
DIVISÃO SUL-AMERICANA



DIVISÃO SUL-AMERICANA

1 A Técnica

2 O Agente

3 A Psicologia

4 Os Benefícios

5 O Fator Motivador

6 O Impacto

7 A Atração

8 O Processo

9 A Compreensão

10 O Indispensável

11 Apelos

12 A Intercessão

13 Obstáculos



Menu



Henry Ford

“O segredo é saber onde bater.”



“Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens.”
Mateus 4:19

Não se nasce pescador de peixe ou  pescador  
de homens.

E o preparo começa ao se observar o  
trabalho do Mestre.

O que Jesus era importava tanto quanto o que  
ele dizia.

Decisões foram tomadas, não apenas por  
causa dos fatos que Jesus apresentava, mas  
por causa do homem que era.



ethos (confiança)

RELACIONAMENTO

Fórmula usada por Jesus para conquistar pessoas:

VERDADE

PERSUADIR 

logos (conhecimento) 



MENSAGEM MENSAGEIRO

SÃO IMPORTANTES MAS NÃO É TUDO

O método também é fundamental ao se tomar uma decisão.

O sentimento de uma pessoa pode ser positivo ou negativo.

Sentimentos negativos podem levar a uma decisão negativa.

Como falamos a verdade afeta os resultados, assim como quando falamos.



“O Senhor Deus me deu língua de eruditos para 

que eu saiba dizer (método) boa palavra (o que é 
dito) ao cansado (quando deve ser dito); Ele me 

desperta todas as manhãs; desperta-me o ouvido 

para que eu ouça como os eruditos. O Senhor 

Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, 

não me retraí (o tipo de pessoa que era Jesus).”

Isaías 50:4,5



A cada manhã Jesus recebia sabedoria do Pai para saber:

O QUE
dizer

COMO
dizer

QUANDO
dizer



“Estou tão entusiasmado com a verdade”, 
disse um converso. “Falei sobre a marca da 

besta para meus parentes católicos.”

RESULTADO Retrocesso no relacionamento

Mensagem 
errada

Hora 
errada

Forma 
errada



Fale “a verdade em amor.”
Efésios 4:15

Decisões são 
tomadas em bons 
relacionamentos 
interpessoais.

Quanto mais 
confiança a pessoa 
tem no mensageiro, 
quanto mais profundo 
for o relacionamento 
estabelecido, maior a 
probabilidade de 
haver uma decisão 
positiva.



O primeiro ponto-chave usado por Jesus:

Aceitação (Acordo e Aprovação)A

Jesus aceitava homens e mulheres como 
eram.

Ministrava-lhes na condição em que os 
encontrava.

Não trabalhava por uma transformação antes de 
estabelecer um relacionamento de confiança.

Satisfazia a necessidade física antes de encorajar 
uma decisão.



John Kennedy



O segundo ponto-chave usado por Jesus:

CrençaB

Ninguém é ganho por uma pessoa da qual não gosta.

Você deve acreditar que as pessoas desejam sinceramente 
a verdade e querem seguir Jesus, que elas podem ser 
ganhas para Cristo e Sua causa, que são honestas e 
desejam tomar a decisão correta.

Se você crer que homens e mulheres têm o coração duro, 
um coração que não responde, inalcançável, sua própria 
atitude estará refletida nas decisões que tomarem.



O terceiro ponto-chave usado por Jesus:

ConfiançaC

Ao guiar homens e mulheres a se decidirem pelo Mestre, é fundamental 
que atuemos confiantemente, como se fosse impossível falharmos ou  
nos decepcionarmos.
Espere a pessoa tomar a decisão. As pessoas com freqüência 
reagem da maneira que esperamos que façam.

Quando sorrimos para as pessoas, elas quase sempre sorriem de 
volta.

Amabilidade gera amabilidade, confiança gera confiança.

Cristo acreditava nas pessoas e previa uma resposta positiva.



Para ser um ganhador de almas de êxito:

Aceite homens e mulheres como são, 
sendo agradável e expressando 
aprovação.

Creia que eles são sinceros e genuínos, 
espere confiantemente que eles tomem 
decisões corretas.

Coloque esses princípios-chave da decisão 
em prática e observe Deus trabalhando por 
seu intermédio.



Relatório de Estudo Contínuo em Grupo:

Jesus ganhou pessoas pelo que Ele era, bem como pelo 
que ensinava. Que características de sua 
personalidade, trabalhando em conjunto com o Espírito 
Santo, mais lhe ajudam a persuadir pessoas a se 
decidirem por Cristo?

Que atitudes têm impedido as pessoas a se decidirem por 
Cristo?

Decisões são tomadas em relacionamentos interpessoais. 
As pessoas não são ganhas para Cristo por alguém de 
quem não gostam. Reveja um de seus contatos com 
quem você trabalhou recentemente para ganhar para 
Jesus e liste o que você fez ou poderia ter feito para 
estabelecer um relacionamento pessoal afetuoso.
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George Whitefield

“Uma coisa ainda te falta.”



A Palavra de Deus é eficaz

A Bíblia é a ação 
dinâmica de 
Deus para a 

conquista das 
almas.

Nenhum homem ou 
mulher pode ter 
sucesso como 

ganhador de almas a 
menos que saiba como 
utilizar o texto certo no 
momento certo para 

gerar decisões.



“Porque a palavra de Deus é 

viva, e eficaz, e mais cortante 

do que qualquer espada de dois 

gumes, e penetra até ao ponto 

de dividir alma e espírito.”
Hebreus 4:12



“Os céus por sua 

palavra se fizeram, e 

pelo sopro de sua 

boca, o exército deles.”
Salmos 33:6



“A energia criadora que trouxe à 

existência os mundos, está na Palavra de 

Deus. Essa Palavra comunica poder e 

gera vida. Cada ordenança é uma 

promessa; aceita voluntariamente, 

recebida na alma, traz consigo a vida do 

Ser infinito. Transforma a natureza, 

restaurando-a à imagem de Deus.”

Educação, p. 126



“O mesmo se dá quanto a todas as promessas da Palavra 

de Deus. Por meio delas, Ele nos está falando a nós, 

individualmente; falando tão diretamente, como se Lhe 

pudéssemos ouvir a voz. É por intermédio dessas 

promessas que Cristo nos comunica Sua graça e poder. 

Elas são folhas daquela árvore que é “para a saúde das 

nações” (Ap 22:2). Recebidas, assimiladas, elas serão a 

fortaleza do caráter, a inspiração e o sustentáculo da vida. 

Nenhuma outra coisa pode possuir tal poder restaurador. 

Nada além delas pode comunicar o ânimo, e a fé que dá 

energia vital a todo ser.”
A Ciência do Bom Viver, p. 122



ou“Na minha opinião” “Eu acho” “Minha igreja ensina”ou

é aberta diante de tais 
expressões os agentes 

poderosos se aproximam 
para mudança.

Quando a Bíblia







“Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o 

poder de serem feitos filhos de Deus.”
João 1:12

“Não são os nossos 

argumentos que Deus 

promete abençoar, mas a 

Sua Palavra.”
A Arte do Testemunho Pessoal, 24



A Palavra de Deus transforma

À medida que homens e 
mulheres conhecem a 
Palavra de Deus, todos 

mudam.

Quando homens e 
mulheres buscam a 
verdade de Deus, 

mesmo que a 
princípio rejeitem 

bastante, o contato 
com a Palavra viva 

os transforma.



C. S. Lewis

“Surpreendido 

pela alegria.”
C.S. Lewis, Surprised by Joy



Robert Morrison

Quem Retirou a 

Pedra?
Who Moved the Stone?



William Ramsey

Por meio da comparação 

da Palavra viva de Deus 

com as evidências 

históricas Ramsey foi 

transformado.



O ganhador de almas bem-sucedido 
deve se alimentar das promessas da 

Palavra de Deus. Solidificar essas 
promessas e princípios na memória 

irá fazer com que ele tenha uma 
abordagem efetiva ao entrar em 

contato com as pessoas.



“Nenhum homem que não 
tenha se alimentado da 

Palavra de Deus a ponto de 
aparecer em cada gota de seu 
sangue e em cada respiro seu 

que proclama a mensagem 
dada a ele por Deus pode ter 

uma mensagem grande o 
suficiente para almas 

necessitadas.”
Dr. C. L. Goodale



“Eles (os ministros) não 
se tornam mais e mais 

eficientes na obra porque 
não se tornam mais e 

mais conhecedores das 
Escrituras da verdade.”

Ellen G. White



Relatório de Estudo Contínuo em Grupo

Liste os textos que você acredita serem 
os dez mais importantes da Bíblia que  

ajudam a tomar decisões, junto com 
algumas palavras resumindo o que cada 
um ensina ou que questões respondem.

Qual a relação entre a palavra falada 
por Deus na criação, com a Bíblia ao 

levar homens e mulheres a se 
decidirem por Cristo?  

(Veja Hb 4:12; Sl 33:6,9)
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Chocolate ou 
Baunilha?



O poder da escolha é uma capacidade dada por Deus

Os ganhadores 
de almas devem 

entender a 
posição da 
vontade.

A vontade é a 
chave mestra 
da decisão.



transatlântico Rainha Elizabeth

Transatlântico Rainha Elizabeth

Peso do Leme  
65 toneladas

Peso Total  
85 mil toneladas



As vontades do ser humano são lemes de sua vida

Não é privilégio 
do ganhador de 

almas manipular a 
vontade

Não é 
responsabilidade 

deles forçá-la

Eles não terão 
sucesso em 

ganhar almas até 
que entendam 

qual é o papel do 
Espírito Santo 
nesse tema



“O que deveis compreender é a 

verdadeira força da vontade. Esta 

é o poder que governa a natureza 

do homem, o poder da decisão ou 

de escolha. Tudo depende da reta 

ação da vontade.”
Caminho a Cristo, p. 47



“Mediante o devido exercício da vontade, uma 

completa mudança pode ser operada na vida. 

Entregando a vontade a Cristo, aliamo-nos com 

o divino poder. Recebemos força do alto para 

nos manter firmes. Uma vida nobre e pura, uma 

vida vitoriosa sobre o apetite e a concupiscência, 

é possível a todo aquele que quiser unir sua 

vontade humana, fraca e vacilante, à onipotente 

e inabalável vontade de Deus.”
A Ciência do Bom Viver,  p. 176



Quatro estágios básicos da decisão

INFORMAÇÃO1

Decisões certas não serão efetuadas a menos 
que a pessoa tenha a informação correta.

Fenômeno psicológico da não-reação 
programada, a pessoa ouve a 
verdade, mas não reage a ela.



Quatro estágios básicos da decisão

CONVICÇÃO2

Após reunir informações, a pessoa começa a 
perceber qual parece ser a decisão correta – 
o que deve ser feito.

Numa decisão ao lado de Cristo, a consciência 
da pessoa sugere: “É isso que eu acredito que 
Deus quer que eu faça. Acredito que essa  seja a 
vontade de Deus. Se eu não tomar a decisão 
certa, irei contra a vontade de Deus”.



Quatro estágios básicos da decisão

VONTADE3

Nesse estágio, a pessoa classifica seus próprios 
sentimentos, identifica não apenas o que deve 
fazer, mas o que quer fazer.

Você pode levar seu cavalo até a água, mas 
não pode fazer com que beba. Mas, o sal pode.



Quatro estágios básicos da decisão

AÇÃO4

Quando a convicção e a 
vontade estão fortificadas, 
a pessoa age.



Como implantar a convicção

Informação adequada (Está claro?)

João, está claro para você que quando Cristo voltar Ele virá entre as 
nuvens do céu com todos os anjos e que todo olho poderá vê-Lo?

Você acredita de coração que nós estamos vivendo nossos últimos 
dias?

Se a resposta é negativa, eu devo retroceder e explicar melhor antes de 
progredir para a convicção. Porém, se a resposta for positiva, eu devo 
continuar:

EXEMPLOS:



O questionamento

Não pode ser de natureza 
ameaçadora.

A idéia não é intimidar.

Evitar perguntas vagas.



APELOS E TEXTOS QUE

CONVENCEM



Você percebe que a 
única maneira de 
ser salvo é por 
intermédio de 

Jesus?

Sabendo que sem 
Ele homens e 

mulheres estão 
eternamente 

perdidos, você  
gostaria de abrir seu 
coração para receber 

Cristo esta noite?

SALVAÇÃO PESSOAL (Rm 3:23/ At 4:12)



SEGUNDA VINDA (Ap 1:7 / 1 João 3:1-3)

A Bíblia ensina que quando Jesus voltar, você e eu o veremos.

Se você e eu queremos recebê-Lo em paz e com o coração 
alegre, devemos fazer agora tudo o que sabemos ser correto.

Você compreende que a única forma de se encontrar com 
Jesus em paz é permitir-Lhe, por meio do seu Santo Espírito, 
tirar de sua vida todo hábito que  separe você dEle?

O texto que lemos enfatiza que aqueles que se encontrarão 
com Jesus terão experimentado uma mudança em sua vida e 
coração – eles terão nascido de novo. Gostaria de pedir a Deus 
que tire todo hábito de sua vida que o impeça de encontrá-Lo 
em paz?



SÁBADO (Ap 1:7 / 1 João 3:1-3)

Ao estudarmos o sábado juntos, você começou a sentir uma forte 
convicção do  que Deus quer que você faça?
Você entende mais claramente o que Ele espera?

Você vê que o sábado faz parte dos Dez Mandamentos?

Você ouve Deus chamando você para guardar o sábado?

Você vê que o sábado é pedido aos cristãos hoje que amam a Jesus 
Cristo, e que  a verdadeira obediência é necessária para os cristãos?

A Bíblia diz em 1 João 2:4 que se dissermos que seguimos a Cristo e 
não somos obedientes a Ele, somos mentirosos e a verdade não está 
conosco?

A obediência é a prova da vida cristã. Gostaria de mostrar sua 
obediência a  Cristo guardando o Seu sábado?



O VIVER SAUDÁVEL

A Bíblia ensina que 
nosso corpo é 

templo de Deus. E 
também ensina que 

Deus quer que 
mantenhamos 

nosso corpo puro e 
santo.

Se alguém destruir 
o santuário de 
Deus, Deus o 

destruirá, porque o 
santuário de  

Deus, que sois vós, 
é sagrado.

Quer mostrar seu 
amor por Cristo 
mantendo seu 
corpo puro?



BATISMO

Gostaria de expressar sua 
crença em Cristo com o 
batismo por imersão?

A Bíblia diz em João 3:5, ‘quem não nascer 
da água e do Espírito não pode  entrar no 
reino de Deus’. Em Marcos 16:16, lemos: 

‘Quem crer e for batizado será salvo’.



“Aquele que influencia os pensamentos 

do homem deve primeiro e acima de 

tudo e finalmente conhecer os 

profundos recantos da mente.”
Robert Oliver



ESTÁGIO DEVE SER GASTO ATUALMENTE

a) Informação ___________% ___________%

b) Convicção ___________% ___________%

c) Vontade ___________% ___________%

d) Ação ___________% ___________%

Relatório de Estudo Contínuo

Ao ministrar uma série de estudos bíblicos, que porcentagem de seu tempo 
você acha que deveria gastar em cada um dos quatro estágios de decisão? 
Que porcentagem de seu tempo você tem gasto atualmente?

Ao avançar do estágio da informação para o da convicção, é uma boa dica 
introduzir sua primeira pergunta com que palavras?
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ALIMENTANDO A CHAMA DA

VONTADE



Ela estava convencida, mas a 
vontade ainda não havia se  

intensificado a ponto de ela tomar 
uma decisão.

Joana não tinha falta de informação.



Apresentar provas aumenta a convicção

A vontade é intensificada quando 
homens e mulheres vêem os 
benefícios de tomar a decisão 
certa, e os comparam com as 
conseqüências de se tomar a 
decisão errada.



O benefício da paz interior em contraste com a perturbação de 
espírito.
O benefício de receber o Espírito Santo.

O benefício da verdadeira felicidade.

O benefício de um lar celestial.

A Bíblia está repleta de benefícios

O beneficio do perdão dos pecados e liberdade da culpa.



Minimizar os 
riscos.

Maximizar os 
benefícios.

Princípio MINIMAX



BAIXA PRODUÇÃO

“As regras nos obrigam a usar a empilhadeira. 

Usem-nas ou vocês poderão ser demitidos!”

ALTA PRODUÇÃO

“Cuidem de sua coluna idiotas, usem a 

empilhadeira!” Na  verdade, sua mensagem era 

interpretada: “Os espertos não têm problemas 

de coluna porque usam empilhadeira.”



A resposta de Jesus: “Em verdade vos digo que 
ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou 

irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de  
Mim e por amor ao evangelho que não receba, já no 
presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, 

filhos e campos, com perseguições; e, no mundo por vir, 
a vida eterna” (Marcos 10: 29,30).

Pedro: “Eis que nós tudo deixamos e Te 
seguimos.” (Marcos 10:28). A  verdadeira 
pergunta: “Senhor, nós que desistimos de 

tanta coisa, o que vamos receber em troca?”

Jesus fornece um modelo de motivação positiva



Jesus oferece os maravilhosos ganhos em segui-Lo

Peça a Deus que o 
ajude a compartilhar 

os  benefícios 
certos com a 
pessoa certa.

Peça ao Espírito 
Santo que o ajude a 

saber qual 
vantagem uma  

determinada pessoa 
precisa, e observe o  
número de decisões 

aumentar.



Relatório de Estudo Contínuo

Defina o princípio “minimax”.B

A Escreva o nome de pelo menos duas 
pessoas que você está conduzindo a uma 
decisão espiritual. Que benefício(s) você 
apresentaria a ele ou a ela? Que textos 
você desenvolveria melhor ao apresentar 
este(s) beneficio(s)?
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Jonathan Edwards

“Pecadores nas mãos de um Deus Furioso.”



Temor como fator motivacional para o serviço Cristão

Tal emoção negativa não traz 
homens e mulheres a Cristo.



Destinos contrastantes: Céu x Inferno

O céu motiva 
qualquer 
pessoa a 
querer ser 

salva.

O inferno 
impede o 

querer 
estar 

perdido.



O temor do inferno pode impedir homens e 
mulheres de fazerem coisas que de outro 

modo fariam, e assim, provê um ímpeto que 
leva pessoas ao Salvador. O medo, então, 
pode ter uma influência positiva na vida de 
uma pessoa, desde que não se torne tão 

esmagador a ponto de bloquear e distorcer 
a mensagem do evangelho.



O temor pode motivar / proteção

Ele protege uma criança de se queimar no fogão.

Protege um garotinho de sair correndo pela rua atrás da bola.

O medo não me deixa esquecer minha carteira de motorista 
ao sair com meu carro para que eu não seja detido.

O temor é um fator motivacional legítimo, mas não é tudo.

Ele pode estimular temporariamente a ação, mas sozinho 
jamais produzirá uma convicção profunda e sólida.



Jesus fez contrastes:

Parábola do joio e do trigo.

Parábola das ovelhas e dos 
cabritos.
A rede com os peixes lançados fora.

Dois apelos comoventes: 
(Mateus 16:26 / 25:46).



Perguntas reflexivas:

“Eternidade é um 
longo tempo.”



Perguntas reflexivas:

Deus deu a vocês e a mim a 
capacidade de escolhermos 

como vamos passar esse tempo.



Cristo os convida a se decidirem esta 
noite a andar com Ele. Jesus nunca 

os abandonará, assim os levará 
daqui para a eternidade

Perguntas reflexivas:



Cristo os convida a se decidirem 
esta noite a andar com Ele. Jesus 
nunca os abandonará, assim os 
levará daqui para a eternidade.

Perguntas reflexivas:



Ao considerarem o céu e o 
inferno, lembrem-se de que sua 

escolha faz toda a diferença.

Perguntas reflexivas:



Pense como seria estar perdido, 
separado de Deus, de seus 

amigos, de seu marido, de sua 
esposa, de seus filhos.

Perguntas reflexivas:



Pense como seria estar lá fora na 
escuridão, onde a Bíblia diz que 
haverá choro e ranger de dentes.

Perguntas reflexivas:



“Com a eternidade no céu diante de vocês, com 
inferno atrás, motivados por Cristo a quem 

amam, por que não dizer a Cristo esta noite ao 
nos ajoelharmos: ‘Querido Deus, eu quero 

passar a eternidade contigo, e quero selar meu 
compromisso contigo e com Tua verdade sendo 

batizado nesse próximo sábado’.” 



Um forte apelo pode ser baseado nas 
consequências eternas do pecado. 
Também é válido apontar para as 
consequências negativas na vida 

presente como resultado de persistir no 
caminho errado.



A revelação clara dos fatos 
fez com que ele iniciasse 

um processo de mudança.



Não andar conforme a verdade, leva às seguintes conseqüências:

Privada de mais luz  
(João 12:35).

Darão crédito a mentira  
(2 Tessalonicenses 2:8-12).

Perda da influência do Espírito Santo  
(João 16:13; 14: 15,16).



“Poucos crêem de alma e coração 
que temos um inferno a evitar e 

um Céu a alcançar.”
Ellen G. White



O temor de perder o céu é um 
fator motivacional legítimo 
para se decidir por Cristo.



tiver tirado toda a água do 
oceano, terá passado o 

primeiro segundo da 
eternidade.

Quando a gaivota



Atitude descomprometida 
ou de “é pegar ou largar” 

produzirão pouca convicção 
e pouco interesse.



A verdade deve ser apresentada de 
modo que se entenda os benefícios de 
se fazer o que é correto, mas também 
deixem claras as conseqüências de se 

fazer o que é errado.



•Relatório de Estudo Contínuo em Grupo:

Relatório de Estudo Contínuo em Grupo:

A Sob quais circunstâncias você acha que o uso do medo 
é apropriado ao apelar para decisões espirituais?

B Sob quais circunstâncias é impróprio?

C Como Jesus usou o temor?

D Que conseqüências específicas resultaram do uso do 
temor ao se pedir às pessoas que se decidissem por 
Jesus?

E Você o tem usado muito? Pouco?
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A grande necessidade de Tom era perceber 
que a importância de sua decisão ia além 

dos limites de sua própria existência, 
alcançando a vida de sua esposa e filhos.

“Nenhum de nós vive 
para si mesmo, nem 

morre para si.”
Romanos 14:7



Não subestime o valor, especialmente para 
aqueles que têm forte influência e caráter, de 

apelar a eles com base na vida de outras 
pessoas. No coração de cada pai, Deus colocou 
o desejo de ver seus filhos terem uma vida plena 

e de significado. Isso pode ser um impulso 
poderoso para levar homens e mulheres a se 

comprometerem com Cristo.



Empregados de um cassino 
costumam dizer: “vai 

girando, girando, e ninguém 
sabe onde vai parar”.

Em um sentido isso é verdade para 
as testemunhas de Cristo, pois nunca 
sabemos até onde os efeitos de uma 

decisão por Cristo podem chegar.



A decisão de um pai pode afetar seus 
filhos.

A decisão de uma esposa pode afetar 
seu marido.

Geralmente, se uma pessoa espera 
tomar a decisão ao lado de Cristo até 
que seus amigos ou família o façam, 
isso inibe os outros a tomá-la.

Abrangência de uma decisão:



Pressionar, incitar não, 
mas viver Cristo e não 

adiar a própria decisão.

Resultado: marido, seus dois filhos, 
sua irmã, o namorado dela, o irmão de 
seu marido, a esposa dele e toda a sua 
família. Como resultado da influencia 
dessa mulher, mais de dez pessoas 

aceitaram Jesus.



Grady Wilson

Billy Graham

Mordecai Hamm

Billy Sunday

J. Wilber Chapman

F. B. Meyer

Moody

Edward Kimball

Tio de Moody

Efeito pirâmide da fé 
(James H. Sample):



Tocha da Influência

Homens e mulheres são motivados a 
tomarem decisões ao lado de Cristo 
quando eles virem a influência de sua 
decisão na vida de outros.

A decisão deles é como uma pedrinha 
lançada no lago.

As ondas que ela provoca chegam 
até a margem da terra e vão além 
para a eternidade.



“Todo ato de nossa vida afeta a outros para 
bem ou para mal. Nossa influência tende a 
elevar ou a rebaixar; ela é experimentada, 

posta em prática e, em maior ou menor 
escala, reproduzida por outros. Caso por 
nosso bom exemplo ajudemos outros no 

desenvolvimento de bons princípios, 
damos-lhes poder para fazer o bem. Por 

sua vez, eles exercem a mesma influencia 
benéfica sobre outros, e assim centenas e 

milhares são afetados por nossa 
inconsciente influência.”

Ellen G. White, TI, 2:113



Relatório de Estudo Contínuo em Grupo:

A Com que tipo de pessoas o princípio expectativas 
funcionaria de forma mais eficaz? E menos eficaz?

B Liste os nomes das pessoas com quem está trabalhando 
ou já trabalhou que seriam mais persuadidos por esse 
princípio.

C A conclusão deste capítulo resume o que o livro tem 
tentado ensinar até aqui:

D Os três pré-requisitos para a ação são:

E O desejo pode ser despertado com 
apelos centralizados em três áreas. 
Quais são elas?
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Kembleton S Wiggins

Kembleton S Wiggins   
(Soul Winning Made Easier) 

Pacific Press 

Concordância cognitiva



Concordância cognitiva:

Ao deparar-se com uma nova idéia, a 
pessoa tenta encontrar algum tipo de 

consistência com suas crenças antes de 
integrar o novo conceito em sua vida.



Concordância cognitiva:

Muitas pessoas tendem a resistir à 
mudança uma vez que isso produz uma 

tensão de idéias.



Concordância cognitiva:

Quando novas vontades são 
despertadas, uma tensão maior 
pode ser sentida se uma pessoa 
resiste à transformação que sabe 
que deve ser feita. É neste ponto, 
que homens e mulheres percebem 
que não fazer nada irá conflitar com 

sua consciência e que a vontade 
resulta em atitude.



Concordância cognitiva e o cristianismo:

Ao ouvirem a mensagem do sábado, por exemplo, 
as pessoas podem experimentar uma tensão ao 

considerarem uma mudança em seu estilo de vida. 
Mas, se a vida delas está comprometida 

totalmente com Jesus, e podem perceber a forte 
ligação entre guardar o sábado e mostrar seu 

amor por Cristo, então experimentarão um conflito 
maior se resistirem à mensagem do sábado. 

Dessa forma, para minimizarem o conflito entre si 
mesmos e Jesus, será mais fácil aceitarem o 

sábado do que rejeitarem-no.



Desenvolver 
um profundo 
amor por Jesus 
no coração 
daqueles com 
quem está 
estudando;

Mostrar que cada 
verdade é 
importante para 
Jesus, enfatizando 
que Ele espera que 
aceitem e ajam 
conforme essa 
verdade;

Mostrar a elas 
que resistir à 
verdade não é 
resistir à 
doutrina, mas 
resistir a Jesus, 
o Autor dessa 
doutrina.

Três passos na concordância cognitiva:



Uma pessoa 
está se negando 
a abandonar o 

hábito de comer 
alimentos 
imundos.

Aceitar as 
verdades bíblicas 

requer uma 
mudança radical 

no padrão 
estabelecido 

durante anos ao 
sentar-se à mesa 
para as refeições, 
isso gera conflito.

Apelo e a concordância cognitiva:



“João, imagina que Jesus está aqui 
essa noite e perguntasse: ‘Você me 

ama?’ Eu sei que você diria: ‘Senhor, eu 
o amo profundamente.’ Então, suponha 

que Jesus diga: ‘Você me ama o 
suficiente para abandonar alimentos 

impuros por mim?’ Se o próprio Jesus 
estivesse aqui e lhe perguntasse isso, o 

que você diria?”

Apelo (Primeira parte):



“Ouça-O falando com você quando diz 
em (1 Coríntios 3:17 - Ler)

“Ouça-O ao lhe chamar para um 
compromisso (1 Coríntios 10:31 - Ler)

“Ouça sua mensagem pessoal em (1 
Coríntios 6: 19 e 20 – Ler)

Apelo (Segunda parte):



Esses textos são as próprias palavras de Jesus a você.

Ele está usando a Bíblia para comunicar uma 
mensagem importante do céu para você.

Não dirá você a Ele: ‘Querido Jesus, porque o 
Senhor pessoalmente me convida a abandonar 
alimentos impuros e porque eu O amo, desejo 
fazer isso.”

Apelo (Terceira parte):

Ler Filipenses 3:7 e 8



O principal fator motivador que 
capacita homens e mulheres a 

tomarem uma decisão é o fato de 
que Jesus Cristo deixou o céu, 

viveu em forma humana, levou uma 
vida perfeita e foi pregado numa 

cruz num ato de supremo amor. É o 
Cristo da cruz que atrai. Ele quebra 

as cadeias do pecado.

O Cristo da cruz é quem atrai:



“E Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a Mim mesmo.”
João 12:32

“A primeira e mais importante coisa a fazer é abrandar 
e subjugar a alma, apresentando o nosso Senhor 

Jesus Cristo como o Salvador que perdoa pecados.”
Ellen G. White, TI, 6, 53-54

“O maravilhoso amor de Cristo abrandará e subjugará 
os corações, quando a simples reiteração de doutrinas 

nada conseguiria.”
Ellen G. White, DTN, 826



O evangelho transforma vidas



Memorizou grande parte da Bíblia.

Doente apenas lembrava: “Sei em 
quem tenho crido e estou certo de que 
Ele é poderoso para guardar o meu 
depósito até aquele Dia”.

Doença agravada, só repetia “o meu 
depósito até aquele Dia”.

No fim de sua vida “Ele, Ele, Ele”.



Acrescenta uma motivação 
poderosa a qualquer doutrina 

apresentada.

Mas Jesus é a pessoa mais 
importante.

Jesus é o mais importante:



Qual é a pessoa mais importante na sua vida? É seu pai ou sua 
mãe? Seu irmão ou sua irmã? Seu marido ou sua amiga?

Quem significa mais para você do que qualquer outra coisa no 
mundo?

Como você compara o que eles lhe aconselham com o que Cristo 
lhe aconselha?

Apelo (Jesus é o mais importante)

Se Ele realmente é importante para você, você não irá segui-Lo 
quando Lhe convidar para guardar o sábado?

Jesus, a pessoa mais importante de sua vida, convida você para 
expressar isso tomando a decisão de se batizar.



Jesus Cristo, a pessoa mais importante, é aquele que 
é totalmente exaltado como a base para qualquer 
decisão. Essa fase é eficaz principalmente como 

pessoas que são cristãs convertidas há muitos anos - 
pessoas que andam com Cristo, ouviram a sua voz e 
estudaram a Bíblia para conhecerem Sua vontade.



Não opera as 
pessoas, mas as leva 

ao médico.

Ganhar almas, é levar pessoas a 
Cristo, mostrar-lhes o que Ele 

quer que elas façam, não o que 
nós desejamos que façam.



Relatório de Estudo Contínuo em Grupo:

A Defina “concordância cognitiva”.

B Liste os três passos da concordância cognitiva.

C Pegue um típico estudo bíblico ou sermão 
evangelístico que você preparou sobre uma única 
doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia tal 
como o sábado, a condição dos mortos, etc. 
Escreva uma avaliação de quão bem ele segue os 
três passos acima.
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Um minúsculo detalhe que não 
esteja em harmonia com idéias 

existentes, a confiança é destruída 
na troca dessa informação.



Quem apresenta uma série de doutrinas 
bíblicas e espera "elucidar todos os 

pontos" com um “Grand Finale”, deve estar 
preparado para perder vários interessados 

ao longo do caminho.



Se questões não respondidas começarem a 
se acumular na mente, as pessoas podem 
perder o interesse no estudo da Bíblia ou 

nas séries evangelísticas, criando uma 
barreira entre elas e a pessoa que 

apresenta idéias conflitantes.



Só quando as novas verdades são esclarecidas 
e confirmadas na mente dos ouvintes é que 
futuras verdades podem ser recebidas e aceitas.

A cada novo passo deve ser verificado se os 
ouvintes aceitam ou rejeitam a mensagem.

Como eles têm decidido integrar estes 
novos conceitos no seu atual sistema de 
valores. Se isto não acontece, a 
resistência irá continuar aumentando até o 
ponto de rejeição.

Princípio “esclarecimento e confirmação”:



Qualquer verdade 
que se mostre 

obscura e 
inconsistente 

produz obstáculos 
para maiores 
progressos.

Verdades 
claramente 
entendidas 

abrem o caminho 
para um maior 

entendimento da 
palavra de Deus.

A vereda do justo é como a luz da aurora (Pv 4:18):



“A sagrada responsabilidade está 
sobre o ministro em cuidar das 
almas como alguém que deve 

prestar contas. Ele deve ter 
interesse nas almas pelas quais 
trabalha, percebendo todas as 

perplexidades e problemas que as 
impeçam de andar na luz da 

verdade.”
Ellen G. White, RH, agosto 1892



Quanto mais hábil for um evangelista em 
descobrir o que impede o indivíduo de se 

decidir e em esclarecer o que já foi 
apresentado, mais bem-sucedido ele/ela 

será em ganhar almas.



“Muitos obreiros fracassam em sua obra, porque 
não se põem em contato íntimo com aqueles 
que mais necessitam de seu auxílio. Com a 
Bíblia na mão, deveriam buscar, da maneira 

mais delicada, conhecer as objeções que há na 
mente dos que estão começando a indagar: 
‘Que é a verdade?’João 18:38. Cuidadosa e 

suavemente ele os deveria conduzir e educar, 
como discípulos numa escola.”

Ellen G. White, OE, 190



Como vocês ficaram sabendo sobre nossas palestras? (Informação)

Vocês estão gostando da reunião? (Atitude)

Têm tido condições de ir a cada reunião até esse momento?

O segredo de Jesus:

Você percebeu que nosso propósito é apresentar 
tudo diretamente da Bíblia em nosso seminário. 
Você sentiu que tudo o que foi apresentado partiu 
direto da Bíblia? (Declaração afirmativa).

Vocês sempre entenderam o que a Bíblia ensina a 
respeito da segunda vinda de Cristo? Se não há 
objeção sobre o assunto, é bom fechar o tema 
com um apelo ao compromisso.



Exposição prévia: “Vocês já ouviram 
sobre a mensagem do sábado na Bíblia 
antes, ou o sábado é novo para vocês?”

Compreensão: “Você tem alguma 
pergunta sobre o sábado bíblico, ou o 
sábado está claro pra você?”

Compromisso: “Você já começou a 
pensar em guardar o sábado 
bíblico?”

Série evangelísticas / Estudo bíblico



As sete maiores decisões

1 A inspiração da Bíblia e sua revelação de Jesus Cristo como o divino salvador do mundo.

2 A mensagem especial de Cristo para preparar pessoas para se encontrarem com Ele em 
sua segunda vinda.

3 O chamado de Cristo por obediência completa a Sua lei, incluindo o sábado bíblico.

4 O apelo de Deus para respeitarmos nosso corpo como o templo do Espírito Santo, 
abandonando o álcool, o cigarro e alimentos impuros.

5 O ensino da Bíblia sobre o estado do homem na morte, em contraste com a visão do 
espiritismo no mundo.

6 A Bíblia e o dom de profecia como marcas distintivas da igreja remanescente, e o desejo 
de viver em harmonia com os padrões de ambos.

7 Batismo como o sinal e o selo de aceitação de Cristo, e de tornar-se parte da igreja de 
Cristo na terra.



À medida que o Espírito Santo leva 
homens e mulheres a aceitarem cada 
doutrina, eles crescem dia após dia “à 

estatura e plenitude de Cristo”. O 
processo eficaz de ganhar almas oferece 

pequenos pacotes à medida que os 
estudos progridem. Os estudantes 
experimentam um entendimento e 

aceitação de cada novo tema antes de o 
próximo ser apresentando. 

“Esclarecimento e confirmação”.



Relatório de Estudo Contínuo:

A Defina o termo “esclarecimento e confirmação”.

B Este capítulo inclui três perguntas de diagnóstico 
específicas que podem ser levantadas sobre o sábado. 
Como essas três perguntas poderiam ser feitas se o 
tema fosse: saúde, morte, dom de profecia?

C Sete principais decisões devem ser tomadas para se 
tornar adventista do sétimo dia. Considere-as pensando 
em uma pessoa com quem você esteja trabalhando 
agora. Em quais você falhou no princípio 
“esclarecimento e confirmação” antes de passar para o 
próximo tema?
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Ganhadores de almas bem sucedidos são cuidadosos no uso da linguagem

Cada ouvinte tem 
uma percepção 

única.



Três formas de percepção:

Percepção 
Visual

Percepção 
Auditiva

Percepção 
Sinestésica



Percepção Visual

Pessoas que são visuais 
solucionam problemas quando 
visualizam na mente a solução 

em forma de figuras.



Percepção Auditiva

Pessoas que são auditivas, 
contudo, estruturam seu 

pensamento em torno do som.



Uma pessoa 
sinestésica 

giram 
principalmente 

em torno do 
tato.

Ela se dá bem 
com tapinhas 
nas costas, 
abraços ou 
vigorosos 

apertos de mão.

Percepção sinestésica



Jesus e a Percepção Visual:

O pastor em busca de sua ovelha;

O tesouro escondido no campo;

O pai indo ao encontro de seu 
filho com lágrimas em sua face.



Jesus e a Percepção Auditiva

Nicodemos, “O vento 
sopra onde quer, e ouves 

a sua voz...”



Jesus e a Percepção Sinestésica

A mulher junto 
ao poço.



Apelo visual

Imagine Jesus morrendo na cruz por você, com pregos 
em Suas mãos e o sangue escorrendo em Sua face. 
Quando você olha em seus olhos, existe alguma mais 
importante do que entregar toda sua vida a Ele?

Imagine o sorriso de Jesus quando você for batizado no 
sábado. Veja os anjos reunidos em volta do Pai 
testemunhando seu batismo.

Visualize como será adentrar os portais celestiais e 
caminhar sobre as ruas de ouro. Pense no esplendor 
dos céus, no brilho das flores, nos rios de cristal, nos 
portões de pérola.”



Apelo para os auditivos

Você pode ouvir Cristo chamar você hoje?

Pense no glorioso coro dos anjos e no alto 
som das trombetas! Que alegria aqueles 
sons trarão ao seu coração!”

Ouça a voz de Jesus dizendo, “Bem está, 
servo bom e fiel.”



Apelo para os sinestésicos

Quando você entregar sua vida a Jesus, você receberá a 
paz, a satisfação interior que toda humanidade anseia. O 
sentimento de paz que você deseja há tanto tempo será seu.

A decisão que você está tomando, irá conduzi-lo a um 
caminho com Jesus Cristo onde você sentirá as mãos dEle 
em suas mãos e sentirá que Ele o está conduzindo passo a 
passo.

Quando a água cobrir você no seu batismo, você 
experimentará um sentimento maravilhoso de ter seus 
pecados limpos, de remoção de toda culpa.

Você pode não ter o sentimento de uma corrente elétrica em 
sua espinha, mas você perceberá os braços de Cristo ao seu 
redor. Você poderá sentir o calor do seu abraço.



Variedade de abordagens:

Cada indivíduo é um ser único.

Cada um cresceu num ambiente diferente.

Uma das razões pela qual temos tão poucos 
ganhadores de sucesso é porque a maioria faz 
apelos aos outros com base em sua própria 
percepção.

Permita que Deus faça de você uma pessoa 
atenta aos outros e veja os resultados se 
multiplicarem.



Relatório de Estudo Contínuo em Grupo:

A Qual a sua forma de percepção: visual, auditiva ou sinestésica? 
Lembre: você é uma combinação de todos os três, mas qual é o 
mais predominante e o menos predominante?

B Como você identifica a forma de percepção de alguém?

C Escolha uma das alternativas a seguir e use textos apropriados, 
frases e um apelo:

D Um estudante universitário visual para aceitar a Cristo.

E Uma mãe solteira sinestésica para aceitar o sábado.

E Um motorista de trem de metrô auditivo para o batismo.
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“Pastor, por favor, 
não me visite. Já 
decidi. É a minha 

decisão final.”



A importância da visitação pessoal

Estou convencido de que a eficácia do 
evangelismo depende de se estabelecer e 
se cultivar um significativo relacionamento 
por meio da visitação pessoal.

A falta de trabalho pessoal é que tornam 
ineficazes os esforços na conquista de 
almas.



“Vosso êxito não dependerá tanto de 
vosso saber e consecuções, como de 

vossa habilidade em chegar ao 
coração das pessoas. Sendo sociáveis 

e aproximando-vos bem do povo, 
podereis mudar-lhes a direção dos 

pensamentos muito mais facilmente do 
que pelos mais bem feitos discursos.”

Ellen G. White, Ev., 437



“A parte mais difícil vem ao deixar 
ele [o pastor] o púlpito, no regar a 

semente lançada. O interesse 
despertado deve ser apoiado por 

trabalho pessoa - visitar, dar 
estudos bíblicos, ensinar a 

pesquisar as Escrituras, orar com 
as famílias e pessoas interessadas, 
aprofundar a impressão causada no 

coração e consciência.”
Ellen G. White, TI, 5, 255



O evangelismo em massa sem esforço pessoal está destinado ao fracasso.

Menos de um por cento dos 
telespectadores de programas religiosos 
de TV convertidos integram uma igreja 
local.

Eles não foram beneficiados com o trabalho 
pessoal.

Quando não é construído um relacionamento 
com o novo converso, a transição de 
compromisso pessoal para fé ativa fica difícil



Cruzada evangelística em Seattle (Billy Graham):

30% das 18.136 respostas desta campanha foram 
consideradas conversões.

15 % estavam na igreja um ano depois.

85% deixaram de ir à igreja ou freqüentaram 
durante um curto período.

8 de cada dez permaneceram na igreja após um 
ano  e desenvolveram um relacionamento 
próximo com alguém que já estava na igreja.



A pregação 
pública é eficaz 

quando associada 
à visitação 

pessoal.



Wayne McDill

“Este tipo de evangelismo (visitação 
pessoal) é custoso, não no sentido 

financeiro ou técnico, mas em termos de 
compromisso pessoal. O evangelismo 
de relacionamento (o ingrediente que 
falta) é uma questão de confiança e 

credibilidade, uma questão de 
responsabilidade envolvimento pessoal, 
do risco emocional. É o preço do amor.”

McDill, Making Friends for Christ, 15



Estabelecer relacionamentos (Ouvir).A

Expressão da face

Atenção

Resposta

Os objetivos da visitação pessoal



Wayne McDill

“Num mundo onde muito poucos 
ouvem com sincero interesse a outra 
pessoa, que achado raro e bem vindo 

seria um genuíno ouvinte. Para um 
cristão que busca entrar na vida de 
uma pessoa, aqui está a chave: O 
ouvinte sincero diz com eloquência 

‘eu me importo com você’.”

McDill, Making Friends for Christ, 59



Avaliara os interessesB

Pessoas com interesse genuíno, em geral, 
freqüentam regularmente às reuniões.

Não são polêmicas – elas fazem 
questionamentos inteligentes e ficam 
satisfeitas com respostas sensatas.

Apresentam uma postura de otimismo.

Progresso espiritual.

Os objetivos da visitação pessoal



Dar informações corretas aos candidatosC

“Muitos obreiros fracassam em sua obra, porque 
não se põem em contato íntimo com aqueles que 
mais necessitam de seu auxílio. Com a Bíblia na 
mão, deveriam buscar, da maneira mais delicada, 
conhecer as objeções que há na mente dos que 
estão começando a indagar: "Que é a verdade?" 
João 18:38. Cuidadosa e suavemente ele os deveria 
conduzir e educar, como discípulos numa 
escola” (EGW – OE, 190).

Os objetivos da visitação pessoal



Perguntas para diagnósticoD

Os objetivos da visitação pessoal

A mensagem ficou clara para 
você ou tem alguma pergunta?

O que acha do que ouviu?

Isso faz sentido para você?



Combinar trabalho pessoal 
com proclamação pública, 

este é o ingrediente que 
não pode faltar no 

evangelismo.



Relatório de Estudo Contínuo em Grupo:

A Para ser bem-sucedido na visitação deve-se ser um bom 
ouvinte. Resuma o que significa ser um bom ouvinte.

B Identifique os padrões de atitude e comportamento que 
você encontra num verdadeiro interessado.

C Escreva uma série de perguntas de diagnóstico que 
levem seus interessados a decisões com respeito aos 
seguintes assuntos:

1 Aceitação de Jesus como Salvador;

2 O sábado;

3 A condição dos mortos.
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“Enquanto você não 
pregar com a esperança 

de que as pessoas 
tomem a decisão na 

mesma noite, você terá 
poucas decisões.”

Robert L. Boothby



Fazer apelos é 
essencial para 

atingir o 
propósito da 

pregação 
evangelística.

É parte do 
plano de 

Deus para 
salvar a 

humanidade.

Apelos



Gn 3:9

Ex 32:26

Js 24:15

At 18:4

É bíblico

At 19:8



“O maior teste de toda pregação é o que 
acontece com aquele que está sentado no 
banco da igreja. Para Não Batista foi dada 

a maior de todas as recompensas a um 
pregador do Evangelho: quando eles o 

ouviram, seguiram a Jesus.”
O Dr. Charles W. Koller - Expository Preaching Without Notes, 19



Pregação x Palestra

A pregação e a música evangelsticas 
criam as circunstâncias para que o 

Espírito possa trabalhar no coração das 
pessoas e guiá-las à decisão. As 

palestras geralmente não oferecem esse 
tipo de circunstância.



Acreditavam na verdade (intelecto)

A emoção tem um papel importante no processo 
de tomada de decisão, mas isso não significa que 
ela guie à decisão.

“Freqüentemente o apelo era feito por aqueles 
que acreditavam nas verdades que eram 

provadas pela Palavra, ..., e um grande número 
de pessoas respondia.”

Ellen G. White, Ev., 284

Conversão sincera:



Charles H. Spurgeon

“Assim como o pecador tem uma 
mente, ele também tem um coração. 

Um pecador tem emoções assim 
como pensamentos, e nós devemos 
apelar aos dois. Um pecador nunca 

será convertido até que suas emoções 
sejam despertadas, e a menos que ele 

sinta pesar pelo seu pecado.”

Spurgeon the Soul Winner, 126



Deus está falando com você esta noite.

Você está ouvindo a Sua voz. Ele o está 
chamando

Esta noite Ele diz: Venha! Não adie essa 
decisão. Jesus apela a você.

Ele diz, ‘Eu amo você e quero perdoá-lo’.

APELO EVANGELÍSTICO



O Espírito Santo impressionou o seu coração hoje à noite.

Deus não falará com você tão poderosamente quanto o 
fez nesta noite.

Imagine os braços de Jesus. Eles estão abertos para você.

Jesus o está chamando aqui esta noite.

APELO EVANGELÍSTICO

Ouça Sua voz chamando por você agora, ‘Meu filho, Eu 
amo você. Venha agora. Venha com seus pecados. Venha 
com sua fraqueza. Venha com seus medos. Venha com 
suas dúvidas.



APELO EVANGELÍSTICO

Nesta noite, quem quer que você seja – vendedor, dona de 
casa, operário, empresário, estudante – venha para Jesus.

Nesta noite, onde quer que você esteja, atrás ou na 
frente, de um lado ou de outro deste auditório, venha 
para Jesus. Ele fala ao seu coração nesta noite.”

Venha agora, enquanto nós cantamos o 
belíssimo hino...



APELO EVANGELÍSTICO

“Pastor, quando pensei em tomar uma 
decisão, eu resisti. Mas, durante o 
apelo, senti o chamado do Espírito 
Santo falando ao meu coração. Não 

podia mais resistir, então me levantei.”



“A pessoa precisa ter a oportunidade de atender ao 
chamado do Evangelho. Alguém disse muito bem certa 

vez que a impressão sem expressão pode levar à 
depressão. Pregar para obter resposta ao apelo, mas 

falhar em dar a oportunidade do comprometimento 
pode frustrar aqueles que ouvem as Boas Novas e 

fortalecer seu hábito de procrastinação.”

R. J. Fish – Giving a Good Invitation, 10

A Psicologia dos Apelos



Quanto mais 
forte a intenção 

de agir, mais 
provável se 

tornará a ação.

Quanto maior o 
intervalo de tempo 
entre a vontade de 
decidir e a ação, 
haverá menos 
chances de a 

pessoa tomar essa 
decisão.

Intenção x Comportamento



Tenham conhecimento suficiente.

Todas as suas maiores dúvidas tenham sido 
esclarecidas.

Acreditem que isso é o que Deus quer que elas 
façam.

Convencidas de que Deus está 
conduzindo-as para tomar a decisão.

Pessoas podem tomar uma decisão:



“Nada é mais cruel e perigoso ao 
desviar a religiosidade das pessoas que 
prepará-las para uma decisão e falhar 

em convidá-las a registrar essa 
decisão.”

A. E. Grundstaff - The effective invitation, 146



As atitudes afetam as ações.

As ações afetam as atitudes.

Se você deseja que alguém acredite 
em algo específico, forneça 
oportunidades para ela agir em 
harmonia com essa crença.

As ações intensificam e fortalecem a 
crença.



Sinceridade Clareza Senso de 
urgência

Elementos essenciais do apelo



“Preferiria ter minha mão 
direita cortada ao ter dado 

a uma audiência uma 
semana para decidir o que 

fazer com Jesus.”
O Pastor evangelista, 186-187

Dwight Moody



“Deus, dê-me uma mensagem 
para os dois homens que irão 

sentar naqueles lugares 
decorados em preto.”



Se quisermos conquistar homens e mulheres para Cristo, 
nosso coração deve estar cheio do Espírito Santo.

Nosso coração deve ser quebrantado em sincera confissão 
de qualquer coisa que possa atrapalhar o derramamento do 
Espírito Santo.

Antes que possamos efetivamente partilhar do Pão da Vida, nós 
próprios devemos recebê-lo da mão de Cristo.

Somente com nossos olhos ungidos com uma visão do iminente 
regresso do nosso Senhor é que podemos pregar a realidade de 
Seu regresso a outros.

Desafios

Nossa habilidade para levar outros a optar por Cristo é diretamente 
proporcional à profundidade do nosso próprio comprometimento.



Relatório de Estudo Contínuo em Grupo:

A Expresse suas convicções com relação ao uso da 
emoção nos apelos.

B Qual o fator-chave que a maioria dos psicólogos sugere 
em relação às atitudes interiores e algumas ações 
visíveis?

C Escreva um apelo para o batismo no qual inclua os 
elementos de motivação, convicção e benefícios. 
Certifique-se que seu apelo seja claro, específico, 
urgente e centrado em Cristo.



Menu



O poder para ser bem-sucedido 
como ganhador de almas está no 

nosso joelho, está em rogar a 
Deus pela salvação das almas.



“A oração e a fé farão o que nenhum poder 
da Terra conseguirá realizar.”

Ellen G. White, CBV, 509

“Faz parte do plano de Deus conceder-nos, 
em resposta à oração da fé, aquilo que Ele 

não outorgaria se o não pedíssemos assim.”

Ellen G. White, GC, 525

ORAÇÃO FÉ ALMAS

I João 5:14-15



No deserto da tentação.

Antes de escolher seus discípulos.

Orou a noite toda antes de libertar de 
um demônio o filho de um nobre.

Antes da cruz.

O poder de Cristo veio da oração



“À tarde, ao cair do sol, trouxeram a 
Jesus todos os enfermos e 

endemoninhados. Toda a cidade 
estava reunida à porta. E Ele curou 

muitos doentes de toda sorte de 
enfermidades; também expeliu muitos 

demônios, não lhes permitindo que 
falassem, porque sabiam quem Ele 

era. Tendo-se levantado alta 
madrugada, saiu, foi para dum lugar 

deserto e ali orava.”
Marcos 1:32-35



Noites 
atarefadas não 
podiam impedir 
madrugadas de 

oração.=

Havia poder 
à noite 

porque houve 
oração de 

madrugada.

O segredo de Jesus



A oração faz quatro coisas:

1 Permite que Deus fale a nós sobre nossos pecados 
que podem nos impedir de sermos ganhadores de 
almas bem-sucedidos.

2 Aprofunda nosso desejo com relação ao que 
estamos orando.

3 Nos coloca em contato com a sabedoria divina.

4 Faz com que Deus trabalhe mais 
poderosamente do que se não orássemos.



Pessoa por pessoa.

Ganhar almas é tarefa de Deus, não 
do homem.

A oração abre nossa mente e nosso 
coração para que sejam usados como 
canais para a obra do Espírito Santo.

Satisfazia a necessidade física antes de 
encorajar uma decisão.

Ore especificamente



“Por que não se reúnem 
dois ou três e instam com 

Deus pela salvação de 
determinada pessoa, e, 

em seguida, oram a 
respeito de outra?”

Ellen G. White, TI, 7, 21

Ore em grupo



Jesus aceitava homens e mulheres como eram.

Quando evangelistas públicos se unem a 
congregações locais numa abordagem integrada e 
coordenada para se ganhar almas, orando pelo 
derramamento poderoso do Santo Espírito, Deus 
dará resultados fora do comum.

O Espírito será derramado e almas conquistadas para 
Cristo.

ORAÇÃO PODER



Relatório de Estudo Contínuo em Grupo:

A Que relação há entre a oração intercessória e o 
grande conflito entre o bem e o mal?

B Que planos específicos estão agora em andamento 
em nossa igreja para encorajar a oração 
intercessória?

C Que planos para oração em grupo você gostaria de 
ver além desses?

D A razão por que não oro mais do que já oro pelas 
almas é:



Menu



“Nós acabamos de chegar 
ao ponto em que sentimos 

vontade de abandonar 
toda essa coisa chamada 

cristianismo. Não 
entendemos como vamos 

nos converter e o que 
significa nascer de novo. 
Quanto mais lemos, mais 

ficamos confusos.”



A frustração do casal era pela 
vitória contra um hábito 
enraizado e persistente.

O problema não era com as Escrituras



Você quer realmente ser curado?

Quando eu vou, desce outro antes de 
mim, não consigo. (desculpa)

‘Levanta-te, toma o teu leito e anda’.

A cura está no agir com base nas Palavras de Cristo:

Quando agiu mediante a Palavra de 
Cristo, foi curado.



O universo foi formado pela palavra de 
Deus.

A palavra falada e audível de Deus 
tornou-se realidade palpável.

A Palavra escrita de Deus contêm o 
poder de Deus, tal como  na 
Criação.

Os mandamentos de Cristo contêm seu poder para cumpri-los



Segredos para deixar de fumar

A Leia as promessas de Cristo e continue proclamando 
Sua vitória.

B Livrar-se de todos os cigarros

C Beba todos os dias 10 copos de água e sucos naturais.

D Faça exercícios (caminhada / respire profundamente).

E Banho morno e depois um banho frio.

F Durma mais cedo do que de costume.

G Evite a cafeína e os refrigerantes de cola.



“Graças a Deus que nos 
dá a vitória por 

intermédio de Nosso 
Senhor Jesus Cristo.”

1 Coríntios 15:57

Pare de suplicar, comece a glorificar



Segredos para se tornar vitorioso na luta contra os hábitos pecaminosos:

A Convicção de que esses hábitos são 
pecaminosos;

B Deixar o hábito entregando-se e 
submetendo-se à vontade de Cristo;

C Acreditar que o chamado de Deus para 
abandonar esse hábito é acompanhado de 
força para vencer;

D Clamar por essa vitória em sua vida e 
glorificar a Deus.



Muitas pessoas perdem a 
batalha para os maus hábitos, 

pois, nunca proclamam a 
vitória já alcançada.



Cristo já venceu. Ele já é vitorioso. 
Portanto, o êxito é certo quando eu 

deposito todos os meus pecados aos 
pés de Cristo, chamo Sua vitória contra 

Satanás, e por um novo começo que 
Ele pede para mim perante o trono de 
Deus. Todos os êxitos vêm pela fé e 
pelo poder do Cristo ressurrecto que 
me fortalece. Minha mente não está 

concentrada em minha fraqueza. Minha 
mente está concentrada no poder de 
Cristo. Esta é a chave para a vitória.


