= ROTEIRO DE ABORDAGEM =
1 - ABORDAGEM
1- Você ouviria sobre a Palavra de Deus?
“Não tenho interesse/Estou com pressa”.
“OK. Não quero ser inconveniente. Mas eu poderia então,
em 30 segundos, deixar um versículo e uma pergunta?”

2- Hb 9.27: “Ao homem está ordenado morrer
uma só vez e depois disso enfrentar o juízo”.
Você estaria preparado hoje para passar por
este juízo e ter um final bom?... Por quê?
“Eu não acredito em Deus nem na Bíblia”.
(1) Leve a pessoa a trabalhar em hipótese: “Ok. Mas
vamos pensar o seguinte: se o que eu estiver falando for
verdade, você estaria preparado?”
(2) Tente abalar a sua convicção: “Então, em que você
acredita? Como você sabe que isso é a verdade? E se você
estiver errado? Você não acha que é perigoso demais você
apoiar a sua eternidade em uma simples especulação? A
Bíblia alerta: ‘Confie no Senhor de todo o seu coração e
não se apoie em seu próprio entendimento’ (Pv 3:5). A
Bíblia é a única fonte segura de revelação sobre quem é
Deus e sobre o que acontecerá com a sua alma depois da
morte. Lamento dizer, mas você está correndo um grave
risco ao se apoiar em meros palpites e especulações”.

2 – TESTE DE BONDADE
3 - Você se considera uma boa pessoa?
4 – Será que segundo os padrões de Deus você
seria considerado por Ele uma pessoa boa?
5 – Você já mentiu alguma vez na vida? ...Quem
mente é chamado de quê?
“Quem não é pecador?”
“Eu (o evangelista) também já pequei, assim como diz a
Bíblia: ‘Todos pecaram e estão destituídos da glória de
Deus’ (Rm 3.23). Não estou me colocando como superior a
você. Estou apenas tentando fazer você refletir sobre a
sua responsabilidade pessoal, pois cada um dará conta de
si mesmo perante Deus (Rm 14.12). Posso continuar?”

6 - Você já desonrou seus pais? (Ex.: agiu contra
a educação recebida ou escondido, desobedeceu).
7 - Você já usou o nome de Deus em vão? (Ex:
Usou o nome dele para expressar indignação).
8 - Jesus disse que quem cobiçar já cometeu
adultério em seu coração (Mt 5:28). Já fez isso?
9 - Nesses anos, você já roubou alguma coisa,
por menor que seja? (Ex.: pegou emprestado e
não devolveu; furou fila; pirataria).
10 - Você quebrou vários mandamentos. Se
morresse hoje, você acredita que Deus o
julgaria inocente ou culpado diante dos 10
mandamentos?

“Ainda assim serei inocente, pois sou bom”.
“A Bíblia diz: ‘Não há ninguém que faça o bem, não há
nem um sequer’ (Sl 14:3b). Não se iluda! Não há nada
valioso em você (riquezas ou bom comportamento) que
seja capaz de comprar a salvação da sua alma. A
Salvação é um presente de Deus para quem se arrepende
e crê em Jesus. ‘Pois vocês são salvos pela graça, por meio
da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; não por
obras, para que ninguém se glorie’ (Ef 2:8-9).

11 – Culpado, você mereceria um prêmio ou um
castigo?... Céu ou inferno?
“Deus não vai condenar ninguém”.
“Você acha que um juiz deixaria de punir um culpado só
porque é um juiz bom? Um juiz bom não deveria ser
também justo? Deus é amor, mas também é justo. A Bíblia
diz: ‘O Senhor não deixará impune o culpado’ (Naum 1.3).
Além disso, em nenhum lugar da Bíblia Deus se
compromete a ter misericórdia de um pecador que não se
arrepende. Deus diz: ‘Que o ímpio abandone o seu
caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se
ele para o Senhor, que terá misericórdia dele” (Is 55:7).

12 - Mas isso não preocupa você?
”Terei tempo para me arrepender depois”.
“A Bíblia diz: ‘Digo-vos que não sabeis o que acontecerá
amanhã. Porque, que é a vossa vida? É um vapor que
aparece por um pouco, e depois se desvanece’. (Tg 4:14).
Muitas pessoas que estão no inferno hoje possuíam algum
esquema para escapar a tempo da condenação, mas a
morte lhes veio rápido demais. Será que a sua estratégia é
realmente segura? A Bíblia adverte: ‘Se ouvirdes hoje a
voz de Deus, não endureçais os vossos corações’ (Hb 3:78). Não se arrisque. Arrependa-se e creia em Jesus agora.

3 – A BOA NOTÍCIA
13 - Você sabe o que Deus fez para que você
fosse perdoado e tivesse a vida eterna?
→ Jesus morreu para pagar o preço dos seus pecados.
“Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões,
foi esmagado por causa de nossas iniquidades; o castigo
que nos trouxe a paz estava sobre Ele (...); O Senhor fez
cair sobre Ele a iniquidade de todos nós” (Is 53:4-6).
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o
Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nEle crê
não pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo 3.16).
→ Jesus ressuscitou, triunfando sobre o pecado, sobre
Satanás e sobre a morte! A Bíblia diz que “Deus O exaltou
soberanamente, para que (...) toda língua confesse que
Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai” (Fp 2.911). Jesus Cristo é o Senhor.
Arrependa-se e creia em Jesus como Senhor Salvador.
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