
 

Manual Prático 
CAMINHO DA SALVAÇÃO 



INTRODUÇÃO
Orei a Deus para que este livreto fosse eficaz para as pessoas que desejam aprender o caminho 
da salvação ou compartilhar com eficiência sobre o caminho da salvação.

Há 15 anos atrás eu recebi o treinamento da salvação e este manual foi criado e editado 
conforme o que recebi naquela época.
Meu desejo é que ele seja um Material de Evangelismo ou até  mesmo que seja utilizado para 
fortalecer sua vida espiritual diária.

Inicie a leitura do Caminho da Salvação para sua própria gravura,
Leia quantas vezes for necessário, verificando todo o conteúdo na Palavra Sagrada e dentro do 
aliança  feita com Deus e confirmando sua atual morada.

Como está escrito em 1 Pedro 3:15 ʺAntes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. 
Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança 
que há em vocês.〃 que seja um preparo para compartilhar o Evangelho para os que desejam 

escutar.

Para que Deus seja glorificado eu oro para que este Manual da salvação seja eficaz para sua 
Evangelização Pessoal, Evangelização Familiar, Evangelização Regional,  e Mundial.

Pastor Mikiya Tsurumi

                    



① A FORMA DE DEUS
Para começar, Deus criou o homem a sua imagem 

Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.  
(Gênesis 1:27)

② PRINCÍPIO DA CRIAÇÃO 

(PEIXE - ÁGUA, ÁRVORE - TERRA, PÁSSARO - CÉU)

Como o peixe é naturalmente feliz quando está dentro da água e a árvore é feliz quando esta 
plantada na terra e o pássaro quando esta voando no céu o ser humano foi criado para estar 
completamente feliz quando está com Deus.

③ A ÁRVORE DO CONHECIMENTO DO BEM E DO MAL - O 
COMPROMISSO COM DEUS (GÊNESIS 2:17)

Deus fez uma promessa com os primeiros seres humanos Adão e Eva. ``mas não coma da 
árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você 
morrerá”. (Gn 2:17) No entanto, a serpente que é satanás os tentou dizendo que se comessem 
se tornariam como Deus. Neste momento o homem quebrou o compromisso com Deus e 
realmente morreu espiritualmente, e deu início a 3 problemas insolúvel. *Neste momento 
explique também sobre a identidade de satanás. Anteriormente, satanás era um anjo de 
adoração, a estrela da manhã (Isaías 14:12-14) Criado com extrema beleza e perfeição 
(Ezequiel 28:12-14). No entanto, esta beleza se transformou em arrogância na tentativa de ser 
como Deus e, foi lançado na terra. (Apocalipse 12:9) Abandonou seu lugar como anjo (Judas 
1:6) Anda ao redor como um leão procurando filhos de Deus para devorar (1 Pedro 5:8) Adão e 
Eva foram enganados por satanás.

④ A RAIZ DO PROBLEMA (SEPARAÇÃO DE DEUS, PECADO, SATANÁS)

1) EM PRIMEIRO LUGAR, NOS SEPARAMOS DE DEUS (GÊNESIS 3:1-6)
2) SURGIU UM PROBLEMA SEM SOLUÇÃO, O PECADO.
"Não há nenhum justo, nem um sequer;
não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus.``
(Romanos 3:10-11)
``pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus`` 
(Romanos 3:23)
3) JÁ NÃO SOMOS MAIS GOVERNADOS POR DEUS E SIM POR SATANÁS
"Vocês pertencem ao pai de vocês, o Diabo, e querem realizar o desejo dele…``(João 8:44)

② Peixe - Água  

    Árvore - Terra                                          ③ Árvore do conhecimento do bem e do mal


                                                                                                                         (Gênesis 2:7)

    Pássaro - Céu    ① Deus          Imagem de Deus (Gênesis 1:27)           Homem       


② Peixe - Água  

    Árvore - Terra                                          ③ Árvore do conhecimento do bem e do mal


 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Gênesis 2:7)

    Pássaro - Céu    ① Deus            Gênesis 1:27-28                 Homem      


 　　　　　　　         　　　　　　　　　　     　　　　　　　                 　　　　　　　     　　 


　　　　　　　　　　　　　　　　　  ④ Separação de Deus (Gn 3:1-6)

                                                                     Pecado (Romanos 3:10,23)

                                                                        Satanás (João 8:44)


                    



⑤ AS 6 MALDIÇÕES
Como consequência da separação de Deus o homem recebeu 6 maldições.

1) FILHO DO DIABO (JOÃO 8:44)

O diabo é o pai da mentira, morte e destruição
O ser humano herdou a essência do diabo e passou a viver a vida separado de Deus.

"Vocês pertencem ao pai de vocês, o Diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida 
desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a 
sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira.`` (João 8:44)

2) ADORAÇÃO A ÍDOLOS (EFÉSIOS 2:2)

O ser humano separado de Deus, tem o instinto de buscar a Deus. Porém, não conhecem o 
caminho para encontrar-se com Deus. Constroem ídolos visíveis e invisíveis e adoram estas 
imagens.
Ídolos visíveis são estátuas , dinheiro, túmulos e etc.
Corre para satisfazer os desejos carnais como, imoralidade, alcoolismo, dependência de 
drogas, vício em dinheiro ou qualquer outra coisa para satisfazer seu desejo carnal e um tipo 
de idolatria.

Os ídolos invisíveis incluem a busca por honra, etc.
você pode até obter satisfação fazendo este tipo de idolatria, e alívio temporário mas isto não 
passa de um engano do diabo para fazer você sofrer cada vez mais. O ser humano separado de 
Deus, vive dominado por um governante que tem a autoridade no ar. (Efésios 2:2)

3) PROBLEMAS PSICOLÓGICOS (MATEUS 11:28)

Quando não encontra felicidade na idolatria, o ser humano desenvolve problemas psicológicos.
Vive uma vida de muito estresse, depressão, pesadelos, alucinações, problemas familiares e até 
mesmo ser levado ao suicídio. Jesus diz aos que estão sobrecarregados ”Venham a mim, todos 
os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês.``
(Mateus 11:28)
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⑤ As 6 maldições  
1.Filho do diabo 
(João 8:44)

2. Idolatria 
(Efesios 2:2)

3. Problemas psicológicos 

(Mateus 11:28)

4. Problemas Físicos  
(Atos 8:4-8)

5. Inferno  
(Lucas 16:19-31)

6. Maldição por herança  
(Êxodo 20:4-5)



4) PROBLEMAS FÍSICOS (ATOS 8:4-8)

A medicina psicossomática diz que existe um campo de conexão entre a mente e o corpo.
A mente e o corpo se relacionam como um.
A Bíblia diz que pessoas que tinham doenças incuráveis foram até Jesus (Atos 8:4-8)
Quando o psicológico adoece, consequentemente o fisico também sofre. Quanto mais o quadro 
da doença piora mais difícil de ser resolvida com remédios, (Cancer , AIDS etc) por exemplo 
doenças causadas por espíritos malignos.

5) VIDA APÓS A MORTE - INFERNO (LUCAS 16:19-31)

Na Bíblia esta escrito que após sofrer psicologicamente e fisicamente irá para o inferno.
A história do rico e o mendigo (Lucas 16:19-31)
O mendigo que creo em Jesus foi para o céu, porém, o rico que não conhecia Deus, foi 
mandado para o fogo eterno, o inferno. Mesmo ele suplicando por uma gota de água, existia 
uma lacuna profunda entre o céu e o inferno que impede de ir do céu ao inferno e do inferno 
ao céu. A chance de ser salvo é agora enquanto se está vivo.

6) MALDIÇÃO ATÉ A 4 GERAÇÃO (ÊXODO 20:4-5)

Na Bíblia está escrito que a maldição de viver como filho do diabo se estende a terceira e 
quarta geração de sua família. (Êxodo 20:4-5)

⑥ O HOMEM SE ESFORÇA PARA ENCONTRAR-SE COM DEUS
Mateus 12:43-45, Isaías 64:6, Colossenses 2:8

1) RELIGIÃO

O homem procura a religião com intuito de se livrar do sofrimento porém, apenas passa por 
uma lavagem cerebral. A Bíblia diz que quando um espírito imundo sai de um homem, traz 
consigo outros sete espíritos piores do que ele, e, entrando, passam a viver ali. E o estado final 
daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Quanto mais se apega em religião mais 
sofrimento. (Mateus 12:43-45)

2) BOA CONDUTA

Fazemos boas ações para nos sentirmos bem, porém esta escrito que diante de Deus nossas 
vestes são imundas. (Isaías 64:6)
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FILOSOFIA (COLOSSENSES 2:8)

Se você tem uma filosofia, você será capaz de encontrar Deus, porém , em Colossenses 2:8 diz 
para termos cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se 
fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. O filósofo 
Nietzsche concluiu que Deus estava morto, mas morreu de uma doença mental, dizendo que o 
mundo estava escuro durante o dia.]

⑦ PORTANTO, DEUS PREPAROU UM CAMINHO DE SALVAÇÃO 
PARA OS HUMANOS.　(GÊNESIS 3:15, ROMANOS 5:8)

O destino dos seres humanos é estar presos por Satanás; portanto, não importa o quanto 
tentemos, não podemos encontrar a Deus e obter a verdadeira felicidade.
No entanto, Deus prometeu enviar o Salvador.
O descendente da mulher, Cristo, foi prometido vir ao mundo para pisar na cabeça de Satanás.
Nascemos como descendentes de Adão, por assim dizer, descendentes do homem. Em outras 
palavras, nascemos com o pecado original de Adão.
No entanto, este descendente da mulher, habitou no ventre de Maria com o Espírito Santo e 
veio a esta terra como um descendente sem este pecado original.
(Gênesis 3:15)
E quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu na cruz por nós e prometeu nos dar um 
caminho de salvação. (Romanos 5:8)

⑧ JESUS CRISTO
＊Nesse momento aponte para a Cruz no panfleto [Caminho para a Salvação]

Este é Jesus Cristo.
No caso do presidente Obama, Obama é o nome e, presidente é o título.
Jesus veio a essa terra para fazer a obra de Cristo.
JESUS SIGNIFICA A SALVAÇÃO DE YAHWEH,
O NOME SAGRADO DE YAHWEH.　
Cristo em grego significa, o ungido.
Na Bíblia diz que ele foi ungido para 3 títulos.
A posição de Rei, Sacerdote e Profeta.
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⑨ JESUS CRISTO ALCANÇOU TRÊS TÍTULOS

1) VERDADEIRO PROFETA (JOÃO 14:6)

Um profeta atua como uma ponte entre Deus e as pessoas, dizendo às pessoas o que Deus 
disse.
Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade, a vida (João 14:6) Como um verdadeiro profeta, 
Jesus preparou o caminho para que as pessoas que estão separadas de Deus se encontrem com 
Deus.

2) VERDADEIRO SUMO SACERDOTE (ROMANOS 8:2)

O sumo sacerdote serve para orar pedindo o perdão de Deus oferecendo ovelhas e animais 
como sacrifícios, a fim de que Deus perdoe pelos pecados cometidos pelo povo. Cristo 
perdoou todos os nossos pecados como verdadeiro sumo sacerdote.
Cristo sem pecado, derramou seu sangue na cruz.
Com este sangue precioso
Ele mudou a lei do pecado e da morte pela lei da vida e do Espírito. (Romanos 8:2)

3) VERDADEIRO REI (1 JOÃO 3:8)

O rei, dentre o povo, é a pessoa que tem mais autoridade e poder. Quando um inimigo vem de 
fora, o rei é o primeiro a lutar.
Cristo, como o verdadeiro rei,
Venho a esta terra para destruir as obras de Satanás, que tem atormentado os humanos.
Depois de morrer na cruz por nós, ressuscitou no terceiro dia. Significa que, após a 
ressurreição, ele venceu o espírito maligno que tinha o poder da morte. (Hebreus 2:14)

Desta forma, Cristo completou os 3 títulos
Ele resolveu completamente os três problemas fundamentais originados para o sofrimento 
humano.
Então, ele confessou na cruz ``Está consumado`` e morreu. (João 19:30)

Mateus 16:16
Isaías 53:4-5
João 14:20
Galatas 2:20
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⑩ ENTÃO, COMO POSSO SER SALVO?
Se Cristo resolveu o problema fundamental da humanidade, como nós, humanos, somos 
salvos? Aqueles que aceitam este Jesus como Cristo em seus corações têm o privilégio de se 
tornarem filhos de Deus. (João 1:12)
Deus promete que aqueles que aceitam Cristo terão vida eterna. (João 3:16)
Se você confessar esse Jesus como Cristo e crer que esse Cristo ressuscitou dos mortos, Ele 
promete que você será salvo. (Romanos 10:9-10)
Não sabemos sobre o amanhã, Deus diz para aceitar hoje. (Provérbios 27:1)
Aqueles que aceitam este Jesus como Cristo serão transferidos da morte para a vida sem ver o 
julgamento após a morte. (João 5:24)

◯ ORAÇÃO PARA ACEITAR JESUS
Agora Jesus está batendo na porta do seu coração.
Você gostaria de ser um filho de Deus?
Se você quer ser um filho de Deus agora, por favor, repita esta oração comigo.
Vamos dar as mãos e assumir uma postura de oração e orar por juntos a oração da aceitação.

Deus, até agora, eu estive vivendo longe de Ti.
Mas hoje, eu aprendi que Jesus Cristo carregou meus pecados, se tornou o caminho para Ti 
encontrar e esmagou o diabo que estava me afligindo.
Abro meu coração agora. Por favor, entre em meu coração.
Por favor, entre em meu coração.
Eu acredito que você entrou no meu coração.
Que a partir de hoje o Senhor seja meu mestre e me guie.
Agradeço pois me tornei seu filho.
Oro em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.

Onde está Jesus Cristo agora?

(Após a reposta diga) Ele esta com você.
Não importa quais erros ou contratempos você cometa, ele permanecerá  com você.
Aqui vai ter 3 tipos de pessoas.O primeiro tipo  é a pessoa que responderá céu . Neste caso, 
explique que agora Ele está dentro do coração dela. O outro tipo de pessoa é aquela que vai 
responder, não sei. Neste caso também explique a ela que agora Ele está dentro do seu coração.
Outro tipo de pessoa é  aquela que responderá, Ele está comigo. Então você confirma dizendo 
``Sim, agora Ele esta  junto de você`` e elogie. 
A pessoa que responder da terceira forma, é alguém espiritualmente superior e provavelmente 
pode ser um discípulo. Ore por esta pessoa em especial.  Mas, saiba que mesmo as 2 primeiras 
pessoas que responderam de forma diferente podem sim ser discípulos.  Não entenda mal, por 
favor.
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◯ AS 7 BÊNÇÃOS
1) FILHO DE DEUS (1 Coríntios 3:16)

Agora em diante, você mudou sua identidade.
O status de filho do diabo mudou para filho de Deus.
Mudei meu status de escravo em um navio negreiro para me tornar filho de um rei.
Você se tornou o templo de Deus. (1 Coríntios 3:16)

2) ORIENTAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO (JOÃO 14:16-17)

Até agora, não tínhamos escolha a não ser adorar ídolos sob a orientação do diabo, mas agora, 
temos o Espírito Santo, que nos ensina e guia com responsabilidade. (João 14:16-17)
Ele guia a nossa vida.
Deus, em especial, compartilha a palavra ao pastor no domingo para ser como uma orientação 
do Espírito Santo para a semana.

3) RESPOSTA DA ORAÇÃO (JOÃO 16:24)

No entanto, é necessário orar a Deus para receber a orientação do Espírito Santo com clareza.
Deus diz que ninguém nunca orou em seu nome, então ore. (João 16:24)
Estabeleça uma hora e ore na hora certa com as palavras recebidas.
Mude a mensagem do púlpito e as palavras que você agarrou no caderno de oração e 
transforme em oração.

Em especial, quando você acordar de manhã, ore pela plenitude do Espírito Santo para que 
Deus envie um anjo à escola ou local de trabalho onde você vai, que esmague Satanás e ore 
também para receber uma orientação precisa do Espírito Santo.

A razão para orar na hora certa é para ganhar força e paz. Se fizermos por nosso esforço sem 
orar, perderemos o poder e nos tornamos espiritualmente fracos. Em vez de ficarmos 
entusiasmados, realmente precisamos de tempo para nos acalmar e orar.
Se você puder orar na hora certa, você será capaz de orar o tempo todo.
Tudo o que você vê, o que acontece e os encontros podem ser transformados em oração. A 
partir desse ponto, você pode descobrir os planos ocultos de Deus.
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•João 1:12

•João 3:15

•Romanos 10:9-10

•Provérbios 27:1

•João 5:24

◯

Oração 


de Aceitação 
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VIDAMORTE

◯ As 7 Bençãos  
1.Filho de Deus 
(1 Coríntios 3:16)


2. Orientação do 
Espírito Santo 
(João 14:16-17)


3. Resposta da 
Oração 

(João 16:24)


4. Ajuda dos Anjos 
(Hebreus 1:14)


5. Repreender 
Satanás  
(Lucas 10:19)


6. Cidadania do céu  
(Filipenses 3:20)


7. Evangelização 
Mundial 
(Mateus 28:16-20)
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FILOSOFIA 
(COLOSSENSES 2:8)



4) AJUDA DOS ANJOS (Hebreus 1:14)

Um anjo leva nossas orações ao trono do céu. (Apocalipse 8:3)
E proteje de vários desastres os que se tornam herdeiros da salvação . (Hebreus 1:14)

5) AUTORIDADE PARA REPREENDER SATANÁS (LUCAS 10:19)

Como filhos de Deus, Satanás e os espíritos malignos atacam nossas fraquezas e tentam nos 
derrotar espiritualmente. Mas quando oramos em nome de Jesus Cristo, temos o poder de 
expulsar satanás e os espíritos malignos. (Lucas 10:19)

6) CIDADANIA DO CÉU (FILIPENSES 3:20)

Após a morte, nosso destino era  ir para o inferno.
mas, Deus, nos deu a bênção de ir para o céu.
Se ficarmos doentes aqui na terra por exemplo, o governo/estado tem a responsabilidade de 
cuidar dos cidadãosgarantindo o bem estar.
Da mesma forma, como cidadãos do céu, quando temos doenças ou problemas, o reino dos 
céus nos assegura.

7) BÊNÇÃO DA EVANGELIZAÇÃO MUNDIAL (TESTEMUNHA)
(MATEUS 28:18-20, ISAÍAS 61:1)

Portanto, fomos abençoados com todas essas bênçãos celestiais.
(Efésios 1:3)
Deus quer transmitir o segredo desta bênção, o evangelho, para aqueles que ainda estão presos 
no governo de Satanás.

Fomos chamados para anunciar este evangelho ao mundo todo, e o Senhor, que tem todo o 
poder no céu e na terra está conosco. Esse evangelho será anunciado para sua família, amigos 
e colega a toda a nação  e ao mundo, pois você foi chamado para ser testemunha dele e recebeu 
a benção de ser guiado para isto. (Mateus 28:16-20)

Sob a unção do Espírito Santo, será usado para dar boas novas aos pobres, curar aqueles que 
estão com o coração quebrantado e para libertá-lo de Satanás.
(Isaías 61:1)

                    



◯ AS 5 CONVICÇÕES
Mas, Satanás, nos impede de desfrutar as bênçãos como filhos de Deus.
Portanto, arme-se espiritualmente com as cinco convicções.

1) CONVICÇÃO DA SALVAÇÃO (1 JOÃO 5:11-13)

Primeiro, a convicção de salvação.
Certamente, em você habita a vida do Espírito Santo e você se tornou um filho de Deus.
Mas, às vezes, pode acontecer de você se esquecer quem é e tentar dar uma ideia negativa 
sobre seu próprio preço.
Nesse caso, ore para que você seja preenchido com a convicção da salvação, ou melhor dizer, 
tenha fé que Jesus Cristo está com você!

2) CONVICÇÃO NA RESPOSTA DA ORAÇÃO  (JEREMIAS 33:1-3)

Jeremias estava na prisão, no meio do problema, quando o Senhor falou, ``…direi a você 
coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece”. Se neste momento, você estiver 
passando por algum problema, basta chamar o Senhor e ele responderá!
Mas, para que não tenha mal entendido, Ele responderá de três formas.

1- Ele respondera sua oração como você orou.

2- Você pode receber a resposta de uma maneira melhor do que orou, assim como nesta 
passagem de Jeremias.

3- Não receber nenhuma resposta pode ser a resposta da oração. Isto acontece quando a 
resposta pode ser prejudicial para nós.
Como os pais sempre querem o bem para aos seus filhos, Deus também sempre responderá 
suas orações em uma dessas três formas, portanto, não desanime nem fique desapontado.

3) CONVICÇÃO DA ORIENTAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
(PROVÉRBIOS 3:5-6)

Ele prometeu que aonde quer que você vá, se você entregar o trono do seu coração para Jesus 
Cristo como seu mestre, Ele conduzirá a situação invisível do futuro de forma direta e clara. 
(Provérbios 3:5-6)
Portanto, não se preocupe sozinho, não confie na sua própria sabedoria, o Senhor deseja que 
você confie nEle.

② Peixe - Água  　　　　　   

    Árvore - Terra                                                ③ Árvore do conhecimento do bem e do mal


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑧ JESUS = CRISTO　　　(Gênesis 2:7)


    Pássaro - Céu    ① Deus      ⑦ Gênesis 3:15, Romanos 5:8     Homem      


 　　　　　　　　　　　 　　   　　　　　　     　　　　　　　                 　  　　　　　 

                                                                      Gênesis 1:26-27

　　　　　　　　　　　　　　　　　              

                                                                ④ Separação de Deus (Gn 3:1-6)

                                                                     Pecado (Romanos 3:10,23)

                                                                        Satanás (João 8:44)


                                                            


                                                                   ⑥
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⑤ As 6 maldições  
1.Filho do diabo 
(João 8:44)


2. Idolatria 
(Efesios 2:2)


3. Problemas 
psicológicos 

(Mateus 11:28)


4. Problemas Físicos  
(Atos 8:4-8)


5. Inferno  
(Lucas 16:19-31)


6. Maldição por 
herança  
(Êxodo 20:4-5)

RELIGIÃO  
(MATEUS 12:43-45)

BOA CONDUTA 
(ISAÍAS  64:6)

⑨  
Profeta (João 14:6)

Sacerdote

 (Romanos 8:2) 
Rei (1 João 3:8)


⑩ Aceitação  
•João 1:12

•João 3:15

•Romanos 10:9-10

•Provérbios 27:1

•João 5:24

◯

Oração 


de Aceitação 

11

VIDAMORTE FILOSOFIA 
(COLOSSENSES 2:8)

◯ As 7 Bençãos  
1.Filho de Deus 
(1 Coríntios 3:16)


2. Orientação do 
Espírito Santo 
(João 14:16-17)


3. Resposta da 
Oração 

(João 16:24)


4. Ajuda dos Anjos 
(Hebreus 1:14)


5. Repreender 
Satanás  
(Lucas 10:19)


6. Cidadania do céu  
(Filipenses 3:20)


7. Evangelização 
Mundial 
(Mateus 28:16-20)

◯ As 5 Convicções  
1.Convicção da 
Salvação  
(1 João 5:11-12)


2. Convicção 
Resposta da Oração  
(Jeremias 33:1-3)


3. Convicção da 
Orientação 

(Provérbios 3:5-6)


4. Convicção do 
Perdão  
(1 João 1:9)


5. Convicção da 
Vitória 
(1 Coríntios 10:13)
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4) CONVICÇÃO DO PERDÃO DOS PECADOS (1 JOÃO 1:9)

Mesmo sendo filhos de Deus, por causa da essência do passado às vezes somos incrédulos e 
deixamos Deus entristecido. Satanás usa esta situação e nos engana nos fazendo sentir aversão 
de si mesmo.
No entanto, nesse caso, temos que ser honesto e confessar nossos pecados diante de Deus antes 
de cair na auto-aversão. E se nos arrependermos, Deus prometeu perdoar nossos pecados e nos 
limpar de todo o mal.
Cristo já resolveu completamente nossos pecados, e não ha mudança nisto, somos filhos de 
Deus. No entanto, se não deixamos a vida do pecado, continuaremos a ser facilmente 
enganado por Satanás. Se tem algum problema espiritual, vamos orar para que seja curado.

5) CONVICÇÃO DA VITÓRIA (1 CORÍNTIOS 10:13)

Deus freqüentemente testa nossa fé por meio de provações para fortalecer nossa fé. Nesse 
momento, lembre-se de que o problema não é um problema para destruição, mas que existe um 
plano para a bênção de Deus. Ele nos deu o poder de superar qualquer provação junto com 
Jesus Cristo. Acima de tudo, Deus promete nos dar uma maneira de escapar do meio dos 
problemas. Cristo já resolveu todos os problemas, tenho certeza que existe um plano oculto de 
Deus e uma bênção, se você permanecer nessa fé,
Satanás não pode te atacar.

◯ LEVANDO AO APRENDIZADO DA BÍBLIA

Até agora, falamos das bênçãos como filho de Deus, para ser sincero, talvez você não se sinta 
assim ainda e pode haver algumas coisas que ainda  não compreenda. Porque, hoje, você se 
tornou um filho de Deus, e é um bebê recém-nascido. De agora em diante, gostaria de 
continuar a compartilhar a Palavra com você até que cresça espiritualmente e se torne 
independente.

Você gostaria de aprender mais sobre a Palavra?
Posso visita-lo 1 vez por semana, 30 minutos.

＊Neste caso, existem 3 tipos de pessoas

O primeiro é a pessoa que recusa.
Nesse caso, peça a informação  de contato e ore continuamente. Talvez seja apenas alguém que 
pode ser salvo, ou se for para ele ser discípulo escolhido por Deus, o portão vai  se abrir no 
tempo certo. Se ele se recusar a passar o contato a probabilidade é  que seja apenas um pessoa 
para ser salva.

Porém, pode ser que em algum momento ele se torne um discípulo.

O segundo é a pessoa indecisa
Se ela estiver indecisa, você pode perguntar, mas por outro lado, ela pode estar ocupada com 
sua vida particular, trabalho ou escola, então pode ser que não consiga dar continuação nas 
visitas.
Neste caso, pode dar a opção de visita-la 1 vez ao mês, porém, como o período entre uma 
visita e outra e longo, pode ser que se esfrie espiritualmente e desista de continuar o estudo da 
Bíblia.
Então, tente agendar as visitas o mais próximo possível.

O terceiro é a pessoa que aceita o convite
Neste caso, é provável que  seja um discípulo.
Troque informação do contato, agende local e horário e certamente, se você compartilhar a 
palavra, ele pode se tornar um discípulo.
Seja especialmente cuidadoso e prepare-se para o primeiro estudo bíblico com oração. Se 
possível, após ele aceitar Jesus, agende uma nova reunião na mesma semana. Por favor, 
prepare-se para as três primeiras vezes, especialmente orando, para não dar brexa a Satanás.
família ou instituição, louve e ore primeiro. É  muito bom louvar para receber a Palavra e abrir 
o coração espiritual.

2) SOBRE HORÁRIO E LUGAR

Combine um local que a pessoa deseja,
Não é muito bom mudar de lugar semanalmente
No lugar que você decidiu (Se possível um lugar onde pode se acalmar e abrir  a Palavra) 
compartilhe a palavra na hora definida.

Se você está em família ou instituição, louve e ore primeiro. É  muito bom louvar para receber 
a Palavra e abrir o coração espiritual.

No entanto, se for em algum lugar publico como um restaurante, comece com uma oração.  
abra a Bíblia e deixe a outra pessoa ler a parte que você está compartilhando. Finalmente, 
organize um fórum para compartilhar sobre a palavra compartilhada e pedidos de oração. 
Principalmente, orar por aqueles que são evangelizados é importante para divulgar o 
movimento da palavra.　
Também é importante desfrutar da alegria do evangelismo.
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⑤ As 6 maldições  
1.Filho do diabo 
(João 8:44)


2. Idolatria 
(Efesios 2:2)


3. Problemas 
psicológicos 

(Mateus 11:28)


4. Problemas Físicos  
(Atos 8:4-8)


5. Inferno  
(Lucas 16:19-31)


6. Maldição por 
herança  
(Êxodo 20:4-5)

RELIGIÃO  
(MATEUS 12:43-45)

BOA CONDUTA 
(ISAÍAS  64:6)

⑨  
Profeta (João 14:6)

Sacerdote

 (Romanos 8:2) 
Rei (1 João 3:8)


⑩ Aceitação  
•João 1:12

•João 3:15

•Romanos 10:9-10

•Provérbios 27:1

•João 5:24

◯

Oração 


de Aceitação 

11

② Peixe - Água  　　　　　   

    Árvore - Terra                                                ③ Árvore do conhecimento do bem e do mal


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑧ JESUS = CRISTO　　　(Gênesis 2:7)


    Pássaro - Céu    ① Deus      ⑦ Gênesis 3:15, Romanos 5:8     Homem      


 　　　　　　　　　　　 　　   　　　　　　     　　　　　　　                 　  　　　　　 

                                                                      Gênesis 1:26-27

　　　　　　　　　　　　　　　　　              

                                                                ④ Separação de Deus (Gn 3:1-6)

                                                                     Pecado (Romanos 3:10,23)

                                                                        Satanás (João 8:44)


                                                            


                                                                   ⑥


                    


                    

VIDAMORTE FILOSOFIA 
(COLOSSENSES 2:8)

◯ As 7 Bençãos  
1.Filho de Deus 
(1 Coríntios 3:16)


2. Orientação do 
Espírito Santo 
(João 14:16-17)


3. Resposta da 
Oração 

(João 16:24)


4. Ajuda dos Anjos 
(Hebreus 1:14)


5. Repreender 
Satanás  
(Lucas 10:19)


6. Cidadania do céu  
(Filipenses 3:20)


7. Evangelização 
Mundial 
(Mateus 28:16-20)

◯ As 5 Convicções  
1.Convicção da 
Salvação  
(1 João 5:11-12)


2. Convicção 
Resposta da Oração  
(Jeremias 33:1-3)


3. Convicção da 
Orientação 

(Provérbios 3:5-6)


4. Convicção do 
Perdão  
(1 João 1:9)


5. Convicção da 
Vitória 
(1 Coríntios 10:13)
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