Uma história de pescador
1)

Mat. 4.18-22

Mt. 4:18 - Evangelismo não é um ___________ (Col. 4:5)



Procure as…OPORTUNIDADES…, mas também crie as…OPORTUNIDADES
SEPARE…um tempo, um dia, uma hora para evangelizar (2 Tim. 4:2)

2) Mt. 4:19 - Jesus tem que ser o… ______________ na sua vida.




Tenho que ser…SALVO…( 1 Cor. 15:3-4)
Somos os…EXEMPLO de salvação ( 1Tim. 1:16 )
ORAÇÃO…e…MEDITAÇÃO… são importantes ( 2 Tim. 2:15 )

3) Mt. 4:20 - Tenho que largar as minhas… ______________.


A rede é tudo aquilo que me…IMPEDE… de evangelizar ( 2 Tim. 2:4 )

As principais redes são:
Timidez e vergonha, diversos tipos de medo, falta de preparo bíblico, trabalho demais, passado sujo,
prioridades erradas, problemas com a auto-imagem, antigas amizades, família, estudo, etc.
 As minhas redes são:………………,…………………,……………………,.............................
………………,…………………,……………………,.............................………………,………

Os sete fatos da salvação – EM DESENHO
O método por desenho é um dos melhores pois é o top da comunicação moderna.
Obs. Não há uma forma fechada de seguir esse método, é como contar uma história do seu jeito. Não
precisa seguir exatamente as palavras, mas precisar ser bíblico, completo e claro na exposição.
Desenho Original

O que você deve dizer
A Bíblia diz que no princípio Deus criou todas as coisas.
Deus é Pai, Filho e Espírito Santo.

Deus criou o ser humano para amar, para ter um relacionamento de amor.
Deus criou o ser humano para comunicar com Ele e por isso deu extrema
inteligência.
Deus os criou macho e fêmea.
Base que pode ser explorada: Gênesis 1.27; Efésios 1.4
Deus é Todo poderoso. (Desenhe um raio)
Deus é Santo. (Desenhe umas auréolas)
Deus é Amor. (Desenhe um coração)
E por ser um Deus de amor Ele deu ao homem o livre arbítrio que é a capacidade de
poder tomar decisões.
(Escreva a Palavra Livre Arbítrio)
Mas por ser um Deus de amor, Ele não deu ao ser humano somente a capacidade de
tomar decisões, mas também a oportunidade.
Por isso Deus permitiu a presença de Satanás na terra. (Desenhe o símbolo de
Satanás e coloque um S, também faça uma linha separando os dois)
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Satanás então enganou o primeiro casal de que eles poderiam controlar a sua própria
vida.
E o primeiro casal escolheu o lado errado enganados por Satanás.
Obs. Coloque um x no casal e desenhe no outro lado e diga:
O PECADO NOS SEPARA DE DEUS!
Adão e Eva tiveram filhos e mais filhos, até chegar no dia de hoje, e desta pirâmide
humana nasceram EU e VC. (coloque nas ultimas bolinhas

A Bíblia fala que todos pecaram. Em Rom. 3:23 (Escreva a Referência) diz que
todos já nascem separados de Deus
pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus (Romanos 3:23)
O resultado do pecado é a morte.
E nós já nascemos no lado errado (aponta para as bolinhas da direita) no pecado, a
prova disso é que ninguém nos ensina a bater, a morder, etc. Já sabemos fazer isso
por natureza.

Rom. 3.23

Base que pode ser explorada: Romanos 3.23 ; 6.23

Mas o Amor de Deus é persistente, Ele não desistiu de nós!
Base que pode ser explorada: Jo. 3:16; Rm. 5:8
Deus em seu infinito amor, colocou em ação o seu plano maravilhoso: Deus veio
para a Terra na forma de Jesus. (Coloque JC em uma das bolinhas)
O próprio Deus veio ao mundo em forma de Jesus para reunir o homem a si
mesmo. É o que comemoramos no natal. (João 1.14)
Jesus é Deus, 100% homem e 100% Deus. (1 Tim.2:5)
O amor de Jesus é tão grande que Jesus para sempre vai ter um corpo humano.

Rom. 3.23

Base que pode ser explorada: João 1:14; I Tm. 2:5
Jesus aos 33 anos, morreu na cruz do calvário, para pagar a dívida do homem.
(Desenhe a cruz)
Ele morreu não pelos pecados dele, mas pelos nossos pecados, pelos pecados do
mundo inteiro.
Base que pode ser explorada: 1Cor.15.3; Rom.5.8
Ele podia fazer isso porque não tinha pecado, afinal não foi gerado de um homem,
se fosse não poderia ter morrido por nós.
Já que o homem jamais poderia se religar em Deus por suas próprias forças, Jesus
veio e aos 33 anos foi ao calvário pagar o preço necessário pelo nosso pecado. Ele é
o único que pode ligar o homem a Deus.
 (Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens: o homem Cristo
Jesus - 1 Timóteo 2.5)
Deixa eu explicar isso melhor: (aí você vai fazendo o desenho ao lado em outra parte
mais afastada do papel)
1- Faça três círculos concêntricos.
Escreva Espírito(E), Alma e Corpo
2- Faça um X no (E) e diga que ao pecar o homem ficou com o espírito morto
Faça uma tomada e explique que religião é a tentativa de religar o homem a
Deus.
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Jesus destruiu a morte quando ressuscitou dos mortos.
Base que pode ser explorada: Rom. 8:11; 1 Cor. 15.55;
Jesus abriu uma porta (Faça uma seta passando pela cruz) para nos podermos voltar
para o lado de Deus.
 Agora todo aquele que quiser pode voltar. (Desenhe carinhas que voltaram para o
lado certo)
Você pode voltar!
A partir da morte e ressureição de Jesus o ser humano pode voltar para o lado de
Jesus.
Mas, mesmo Jesus tendo pago o pecado de todo mundo, Ele não força você aceitar.
Você precisa querer. Afinal amor não força! Você não pode obrigar ninguém a amar
verdadeiramente. (Aqui você pode contar uma história sobre forçar alguém a
aceitar, ou obrigar alguém a se apaixonar, etc.)
 Se você não quiser aceita-lo como Senhor, não é obrigado, Deus respeita a sua
decisão.
 E como fazer para voltar para o lado de Deus? A resposta está em Romanos 10:9.
(Escreva a referência)
Se com o coração crer (nessa mensagem), e com a boca confessar que Jesus é o
Senhor... ( e diz: Eu quero isso para a minha vida! )
...Nesse momento Deus limpa o seu coração e a sua vida e você recebe a vida eterna.
É a decisão inversa da que o primeiro casal fez. Eles disseram: nós não vamos te
obedecer. Você deve dizer: Eu vou te obedecer. Eu quero Deus em minha vida como
o meu Senhor.
Eu recebo o Espírito de Deus quando eu creio nos fatos, e entrego minha vida a
Jesus para ser meu Senhor.
Base que pode ser explorada: João 1:12; Rm. 10:9-10
Quando você diz que quer fazer Jesus o Senhor da sua vida, a Bíblia diz que o
Espírito de Jesus vem e entra em você, junto com o seu espírito. (desenhe ES ou faça
uma Cruz em cima do E) O Espírito de Deus vivifica, dá nova vida ao seu espírito
que estava afastado de Deus. O seu espírito fica ligado de novo.
Ao invés de uma religião que tenta ligar o homem na energia de Deus, a “própria
turbina de Itaipú, o próprio reator de Angra dos Reis” vem se ligar em você.
Se fizer essa decisão você agora tem vida eterna!
Sua vida sem ter Deus em você é como um celular. (desenhe um celular) . Que depois
de ter sido carregado e sai da tomada já tem um momento certo em que desligará por
falta de energia. (pode falar sobre o inconveniente de ficar sem celular no momento
mais importante do dia) Agora imagina se você conseguisse reduzir Angra do Reis
a um micro-chip? Seu celular jamais acabaria a bateria.
Assim também é quem pede para Jesus ser o seu Senhor, recebe o próprio Deus e
assim tem a vida eterna, não desliga mais para sempre. Por que agora você tem a
fonte de vida e de energia eterna dentro de você. (Nele, quando vocês ouviram e
creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com
o Espírito Santo da promessa (Efésios 1:13))
Juntamente com isso você se torna filho de Deus, é adotado como filho, e recebe
junto com o Espírito Santo diversos presentes, como disciplina, amor, etc. (aos que
o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos
de Deus, (João 1:12))

?

 (Desenhe uma interrogação)
Optativo: (Me diz uma coisa, você já tomou essa decisão em sua vida alguma vez?
Se a pessoa responder sim, pergunte se ela morrer naquele momento para onde ela
vai, se não responder que é para o céu com Jesus é porque tem algo errado na sua
fé, explore. Se for um sim convincente, agradeça. Se a reposta for não, então siga)
Você entendeu? Gostaria de fazer essa decisão?

As lições de Samaria.
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2 Reis 6.24-29 // 7.3-9

1) 2 Reis 7.3 – Deus escolheu homens ............................para falar do seu amor.





A lepra representava o ..................
Não espere ser santo para evangelizar, pois já é. (1Cor.1.2)
Não permita que o pecado impeça você de evangelizar. (1João 1.9 – Romanos 5.20)

2) 2Reis 7.4 - As .......................... não podem nos impedir de evangelizar





Em João 16.33, Jesus nos ensina que vamos passar por aflições.
As aflições fazem com que nos aproximemos mais de Deus. (Tiago 1.12)
Não espere ficar tudo bem para evangelizar.

3) 2 Reis 7.5-7 – Deus ............................... na nossa frente




Deus age milagrosamente para ganhar almas.
Não existe acaso ou coincidência, sorte ou azar. Existe oportunidade.

4) 2 Reis 7.8 – Quem acha o reino de Deus, acha um grande ......................





Ganhamos vida eterna e vida em abundância.
Ganhamos uma nova família.
Ganhamos muito mais do que possamos imaginar.

5) 2 Reis 7.9 – Precisamos ........................ o tesouro da salvação






Não podemos nos acomodar.
Precisamos ter o sentido de urgência. Temos boas notícias hoje! Lembre-se dos que
precisam.

Não importa sua condição, Deus quer que você faça a sua parte imediatamente.
1.
Sublinhe em sua Bíblia: Nós não estamos agindo bem.

Haverá castigo para aqueles que não estiverem falando as boas novas.

se for um crente verdadeiro, Deus vai mexer com você até você
compreender e fazer o que é certo.
Não evangelizar pode ser prova de ausência de vida. (árvore sem frutos)

VOCÊ ESTÁ AGINDO CERTO?
Você sabe contar a grande história do amor de Deus?



Tarefa da Semana
Treinar falar os sete fatos da salvação em desenho, sozinho ou para alguém – cinco vezes na
semana, usando os versículos memorizados.

