foi bastante direto. 

Ninguém tem dúvidas sobre o papel que temos como cristãos, 

e os seguidores de Jesus do primeiro século também não 

tinham. Tanto no Evangelho de Mateus quanto no de Marcos, 
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quando Jesus deu a Grande Comissão, não lemos 

relatos de que os discípulos ficaram inseguros sobre 

o que deveriam fazer; eles apenas seguiram em frente 

e cumpriram a ordem do Mestre.

Como sabemos, a tarefa deixada por Cristo ainda 

no século I permanece a mesma no século XXI. No 

entanto, ela deixou de ser simplesmente um roteiro 

de evangelismo passado de forma presencial e 

pessoal ou em uma pregação. Com o passar dos anos, 

aceitamos a importância de métodos didáticos de 

evangelismo como o Livro sem Palavras ou As 4 Leis 

Espirituais; acolhemos as cruzadas evangelísticas; e, 

embora tenha havido certa resistência no princípio, 

incorporamos os recursos audiovisuais como forma 

de espalhar a mensagem.

Todas essas maneiras diferentes de falar de 

Cristo partem de um pressuposto bíblico: “Ensine os 

escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, 

a procurarem agradá-los, a não serem respondões 

e a não roubá-los, mas a mostrarem que são 

inteiramente dignos de confiança, para que assim 

tornem atraente, em tudo, o ensino de Deus, nosso 
Salvador.” Tito 2.9-10

Embora a carta de Paulo para Tito fale 

expressamente da relação dos empregados com 

seus patrões, o exemplo de vida que os empregados 

(escravos) deveriam dar tinha um propósito: tornar 

atraente o ensino de Deus, fazendo com que eles 

fossem exemplos vivos de um relacionamento 

restaurado com o Criador.

Esse objetivo não vale apenas para o meio 

de trabalho, mas é uma verdade que devemos 

carregar no nosso dia a dia. Muitas pessoas não são 

convencidas do pecado, da justiça e do juízo por 

meio de pregações eloquentes, mas sim por meio 

de exemplos, por meio de uma peça cristã, um filme, 

um livro, um vídeo ou até uma música. Todas as 

maneiras que usamos para falar de Jesus, desde que 

não pervertam a essência do Evangelho, são formas 

de torná-lo atraente para os que ainda não creem.

Para trazer um exemplo prático disso, 

reconhecendo o potencial fenomenal que os  



recursos audiovisuais têm de cativar as pessoas, 

a CV investiu no desenvolvimento de um projeto 

chamado CV Resources. Por meio dessa iniciativa, 

disponibilizamos uma biblioteca de vídeos de 

qualidade, livre para download, e criada para ajudar 

ministérios cristãos a compartilharem o Evangelho. 

Separados por categorias e temas, os vídeos 

adicionados na biblioteca do CV Resources podem 

ser acessados por nossos parceiros e utilizados como 

uma maneira de chamar a atenção de pessoas 

que estão mais sensíveis a ouvir uma mensagem 

relacionada ao tema principal daquele vídeo.

Todos os conteúdos disponibilizados no CV 

Resources foram especialmente produzidos para 

falar ao coração das pessoas de uma maneira  

criativa, mas transparente, instigando-as a fazer uma 

auto reflexão ou refletir sobre seu relacionamento 

com Deus. 

Assim como na CV, cremos que várias  

organizações cristãs e igrejas estão comprometidas 

com o “tornar atraente o ensino de Cristo” e 

demonstram esse engajamento por meio de 

diversos métodos de compartilhar nossa fé. Muitos  

ministérios até incorporaram o uso de recursos 

tecnológicos mais contemporâneos em suas 

atividades, como por exemplo o uso de websites e a 

transmissão de pregações no YouTube como formas 

de falar de Cristo. A despeito disso, por que ainda 

há tanta resistência quanto a utilização de todo o 

potencial que a internet tem a nos oferecer?

As redes sociais, o e-mail, as buscas no Google 

e até os aplicativos de mensagem também estão 

à nossa disposição para fazermos bom uso deles, 

e é importante que a Igreja explore essas e outras 

ferramentas ao máximo. 

No ano de 2020, já atingimos a marca de 3.8 

bilhões[5] de usuários de redes sociais ao redor 

do mundo! Considerando a população mundial 

atual estimada em 7.8 bilhões, isso significa que 

aproximadamente 48,71% das pessoas já utilizam 

redes sociais como forma de se expressar, interagir 

e comunicar. Para os próximos anos, são projetados 

mais um bilhão de usuários na internet. Com isso, é 

possível que o universo das mídias sociais possa se 

expandir ainda mais.
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Não há dúvidas de que as redes sociais 

aceleraram o processo de digitalização da vida 

moderna. Nesse contexto, com 130 milhões de  

usuários registrados, o Brasil figura como o quarto 

país que mais utiliza o Facebook em todo o mundo, 

ficando atrás apenas da Índia, Estado Unidos da 

América e Indonésia. Além disso, só em 2020, o nosso 

país atingiu o terceiro lugar no número de downloads 

do TikTok - 34.7 milhões - ficando atrás apenas de 

Índia e Estados Unidos da América.

Esses dados reforçam a ideia de que o 

ambiente digital é um terreno vasto e promissor 

para espalharmos o Evangelho. Por isso, como já 

mencionamos, na CV, temos projetos que fazem uso 

de estratégias digitais para alcançar mais pessoas  

para Cristo, pois entendemos que utilizar uma 

abordagem contemporânea para compartilhar a 

nossa fé também nos ajuda a viver outra verdade 

bíblica: “Porque, embora seja livre de todos, fiz-

me escravo de todos, para ganhar o maior número 

possível de pessoas.  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. 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. Para com os fracos 

tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me 
tudo para com todos, para de alguma forma salvar 
alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, 
para ser coparticipante dele.” I Coríntios 9.19-23

Paulo tinha uma incrível capacidade de  

adaptação, ele era como um camaleão. Em cada 

contexto no qual ele era colocado, o apóstolo se 

adequava à forma de agir e de falar com as pessoas 

para que pudesse tornar o Evangelho atraente e ele 

pudesse ser mais efetivo na missão que Deus tinha lhe 

dado, alcançando, assim, um número cada vez maior 

de pessoas para Cristo. Com base nesse princípio, 

acreditamos que a capacidade de adaptar o nosso 

linguajar e os nossos métodos de evangelismo à era 

digital também fazem parte do “tornar-se tudo para 

com todos, para de alguma forma salvar alguns.”

Assim como desbravar os quatro cantos do 
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mundo para alcançar os inalcançáveis foi e continua 

sendo um desafio para o Corpo de Cristo, cremos 

que uma compreensão profunda das ferramentas 

tecnológicas também é um grande desafio para a 

Igreja na era digital se quisermos atingir um público 

pouco visado. Há pessoas que não assistirão uma 

pregação no YouTube e nem irão pesquisar por uma 

igreja específica no Google. Palavras centrais do 

Evangelho podem não fazer parte do seu vocabulário 

e o interesse nas coisas de Deus pode não estar 

entre os seus objetivos. Essas pessoas também são 

os nossos “inalcançáveis”.

Pode ser que essas pessoas não entrem 

espontaneamente em uma igreja e nem aceitem 

um convite para uma programação especial.  

Todavia, essas podem ser as pessoas que estão 

buscando respostas na internet para as suas 

necessidades mais profundas e que terão coragem 

para se abrir verdadeiramente com alguém por meio 

de uma mensagem.

De fato, como um estudo da Universidade de 

Michigan já apontou, as pessoas tendem a ser mais 

sinceras através de uma mensagem de texto[4], e 

precisamos aproveitar essa transparência e abertura 

para tratarmos as reais questões latentes que 

impedem muitas pessoas de viverem um verdadeiro 

relacionamento com Cristo, como por exemplo: 

ansiedade, depressão, medo, luto, divórcio, vícios, 

decepção, dentre outros.

Ao entendermos e decidirmos explorar esse 

“universo” de possibilidades, podemos cumprir 

o nosso “Ide” usando uma perspectiva diferente.  

Em suma, ao tratarmos este tema, queremos te 

encorajar a ver as possibilidades que estão à nossa 

frente e que não se restringem ao raio local de ação 

da sua igreja. O trabalho presencial dos missionários 

e evangelistas em cada local permanecerá sendo 

essencial, entretanto, Deus agora nos dá a chance 

de também somar para o Reino direto da frente do 

computador ou por meio dos nossos smartphones. 

Podemos contribuir para o grande plano divino 

independente de onde estivermos.
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INTERAÇÕES 
COM AS PESSOAS

Que existem preferências entre interações online e 

offline, com certeza há. Evidentemente, cada pessoa tem 

suas particularidades e terá uma preferência por conversas 

pessoais offline ou online. Independente desse fato, não há 

dúvidas de que as gerações mais novas estão cada vez mais  

demonstrando uma preferência pela comunicação por meios 

digitais. Com a pandemia da COVID-19, podemos até dizer 

que a parcela da população que antes era avessa ao uso 

das tecnologias começou a “surfar” na onda dos Millenials e  

gerações posteriores, diminuindo o gap entre as diferentes 

faixas etárias, uma vez que todas as pessoas sentiram a 

necessidade de usar recursos digitais para manter laços sociais.

A preferência pelas interações online já existente no 

mundo pré-pandemia provavelmente está ligada a dois fatores 

preponderantes: (i) a comodidade de poder falar e ver outras 

pessoas em qualquer lugar, sem muitas restrições; (ii) o senso 

de liberdade para ser sincero sobre aquilo que se pensa e sente, 
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principalmente se a interação online for apenas 

textual, como o estudo da Universidade de Michigan 

anteriormente mencionado já apontou.

Em um futuro não tão distante, os Millenials 

e gerações posteriores, que já possuem essa 

predisposição maior à exposição no ambiente virtual 

e que cresceram com as interações online como 

parte de sua rotina, se tornarão a maior parcela da 

população adulta. Por isso, precisamos acompanhar 

essas mudanças naturais da sociedade e adaptar a 

nossa forma de interagir com esse público. Millenials, 

Gerações Z e Alpha estabelecem com naturalidade 

vínculos profundos por meio da internet. Por isso, eles 

possuem a habilidade de ter conversas significativas 

sobre fé e, como cristãos, precisamos ter sabedoria 

para tornar as conexões virtuais impactantes, para 

que nas conversas possam ser gerados frutos para o 

Reino.

Muitas vezes, o mundo digital parece ser 

um território desconhecido com poucos mapas 

disponíveis para nos guiar. É um mundo onde os 

jovens cristãos precisam desesperadamente da 

comunidade cristã para ajudá-los a encontrar seus 

caminhos. Porém, as pessoas que precisam de 

direcionamento não se restringem aos cristãos.

Neste momento, inúmeras pessoas que ainda 

não conhecem Jesus estão passando por crises 

existenciais ou grandes tribulações. Acreditando que 

estão sozinhas ou que ninguém genuinamente se 

preocupará com o que elas estão passando, essas 

pessoas procuram o único suporte que elas pensam 

ter naquele momento: a internet.

“Por que sofro?”, “Quero morrer”, “Fui traído”, 

“Como vencer meu vício em pornografia?”, “Como ser 

feliz?” “Qual o sentido da vida?” são apenas algumas 

das perguntas que as pessoas fazem em plataformas 

de pesquisa como o Google. As pessoas carecem de 

interações genuínas, mas tentam suprir essa falta 

apenas com conteúdos seculares já prontos que são 

disponibilizados na internet. Temos a oportunidade 

de interagir com esse público formado por essas 

gerações que usam o ambiente virtual para tratar de 

suas dores e dúvidas.
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Ciente dessa realidade, a CV desenvolveu um 

projeto totalmente gratuito com o objetivo de conectar 

a sua igreja com pessoas que procuram respostas 

sobre vida, propósito e fé: o CV Outreach.

Esse projeto foi criado porque acreditamos que 

as igrejas estão estrategicamente posicionadas 

para apresentar o Evangelho a pessoas que ainda 

não conhecem a Cristo, encorajar novos cristãos e 

cuidar dos que estão passando por problemas ou 

necessidades. 

Aproveitamos alguns recursos disponibilizados 

gratuitamente para redirecionar buscas por temas 

específicos para anúncios da sua igreja. Esses  

milhares de pessoas no Brasil e no mundo que  

buscam por orientações e fazem perguntas na  

internet são, então, convidados a clicar no anúncio. 

O anúncio os leva a uma página de evangelismo da 

sua igreja que terá um recurso audiovisual tratando 

sobre o tema da busca feita inicialmente pela 

pessoa que pesquisou o conteúdo. Ao final do vídeo, 

a pessoa é convidada a interagir com a sua igreja, 

fazendo perguntas, comentários e falando sobre suas 

necessidades. 

Cada vídeo que divulgamos nas mídias sociais dá 

a oportunidade para que você invista em conexões 

relevantes em sua região, alcançando pessoas que 

em outras circunstâncias seriam invisíveis para a sua 

igreja e que talvez não tenham coragem ou força 

para procurar uma igreja.

Em suma, o CV Outreach funciona da seguinte 

forma:

Google: Compartilhamos a mensagem de Deus 

através das mídias digitais.

Mensagem: As pessoas interagem e fazem 

perguntas sobre vida, propósito e fé.

Igreja Local: Essas perguntas são redirecionadas 

para a igreja local mais próxima.

Sabemos que o investimento em interações 

virtuais, principalmente em um contexto 

intergeracional pode ser desafiador. No entanto, 

para  reforçar a importância desse investimento, 

lembramos da mensagem que o apóstolo Paulo 

escreveu aos cristãos da igreja de Roma: “Como, 
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pois, invocarão aquele em quem não creram?  

E como crerão naquele de quem não ouviram falar?  

E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como 

pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: 

“Como são belos os pés dos que anunciam boas-

novas!” Romanos 10.14-15

Deus tem nos chamado para levar anunciar as 

boas-novas no ambiente digital, levando interações 

saudáveis para o contexto online. Não devemos temer 

essa nova realidade, “pois é Deus quem efetua em 

vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com 

a boa vontade dele.” (Filipenses 2.14)



INVESTINDO NA 
COMUNIDADE DIGITAL

Esperamos que até este ponto as oportunidades 

que a internet está nos dando já tenham ficado claras. 

No Brasil, como os dados sugerem, há um número 

não medido de pessoas na internet que ainda não 

conhecem a Cristo, mas também há um número 

ignorado de cristãos que carecem de conteúdo digital 

de qualidade como alimento e suporte espiritual online 

em suas tribulações. A sua igreja ou ministério pode 

preencher essa lacuna que muitas vezes está sendo 

ocupada por filosofias vãs, pornografia e conteúdos 

que distanciam as pessoas de Deus.

Jesus já nos alertou que “os filhos deste mundo 

são mais astutos no trato uns com os outros do que 

os filhos da luz.” (Lucas 16.8) Por esse motivo, Ele nos 

avisou também de que ao cumprir a nossa missão, 

precisamos ser “astutos como as serpentes e sem 

malícia como as pombas.” (Mateus 10.16)
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Seguindo as instruções de Cristo, precisamos 

ser astutos e avançar sobre o território digital, não 

permitindo que a internet se torne um campo de 

batalha dominado pelo inimigo. Em I João 5.19, somos 

lembrados que “o mundo todo está sob o poder do 

Maligno”. No entanto, Filipenses 2.12-15 nos traz uma 

palavra de ânimo:

“Assim, meus amados, como sempre vocês 

obedeceram, não apenas na minha presença, porém 

muito mais agora na minha ausência, ponham em 

ação a salvação de vocês com temor e tremor,  pois é 

Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto 

o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam 

tudo sem queixas nem discussões, para que venham 

a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus 
inculpáveis no meio de uma geração corrompida 
e depravada, na qual vocês brilham como estrelas 
no universo,  retendo firmemente a palavra da vida. 

Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter 

corrido nem me esforçado inutilmente.” Filipenses 

2.12-15

Somos filhos de Deus e a nossa vida nesta terra 

continuará sendo em meio a uma geração corrompida 

e depravada. Só estaremos livres de tudo isso quando 

Cristo voltar para nos buscar. Até lá, vivemos em um 

mundo de trevas e nós somos a luz do mundo (Mateus 

5.14-16). Para afastar as trevas, a luz deve brilhar em 

todos os cantos, e neste caso, inclusive na internet. 
Por isso, queremos te incentivar a investir parte do 

seu ministério nesse ambiente. Afinal de contas, 

ainda que você decida não atuar neste segmento, 

Satanás possui um arsenal de conteúdos sedutores, 

instigantes, astutos e escravizadores para capturar 

a atenção e as mentes de milhões de pessoas que 

ainda não conhecem a Jesus e até de cristãos.

Uma vez iniciado ou desenvolvido um trabalho 

digital neste sentido, prepare-se para receber 

interações das pessoas com o conteúdo que você 

gerar. Dar atenção às pessoas e respondê-las de 

maneira apropriada faz parte do cuidado com esta 

comunidade digital. Salvo quando há urgências, não 

se interrompe um aconselhamento presencial ou 

um evangelismo. Da mesma forma, deve-se evitar ao 
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máximo deixar as pessoas na internet sem resposta 

por longos períodos.

O silêncio de longo prazo pode fazer com que 

a pessoa perca o interesse naquele momento ou 

que o Diabo aproveite essa oportunidade para tirar 

o foco da pessoa que está sendo aconselhada ou 

evangelizada pela internet. Não é porque você “só” 

está respondendo uma mensagem no WhatsApp 

ou um e-mail que a batalha espiritual deixou de 

acontecer (Efésios 6.11-13).

Em um de nossos projetos, o yesHEis, vemos 

diariamente como é importante ser breve em nossas 

respostas. Quanto mais tempo demoramos para agir, 

menor vai ficando a nossa janela de oportunidades. 

No yesHEis, um aplicativo desenvolvido pela CV, 

disponibilizamos conteúdo cristão de qualidade 

para mobilizar cristãos a compartilharem sua fé. 

Por meio de blogs, desafios e vídeos inspiradores,  

encorajamos nossos membros do yesHEis a falarem 

de Jesus com seus familiares, amigos e conhecidos.

Ao compartilharem um vídeo disponibilizado pelo 

aplicativo, o destinatário tem a opção de assistir o 

conteúdo compartilhado, sendo convidado ao final 

a conversar com um integrante da nossa equipe 

que esclarecerá as suas dúvidas sobre o vídeo 

ou sobre Deus. Por mais simples que essas ações 

possam parecer, temos visto Deus agir de maneira 

poderosa, permitindo que pessoas compreendam a  

mensagem do Evangelho e se convertam a Cristo 

por meio de uma troca de mensagens.

Quando um evangelismo via yesHEis é bem 

sucedido, usamos a nossa rede de parceiros para 

conectar aquele novo cristão com uma igreja, já que 

reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador é o 

primeiro passo da jornada cristã.

É importante manter em mente que a Bíblia nos 

aconselha a nos esforçarmos para saber bem como 

as nossas ovelhas estão e a dar cuidadosa atenção 

aos nossos rebanhos (Provérbios 27.23). Embora este 

versículo seja muito mais relacionado à diligência e 

precaução para manutenção das nossas riquezas, 

ele também cabe muito bem no contexto de ser 
cuidadoso com aquilo que Deus coloca em nossas 
mãos, inclusive as pessoas.

Para corroborar esse entendimento, lembramos 
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que Paulo nos exorta a fazermos tudo com amor  

(I Coríntios 16.14) e que Jeremias condena de forma 

veemente quem faz o trabalho do Senhor com 

negligência (Jeremias 48.10a). Provérbios 3.28 

 também nos alerta que não devemos pedir para  

que o nosso próximo volte no dia seguinte, se  

podemos ajudá-lo hoje. Ainda, Provérbios 18.9 diz 

que “Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o 

destrói.”

Todos esses textos demonstram como é 

importante investirmos na comunidade digital com 

a mesma diligência e zelo que fazemos no ambiente 

físico, afinal, como já mencionamos anteriormente e 

Hebreus 13.8 nos lembra: “Jesus Cristo é o mesmo, 

ontem, hoje e para sempre.”

Atualmente, é possível aplicarmos os quatro 

fundamentos da comunidade cristã mencionados 

em Atos 2.42 – ensino dos apóstolos, comunhão, partir 

do pão e orações – mesmo no ambiente digital.

CONVERSAS ESPIRITUAIS

“Conversas sobre religião parecem sempre criar 

tensão ou argumentos” isso é o que 28% das pessoas 

entrevistadas por Jonathan Merritt disseram. Talvez 

seja por isso que pessoas preferem falar sobre assuntos 

espirituais com amigos próximos ou membros da 

família.

Conversas espirituais não tem a pretensão 

de passar informação ou opinião, mas 

esperançosamente, de transformar vidas. No 

 entanto, será que é isso que está acontecendo? Será 

que as conversas sobre fé estão guiando pessoas 

para a mudança? Para muitos, sim!

Um em cada três cristãos disseram que se 

tornaram crentes em Jesus depois de terem ouvido 

alguém compartilhar sua fé com eles. [Fonte: Barna]

Claro que conversas assim não mostram seus 

frutos imediatamente; as pessoas precisam ser mais 

expostas às ideias para então começarem a criar 

raízes. 7 em cada 10 pessoas dizem que suas vidas 

foram mudadas após uma série de conversas. [Fonte: 

Barna]

Caso você não se sinta preparado para dar 

o primeiro passo, temos uma plataforma de  

treinamento chamada CV Training que disponibiliza 
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conteúdo gratuito para que os nossos parceiros 

tenham as ferramentas necessárias para investir em 

conversas espirituais.

No contexto de investir na comunidade digital, 

ter conversas espirituais é uma parte essencial de  

expandir o Reino de Deus. Pode ser que o resultado 

de uma conversa não se mostre em um primeiro 

diálogo, mas nem por isso a semente deixou de 

ser plantada. Temos certeza de que muitos frutos 

de ministérios digitais somente serão conhecidos  

quando chegarmos ao céu.

 

Independente disso, esses frutos são igualmente 

relevantes. Como 1 Coríntios 15.58 nos lembra, devemos 

ser “sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês 

sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será 

inútil”. Esta é a palavra de ânimo que o Senhor nos 

dá. Quando trabalhamos para a sua obra, nenhum 
trabalho é inútil. Por isso, mantenha o foco nessa 

promessa. Temos a convicção de que ao chegarmos 

no céu, conheceremos várias pessoas que sequer 

imaginamos que são o resultado de uma mensagem 

enviada no ambiente virtual. As conversas espirituais 

permanecerão sendo espirituais no espaço digital, 

pois o poder de Deus e a ação do Espírito Santo são 

ilimitados. A onipresença de Deus e o seu mover 

não encontram restrições só porque uma conversa 

é online.

BOAS PRÁTICAS PARA CRISTÃOS QUE 
QUEREM COMPARTILHAR SUA FÉ ONLINE

Para finalizar, queremos dar algumas boas  

práticas para cristãos que compreenderam a 

importância de um ministério de evangelismo  

digital e que querem investir nesse ambiente 

promissor:

• Defina primeiro o “porquê” de você querer um 
ministério online antes de determinar “como” 
fará isso. Cada energia colocada em uma iniciati-
va de alcance digital é válida, mas ninguém quer 
mais uma igreja online ou um perfil missionário 
nas redes sociais que esteja focado apenas em 
aumentar seus seguidores, número de membros 
ou tornar seus nomes mais conhecidos.
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• Reconheça que o seu ministério online é 
legítimo. Temos a tendência de subestimar a 
capacidade de vidas serem transformadas no 
ambiente online, e esquecemos que Deus não está 
limitado a tempo, espaço ou a internet. Ele opera 
através de qualquer meio que lhe convém. Leve 
a sério o tempo que você investe no ministério 
online, essa é a chave para torná-lo impactante 
para o Reino.

• Tenha clareza da responsabilidade que este 
ministério carrega. Você poderá receber uma 
mensagem no Facebook no meio da noite 
de uma pessoa querendo se suicidar.  
Você terá a tendência de tornar pessoal  
quando alguém se opor a Deus. Você terá  
dúvidas se realmente está fazendo a diferença.  
Mesmo assim, você precisará agir biblicamente 
e viver de acordo com a verdade, ainda que você 
não veja o resultado das suas ações.

• Autenticidade deve ser a regra. Ninguém 
estará impressionado se você tiver todas as 
respostas. Adicione profundidade e riquezas para  
a qualidade nas interações que poderá ter online, 
e com certeza, cerque suas conversas com muita 
oração.

• Ore continuamente, um ministério online deve 
sempre estar envolvido pela oração. Se não 
convidarmos Deus para esta equação, nós não 
estaremos equipados para a batalha e podemos 
fazer mais mal do que bem às pessoas alcançadas.

• Entenda seu papel. Você não foi chamado 
para ser o salvador da vida de alguém. Somos 
chamados para estarmos abertos e disponíveis 
para sermos usados por Deus em um ambiente 
de interação online. Às vezes as pessoas não vão 
responder ou até mesmo não voltar. Isso é com 
eles. Você simplesmente precisa estar disposto 
para encontrá-los onde eles estiverem.

É provável que ao começar a investir ou desenvolver 
de forma direcionada e intencional o seu ministério 
de evangelismo digital, você não veja resultados 
imediatos, mas creia que eles virão e que você será 
testemunha do Reino de Deus se expandindo no 
espaço virtual, pois “Estou convencido de que aquele 
que começou a boa obra em vocês, vai completá-la 
até o dia de Cristo Jesus.” Filipenses 1.6
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ENVOLVA-SE 
CONOSCO 

Esperamos que este material tenha te ajudado a 

reconhecer a importância de um ministério digital e 

que possa te inspirar a investir na expansão do Reino 

de Deus no ambiente virtual.

Caso precise ou queira nosso suporte com isso, 

será um prazer auxiliar o seu ministério. A CV está 

posicionada de forma singular por ser financeiramente 

independente. Mesmo assim, reconhecemos a 

importância de fazer parcerias.

Nós buscamos servir e equipar as igrejas parceiras 

com ferramentas de evangelismo e discipulado, e 

trabalhamos ao lado de ministérios e organizações 

com ideias semelhantes às nossas e que compartilham 

da nossa visão de evangelismo.

A CV faz parceria com pessoas cristãs, igrejas e 

ministérios, fornecendo ferramentas gratuitas. Além 

das muitas iniciativas locais em diversos países, nós 

oferecemos essencialmente os seguintes projetos.



SEJA UM PARCEIRO 
DA CV

Quer ser um parceiro da CV? Entre em contato 

conosco para saber como podemos ajudar a equipar a 

sua igreja, ministério ou organização com ferramentas 

de evangelismo e discipulado digital.

Você pode entrar em contato conosco para:

·    Saber mais sobre o CV Outreach;

·    Se inscrever no CV Resources

·    Saber mais sobre o yesHEis

·    Receber o nosso e-mail mensal – CV Connect

·    Se tornar um parceiro de oração.

Caso você ainda tenha alguma dúvida sobre 

os nossos projetos e objetivos, entre em nosso site 

www.cvglobal.co/pt ou mande um e-mail para  

brazil@cvglobal.co
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