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LIÇÃO 1 – PESSOAS SÃO IMPORTANTES PARA DEUS 

 

Este E-book foi inspirado no livro CRISTÃO CONTAGIANTE – de Bill Hybels e Mark 

Mittelberg (recomendamos). Aqui nós termos apenas algumas partes do livro, porque o 

objetivo é o treinamento de  

Todos os verdadeiros discípulos de Cristo almejam tornar-se CONTAGIANTES. Eles sabem 

que não existe nada tão recompensador do que abrir os olhos de alguém para o amor e 

a verdade de Deus. Mas embora apreciemos a ideia de exercer impacto espiritual sobre 

outros, só partiremos para a ação decisiva SE AUMENTARMOS NOSSO NÍVEL DE 

MOTIVAÇÃO. E a melhor forma de fazer isso é conhecendo a perspectiva de Deus sobre 

o assunto. 

Vamos analisar o tema sob dois prismas diferentes:  
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LIÇÃO 1 – PESSOAS SÃO IMPORTANTES PARA DEUS  

 
Este E-book foi inspirado no livro CRISTÃO CONTAGIANTE – de Bill Hybels e Mark 
Mittelberg (recomendamos). Aqui nós teremos apenas a ideia do livro e algumas partes 
dele, porque o conteúdo foi adaptado à realidade do nosso Ministério.  
 
Todos os verdadeiros discípulos de Cristo almejam tornar-se CONTAGIANTES. Eles sabem 
que não existe nada tão recompensador do que abrir os olhos de alguém para o amor e 
a verdade de Deus. Mas embora apreciemos a ideia de exercer impacto espiritual sobre 
outros, só partiremos para a ação decisiva SE AUMENTARMOS NOSSO NÍVEL DE 
MOTIVAÇÃO. E a melhor forma de fazer isso é conhecendo a perspectiva de Deus sobre 
o assunto.  
 
Vamos analisar o tema sob dois prismas diferentes: 

 

1. A CIÊNCIA 

Ao olharmos para o mundo ao nosso redor, parece, à primeira vista, que todo o Universo 

foi planejado para proteger e sustentar a vida humana. A expansão do Universo, a 

distância entre as estrelas, as órbitas dos planetas, a proporção de carbono no oxigênio, 

a inclinação do eixo da Terra e sua distância do sol. Tudo foi criado de forma perfeita, 

deixando mais do que óbvio que NÓS SOMOS IMPORTANTES PARA DEUS. 

2. OS NEGÓCIOS 

Todos concordam que há uma mudança radical no mundo dos negócios. Essa 

transformação tem sido comumente chamada de “A REVOLUÇÃO DO CLIENTE”. De uns 

tempos para cá tem se falado muito sobre a “pirâmide invertida”. Isso quer dizer o 

seguinte: Antes o chefe ficava no topo da pirâmide e todos, inclusive clientes, tinham 

que se adaptar ao chefe; o foco era agradar àqueles que estavam no topo da pirâmide. 

Mas as coisas mudaram radicalmente e agora, INVERTENDO A PIRÂMIDE, todos 

trabalham para AGRADAR AO CLIENTE. É uma importante lição que o mundo dos 

negócios nos dá: PESSOAS SÃO IMPORTANTES e merecem nossa atenção. Os 

empresários já descobriam que, para alcançarem seus objetivos, é fundamental 

ALCANÇAR PESSOAS. Tiraram o foco de si mesmos e passaram a olhar para O CLIENTE. 

O CLUBE DO BOLINHA 

Um dos maiores erros que a Igreja de Jesus pode cometer é trancar-se dentro das quatro 

paredes do templo, criando seus “grupinhos” de convivência. Isso não é Igreja; 

definitivamente. Isso não pode acontecer nos cultos e tampouco nas células. Nosso foco 
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deve estar naqueles que ESTÃO LÁ FORA, que ainda não experimentaram o amor de 

Cristo. 

O problema é que, SEM PERCEBER, nos acostumamos a ver sempre as mesmas pessoas 

e quando chega alguém DE FORA, diferente de nós, cheio de maus costumes, acabamos 

estranhando e rejeitando. O inimigo gosta disso. 

O EXEMPLO DE JESUS 

Um dos grandes objetivos de Jesus foi desafiar seus seguidores a mudar de perspectiva 

em relação àqueles que se encontravam FORA DA FAMÍLIA DE DEUS. Houve uma ocasião 

em que Jesus estava numa região metropolitana e se viu cercado de pessoas comuns: 

turistas indesejados, descrentes, confusos, imorais, etc. Num canto, os líderes religiosos 

cochichavam entre si, reprovando a atitude de Jesus. Reclamavam do fato de Jesus, que 

afirmava ser o Filho do Deus SANTO, conviver com aquele “TIPO DE GENTE”. 

Jesus sabia o que eles pensavam e, então, começou a contar-lhes algumas histórias 

interessantes. 

História 1: Havia um homem que possuía 100 ovelhas, disse Jesus. E enquanto cuidava 

do rebanho, um daqueles pequenos seres felpudos fugiu. Então o pastor deixou as 99 

ovelhas para trás e saiu para buscar o animal que se perdeu. E continuou procurando até 

finalmente encontrar. Pegou a ovelha com cuidado, colocou-a em volta dos ombros e a 

levou de volta ao rebanho. Em seguida, chamou alguns de seus amigos pastores e disse: 

Vamos fazer uma festa; encontrei minha ovelha perdida. 

História 2: Havia uma mulher que possuía dez moedas. A mulher perdeu uma das 

moedas. Então, acendeu uma lâmpada, varreu a casa, levantou todos os móveis e 

procurou incessantemente até encontrar. E, quando conseguiu, ficou tão feliz que 

chamou as amigas para celebrar com ela. 

História 3: Certo homem tinha dois filhos e o mais novo era um tanto arrogante. Tinha 

estrelas nos olhos e, no coração, o desejo de conhecer o mundo. Queria aproveitar o 

lado mais radical da vida. O jovem convenceu o pai a adiantar-lhe a herança e partiu para 

uma terra distante com o bolso cheio. No mundo, encontrou pessoas igualmente 

agitadas e adotou um estilo de vida alucinante. Mas logo descobriu que aquele tipo de 

“amigos” não permanece depois que o dinheiro acaba. Certo dia, enquanto alimentava 

porcos na tentativa de sobreviver, o jovem, desorientado e falido, finalmente caiu em si. 

Decidiu voltar para casa. Pensou em pedir perdão ao pai por sua ingenuidade e falta de 

maturidade e, em seguida, oferecer-se para ser um de seus empregados, pois sabia que 

havia abdicado do direito de ser considerado filho. 

Começou o caminho de volta. O pai, que passava horas todos os dias observando a 

estrada, ansioso pelo retorno do filho, o reconheceu de longe. Imediatamente, cheio de 
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esperança, saiu correndo pela estrada para abraçar o filho. Então, disse-lhe o filho: 

Cometi um erro terrível, pai, e não mereço ser seu filho. Mas o pai o interrompeu: 

Shhhh... Não diga isso! Estou feliz porque você finalmente voltou para casa.  

Aquele pai se alegrou e mandou que os empregados preparassem uma grande festa. 

Disse: Convidem todos, matem um bezerro cevado e tragam a melhor roupa. Meu filho 

perdido voltou para casa! E que festa foi aquela! 

Esta foi a única ocasião em que Jesus contou TRÊS parábolas juntas. A intensão de Jesus 

era mostrar O QUANTO UMA PESSOA É IMPORTANTE PARA DEUS. 

Nós poderíamos acrescentar a história de amor daquele ladrão que estava morrendo na 

cruz ao lado de Jesus. Ele se arrependeu em seus momentos derradeiros e Jesus 

simplesmente O AMOU e O PERDOOU. Jesus demonstrou para aquele homem que ELE 

ERA MUITO IMPORTANTE para Deus e, por esta razão, SERIA PERDOADO E SALVO. 

Naturalmente você se lembra também da história da mulher que foi apanhada em 

flagrante adultério e levada pelos “religiosos” à presença de Jesus. Mais uma vez Jesus 

demonstra a grandeza do seu amor, perdoando aquela mulher e livrando-a do 

apedrejamento. Com certeza ELA ERA IMPORTANTE PARA DEUS. 

FESTAS NO CÉU 

O pastor recuperou a ovelha perdida e deu uma festa. A mulher encontrou a moeda e 

também deu uma festa. O filho voltou para casa e o pai deu a maior das festas. 

Agora responda: O que Jesus ensinou em Lucas 15:10? 

_______________________________________________________________________ 

 

Quando compreendemos o quanto uma VIDA é importante para Deus, passamos a 

entender melhor a importância da EVANGELIZAÇÃO. Ou seja, é a melhor MOTIVAÇÃO 

que temos para GANHAR ALMAS: saber que elas são IMPORTANTES PARA DEUS; cada 

uma delas - INDIVIDUALMENTE. 

Trazer pessoas para a CÉLULA, ganha-las para Cristo e CUIDAR delas, ensinando-as a 

frutificarem no Reino, esta é a nossa grande missão. Você luta para ganhar uma vida hoje 

e amanhã terá alegria de vê-la na presença do Senhor e se multiplicando, trazendo outras 

pessoas para a luz de Cristo. Isso rompe cadeias e libera bênçãos para a nossa vida, pois 

agindo assim nos alinhamos com os PROPÓSITOS DO SENHOR. Nós fomos criados POR 

DEUS e PARA DEUS; nossa missão aqui na Terra é SERVIR AO SENHOR. Por isso Jesus 

esclareceu: “Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça (os interesses do 

Reino) e AS OUTRAS COISAS VOS SERÃO ACRESCENTADAS. 
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LIÇÃO 2: O PREÇO A SER PAGO 

 

Se você realmente pretende GANHAR ALMAS, saiba que isso tem um custo. Infelizmente, 

muitos acabam fracassando na missão por não estarem dispostos a pagar o preço 

necessário. Na lição de hoje nós iremos citar alguns “PREÇOS” que normalmente 

pagamos para GANHAR ALMAS. 

TEMPO E ENERGIA: Sabemos que alcançar os perdidos não é fácil. Envolve tempo e 

energia. Investimos nossos recursos mais valiosos para construir relacionamentos, 

demonstrar cuidado e compaixão cristã e orar continuamente. Requer explicar 

seguidamente a mensagem da fé, que parece tão simples, e esperar com paciência 

enquanto as pessoas “pensam a respeito” (sabendo que, em muitos casos, elas estão é 

fugindo), responder perguntas desafiadoras, etc. Mas precisamos ter em mente que não 

existe nada melhor para investir seu tempo e energia do que EM PESSOAS. Nem todas 

você conseguirá ganhar para Cristo, mas as que forem alcançadas lhe agradecerão por 

toda a eternidade. Que outro investimento lhe traria tanta satisfação? 

LEITURA E ESTUDO: Para alcançar a outros é necessário estudar a Bíblia, ler bons livros, 

frequentar a ESCOLA DE LÍDERES, etc. A Bíblia nos manda continuar crescendo no 

conhecimento e no entendimento de Deus. Se você quer mesmo gerar muitos frutos no 

Reino de Deus, será necessário investir tempo em seu preparo pessoal. 

SANTIDADE: Todo cristão, na verdade, deve preocupar-se com sua conduta cristã. 

Nossas atitudes precisam refletir o mover do Espírito Santo em nossas vidas. Mas é 

importante esclarecer que se o líder de uma Célula estiver comprometido com algum 

“PECADO VOLUNTÁRIO”, dificilmente conseguirá bons resultados. O pecado destrói a 

autoridade de Deus em nós e nos atravanca; nos impede de crescer. Ficamos 

enfraquecidos quando recusamos abrir mão de um pecado. É um preço que precisamos 

estar dispostos a pagar. 

DINHEIRO: Investir em outras vidas exige, muitas vezes, gastos inevitáveis. Almoços, 

ligações, passagens e combustível para treinamentos e pastoreios; gastos com preparo 

pessoal, aquisição de apostilas, livros, seminários, etc. 

Nessas horas devemos nos lembrar do que Jesus disse em Mateus 6:20,21. O que foi? 

_______________________________________________________________________    

RISCO DE CONSTRANGIMENTO E REJEIÇÃO: Quando um experiente vendedor sai às ruas 

para oferecer seu produto, já vai psicologicamente preparado para ouvir muitos NÃOS. 

Ele sabe que isso FAZ PARTE do jogo. O foco dele está na quantidade de SIM que irá 
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receber e disso depende o seu sucesso. Além disso, muitos NÃOS acabam com o tempo 

se tornando SIM, porque a semente pode germinar mais tarde. 

A pergunta é: ESTOU DISPOSTO A PAGAR ESSE PREÇO? Ora, se considerarmos tudo o que 

Jesus fez e continua fazendo por nós, não teremos problema em pagar QUALQUER 

PREÇO no cumprimento da nossa missão. Medo de ouvir um NÃO? Seria um descalabro, 

uma incoerência e até uma ingratidão com o Senhor Jesus se agíssemos assim. 

COMPLICAÇÕES: Pois é; um enorme desafio hoje é administrar nossos problemas e 

nossa agenda. Para ganhar uma VIDA você não raramente terá que acrescentar aos seus 

problemas (porque ninguém está livre de problemas) os problemas de outros. Além 

disso, além das exaustivas atividades que você tem normalmente, será necessário 

absorver muitas outras atividades: reuniões de célula, contatos por telefone, passeios, 

treinamentos, seminários, leitura bíblica, intercessão, etc. Isso faz lembrar a vida das 

MAMÃES, especialmente aquelas que têm um bebê recém-nascido. Ufa. O interessante, 

porém, é que elas sempre dizem que fariam (e fazem) tudo de novo. Pergunte às 

mamães e elas dirão: “Ter esse filho foi uma das melhores coisas que aconteceram em 

toda a minha vida. Eu amo meu bebê”. É preciso estar pronto para pagar o preço de algo 

que é importante demais para nós. GANHAR ALMAS é importante para nós. 

 

 

Com certeza há custos, esforços, complicações e riscos envolvidos, MAS VALE A PENA. 

Milhares de vezes... VALE A PENA! Participar de algo tão tremendo, gerando frutos para 

o Reino, tem um valor inestimável. Não há melhor forma de HONRAR A DEUS do que 

participar dos sofrimentos de Cristo em prol da evangelização do mundo. Demonstrar 

interesse pelas coisas do Reino significa que CONQUISTAMOS O CORAÇÃO do Eterno e 

isso nos garante recompensas neste mundo e na eternidade. 

 

RESPONDA COM SUAS PALAVRAS: 

1) Qual o preço mais alto que você acha que terá de pagar para GANHAR ALMAS? 

2) Você se sente constrangido na hora de falar de Jesus? 

3) Você acha que terá problemas para arrumar TEMPO para o Reino?  
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LIÇÃO 3: DEUS NOS MOSTROU O CAMINHO 

 

Uma das experiências mais frustrantes da vida é receber uma tarefa sem ter uma ideia 

clara de como a realizar. Infelizmente, isso acontece o tempo todo. O patrão estabelece 

uma quota de vendas intergaláctica e informa, sem meias palavras, que você terá que 

alcançá-la. O patrão diz que a receita deve ser aumentada, os custos devem cair e os 

resultados precisam melhorar, MAS COMO FAZER ISSO ele não diz. Até na Igreja nós 

somos frequentemente bombardeados com expectativas de ter um casamento sólido, 

filhos obedientes, um orçamento equilibrado, negócios éticos, uma vida de oração eficaz 

e relacionamentos significativos. Mas embora os “deveres” sejam comunicados em alto 

e bom som, o “COMO CHEGAR LÁ” quase sempre não é revelado. 

É comum ouvimos na Igreja: 

“Olha, as pessoas estão perdidas. Elas estão caminhando para o inferno e Deus quer 

alcançá-las ATRAVÉS DE VOCÊ. Então você precisa ir lá fora e trazê-las para Cristo”.  

Tudo bem; isso tudo é verdade. Então você decide que vai GANHAR ALMAS, mas... 

COMO? Onde? Por onde eu começo? O que eu devo dizer? 

UM PLANO DIVINO 

Graças a Deus, ele não nos deixa em tal situação. Existe um velho ditado que diz: “Ele 

capacita os escolhidos”. Ele tem um PLANO e quer nos revelar para que saibamos COMO 

GANHAR ALMAS. 

SAL E LUZ 

O que Jesus disse aos discípulos que participavam do Sermão da Montanha? 

Mateus 5:13,14 __________________________________________________________ 

Por que Jesus teria feito essa metáfora do SAL e da LUZ? 

A METÁFORA DO SAL 

O sal provoca sede. É por isso que os bares servem amendoins e petiscos salgados, para 

fazer as pessoas beberem mais (o maior lucro está nas bebidas).  

O sal também melhora o sabor dos alimentos. Quem gostaria de comer uma espiga de 

milho sem sal? 

O sal conserva. Não usamos muito com esse propósito hoje, mas antes das geladeiras 

possantes que temos hoje, o sal era frequentemente usado para conservar os alimentos. 
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Então, o SAL estimula a sede, acrescenta um toque especial ao sabor das coisas e retarda 

o apodrecimento. Trazendo para o Evangelho, Jesus estava dizendo aos Seus discípulos:  

 Olha, vocês farão as pessoas terem SEDE do Evangelho; 

 Vocês darão “sabor” à vida das pessoas; 

 Vocês irão retardar o “apodrecimento moral” da sociedade. 

A METÁFORA DA LUZ 

A luz torna as coisas mais claras; torna as coisas visíveis, nos ajudando a enxergá-las 

como elas são na verdade. Trazendo para o Evangelho, a luz dá ideia de apresentar a 

verdade de Deus a outros de forma clara e atraente. 

 

UMA FÓRMULA DE SUCESSO 

Baseados nesses dois elementos, nós temos uma fórmula que pode nos ajudar bastante 

a entender COMO ganhar almas: 

AP + PI + CC = MI 
 

 

  

 

 

 

 

ALTA POTÊNCIA – O SAL “TEM QUE TEMPERAR” 

É bastante comum ouvirmos alguém dizer: “Poxa, eu tenho orado pela salvação 

da minha família e nada acontece”. A pergunta é: POR QUE NÃO ACONTECE? Será 

que nosso testemunho é POTENTE? Será que nossa oração é POTENTE? Será que, 

de fato, estamos TEMPERANDO? Há UNÇÃO sobre nossas vidas? 

A 1ª coisa que devemos considerar na hora de GANHAR ALMAS é a nossa 

“potência”. Isso significa saber se realmente estamos PRONTOS para cumprir a 

missão. Lembre-se: O SAL TEM QUE SALGAR. Jesus disse que se o sal não temperar, 

de nada vale senão para ser lançado ao chão e pisado pelos homens. Para 

Alta Potência Proximidade Intensa Comunicação Clara Máximo Impacto 

SAL LUZ 

SA
L 
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ganharmos VIDAS precisamos estar fortes, cheios do Espírito e vivendo o 

SOBRENATURAL do Senhor. Assim, teremos como INFLUENCIAR pessoas.  

COMO SE BUSCA POTÊNCIA? Isso se conquista mantendo-se ligado a Cristo, 

absorvendo a seiva do Espírito Santo com muita oração, jejum, consagração, 

presença nos cultos e na Célula, treinamentos, etc. Buscar, buscar e buscar; 

sabendo que precisa ter POTÊNCIA para causar impacto na vida de outras pessoas. 

 PROXIMIDADE INTENSA – O SAL NÃO PODE FICAR “NO SALEIRO”  

É o segundo item da fórmula. Se você tem a POTÊNCIA DO ESPÍRITO (Alta 

Potência), é hora de manter-se bem próximo daqueles aos quais deseja 

IMPACTAR. Eles precisam ver quem você é e como você se relaciona com o Senhor. 

Para influenciar e GANHAR uma vida, ela precisa estar bem próxima de você. 

Normalmente o Líder de Célula faz uma lista de todas as pessoas que deseja 

alcançar, começa a orar por essas pessoas e SE APROXIMA DELAS. É fundamental.   

 

COMUNICAÇÃO CLARA 

Antes de ir para as ruas, um vendedor precisa se preparar bem. Ele deve conhecer 

com profundidade os produtos que irá oferecer, saber responder as perguntas 

mais surpreendentes. Uma venda pode ser perdida se o vendedor não estiver 

pronto para apresentar seus produtos DE FORMA CLARA, sem complicações, de 

forma que o cliente tenha facilidade de assimilar. 

O mesmo acontece com o Evangelho. Muitos acabam “queimando a venda” 

porque não se preparam antes, não sabem defender os princípios da fé cristã, etc. 

O passo determinante para o sucesso do Líder de Célula ou Micro Célula é a sua 

PREPARAÇÃO prévia. Ele precisa saber O QUE FAZER e COMO FAZER. Precisa saber 

expor o Evangelho de forma clara, sem muitos rodeios; precisa ser convincente. 

Memorize a fórmula: 

AP + PI + CC = MI 

MÁXIMO IMPACTO 

Uma Célula não alcançará seu objetivo de MULTIPLICAÇÃO se não trouxer “gente 

nova” (vidas) para Deus. Esta fórmula ajudará o Líder a organizar sua mente para 

cumprir sua missão. É o tal CAMINHO para fazer as coisas acontecerem. 

 

SA
L 

LU
Z 

IM
P

A
C

TO
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LIÇÃO 4: SEJA AUTÊNTICO 

 

Sempre que um incrédulo visita uma Célula ou um culto da Igreja, já chega “procurando 

defeitos”. Ao chegarem num ambiente cristão os incrédulos normalmente ativam a 

“antena da hipocrisia” (para detectar qualquer sinal de hipocrisia no ambiente). Eles 

varrem o local em busca de sinais de pessoas que estejam brincando de igreja, pessoas 

falsas, oportunistas, enganadoras... Se encontram o menor sinal dessas fraquezas, 

pronto, está tudo acabado.  

É importante, então, que ao chegar à Célula ou à Igreja, qualquer visitante, por mais 

cético que seja, encontre pessoas sinceras. Esses visitantes precisam observar que 

ACREDITAMOS no que pregamos e VIVEMOS, de fato, alinhados com esses valores. Em 

outras palavras, devemos passar TRANSPARÊNCIA e AUTENTICIDADE. É fundamental 

para alcançarmos o objetivo que buscamos em Cristo. As pessoas não aceitarão a Jesus 

se não observarem SINCERIDADE; elas precisam observar padrões ATRAENTES e 

COERENTES em nossa maneira de ser. Do contrário, ainda que não digam isso, pensarão: 

“EU NÃO QUERO SER COMO VOCÊ”. 

AJUSTES DE CARÁTER 

Se quisermos ser como os cristãos que IMPACTARAM o mundo no passado, precisamos 

avaliar nossas condutas para definirmos e buscarmos “ajustes de caráter”. E a primeira 

pergunta que precisamos fazer é: 

Nosso “estilo de vida” confirma as palavras que dizemos (quem dizemos ser)? 

O fato é que NÃO COSEGUIREMOS sucesso na Obra do Reino se não houver um 

comprometimento com o “estilo de vida” bíblico. Não conseguiremos enganar as 

pessoas por muito tempo, porque elas estão atentas, com a “antena da hipocrisia” 

ligada, varrendo nossas atitudes o tempo todo e buscando qualquer indício de mentira 

em nosso discurso. 

QUAL A VISÃO QUE MUNDO TEM DA IGREJA? 

Vamos ser honestos, extremamente honestos, e dizer a verdade. O que ouvimos por aí? 

“Esse pessoal de igreja é bitolado, limitado, de mente fechada”. 

“Eles são muito rígidos, exagerados, radicais”. 

“Eles são meio isolados, gostam de ficar na deles”. 

“Eles me incomodam muito; enchem a paciência. Falam de Bíblia o tempo todo”. 

“Acho que a maioria é um bando de hipócrita; não vive o que fala”. 
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Aqueles que realmente entenderam seu chamado, que se tornaram verdadeiros 

discípulos, se preocuparão com o testemunho pessoal. Eles sabem que o testemunho 

fala tão fortemente quanto as palavras (às vezes mais que as palavras). O pior que pode 

acontecer é alguém que esteja sendo evangelizado perceber que não há sinceridade e 

coerência nas palavras de quem o evangeliza. 

DINHEIRO E SEXO 

Dizem que estes são os dois vilões da humanidade e também DA IGREJA. Ora, quase 

todos os VISITANTES que chegarão à sua Célula estarão atentos (antena da hipocrisia 

ligada) para detectar falhas. Tenha certeza de que a primeira coisa que eles observarão 

é a reação dos membros da Célula com relação a DINHEIRO e SEXO. 

O dinheiro tem derrubado a muitos, especialmente aqueles que são picados com o 

veneno da ambição. A Bíblia ensina que nosso tesouro deve estar NO CÉU e não na terra, 

onde a traça e a ferrugem destroem as coisas. Quem tem apego ao dinheiro jamais 

conseguirá bons resultados no Reino. Mas é claro que Deus deseja nos ver bem 

financeiramente; existem muitas promessas de prosperidade para o povo do Senhor, 

especialmente para os que têm O CORAÇÃO NO REINO (coração aberto para Deus). 

O sexo, mal utilizado, tem sido uma outra arma diabólica de extrema eficácia nos últimos 

tempos. Inúmeros cristãos têm sido CALADOS e PARALIZADOS por causa da má utilização 

do sexo. Desde os tempos mais antigos o sexo tem DOMINADO a mente das pessoas. As 

pessoas PRIORIZAM o sexo; é como se não pudessem viver sem isso. 

Sexo é bom? SIIIIIIMMMMMMMM. 

Sexo é pecado? NÃÃÃÃÃÃÃÃOOOOOO. 

Mas definitivamente o SEXO não pode ocupar um lugar de tão grande relevância na vida 

de um cristão, principalmente se ele quer ser plenamente usado por Deus.  

Quem não é de Jesus normalmente vive em função de DINHEIRO E SEXO. Com certeza, 

mais ainda em função de SEXO. Porém, a Bíblia é bastante clara quando afirma que SEXO 

está ligado ao CASAMENTO. Bem diferente dos princípios que regem o mundo, onde 

SEXO deve rolar sempre, sem qualquer comprometimento, apenas por prazer (princípio 

filosófico chamado HEDONISMO – busca pelo prazer). 

Façam SEXO, sempre, MAS NO CASAMENTO. Sexo seguro e ABENÇOADO POR DEUS. 

Sejamos claros: Se você entende que o Senhor tem lhe chamado para fazer algo grande, 

não deve permitir que o inimigo use o SEXO como uma forma de TIRAR SUA AUTORIDADE 

e CALAR A SUA BOCA. Homem de Deus não fica olhando o “bumbum” das mulheres e 

mulher de Deus não fica “jogando charme” para os homens. Imagine uma pessoa que 
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está sendo EVANGELIZADA (que está com aquela tal “antena da hipocrisia” ligada), 

perceber essas falhas de caráter no ambiente da Igreja ou da Célula? Ela vai embora 

decepcionada ou vai “entrar na dança”, querendo se dar bem na parada. 

Lembre-se: Nosso “estilo de vida” NÃO PODE AFASTAR AS PESSOAS de Deus. Ao 

contrário, as pessoas devem pensar: “Caraca, que legal; eles são felizes de forma 

diferente. São verdadeiros, vivem o que pregam, passam sinceridade e segurança”. 

CONSERTE SUA VIDA – Na Visão Apostólica nós ensinamos através do EXEMPLO. O Líder 

de Célula CUIDA das ovelhas que conquistou para Cristo, levando-as a serem TAIS COMO 

ELES SÃO (discipulado - osmose). Se eles forem espirituais, os filhos serão espirituais; se 

forem de oração, os filhos serão de oração. O filho aprende a ser como o pai (ou mãe) 

espiritual. Sendo assim, sua conduta será fundamental nesse processo de transferência. 

SEJA VOCÊ MESMO – Existe um modelo que devemos seguir, afinal, a Bíblia diz que 

“cada um deve permanecer na forma como foi chamado”. Mas Deus deu a cada um 

talentos e características específicos. Isso não precisa ser mudado. Seja você mesmo, 

com o cuidado de moldar-se ao caráter cristão e à Visão Apostólica. Um erro bastante 

comum dos cristãos é RENUNCIAR À SINGULARIDADE dada por Deus, na tentativa de 

parecer mais espiritual. Na Igreja existem pessoas cultas, iletradas, brancas, negras; há 

brincalhões, engraçados, reservados, tatuados, carecas, gordos, magros... Você não 

precisa abrir mão dessas singularidades que formam sua identidade. As mudanças 

devem acontecer NO CARÁTER. É legal que as pessoas percebam essa diversidade na 

Igreja e também na Célula. 

SEJA VERDADEIRO NAS SUAS EMOÇÕES – Nada de forçar barra para chorar na hora da 

oração (kkk), mas chore quando quiser chorar. Qualquer observador amador será capaz 

de perceber quando alguém está “forçando a barra” para passar algo que não está 

sentindo. Isso é terrível e devastador. Lembre-se: VOCÊ ESTÁ SENDO OBSERVADO. 

Você consegue ser autêntico em suas emoções? 

SEJA SINCERO NOS SEUS FRACASSOS – Muitos preferem esconder suas falhas a todo 

custo. Errou? Fez algo e deu ruim? Seja sincero diante do Altar e perante seus liderados. 

Eles apreciarão sua sinceridade, ainda que alguns o julguem num primeiro momento, 

logo apreciarão sua sinceridade. A verdade é que todos valorizam a TRANSPARÊNCIA. 

Você consegue “abrir o jogo” e admitir que cometeu um erro? 

DEFENDA SUAS CONVICÇÕES – As convicções cristãs, fundamentadas na Palavra, devem 

ser defendidas sempre, com coragem e firmeza. As pessoas não aceitam uma liderança 

que não transmita FIRMEZA, CONVICÇÃO e SEGURANÇA. Elas querem ser lideradas por 

pessoas ousadas, que sabem o que querem. O líder não pode ter receio de se posicionar, 

mas precisa sempre fazê-lo com sabedoria, humildade e amor. 
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LIÇÃO 5: CRIANDO UMA ESTRATÉGIA PESSOAL  

 

A quem você recorre quando tem um problema pessoal? Quem você procura quando 

precisa de ajuda ou aconselhamento? Com quem você conversa quando quer opinião 

sobre que carro comprar ou que operadora de telefone contratar? 

Agora pense: Como você se sentiria se um “estranho” viesse perguntar sobre a sua vida 

ou quisesse lhe dar conselhos? Você seria capaz de interagir com estranhos, conversando 

sobre assuntos pessoais? 

Pois é exatamente o que ocorre quando você vai tentar conversar com “estranhos” sobre 

Jesus. Alguns até lhe darão ouvidos, mas a grande maioria não aceita conversar sobre 

questões pessoais com quem não conhece. As pessoas PRECISAM FALAR sobre seus 

problemas, baixar a guarda e se abrir, mas não gostam muito de compartilhar seus 

problemas com quem elas não têm intimidade (aproximação). 

A INEFICÁCIA NAS ESTRATÉGIAS IMPESSOAIS 

Foi-se o tempo em que um panfleto distribuído na rua dava resultado. Pode ocorrer um 

caso ou outro, mas definitivamente precisamos rever os métodos. João 3:16 aparecendo 

numa enorme faixa no Maracanã num final de campeonato, provavelmente não terá 

grande retorno. Até os PROGRAMAS DE RÁDIO E TV que até há poucos anos atrás 

obtiveram grande retorno para as igrejas, agora já se mostram ineficazes (apesar do seu 

altíssimo custo). As grandes cruzadas de milagres que comumente assistíamos nos 

estádios de futebol, já não acontecem com tanta frequência. Os tempos mudaram. 

O fato é que nos tempos atuais, todos nós sentimos desconforto quando alguém de fora 

do nosso círculo de amigos tenta exercer influência sobre nós, em relação a questões 

pessoais e significativas. É natural confiar nas pessoas QUE JÁ CONHECEMOS. Amigos 

ouvem amigos e confiam em seus amigos, aceitando que os mesmos os influenciem. 

Portanto, se queremos IMPACTAR O MUNDO, a abordagem mais eficaz será por meio da 

amizade com aqueles que precisam ser alcançados (aproximação). Temos que ficar mais 

próximos deles, para que vejam que nos importamos de verdade e queremos o melhor 

para eles. Precisamos fazer parte do círculo dos “mais chegados”, se queremos ter acesso 

a essas pessoas (PI = PROXIMIDADE INTENSA). Ainda se lembram da fórmula? 

AP + PI + CC = MI 

(Alta Potência + Proximidade Intensa + Comunicação Clara = Máximo Impacto) 
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NÃO QUEIME CARTUCHO 

Siga a fórmula (perdoem a repetição, mas é necessário). Ela tem sido usada em 

diferentes Ministérios e tem dado certo. Já vimos que o primeiro passo para GANHAR 

alguém para Cristo está na ALTA POTÊNCIA (AP). Então, ore, se consagre, se santifique 

e priorize o espiritual. Tem que haver essa determinação espiritual; coragem para se 

lançar de verdade nesse lindo propósito de Deus. Foi o que fizeram aqueles homens e 

mulheres dos tempos bíblicos. Entenda que dessa forma o próprio Deus irá à frente, 

quebrando as barreiras (porque Ele saberá que você está pronto para cumprir a missão). 

No estudo de hoje o DESTAQUE é a PROXIMIDADE, porque queremos mostrar a 

importância de se trabalhar com pessoas INDIVIDUALMENTE. 

É o segundo passo (2º item da fórmula): PROXIMIDADE INTENSA (PI). Quer evangelizar 

alguém? APROXIME-SE. Passe a fazer parte da vida dessa pessoa; conquiste a confiança 

dela. Não se pode mensurar o tempo que isso levará, mas é extremamente necessário. 

Antes de falar de Jesus, você precisa GANHAR A CONFIANÇA das pessoas. Isso aumenta 

a sua influência sobre elas e a possibilidade de sucesso. 

Você já parou para pensar que Jesus passou a maior parte do tempo com pessoas NÃO 

RELIGIOSAS? Ele rotineiramente permanecia em companhia dos pecadores mais 

discriminados de sua época, porque essas pessoas IMPORTAVAM PARA ELE (prostitutas, 

cobradores de impostos, etc). 

O que Jesus disse sobre isso? Mateus 9:12,13 __________________________________ 

Até onde o apóstolo Paulo estava disposto a ir para GANHAR ALMAS? O que ele fez? 

1 Co 9:22,23 _____________________________________________________________ 

Ele usou até sua “dupla cidadania” (Israelense e Romana) para GANHAR ALMAS. 

BARREIRAS QUE VOCÊ PODE ENCONTRAR 

Aproximar-se de pessoas “não cristãs” pode não ser tão fácil assim. Algumas barreiras 

deverão ser vencidas. Nós vamos analisar algumas delas: 

1. Questões bíblicas 

Por exemplo: O que a Bíblia diz em Tiago 4:4? __________________________________ 

Com base em outros textos bíblicos, compreendemos que a palavra “mundo” não se 

refere às pessoas em si, mas ao pecado e ao mal cometidos por aqueles que estão no 

mundo (veja 1 Jo 2:15-17). 

2. Perigo espiritual 

Responda: O que Paulo disse a respeito em 1 Co 15:33? ___________________________ 
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Sim; é bem verdade. Mas nós estamos falando de uma aproximação ESTRATÉGICA. Nós 

somos o SAL DA TERRA e somos nós (não eles) que devemos INFLUENCIAR. Eles precisam 

admirar nosso “estilo de vida” a ponto de quererem ser um de nós. Se nos deixarmos 

corromper, então “O SAL DEIXOU DE SALGAR e não presta para mais nada, senão para 

ser pisado pelos homens” (disse Jesus). 

Ao primeiro sinal de fraqueza, devemos IMEDIATAMENTE buscar ajuda de nossas 

lideranças. Ninguém, ninguém mesmo, está livre de ser tentado ou de cair numa 

armadilha do inimigo, mas a reação precisa ser ENÉRGICA e IMEDIATA. Nunca tente 

vencer sozinho; converse sobre isso com o seu Pastor, Líder de Célula e Discipulador. Se 

necessário, RECUE, se recomponha e mais tarde retorne ainda mais forte do que antes. 

3. Risco à reputação 

Este é um risco que devemos correr, kkk. Especialmente os “religiosos” que lhe 

conhecem, provavelmente lhe atirarão pedras e dirão que você está caindo na fé. 

O que os “religiosos” disseram sobre Jesus? Lucas 7:34 ___________________________ 

4. Desconforto pessoal 

Sim, é bastante complicado estar com pessoas tão diferentes de nós. Vocabulário chulo, 

costumes estravagantes, forma de se vestir, atitudes carnais, humor bizarro, bebida, 

cigarro... Meu Deus! Com certeza não é o ambiente em que gostaríamos de estar, mas 

POR AMOR ÀQUELAS PESSOAS que Deus tanto ama, façamos um esforço. De repente 

você se pergunta: O QUE EU TÔ FAZENDO AQUI? Então o Espírito Santo sussurra em seus 

ouvidos: “VOCÊ ESTÁ CONSTRUINDO PONTES, estabelecendo confiança, lançando o 

alicerce para conversas que podem acontecer daqui a meses. Você está fazendo O QUE 

JESUS FAZIA”. 

Ore sempre por essas pessoas, porque DEUS SE IMPORTA COM ELAS. Existe uma frase 

interessante: “Precisamos falar com Deus sobre as pessoas e SÓ DEPOIS falar com as 

pessoas sobre Deus”. 

 

E para concluirmos a FÓRMULA... 

O terceiro passo é a COMUNICAÇÃO CLARA (CC). Nenhum vendedor de sucesso vai às 

ruas sem conhecer muito bem seus produtos. Ele estuda até as possíveis confrontações 

dos seus clientes. O vendedor NÃO PODE VACILAR ou “queimará a venda” (perderá o 

cliente). Aprenda a falar de Jesus de forma clara, convincente. Risque no papel, faça 

desenhos, use o material disponível na Visão. SEJA UM BOM “VENDEDOR”; seja 

CONVINCENTE na hora de mostrar às pessoas a importância de caminharem com Jesus. 
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LIÇÃO 6: ABORDAGEM DE RESULTADOS 

 

Normalmente as pessoas se sentem inseguras com a ideia de se tornarem cristãs. Isso 

acontece porque já existe uma “guerra espiritual” e também por causa dos muitos 

preconceitos que envolvem a fé. Além disso, toda e qualquer possível mudança acaba 

gerando desconforto e, quase sempre, muito MEDO. 

ESTRATÉGIA DE ATOS 17 

Paulo foi levar o Evangelho de Cristo aos atenienses. Havia entre eles alguns filósofos 

epicureus (discípulos de Epicuro) e estóicos (discípulos de Zenão de Cítio) – todos 

filósofos e “donos da verdade”. 

O que Paulo fez? Sabendo que os atenienses eram politeítas (serviam a vários deuses), 

ele percebeu que um dos altares estava vazio e tinha uma descrição que dizia: AO DEUS 

DESCONHECIDO. Pronto, era o que ele precisava. Toda a apresentação dele se baseou 

nesse ALTAR AO DEUS DESCONHECIDO.  

Se você observar cuidadosamente, Paulo começou falando de Jesus A PARTIR DOS 

DEUSES QUE ELES CONHECIAM até chegar ao tal altar AO DEUS DESCONHECIDO. Daí por 

diante, só foi necessário afirmar que esse tal DEUS QUE ELES NÃO CONHECIAM é o 

Criador de todas a coisas, Deus do Universo; e depois associar o Criador a Jesus Cristo. 

Leia atentamente: Atos 17:16-31. 

Observe a estratégia de Paulo.  

NOSSAS EXPERIÊNCIAS 

Há alguns anos atrás a IGREJA DA CONQUISTA conseguiu levar o Evangelho de Cristo a 

inúmeras pessoas espíritas (umbandistas, candomblecistas e outros) com a estratégia de 

FALAR A LINGUAGEM DELES. Ou seja, conduzindo as coisas DOS DEUSES QUE ELES 

CONHECIAM ao “DEUS DESCONHECIDO deles”. Foi tremendo e nos permitiu ganhar 

muitas vidas preciosas para o Senhor. Muitos chegavam às nossas igrejas para “tomar 

passe” (é claro, recebiam uma poderosa oração). 

Outra grande experiência foi quando Deus nos deu uma estratégia de ganhar os 

CATÓLICOS que não eram católicos (aqueles que se dizem católicos, mas na verdade não 

vão à igreja e não têm religião alguma). Fizemos a mesma coisa: utilizamos algumas 

expressões que eles conheciam e nos aproximamos deles; quando eles se despertavam 

já estavam na presença do Senhor. Usamos a Estratégia de Atos 17 e deu super certo.  
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Num outro tempo queríamos GANHAR vovôs e vovós (3ª idade); queríamos também 

GANHAR homens (nossa igreja quase não tinha homens na época). Então passamos a 

tocar em nossos programas de rádio canções seculares antigas que os vovôs gostavam e 

atraíam a atenção dos homens. Chegamos a fazer algumas vezes a FESTA DA SAUDADE, 

reunindo pessoas que curtiam esse tipo de música secular. Lembro-me de uma dessas 

festas que nos rendeu muitas almas para o Reino (vovôs e maridos). Eles cantaram, se 

alegraram com as canções seculares antigas que conheciam e, DE REPENTE, sem que eles 

percebessem, a festa se transformava num CULTO com Apelo e tudo. Foi uma bênção!  

COMO APLICAR A ESTRATÉGIA DE ATOS 17? 

Ao aproximar-se da pessoa que você deseja evangelizar e trazer para a sua Célula, 

procure saber como ela é, do que ela gosta, etc. Obtenha o máximo de informações 

sobre ela; isso é importante. Ela gosta de futebol? Qual a profissão dela? Já frequentou 

alguma religião? (Você deve evitar assuntos polêmicos e discussões que desviem o foco). 

Essas informações podem nos dar uma boa “porta de entrada” para falar de Jesus e 

trazer a pessoa para conhecer a Célula, que é o nosso principal objetivo. 

Você ainda se lembra da nossa Fórmula? Use a PROXIMIDADE para iniciar a Estratégia 

de Atos 17. Você se APROXIMA, entra no mundo da pessoa e depois vai trazendo-a para 

JESUS (o DEUS DESCONHECIDO dela). 

AP + PI + CC = MI 

Através da PROXIMIDADE INTENSA você descobre quais são os “deuses desconhecidos” 

das pessoas e, a partir daí, pode criar sua estratégia para conduzi-las à Célula.  

 

 

 

 

 

VOCÊ SE LEMBRA DE COMO ESCOLHER SEUS ALVOS? 

 Pessoas que você tenha acesso a elas, que possivelmente lhe ouvirão; 

 Pessoas que têm DISPONIBILDADE de tempo, para serem incluídas no Processo; 

 Pessoas que estão enfrentando desafios, que precisam de ajuda; 

 Pessoas que NÃO SÃO DE IGREJA ALGUMA. 

O DEUS 

DESCONHECIDO 

 

JESUS CRISTO 
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FERIDOS DE ALMA 

O ser humano, a princípio, gosta de achar que tem o controle de tudo. Levanta o 

“narizinho” e acha que é dono do mundo. É realmente difícil evangelizar uma pessoa que 

se sinta assim. Mas sabemos que a vida é bastante cruel e, infelizmente, não é raro 

encontrar pessoas que estão FERIDAS por suas tribulações e decepções. A vida é assim: 

hora estamos bem, achando que tudo está no controle, mas de repente as coisas mudam 

e o nosso mundo vira de cabeça para baixo. 

Observe que Jesus explorou bastante o SOFRIMENTO DAS PESSOAS, porque é quando 

elas estão mais vulneráveis. Nosso Mestre aproveitou esses momentos difíceis das 

pessoas para impactá-las com seus milagres e ensino. 

Como fazer isso? – Comece orando por elas, com sinceridade. Deus precisa ver que você 

realmente se importa com essas pessoas, especificamente. Lembra-se da Fórmula? 

Consagre-se, busque ALTA POTÊNCIA. A partir daí, APROXIME-SE ao máximo dessas 

pessoas, demonstrando que se preocupa com elas. Esteja AO LADO delas, pois nos 

momentos difíceis o ser humano se mostra carente e fragilizado. Por fim, quando chegar 

a hora – e o próprio Deus irá dirigir – fale de Jesus e convide para a CÉLULA. 

PESSOAS COM SEDE DE DEUS 

Você vai encontrar também aqueles que, embora não aparentam estar vivendo alguma 

crise, estão sendo ATRAÍDOS por Deus. De repente alguém começa a demonstrar 

interesse pelas coisas do Senhor e pela Igreja. Não é raro acontecer isso e você precisa 

estar pronto para DETECTAR essas pessoas. 

Como GANHÁ-LAS? A mesma Fórmula precisa ser praticada: AP + PI + CC = MI. Buscou 

ALTA POTÊNCIA? Então é hora de partir para a PROXIMIDADE INTENSA e seguir a 

Fórmula. Logo essas pessoas estarão na sua Célula. 

A FORÇA DO SEU TESTEMUNHO 

Todo verdadeiro discípulo precisa ter seu TESTEMUNHO DE CONVERSÃO. Normalmente 

as pessoas são impactadas quando um testemunho é bem dado. As experiências que 

vivemos com Jesus são tremendamente motivadoras para quem precisa conhecer a 

Cristo. Você precisa saber exatamente QUANDO e COMO experimentou a sua conversão. 

Testemunho de Transformação: O que Jesus mudou em sua vida? Temperamento? Você 

era vingativo? Era beberrão? Gostava de farra? Procure mostrar que Jesus mudou sua 

forma de ser e lhe fez um ser humano melhor. 

Testemunho de Vitória: Conte experiências nas quais Deus lhe deu livramento, respostas 

de oração, solução de problemas, curas, etc. 
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LIÇÃO 7: COMUNICAÇÃO CLARA 

 

Este é o 3º item da nossa Fórmula: AP + PI + CC = MI 

Ao transmitir uma mensagem tão importante, capaz de livrar uma pessoa do sofrimento 

eterno, precisamos ter o cuidado de fazê-lo de forma bem CLARA. Além das dificuldades 

normais, ainda devemos considerar o fator espiritual (o inimigo tentará atrapalhar o 

máximo). Transmita Jesus com empolgação, clareza e inteligência.  

O MOMENTO CERTO 

Cuidado para não “queimar o cartucho” na hora errada. Esse momento precisa ser 

aguardado, porque é definitivo. Talvez dure meses até que você tenha uma outra 

oportunidade. Então esteja atento aos detalhes: 

1. Tenha certeza da confirmação de Deus, que lhe mostrará exatamente o 

momento certo; 

2. Esteja preparado para quando chegar o momento (2 Tm 4:2); 

3. Busque um local tranquilo, onde possivelmente você não será interrompido. 

Um local fresco, silencioso e calmo. 

ASPECTOS IMPORTANTES DO EVANGELHO 

SOBRE DEUS – Existem 3 características da natureza de Deus que devemos destacar 

quando vamos evangelizar alguém: 

1. Deus é AMOROSO – Ele nos ama e quer ter um relacionamento conosco. 

2. Deus é SANTO – Ele é separado de tudo o que é impuro. A santidade de Deus faz 

sobressaltar nossa natureza pecaminosa. 

3. Deus é JUSTO – Ele é o Juiz que não faz vista grossa à Lei; sempre aplica a justiça 

SOBRE NÓS – Deus nos fez perfeitos, sem pecado, mas nós abusamos da liberdade, nos 

rebelamos contra Ele e nos tornamos maus. A santidade de Deus expõe quem somos e, 

infelizmente, a seriedade de nossos pecados exige que Deus pronuncie a pena de morte 

sobre nós – morte física e espiritual (separação de Deus). 

SOBRE JESUS – Ele foi capaz de resolver nosso dilema, pois executou o plano 

estabelecido por Deus, levando sobre si (na cruz) o castigo que merecíamos. Cristo 

morreu em nosso lugar (principal mensagem do Evangelho). Ele pagou o preço que a 

própria Lei de Deus exigia pelo pecado. Assim Ele expressou o amor do Pai, confirmou 

sua santidade e cumpriu a justiça divina. 
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SOBRE VOCÊ – Agora a bola está na sua quadra e depende de você decidir o que fará 

com ela. Jesus PAGOU O PREÇO da salvação de toda a humanidade, mas para ser salvo 

você terá de ACEITÁ-LO publicamente como Senhor e Salvador.  

ILUSTRAÇÕES QUE LHE AJUDARÃO A FALAR DE JESUS 

1ª Ilustração: FAÇA X FEITO 

Para entender o Evangelho você precisa antes entender a diferença entre RELIGIÃO e 

CRISTIANISMO. A religião “cobra” de você e exige que você FAÇA algo para merecer a 

salvação. O cristianismo já FEZ. Jesus já pagou o preço que você deveria pagar por seus 

erros, por isto você está salvo. RELIGIÃO = FAÇA X CRISTIANISMO = FEITO.  

2ª Ilustração: A PONTE 

É a ilustração mais conhecida e usada. Mesmo que você prefira usar uma versão 

impressa, é importante saber fazer os desenhos para que esteja pronto a qualquer 

momento. Você vai se surpreender com o interesse das pessoas. 

Sempre começamos dizendo que somos especiais para Deus e que Ele nos criou com 

propósitos especiais (Para começar escrevo NÓS de um lado e DEUS do outro). 

 

 

 

 

 

Então mostramos que DESDE O PECADO DE ADÃO a humanidade foi afastadada de Deus. 

Adão e Eva foram expulsos do Paraíso e a partir daí toda a descendência deles passou a 

nascer também “fora do Paraíso” (afastada de Deus). Criou-se um abismo espiritual 

entre NÓS e DEUS que nos leva à morte espiritual (separação de Deus). 

 

 

 

 

 

 

 

NÓS                      DEUS 

 

 

NÓS         Morte      DEUS 
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Essa “SEPARAÇÃO” tem sido a causa de tanto sofrimento e desgraça. É ela que provoca 

o vazio no coração das pessoas, a inquietação, etc. Separados de Deus estamos sujeitos 

às pragas e às ações dos inimigos espirituais. 

_______________________________________________________________________ 

Então começamos a tentar diferentes maneiras de nos aproximarmos de Deus. Fazemos 

caridade, não desejamos mal a ninguém, muitos não bebem, não fumam, etc. Mas 

nenhum esforço próprio poderá mudar essa situação. É uma condição espiritual que nos 

envolve a todos. Nossas “boas ações” jamais serão suficientes para nos reaproximar de 

Deus. Segundo a Bíblia, SOMENTE JESUS CRISTO pode fazê-lo. Por isto Ele disse: “Eu sou 

o Caminho, a Verdade e a Vida e ninguém vem ao Pai senão por mim” (Jo 14:6). 

 

 

 

 

 

JESUS CRISTO é o ÚNICO CAMINHO que nos leva de volta à Deus e, portanto, o ÚNICO 

CAMINHO PARA A SALVAÇÃO. Está escrito em 1 Pedro 3:18 – “Pois também Cristo sofreu 

pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele 

foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito”. 

 

 

Então chegou a hora de confrontar com amor: “E aí? Você entendeu o motivo da minha 

decisão por Cristo? Você entende, agora, por que eu não abandono minha fé? 

3ª Ilustração: A ESTRADA ROMANA 

Esta ilustração se baseia em 3 versículos de Romanos e é ideal para utilizar com pessoas 

que já ouviram falar do Evangelho, mas não entenderam muito bem. Querem ver na 

Bíblia. 

 

 

NÓS         Morte      DEUS 
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O primeiro versículo é ROMANOS 3:23 

“POIS TODOS PECARAM E DESTITUÍDOS ESTÃO DA GLÓRIA DE DEUS”. 

Este versículo deixa claro que TODOS OS SERES HUMANOS foram afastados de Deus; não 

apenas os estupradores, ladrões, assassinos, etc. TODOS PECARAM e foram destituídos 

da presença do Pai. Mesmo aqueles que procuram ter uma vida correta, que buscam ser 

bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons patrões, bons empregados, etc. TODOS 

foram destituídos da presença do Pai. 

O segundo versículo é ROMANOS 6:23 

“POIS O SALÁRIO DO PECADO É A MORTE, MAS O DOM GRATUITO DE DEUS É A VIDA 

ETERNA EM CRISTO JESUS, NOSSO SENHOR”. 

De acordo com este versículo, aqueles erros que você e eu acabamos de admitir, 

implicam uma penalidade: A PENA DE MORTE. Mas na segunda parte do versículo o texto 

se refere a um DOM (presente). Deus nos deu o presente da vida eterna (perdão), cujo 

preço foi pago por JESUS CRISTO na cruz, em Jerusalém. Assim como qualquer presente, 

nós NÃO MERECEMOS, apenas recebemos. 

O terceiro versículo é ROMANOS 10:13 

“TODO AQUELE QUE INVOCAR O NOME DO SENHOR SERÁ SALVO”. 

Viu como é fácil compreender o Evangelho? Tudo o que precisamos fazer é reconhecer 

que pecamos e que merecemos estar distantes de Deus. Então ACEITAMOS A JESUS 

CRISTO como nosso Senhor e Salvador e pronto. Estamos salvos. Porque Jesus já pagou 

o preço dos nossos pecados. 

Então você esclarece... 

Foi o que eu fiz há algum tempo atrás: ENTREGUEI MINHA VIDA ao Senhor Jesus, porque 

compreendi o Evangelho. ACEITEI A CRISTO e passei a caminhar com Ele; me sinto leve, 

perdoado, amado e abençoado. 

É o que eu gostaria, honestamente, que você fizesse.  

4ª Ilustração: O AVIÃO 

Esta é uma ilustração apropriada para aqueles que acham que JÁ ESTÃO COM CRISTO, 

mas não participam de qualquer atividade na Igreja. 

Imagine alguém que sabe tudo sobre o AVIÃO. Ele estudou a ciência da aviação, a física 

do voo, segurança, aeroporto, embarque, equipe de cabine, etc. Mas nada disso é mais 

importante do que a experiência de ENTRAR NO AVIÃO e VOAR. 
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LIÇÃO 8: FECHANDO A VENDA 

 

De nada adianta você se preparar para GANHAR uma vida, orar por ela durante semanas 

ou meses, se você não souber “FECHAR A VENDA”. Ou seja, FAZER O APELO e trazê-la 

para o Reino. É a CONCLUSÃO do seu trabalho; o RESULTADO. 

Um pastor contou que um amigo havia passado na igreja para pedir ajuda, porque havia 

sido dispensado do trabalho. Ele estava transtornado e bastante preocupado com aquela 

situação. Então o pastor, cheio de compaixão, fez contato com um empresário amigo, 

explicou o que havia acontecido e pediu ajuda. Quem sabe ele não teria uma vaga para 

aquele homem desesperado? 

Imediatamente o empresário disse que poderia ajudar sim, porque ele estava precisando 

de um VENDEDOR. Pronto; o amigo desempregado do pastor começou a trabalhar na 

empresa do amigo empresário. 

Alguns meses depois, no entanto, o pastor descobriu que o tal amigo havia sido 

dispensado novamente. Meu Deus, o que teria acontecido? Surpreso com a situação, o 

pastor telefonou para o amigo empresário para descobrir o que havia ocorrido. O 

empresário disse: 

- “Olha, o seu amigo é um bom funcionário; cuidadoso, dinâmico, dedicado, trabalhador 

e organizado”. 

- “Ué... Então o que aconteceu”? Perguntou o pastor. 

- “O cara nunca conseguia “FECHAR A VENDA”. Ele levava os clientes para a sala, 

conversava durante um bom tempo, tomava cafezinho com eles, mas acabava NÃO 

FECHANDO A VENDA”.  

Então o empresário perguntou: 

QUAL A UTILIDADE DE UM CARA QUE NÃO CONSEGUE CONCLUIR A VENDA? 

Isso acontece com muitos vendedores, que se esforçam para conhecer seus produtos, 

sabem tudo sobre a empresa, são dedicados, mas NA HORA DE FECHAR A VENDA acabam 

se enrolando. Alguns não conseguem fazê-lo por TIMIDEZ, MEDO DE OUVIR NÃO, etc. 

Responda honestamente: 

1. Você seria um bom VENDEDOR?  

(A grande maioria das pessoas detesta trabalhar com vendas). 

2. Explique. Quais seriam suas dificuldades? Você tem medo de ouvir NÃO? 

3.  
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CORAGEM PARA CONFRONTAR 

Não adianta você “cozinhar” uma pessoa por longas semanas ou meses, mostrando a 

grandeza do amor de Deus, investindo paciência, tempo e até dinheiro (combustível, 

passagens, lanches, etc), se ao final você “NÃO FECHAR A VENDA”. É como se você 

investisse pesado no plantio de uma lavoura e depois ABRISSE MÃO DA COLHEITA. Não 

faz sentido algum. 

Quando estamos evangelizando alguém, precisamos estar EM ALERTA para descobrir o 

momento certo (dirigido por Deus) para CONFRONTAR essa pessoa. Vai chegar o 

momento em que ela terá que tomar uma DECISÃO. No mundo espiritual, essa DECISÃO 

é tremendamente importante. Há um mistério nisso. Muitas coisas começam a 

acontecer no plano espiritual A PARTIR DO MOMENTO dessa decisão por Cristo. 

Bênçãos são liberadas a partir desse posicionamento. 

O que a Palavra do Senhor nos ensina em Romanos 10:9? ________________________  

A boca precisa CONFESSAR. Quem toma a DECISÃO de ACEITAR A CRISTO precisa fazê-lo 

PUBLICAMENTE, em voz alta. Isso tem um valor imensurável no mundo espiritual porque 

quebra “alianças e influências” do passado e dá LEGALIDADE à atuação do Espírito Santo 

na vida da pessoa. 

COMO FAZER O APELO? 

Existem dois tipos de Apelo: COLETIVO e INDIVIDUAL. Se o apelo é feito na Igreja, no 

Meeting (Reunião da Célula) ou em algum evento coletivo, a oportunidade é dada a 

todos os presentes. Mas é também possível fazer o apelo INDIVIDUALMENTE. É bastante 

comum isso acontecer na relação do Líder de Célula com um visitante. Após o Evangelho 

ser anunciado e quando o Espírito Santo mostrar que chegou o momento, o Líder deverá 

ter uma conversa CLARA com o visitante, em particular, destacando a importância dessa 

“DECISÃO POR CRISTO”. Ele pode dizer algo assim: 

“Olha, eu tenho percebido que você está crescendo e tendo suas experiências com 

Jesus. Não acho que você esteja aqui POR ACASO; creio que Deus tem propósitos 

especiais para a sua vida. Mas existe algo muito importante que você precisa fazer: 

RECONHECER O SENHORIO DE CRISTO NA SUA VIDA. Isso é muito importante no 

mundo espiritual, porque define a sua condição e dá legalidade para que Deus 

cumpra seus propósitos na sua vida. É necessário que você diga em voz alta: EU 

RECEBO JESUS CRISTO NA MINHA VIDA. EU ACEITO A CRISTO COMO MEU ÚNICO 

E SUFICIENTE SALVADOR”.  

A pessoa precisa repetir em voz alta estas palavras; isso deve ser seguido de muito louvor 

e gratidão a Deus. É uma VIDA que está sendo salva do sofrimento eterno. 

 


