Alcançando estudantes para Jesus

• Deus está fazendo coisas diferentes em
diferentes estágios.
• Encontro do amor. Experiência
• Encontro da verdade. Intelectual
• Encontro de poder. Passo pessoal ou
emocional.

12 - Nenhum Lugar Para Deus
• As pessoas nesta fase não têm lugar em sua
imagem mental do universo para que Deus se
encaixe: elas vivem em um mundo totalmente
desprovido
de
qualquer
elemento
sobrenatural. Eles não podem nem fazer a
pergunta "Existe um Deus?" porque sua crença
sobre a natureza do universo torna tal questão
sem sentido. Para eles, não só não existe um
Deus, mas não é possível que Ele possa existir.

11 – Experiência de Vazio
Nós podemos comunicar a presença de Deus para
eles!
1. A experiência do vazio pode toná-los abertos a
novas possibilidades.
2. Eles podem experimentar algo da presença de
Deus mesmo em sua incredulidade.
3. Eles sabem que outras pessoas têm espaço para
Deus nelas. Eles precisam assegurar que, para
outras pessoas, Deus não é apenas uma teoria. É
você!

10 – Lugar Para Deus
• Uma vez que as pessoas tenham um lugar
para Deus, você pode começar a comunicar
não apenas a Sua presença para elas, mas
também algo de Seu caráter.
• Ao mesmo tempo, Deus provavelmente estará
se revelando a eles de uma maneira muito
gentil.

9 - Consciência Vaga e Crença em Deus
• Para a maioria das pessoas o "talvez haja um
Deus" torna-se em "eu acredito que pode haver
um Deus" e, para muitos, isso se torna em
"Acredito que provavelmente existe um Deus, lá
fora, em algum lugar".
• À medida que você continua a comunicar a
presença de Deus em sua vida, através do que
você diz e faz, eles começam a verificar que você
não apenas parece saber sobre Deus, mas sim
que parece conhecê-lo pessoalmente. Isso
prepara o terreno para o próximo passo.

8 – Deus Pode Ser Conhecido?
• A possibilidade de que possa haver um Deus se
torna pessoal.
• Este não é um jogo intelectual: agora envolve
risco real. E se eu me permito imaginar, começo a
ter esperanças? E se eu começar a esperar que
Deus possa ser conhecido? E se eu tentar fazer
coisas para encontrá-lo, e me arrisco a ficar
profundamente desapontado? E se no final das
contas, Deus não existe, ou eu não puder
encontrá-lo? Ou e se Ele se tornar vingativo e
desagradável depois de tudo isso?

Pausa Para Pensar e Orar.
• O Espírito Santo está trazendo à sua mente
pessoas a cada passo que estou lhes
mostrando? Se não, peça a Ele para fazer isso.

7 - Consciente de Jesus
• Até agora, o cristianismo parece irrelevante.
• Talvez a fé cristã tenha algo a oferecer.
• Eles precisam ouvir que Jesus pode oferecerlhes uma maneira de conhecer melhor a Deus.
• Ele nos acolhe com dúvidas, medos e
incertezas.

6 – Interessado em Jesus
• Não coloque o pé na água, pule!
• Coletando informações e descobrindo a
cultura cristã.
• Uma igreja animada para um estranho atrai ou
pode levar algum tempo para se acostumar.
• Nós temos que ajudá-los a acreditar que eles
se encaixam, que são bem-vindos.

5 – Experimentando o Amor de Deus
• Algo deve acontecer para entrar na
experiência deles, para fazê-los perceber que
há mais na fé cristã do que as atividades
externas. Há algo real no centro disso, algo
diferente, algo que eles ainda não tinham
experimentado e desejavam.

4 - Consciente dos Fatos Básicos
• Um verdadeiro Deus se tornou um ser humano
real para morrer em uma cruz real, fora de uma
cidade real no Oriente Médio. Pessoas reais,
como eu, o mataram de uma forma horrível.
• Eles precisam ouvir as palavras ditas por alguém
que acredita que elas sejam verdadeiras.
• Conte a eles "a velha, velha história". Você
conhece essa música? (letra no próximo slide)

Contai-me a Velha História
Contai-me a velha história Do grande Salvador De Cristo e Sua
glória De Cristo e Seu amor Com calma e com paciência Pois
quero penetrar À altura do mistério Que Deus nos pode amar
Contai-me a velha história Contai-me a velha história Contaime a velha história De Cristo e Seu amor Falai-me com doçura
Do amante Redentor
Falai com sentimento Pois sou um pecador Querendo consolarme Em tempos de aflição Sempre essa velha história Dizei do
coração
Se o brilho deste mundo Toldar do céu a luz Narrai a mesma
história Da graça de Jesus E quando, enfim, a glória Do mundo
além raiar Contai-me a velha história Que veio aqui salvar

3 - Consciente da Necessidade Pessoal
• Se alguém não sente sua necessidade pessoal
de um salvador, nunca chegará ao pé da cruz.
• Você é totalmente dependente do Espírito de
Deus trabalhando neste momento. Você pode
orar por eles, e pode dizer que eles precisam
de um salvador, mas, até que saibam que
precisam de um salvador, você não pode ir
adiante.

2 - Assegure as implicações do Evangelho
• O principal ponto a verificar é que eles
entendem o senhorio de Cristo. A mensagem
central do evangelho é: Jesus Cristo é o
Senhor, e se você der sua vida a Ele e se
submeter ao Seu Senhorio, Ele dará Sua vida a
você, salvará você e te guardará.
• A mensagem do evangelho é muito custosa.

1 - Você Deve Responder Pessoalmente
• Não faça o convite tão cedo. Deus está
trabalhando, então não pressione as pessoas.
• No entanto, não adie o convite.
• Você tem conversado com as pessoas por um
tempo, e é perfeitamente claro que elas
sabem o que fazer.

0 – Arrependimento e Fé
• Você pede a Jesus para salvá-lo porque você
tem fé que Ele é capaz de salvar. Você quer o
que Ele oferece, você acredita que Ele pode
supri-lo, e então você se volta para Ele.
• João 3:16

Mas Há Mais!
"O evangelismo tem efeito contrário ao
propósito de Deus para a igreja quando não está
acoplado ao discipulado.”
P. 137 "A Igreja Americana em Crise". David T. Olson

Perguntas Diagnósticas (A)
Estas são algumas perguntas possíveis para ajudar a
determinar onde uma pessoa está na escala revisada.
• Nenhum quadro de Deus (12)
• É possível que exista um Deus?
• Você acredita que Deus pode existir?
• Você tem certeza de que não há Deus?
• Experiência de vazio (11)
• Existe um propósito para o universo?
• A vida na Terra é puramente o resultado de processos
químicos?
• A raça humana tem um destino a cumprir?

Perguntas Diagnósticas (B)
• Estrutura de Deus (10)
• Você acha que pode estar errado se Deus existe?
• É possível que você esteja enganado em suas ideias
sobre Deus?
• Vaga consciência e crença em Deus (9)
• Você acha que provavelmente é um Deus?
• Você acha que Deus é uma pessoa?
• Você acha que Deus gosta de algumas coisas?
• Você acha que Deus fica bravo com algumas coisas?
• Você acha que Deus criou o universo?

Perguntas Diagnósticas (C)
Imaginando se Deus pode ser conhecido (8)
• Você acha que uma pessoa pode conhecer a Deus?
• Você espera que seja possível conhecer Deus?
• Você acredita que alguém no passado conheceu a Deus?
• Você pode nomear alguém que você acha que conhece a
Deus ou conhece a Deus?
Consciente de Jesus (7)
• Você sabe quem foi Jesus Cristo?
• Você acha que Jesus era uma pessoa histórica?
• Você pode diz o nome de um cristão que tenha mostrado
algo do amor de Deus?

Perguntas Diagnósticas (D)
Interessado (a) em Jesus (6)
• Você acha que a vida de Jesus tem alguma
coisa para nos mostrar ou ensinar hoje?
• Você acha que a Bíblia pode ter algo útil para
dizer às pessoas hoje?
Experiência de amor cristão (5)
• Você conheceu um cristão que lhe mostrou
algo do amor de Deus?

Perguntas Diagnósticas (E)
Consciente dos fatos básicos do evangelho (4)
• Você acha que Jesus era o Filho de Deus?
• Você acha que Jesus era Deus e escolheu se
tornar humano?
• Você acha que Jesus morreu para nos salvar dos
nossos pecados?
• Você acha que Jesus realmente morreu na cruz?
• Você acha que Jesus ressuscitou dos mortos?

Perguntas Diagnósticas (F)
Consciente da necessidade pessoal (3)
• Você acha que uma vida sem Deus tem falta
de algo importante?
• É importante para você desenvolver um
relacionamento pessoal com Deus?
• Você acredita que é responsável pelos
pecados que cometeu?
• Você sente necessidade do perdão de Deus
pelos seus pecados?

Perguntas Diagnósticas (G)
Assegure as implicações do evangelho (2)
• É possível se tornar um cristão e continuar a viver
como antes?
Desafiado em responder pessoalmente (1)
• Você sente a necessidade de comprometer sua
vida com Jesus?
Arrependimento e fé (0)

• Você quer entregar a sua vida a Jesus agora?

