
CAMINHO DA SALVAÇÃO 

 

Primeiramente seja eficaz, não discuta.  Perguntas de transição:  

1ª - Qual a sua maior necessidade hoje? Elogie a resposta não ria, não torça 

o nariz, mas valorize; 

2ª - Em sua opinião o que uma precisa fazer entrar no céu? Elogie a 

resposta não ria, não torça o nariz, mas valorize; 

3ª - Posso te mostrar o que a Bíblia diz a respeito deste assunto? 

1) Todo homem é pecador: 

a) Eclesiastes 7.20:  

b) Romanos  3.10-13:  

 

2) A conseqüência de sermos pecadores? 

a) Impede de termos relacionamento com Deus? Isaias 53.4-6:  

b) Provoca total separação entre nós e Deus: Romanos 3.23 

c) Provoca a morte: Romanos 6.23 (a) 

4ª – De que maneira poderíamos nos limpar desta sujeira que é o pecado? 

3) A Inutilidade da ação humana em relação ao pecado: 

a) Não sai com sabão: Jeremias 2.22 

b) Dinheiro não paga: Salmo 49.7-8 

c) Fazer boas obras não tira: Gálatas 2.16 

d) Freqüentar uma religião não tira: Hebreus 10.11 

5ª - Em sua opinião do jeito que você esta vivendo, Deus sendo puro e 

limpo deixaria você entrar na presença dele? Posso mostrar a solução que 

a Bíblia apresenta? 

a) Deus enviou Jesus para que o castigo do pecado caísse sobre Ele: 

Isaias 53.4-6; I Cor 15.3 e 4 

b) Não há no céu ou na terra outro que possa salvar: Atos 4.12 



c) Somente em Jesus temos a vida e o livramento da morte eterna: 

João 3.16 e Romanos 6.23(b) 

6ª - A Bíblia diz que temos uma grande necessidade. Posso lhe mostrar 

qual é? 

a) Jesus é o único que possibilita “PERDÃO”: Efésios 1.7 e                        

I Coríntios 15.3-4 

b) PERDÃO promove a retirada de pecados: Atos 2.38 

c) PERDÃO de Jesus nos une novamente a Deus: Hebreus 9.15 

7ª – Você gostaria de ter uma vida completa e feliz? Posso te mostrar o 

que Bíblia diz sobre esta vida? 

a) Romanos 10.9 

b) João 5.24 

c) João 6.40 

Comigo também foi assim .......... 

Agora confeccione seu testemunho pessoal em três parágrafos, use o 

motivo que realmente re levou a compreender o plano de salvação de Deus. 

Não ultrapasse 3 minutos e não use vocabulário de  igreja. Lembre-se de 

ser sincero e vá direto ao ponto. Se você não consegue se lembrar de como 

Deus se encontrou com você, me procure e estaremos orando e buscando 

juntos. 

Ore com ele assim: 

“Senhor Deus, entendi que sou pecador, estou separado de ti e que esta 

vida que tenho levado não deixara que eu entre no céu. Compreendi que 

Jesus, mesmo sendo Deus como o senhor, se fez homem e pagou o preço 

pelo meu pecado , naquela cruz. Deus eu acredito que Jesus ressuscitou e 

pode agora perdoar os menus pecados, portanto perdoa, Deus, os meus 

pecados e me ajuda  me libertar desta vida das ruas e das drogas. Eu creio 

que somente o Senhor pode me limpar. Em nome de Jesus amém”. 


