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ENCONTRO 1 

 

Orientação sobre  

O Treinamento 

 

 

 

 

 

Encontro 1, no1: Orientação 
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SIGNIFICADOS DE FÉ 

• Crer em Jesus Cristo 

• Um relacionamento com 

Deus por meio de Jesus 

• Vida na dimensão espiritual 

• Confiança em Cristo para 

tomar o controle de sua vida 

   Encontro 1, no2: Orientação 



 

 

3

3

SIGNIFICADOS DE FÉ 

• Crer em Deus e sua palavra 

e fazer o que Ele diz, 

mesmo quando você não 

compreende todas as 

implicações. 

• Uma jornada que começa 

quando você aceita Jesus e 

que continua até que O veja 

face a face no céu.  

     Encontro 1, no 3: Orientação 



 

 

4

4

CARACTERÍSTICAS 

DE PESSOAS DE FÉ 

• Pessoas de fé acreditam plenamente 

na palavra de Deus. Nossa jornada de 

fé nos mostra momentos em que 

somos guiados por Deus a lugares 

onde nunca estivemos e a pessoas 

que nunca vimos. 

• Pessoas de fé crêem nas promessas 

de Deus. Nossa jornada de fé é 

preenchida com uma consciência 

crescente de Suas promessas. 

     Encontro 1, no 4: Orientação 
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CARACTERÍSTICAS 

DE PESSOAS DE FÉ 

• Pessoas de fé fazem de si mesmas 

pessoas disponíveis para Deus. Nossa 

jornada de fé é cheia de momentos em 

que Deus pergunta: “A quem enviarei, e 

quem irá por nós?” (Is 6.8). 

• Pessoas de fé permitem a si mesmas 

serem usadas de maneiras 

extraordinárias. Nós somos unidos 

como um grupo de crentes bem 

comuns, em circunstâncias bem 

comuns. Em nossa jornada de fé, Deus 

está nos dizendo: “Venha, siga-me”.  

 

     Encontro 1, no 5: Orientação 
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Escola Bíblica Dominical e 

Evangelismo Trabalham Juntos 

Em nossa Escola Bíblica Dominical: 

• os crentes se reúnem para estudar a Bíblia, 

orar, e ter comunhão; 

• os não crentes podem (e insistimos nisso) se 

unir à Escola Bíblica Dominical; 

• os membros alcançam pessoas e estão 

envolvidos em evangelismo; 

• cada pessoa descoberta “pertence” a uma 

classe, departamento ou grupo de estudo 

bíblico específico;  

• os recursos de estudos bíblicos ajudam os 

crentes a crescerem e encorajarem os não-

crentes a ouvirem e aceitarem o chamado de 

Cristo em suas vidas. 

     Encontro 1, no 6: Orientação 
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ESBOÇO DE VISITA  

A PONTE da Fé 

Preparação 

APRESENTAÇÃO da EQUIPE 

INTERESSE/Quebra gelo 

ENVOLVIMENTO 

INDAGAÇÃO 

 

     Encontro 1, no 7: Orientação 
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ESBOÇO DE VISITA  

Apresentação 

 

P (PERDÃO) 

O (OPORTUNIDADE) 

N (NUNCA) 

T (TORNAR) 

E (ETERNIDADE) 

 

     Encontro 1, no 8: Orientação 
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ESBOÇO DE VISITA 

Apelo 

 

PERGUNTAR 

CONVIDAR 

CONFIRMAR 

 

 

     Encontro 1, no 9: Orientação 
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NOSSO PROGRAMA  

De ____________(data) a _____________ (data) 

 

O Momento da Equipe começa: ______________         

                                 (data/hora) 

(Atividades de Verificação) 

 

 
O Momento de Ensino Começa: _______________ 

                                 (data/hora) 

(Atividades de aula OUÇA,  

VEJA, DIGA, ESTUDE) 

 

O Momento de Visitação começa: 

_________________ 

(data/hora) 
 

(FAÇA através das visitas) 

     Encontro 1, no 10: Orientação 
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NOSSO PROGRAMA  

O Momento de Celebração  

começa: _______________ 

                 (data/hora) 

(COMPARTILHE através de relatos) 

 

Conclusão do Treinamento de  

PONTE da Fé: ____________________  

(data) 

 

O Festival de PONTE da Fé:  

_______________ 

 (data/hora) 

 

     Encontro 1, no 11: Orientação 
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CARACTERÍSTICAS 

DO MANUAL 

• O material marcado pelo logotipo    

(  ) indica o novo material a ser 

memorizado no Esboço de Visita 

PONTE da Fé. 

• Sugestões de PONTE da Fé são 

artigos que aumentam suas 

habilidades ou entendimento em um 

aspecto selecionado do 

treinamento PONTE da Fé. 

(Encontro 1, p.17)  

      Encontro 1, no 12: Orientação 
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CARACTERÍSTICAS 

DO MANUAL 

• Tarefas Para Estudo em Casa 

reforçam o conteúdo de uma 

semana e preparam você para o 

encontro da semana seguinte. 

•  A seção Sua Jornada de Fé lhe 

ajuda a realçar seu crescimento 

espiritual por meio de PONTE da Fé. 

• As páginas do Suplemento do Líder 

ajudam o líder de sua equipe a guiá-

lo na PONTE da Fé. 

     Encontro 1, no 13: Orientação 
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TESTEMUNHO DA 

ESCOLA BÍBLICA 

DOMINICAL 

• Conte os benefícios gerais 

da Escola Bíblica 

Dominical. 

• Conte uma experiência 

pessoal atual. 

 

     Encontro 1, no 14: Orientação 
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BENEFÍCIOS DO 

TESTEMUNHO DA EBD 

• Amigos / Apoio 

• Ajuda em tempo de 

necessidade 

• Oportunidades de aprender e 

aplicar a Palavra de Deus 

• Crescimento como Cristão 

• Outros bênçãos que você 

tem recebido 

     Encontro 1, no 15: Orientação 
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AGENDA DO  

MOMENTO DA EQUIPE 

O líder de sua equipe dirige este momento 

importante, verificando o trabalho de 

memorização, revendo encontros anteriores 

e tarefas realizadas, respondendo perguntas 

e dando direção para fortalecer as visitas 

nos lares. 

Agenda Típica: 

� Esboço de Visita PONTE DA FÉ 

� Testemunho da Escola Bíblica Dominical 

� Outras Tarefas para Estudo em Casa 

� Relatório sobre o Encontro  

� Ajuda melhorar o resultado das visitas 

 (Pode ser usado a cada semana durante o Momento da Equipe) 

Encontro 2, no 1: Preparando 
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Preparação 

APRESENTAÇÃO da EQUIPE 

• Apresentar-se e dizer de que 
igreja vem. 

• Certifique-se de que você 

sabe o nome completo da 

pessoa com quem você está 

falando. 

• Apresente as outras pessoas 
visitando com você. 

• Esclareça o que originou a 
visita. 

    Encontro 2, no 2: Preparando 
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Preparação 

INTERESSES / QUEBRA-GELO 

• Faça perguntas simples e 

diretas.  

• Ouça atentamente enquanto 

as pessoas falam. 

• Sempre que possível, chame 

as pessoas pelos seus 

primeiros nomes. 

 

     Encontro 2, no 3: Preparando 
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ENVOLIVMENTO 
 

• Pergunte a cada pessoa sobre 

sua formação religiosa. 

• Preste atenção às dicas que 

revelem a condição espiritual da 

pessoa. 

• Indique o nosso propósito como 

uma igreja/ classe da EBD.  

• Discuta brevemente os 

ministérios de nossa igreja / 

EBD. 

• Partilhe um breve testemunho 

evangelístico. 

      Encontro 2, no 4: Preparando 
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Preparação 

INDAGAÇÃO 

• Faça a Pergunta-Chave. 

• Faça a transição pedindo 

permissão para compartilhar 

como a Bíblia responde a 

essa pergunta. 

 

 

     Encontro 2, no 5: Preparando 
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PERGUNTA CHAVE 

Em sua opinião pessoal, o que uma pessoal 

precisa fazer para ir para o céu? 

A RESPOSTA DELE,  A NOSSA RÉPLICA 
 

POSSÍVEL RESPOSTA POSSÍVEL RÉPLICA 

Se uma pessoa der uma  Afirme que é a  

resposta de fé            resposta correta; 

       celebre e pergunte 

       como 

 

Se uma pessoa der uma  Com sensibilidade 

resposta de obras  peça permissão para 

compartilhar como a  

a Bíblia responde a 

esta pergunta 

 

      Encontro 2, no 6a: Preparando 
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PERGUNTA CHAVE 

Em sua opinião pessoal, o que uma pessoal 

precisa fazer para ir para o céu? 

A RESPOSTA DELE,  A NOSSA RÉPLICA 
 

POSSÍVEL RESPOSTA POSSÍVEL RÉPLICA 

Se uma pessoa der uma  Peça esclarecimento 

resposta vaga    /mais explicações 

 

Se uma pessoa disser   Peça esclarecimento 

que não tem opinião  --- e peça permissão 

para compartilhar 

como a Bíblia 

 responde à Pergunta 

  Chave 

 Encontro 2, no 6b: Preparando 
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DESENVOLVENDO UM 

TESTEMUNHO CONCISO 

• Quando você desenvolver seu testemunho de 

conversão, tente usar palavras que pessoas não- 

salvas compreendem.  

• Dê exemplos específicos.  

• Evite  palavras “ de igreja ”. 

Esboço do Testemunho EvangelísticoEsboço do Testemunho EvangelísticoEsboço do Testemunho EvangelísticoEsboço do Testemunho Evangelístico    

• Experiência antes da conversão. 

• Experiência de conversão. (Diga: “Eu tive uma 

experiência transformadora na minha vida.”) 

• Bençãos recentes da Conversão. 

    Encontro 3, no 1: Desenvolvendo 
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EXPERIÊNCIA ANTES 

DA CONVERSÃO 

• Selecione um tempo de sua vida que 

ilustra como era não ter convicção do 

céu.  

• Seja o mais específico possível.  

• Esta parte de seu testemunho não deve 

ultrapassar um minuto. 

PENSE SOBRE sua experiência antes da 

conversão. 

    Encontro 3, no 2: Desenvolvendo 
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EXPERIÊNCIA DE CONVERSÃO 

 

• Cristo mudou nossas vidas de modos 

específicos. 

• Use a frase: “ Eu tive uma experiência 

transformadora na minha vida”  para 

descrever um momento específico no 

tempo. 

• Logo você estará fazendo a Pergunta-

Chave, e você não quer entregar a 

“resposta” com seu testemunho. 

• Nossa tendência é “contar tudo.” 

 

    Encontro 3, no 3: Desenvolvendo 
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EXPERIÊNCIA DE CONVERSÃO 

 

• Agora você quer apenas “estimular-lhe  

o apetite” deles. 

 

• Esta parte do testemunho não deve 

exceder um minuto. 

 

• PENSE SOBRE SUA EXPERIÊNCIA  

DE CONVERSÃO 

(EU TIVE UMA EXPERIENCIA 

TRANSFORMADORA NA MINHA VIDA) 

 

                               Encontro 3, no 4: Desenvolvendo 



 

 

27

27

BENÇÃOS RECEBIDAS  

APÓS MINHA CONVERSÃO 

 

• Agora compartilhe algumas afirmações e 

eventos recentes que reflitam a fidelidade 

de Deus para você.  

• Com isto, você está partilhando evidências 

de sua convicção do céu. 

• Esta parte de seu testemunho não deve 

exceder um minuto. 

PENSE SOBRE BENEFÍCIOS RECENTES DE 

SUA CONVERSÃO 

     Encontro 3, no 5: Desenvolvendo 



 

 

28

28

Como Fazer uma Visita de  

Edificação da Escola Bíblica 

• Passo 1. Se você não conhecer bem a 

pessoa, apresente-se e sua equipe.  

• Passo 2. Este deve ser um momento 

relaxado e confortável de conversação 

amigável.  

• Passo 3. Quando parecer apropriado, o  

líder de sua equipe vai chamar a atenção  

para o propósito da visita. 

• Passo 4. Conclua a visita. 

 Encontro 4, no 1: Fazendo uma Visita de Edificação 
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AUSENTES 

• Em tal visita, dirija o assunto à 

ausência da pessoa de uma maneira 

positiva. 

 

• Se alguma coisa negativa for expressa, 

agradeça a pessoa por ser sincera e 

honesta. 

 

• Diga (então faça) que você irá fazer o 

que puder para resolver o problema. 

 

• Encerre com encorajamento para 

comparecer no domingo. 

            Encontro 4, no 2: Fazendo uma Visita de Edificação 



 

 

30

30

NÃO FREQUENTADORES 

 

• Você vai querer compartilhar uma 

benção pessoal  recebida no momento 

do estudo bíblico. 

 

• Esteja preparado para possíveis 

comentários negativos, que 

geralmente indicam por que a pessoa 

não vai à EBD.  Ouça com educação, 

mas não concorde com críticas. 

 

 

 

Encontro 4, no 3: Fazendo uma Visita de Edificação 
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MEMBROS COM NECESSIDADES 

DE MINISTRAÇÃO 

• Peça informações específicas se forem 

necessários.  

 

• Se parecer apropriado, dirija um momento 

especial de oração. 

 

• Identifique qualquer atitude que a classe 

possa tomar. 

 

• OBS: Em todas as visitas de edificação 

esteja alerta para a possibilidade de 

apresentar o evangelho. Tal 

compartilhamento precisa estar sensível à 

direção do Espírito Santo. 

            Encontro 4, no 4: Fazendo uma Visita de Edificação 
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RESUMINDO A  

APRESENTAÇÃO DO EVANGELHO 

 

INDAGAÇÃO 

Pergunta Chave: Em sua opinião pessoal, o 

que uma pessoa precisa fazer para ir para o 

céu? 

Possíveis respostas:  Fé,  obras,    

resposta vaga,  sem opinião. 

 

Frase de Transição: Posso lhe mostrar o que 

a Bíblia ensina sobre isso?  Esta pergunta 

pode ser respondida utilizando um acróstico 

com a palavra: 

P-O-N-T-E    

 (separe e mostre nos dedos) 

     Encontro 5, no 1: Visão Geral 
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P de 

PERDÃO  

 

 

Nós não podemos entrar o céu 

sem o perdão de Deus. 

 

“em quem [Jesus] temos a 

redenção pelo seu sangue, a 

remissão dos nossos pecados” – 

Efésios 1.7a 

 

Use também no Encontro 6          Encontro 5, no 2: Visão Geral 
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O de  

OPORTUNIDADEOPORTUNIDADEOPORTUNIDADEOPORTUNIDADE    

Todos têm a mesma 

OPORTUNIDADE DE PERDÃO. 

“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.” – João 3.16 

Use também no Enc. 7    Encontro 5, no 3: Visão Geral 
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MAS NÃO É AUTOMATICAMENTE 

DE TODOS 

 

“Nem todo o que me diz:  Senhor, 

Senhor!  entrará no reino dos 

céus”  

– Mateus 7.21a 

 

Use também no Enc. 7              Encontro 5, no 4: Visão Geral 
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N de 

NUNCA 

 

 

 

 

Deus nunca vai permitir  

Que o pecado entre no céu. 

 

DEUS É ----  

• AMOR 

   João 3.16  

Use também no Enc. 8    Enc. 5, no 5: Visão Geral 
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DEUS É ----  

 

 

• JUSTIÇA 

 

“Porque Deus há de trazer a 

juízo toda obra...”  

– Eclesiastes 12.14 

 

 

 

Use também no Enc. 8         Enc. 5, no 6: Visão Geral 
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O HOMEM É:  PECADOR 

“Porque todos pecaram e 

destituídos estão da  

glória de Deus” 

- Romanos 3.23 

Pergunta de Transição: Mas como 

uma pessoa pecadora pode entrar 

no céu, onde Deus não permite 

que entre o pecado? 

Use também no Enc. 8      Enc. 5, no 7: Visão Geral 
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T de 

TORNAR 

 

Pergunta: O que você entende por 

TORNAR ou TORNAR ATRÁS? 

(mudar a direção) 

 

 

 

TORNAR significa arrepender-se. 
 

 

 

 

 

 

 
Use também no Enc. 9         Enc. 5, no 8: Visão Geral 
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TORNAR  ou  VOLTAR ATRÁS 

de  algo – 

do pecado e de si mesmo 

 

 

 

“se não vos arrependerdes, todos 

de igual modo perecereis.”  

- Lucas 13.3b 

 

 

 

Use também no Enc. 9       Enc. 5, no 9: Visão Geral 
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TORNAR  ou  VOLTAR ATRÁS 

para alguém: 

confiar somente em Cristo  

 

(A Bíblia nos diz que) “Cristo 

morreu por nossos pecados, 

segundo as Escrituras; que foi 

sepultado; que foi ressuscitado ao 

terceiro dia, segundo as 

Escrituras;” 

- 1 Coríntios 15.3b-4. 

 

Use também no Enc. 9      Enc. 5, no 10: Visão Geral 
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“Porque, se com a tua boca 

confessares a Jesus como 

Senhor, e em teu coração creres 

que Deus o ressuscitou dentre os 

mortos, serás salvo” 

- Romanos 10.9 

 

 

 

Use também no Enc. 9       Enc. 5, no 11: Visão Geral 
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E de  

ETERNIDADE 

Eternidade significa a vida 

eterna no céu. 

A vida eterna começa AQUI 

“eu vim para que tenham via, e a 

tenham em abundância”  

-- João 10.10b 

Use também no Enc. 10    Enc. 5, no 12: Visão Geral 
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A vida eterna prossegue 

DEPOIS DA MORTE 

 

“E se eu for e vos preparar lugar, 

virei outra vez, e vos tomarei para 

mim mesmo, para que onde eu 

estiver estejais vós também” 

-- João 14.3 

 

Use também no Enc. 10    Enco. 5, no 13: Visão Geral 
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COMO …… 

uma pessoa pode ter o perdão  

de Deus, o céu e a vida eterna,  

e Jesus como Salvador  

pessoal e Senhor? 

 

Explique usando o folheto   

A PONTE da Fé  (Jesus: Perdoa  

e Orienta – NEle Tenho 

Esperança); Romanos 10.9 

Use também no Enc. 10     Enc. 5, no 14: Visão Geral 
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Verdades sobre o 

Perdão de Deus 

Pense sobre as importantes verdades 

bíblicas que você está propagando sobre 

o perdão de Deus: 

 

• O perdão não é baseado no que nós 

temos feito, o quanto somos bons, ou 

o quanto somos sinceros. 

    Encontro 6, no 1: P de Perdão 



 

 

47

47

• O perdão é baseado no sacrifíco que 

Jesus Cristo fez pelos nossos 

pecados quando Ele morreu na cruz. 

• É pelo Seu sangue, e só pelo Seu 

sangue que nós podemos ser 

perdoados. 

• É através dEle que uma pessoa pode 

conhecer a alegria de ser perdoada. 

 

Nós não podemos ter a vida eterna e céu 

sem o perdão de Deus. 

    Encontro 6, no 2: P de Perdão 
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Sozinhos, a Eternidade  

É Impossível 

Por quê?  Por causa de quem Ele é  

e de quem nós somos. 

 

Cada atributo que é santo e bom pode 

ser usado para descrever Deus. 

 

Nós não podemos ter um relacionamento 

com Deus por nossos próprios esforços. 

     Encontro 8, no 1: N de Nunca 
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O pecado é parte de nossa natureza 

rebelde.  

 

O pecado nos afasta de Deus.  

 

As conseqüências do pecado devem 

ser pagas.  A palavra perecer, em 

João 3.16, aponta para a seriedade 

do pecado para Deus e a nossa 

situação difícil diante dEle. 

 Encontro 8, no 2: N de Nunca 



 

 

50

50

 

Tornar Atrás de,  

Tornar Atrás para 

• Isaías 45.20-22a estabelece um grande 

contraste entre os ídolos e o Deus 

verdadeiro.  

• Isaías 55.7 pinta um quadro vívido de 

tornar atrás de injustiça e tornar atrás 

para o Senhor  para alcançar misericórdia 

e perdão. 

• Ezequiel 33.10-11 indica que Deus não 

tem prazer  na morte do ímpio. 

     Encontro 9, no 1: Tornar 
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• Atos 3.19 deixa claro o que nós temos que 

fazer: “Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, 

...” 

• 1 Pedro 3.10-11 encoraja as pessoas a 

deixarem o mal . 

• Em Lucas 15, Jesus deu um lindo quadro da 

compaixão de Deus – e da seriedade com que 

trata as pessoas que não têm um 

relacionamento de amor com ele. 

 

Nós devemos tornar atrás do pecado e de nós 

mesmos (arrepender-nos) e tornar para Cristo 

somente para sermos perdoados e receber o céu e 

a vida eterna.  

     Encontro 9, no 2: Tornar 
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BENÇÃOS DO CÉU AGORA 

• Comunhão com Deus 

• Paz, amor  e alegria 

• Bênçãos de Deus, que são nossas agora e 

para sempre 

• Ver situações e pessoas da perspectiva 

de Deus 

• Consciência de que Deus está no controle 

• Reconhecimento que nada pode nos 

separar do amor de Deus 

• Vida preenchida com esperança 

• Um novo modo de viver - pela fé 

  Encontro 10, no 1: Eternidade 
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BENÇÃOS DA VIDA 

ETERNA DEPOIS A MORTE 

• Comunhão eterna com Deus. 

•  Capacidade para ver mais 

claramente o plano perfeito de 

Deus 

• Vitória sobre o pecado e morte 

• Ser herdeiros da riqueza e glória 

de Deus 

     Encontro 10, no 2: Eternidade 
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BENÇÃOS DA VIDA 

ETERNA DEPOIS A MORTE 

• Conhecimento de que, por causa de Cristo nós 

viveremos na glória da presença de Deus para 

sempre. 

Aqueles que não aceitam Jesus como Salvador 

viverão para sempre separados de Deus. 

• Habilidade para ver claramente  

• Cumprimento de nossa esperança 

Neste ponto dê um explicação : uma pessoa 

pode ter o perdão e a vida eterna. 

    Encontro 10, no 3: Eternidade 

 



 

 

55

55

APELO 

PERGUNTAR * CONVIDAR * CONFIRMAR 

Perguntar sobre a: 

• Opinião da pessoa com relação à figura do 

folheto A PONTE DA FÉ ; 

• Compreensão da pessoa sobre o evangelho 

apresentado; 

• Disposição da pessoa em aceitar o perdão de 

Deus e a Salvação em Jesus Cristo, usando esta 

pergunta:  

“Compreendendo o que nós compartilhamos, você 

gostaria de receber este perdão, confiando em 

Cristo como seu Salvador e Senhor pessoal?” 

     Encontro 11, no 1: Apelo 
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CONVIDAR 

• Orar para aceitar  Cristo; 

• Orar por compromisso ou reconsagração  

(conforme apropriado); e 

• Convidar para juntar-se à Escola Bíblica. 

CONFIRMAR  

• Ore com a pessoa; 

• Compartilhe e reveja o folheto A PONTE 

da Fé; e 

• Compartilhe testemunhos ou versos 

usado antes na PONTE da Fé. 

    Encontro 11, no 2: Apelo 
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CONVIDE A ORAR 

• Levar a alguém a fazer uma oração de 

salvação torna-se uma expressão 

significativa da decisão daquela pessoa.  

• Torna-se mais significativo ajudá-las a 

repetir uma pequena oração, uma frase de 

cada vez:   

Oração de Salvação 

"Senhor Jesus, eu creio que tu morresste na 

cruz por meus pecados e que ressuscitaste 

dentre os mortos.  Agora eu peço que 

perdoes e salves minha vida.  Amém." 

     Encontro 11, no 3: Apelo 
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Mova-se naturalmente da Oração  

de Salvação para a  

 

ORAÇÃO DE COMPROMISSO 

"Senhor Jesus, obrigado por me salvares.  Eu 

 

não me envergonho de ti e quero reconhecer- 

 

te publicamente diante de minha família,  

 

amigos, e colegas de trabalho.  Também  

 

desejo me juntar a outros cristãos em uma  

 

igreja, logo que possível, em nome de Jesus;   

 

Amém." 

 

 

 

Encontro 11, no 4: Apelo 
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COMPROMISSOS DE  

UM NOVO CRENTE 

 

• Brevemente reveja  a Mensagem da 

Apresentação do Evangelho. 

• Ofereça oportunidade para assumir 

um compromisso 

-  Data/lugar da sua decisão por                          

Cristo 

       -  Matrícular-se na Escola Bíblica    

-  Oportunidade de apresentá-los à 

igreja 

• Providencie informações sobre 

crescimento como um novo cristão 

     Encontro 11, no 5: Apelo 
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PONTE da FÉ 

na Vida Diária 

• Você pode oferecer encorajamento  aos 

membros que precisam de comunhão 

cristã.  

 

• Você pode identificar pedidos e 

agradecimentos de oração.  

 

• Você atende à muitas necessidades de 

edificação simplesmente visitando uma 

pessoa durante uma crise.  

 

• Em muitas ocasiões você terá 

oportunidades de celebrar  com um 

membro em um momento especial da vida. 

    Encontro 13, no 1: Estilo de Vida 
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Algumas vezes você encontra um membro 

que escolhe não comparecer. Esta pessoa 

pode não ter um (crescente) relacionamento 

com Cristo.  

 

Você pode fazer acompanhamento de 

qualquer um que orou para receber a Cristo. 

 

Você está sempre procurando por 

oportunidades   para: 

• celebrar com outro cristão; 

• matricular alguém na Escola Bíblica  

• encorajar outros crentes em sua jornada 

de fé. 

 

 

 

Encontro 13, no 1b: Estilo de Vida 
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A IMPORTÂNCIA DE UM 

ESTILO DE VIDA DE TESTEMUNHO 

 

Como cristãos, nós devemos incorporar 

o que nós estamos aprendendo sobre fé 

e sobre o evangelho em nosso 

testemunho diário. 

 

Nós precisamos estar alerta para as 

oportunidades para testemunhar em 

nossa rotina diária. 

 

Nosso testemunho deve ser intencional, 

relacional, um estilo de vida. 

 

Encontro 13, no 2: Estilo de Vida 
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QUANDO UMA PESSOA DIZ: 

“Eu Já Fiz Isso” 

 

• Pode determinar a partir da resposta da 

pessoa à pergunta-chave se deve 

continuar compartilhando a apresentação 

do evangelho. 

• Algumas vezes a resposta da pessoa 

pode ser semelhante a “Eu já fiz isso”.  

Trate essa resposta como você trataria 

uma resposta vaga  à pergunta chave. 

• Se depois desta conversa, a pessoa 

indicar que já confiou em Cristo, 

celebrem juntos e apresente a idéia de 

fazer um compromisso público, se ainda 

não foi feito.  

   Encontro 14, no 1a: Dificuldades 
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QUANDO UMA PESSOA DIZ: 

 

“Eu não creio na Bíblia” 

 

• Se é determinado que mais 

informação é necessária antes que 

você possa continuar, você pode 

dizer: “__________________ , você 

gostaria de considerar a evidência da 

Bíblia?”. 

 

 

 

   Encontro 14, no 1b: Dificuldades 
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EVIDÊNCIAS  

DA BÍBLIA 

 

 

Se a pessoa se opuser dizendo “Que 

evidência?”, continue com breves 

explicações dos seguintes pontos: 

 

• Evidências científicas 

• Evidências dadas pela arqueologia 

• Evidência profética 

• Evidência pessoal 

 

 

   Encontro 14, no 2a: Dificuldades 
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COMO RESPONDER EM AMOR 

 

 

• Ore 

• Nunca discuta com a pessoa. 

• Ouça a objeção. 

• Responda em amor. 

• Atrase em alguns casos. 

• Em outros casos, responda agora. 

• Admita que você não sabe. 

 

 

 

 

    Encontro 14, no 2b: Dificuldades 
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OUTRAS DISTRAÇÕES  

PODEM ATRAPALHAR 

 

• Elas pedem um esforço de equipe. 

 

• Os membros da equipe precisam ver  a 

pessoa fazendo a apresentação do 

evangelho. 

 

• Você  pode ser uma interrupção para a 

pessoa que você está visitando. 

 

    Encontro 14, no 3: Dificuldades 
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PRINCÍPIOS GERAIS 
 

• Esteja preparado. 

• Lembre-se que você está no terreno de 

outra pessoa.  

• Tenha em mente que você representa 

Cristo e sua igreja.  

• Você pode descobrir necessidades. 

• Algumas vezes a solução pode ser 

encontrar um momento e lugar melhor. 

• Seja conciso. 

    Encontro 14, no 4: Dificuldades 
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PRÉ-ALISTAMENTO 

 

Ore para que Deus ponha no seu 

coração os nomes de duas pessoas 

em sua classe ou departamento da 

Escola Bíblica Dominical que possam 

ser futuros participantes na PONTE 

da Fé. 

 

“Nós precisamos falar com Deus 

sobre as pessoas antes de falarmos 

com as pessoas sobre Deus” 

 

 

    Encontro 15, no 1: Alistamento  



 

 

70

70

REALISTAMENTO USANDO NOSSO 

PROCESSO DE ALISTAMENTO 

 

Opções: 

• Líder de equipe 

• Assistente do Líder de Equipe 

• Participante 

 

Nós alistamos de nossa --- 

• Classe de Escola Bíblica  

• Departamento da Escola Bíblica  

• Divisão de faixa etária 

 

 

     Encontro 15, no 2: Alistamento 
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Instruções para o Impresso de Transparências 

 

Este documento contem 70 páginas matrizes para transparên-

cias.  Recomendamos que você imprima este documento em papel 

A4, colocando duas “páginas” em cada folha, de forma reduzida.  

Assim você terá que pagar a produção de somente 35 folhas de 

transparência.  Depois cortar as transparências pela metade.  No 

momento de projetar as páginas, coloque o retro-projetor mais longe 

da parede ou tela.   

 

Como imprimir duas “páginas” em cada folha:   

• Ir no no Menu para Imprimir documentos. 

• Apertar o botão Propriedades da impressora: 

>>  No submenu Layout, mudar a Orientação para Paisagem. 

>>  No submenu Cor, mudar para impresso com somente o 

cartucho de tinta preta. 

>>  Apertar OK para voltar. 

• De volta no Menu principal para Imprimir: 

>>  Mudar o Zoom ou Maginificação para 2 páginas por folha. 

>>  Proporcionar para Papel de tamanho A4. 

 

Antes de imprimir todas as 70 paginas, seria bom fazer um teste 

com somente páginas 1 a 2. 

 


