COMO USAR A FERRAMENTA DE EVANGELISMO
DE STRATEGIC IMPACT
Mostre a parte da frente da Ferramenta.
Diga: “Posso fazer umas poucas perguntas
acerca do que crês e te mostrar por meio da
Bíblia como você pode estar seguro que tens a
vida eterna?”
2. Mostre o triângulo e diga a eles que esta
figura representa a Deus. Pergunte: Tu crê
em Deus? Tu crê que Ele te ama? Espere
pela resposta da pessoa. Estas perguntas te
permitirão ter uma conversa com esta pessoa
em vez de só falar com eles.

3. É importante ler o versículo desde a Bíblia
conforme se mostra cada figura. Comece com
João 3:16 (1)
• Pergunte para a pessoa se tem uma Bíblia.
Se ela tem que a traga e tente ajudá-la a
buscar e ver os versículos na Bíblia.
• Seria se a pessoa Le os versículos. Seja
sensível ao fato de que não possam ler. Se
eles negam dizendo algo como: não tenho
meus óculos, então leia para eles.

1. Compartilha teu TESTEMUNHO de:
• Como era tua vida ANTES de conhecer e
confiar em Jesus.
• Como foi que chegou o momento em que
colocaras tua Fe em Jesus como teu
Salvador.
• Quão diferente é a tua vida depois de ter
confiado em Jesus para salvação.

4. Mostre a figura da pessoa na parte inferior da
primeira imagem. Pergunte, O que você crê
que isto representa? Eles podem dizer:
Gente ou o diabo o alguma outra pessoa.
Diga que esta figura representa a cada
pessoa no mundo: você, eu e cada pessoa.
Mostre o abismo negro o qual indica que as
pessoas estão separadas de Deus. Le
Romanos 3:23 (2) e pergunta: “A Bíblia diz
que estamos separados de Deus porque
cada um de nós tem pecado. Você crê que
tem pecado contra Deus?”

5. Leia Romanos 6:23 (3) na área escura
mostrando as pessoas separadas de Deus.
Pergunta, “Tu crê que teus pecados
causam a morte- separação eterna de
Deus?”

6. Mude a página ao seguinte painel mostrando
a cruz. Lê Romanos 5:8 (4) e diga: “Deus
nos ama e tem previsto uma maneira para
que nós o conheçamos ao enviar a seu
Filho Jesus Cristo a morrer na cruz para
pagar por nossos pecados. Tu acreditas
que Jesus morreu na cruz por ti?”
7. Leia João 14:6 (5) e pergunta, “Tu crê que
Jesus é o único caminho para ter vida
eterna com Deus”

8. Leia 1 Coríntios 15:3-8 (6) e pergunta, “Tu
crê que Deus ressuscitou a Jesus da
Morte?”

9. Vá até o terceiro painel e mostre a figura do
presente e diga: “Deus quer que tenhas vida
eterna com Ele e oferece ela a você como
um presente.” Então Leia Efésios 2:8-9 (7)
diga: “Si você crê no Nome de Jesus, Deus
te oferece que te convertas em Filho de
Deus.” Então leia João 1:12 (8).

10.“Deus diz que aqueles que rejeitam seu
presente:” Leia 2 Tessalonicenses 1:8-10
(9) Mas, “Se tu aceitas este presente por
Fe, Deus promete que tu terás vida eterna
com Ele” 1 João 5:11-12 (10).

11. PREGUNTA: “Você gostaria de receber
este presente de vida eterna com Fe em
Jesus Cristo Hoje?”

12.Se a resposta é SIM então leia Romanos
10:9-10 (11). Você pode receber a Cristo por
Fe hoje somente crendo no teu coração e
confessando com tua boca. A oração não te
salva, é a tua Fe que te salva. As palavras de
oração somente te ajudam a expressar tua
Fe. Aqui está uma mostra de como orar:
“Senhor Jesus, te necessito. Eu reconheço
que tenho pecado contra ti. Por favor
perdoa os meus pecados. Aceito o
presente do perdão dos meus pecados e a
vida eterna hoje pela Fe. No nome de
Jesus, Amén.”

13.Depois de alguém aceitar o presente de Deus
de vida eterna por Fe pergunte: “Tu confiaste
em Cristo para o perdão dos teus pecados
e para receber a vida eterna?” Então anima
eles em sua nova Fe e ora por eles.

14.Descole o ultimo painel da ferramenta de
Evangelismo SI. Recopila sua informação de
contato e marca as perguntas indicadas.

15.Se é possível estabelece uma hora para se
reunir com eles no dia seguinte para começar
o discipulado dos novos cristãos utilizando o
indicado na parte de atrás da Ferramenta de
Evangelismo de SI.

16.Entrega esta informação de contato ao líder
da NOVA Igreja em Casa que esta sendo
implantada.

