
INTRODUÇÃO:

Hoje vamos para o terceiro passo da série e aprenderemos sobre como levar a pessoa a uma decisão  de receber a Cristo 
em seu coração. 

TERCEIRO PASSO: Como obter resposta

1. Convide a pessoa a tomar uma decisão 
Agora chegamos à fase em que sua ação exige uma resposta. Não tenha medo deste passo! Apenas pergunte: “Você quer 
se consertar com Deus nesse momento?”. 
“Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo 
lhes suplicamos: Reconciliem-se com Deus.” (2 Coríntios 5:20) 
No final de uma conversa sempre deve haver uma resposta. Desafie a pessoa com que você está conversando a tomar 
uma decisão. Muitos cristãos hesitam demais nesse momento. Se a pessoa estiver sendo sincera, ela tomará uma decisão. 

2. Explique os requisitos e depois a convide para seguir a Jesus: 
1. Você crê que Jesus morreu na cruz por seus pecados? — “Sim. (Mesmo que digam não a princípio, a fé pode 
crescer à medida que ouçam você.) 
2. Crê que Jesus ressuscitou dos mortos? — “Sim”. (A fé não é um sentimento; ela começa com uma decisão.) 
3. Deseja receber Jesus em seu coração neste momento? (Não diga mais nada. Espere a resposta.) 
— “Sim”. 
Não hesite em orar pela pessoa. Nada mais precisa ser dito. Não queremos forçar nem manipular ninguém, mas não 
estamos falando sobre entrar para um clube — é questão de vida ou morte! 

3. Peça para a pessoa orar com você 
Agora, peça que a pessoa repita sua oração em voz alta. Peça para ela fechar os olhos e comece a orar em alto e bom som 
dessa maneira: 
“Senhor Jesus, creio que Você é o Filho de Deus. Creio que o Senhor morreu por meus pecados. Por favor, perdoe-me e entre em 
meu coração. Creio que o Senhor ressuscitou dos mortos e que hoje vive. Eu o aceito como meu Senhor e Salvador. Eu o seguirei 
pelo resto da vida. Amém.” 

4. Pergunte se ela sabe o que acabou de fazer 
Esse é o momento para você confirmar a decisão. É crucial colocar essa decisão em solo firme. Estamos falando dos poucos 
minutos após alguém ter aceitado a Cristo. Confirme que a pessoa percebeu o que essa decisão significa perguntando: 
Você entende o que acabou de fazer? Você foi sincero? 
O que você vai fazer se seus amigos ou parentes fizerem piada ou disserem que você está louco? 

5. Explique ao novo convertido os quatro pontos mais importantes da vida cristã: 

1. Oração - Fale com Deus e construa um relacionamento com Jesus. 
2. Bíblia - Leia a Palavra de Deus, para aprender mais sobre ele e seus caminhos. 
3. Igreja - Conheça outros cristãos e faça amizade com eles. 
4. Missão - Compartilhe com outras pessoas o evangelho e as experiências que você teve. 

CONCLUSÃO

Após compartilharmos a mensagem de Jesus de forma simples e direta, sempre devemos permitir que o nosso ouvinte 
tome uma decisão. Não devemos deixar para depois, nem fugir do momento mais importante: permitir que ele faça uma 
oração de entrega de sua vida a Cristo. 

DESAFIOS:

1. Ore no final da reunião pelas pessoas com as quais conversarão e que convidarão para o evento planejado. Ninguém 
ganha vidas para Jesus sem oração. 

2. Reforce o convite para a sua célula para participar da vigília de oração na sexta-feira, dia 29 de Maio. Será na IBC2, de 
20 às 24 horas.

3. Repasse os últimos detalhes da atividade que desenvolverão no sábado dia 30 de Maio. Distribua bem as responsabilidade 
e certifique-se que a maioria irá participar do evento.
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