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1. TESTEMUNHO 
 
O TESTEMUNHO DA IGREJA 
 Uma vela que permanece sozinha pode ser facilmente apagada pelo vento. Mesmo que ela não 

seja apagada pelo vento, sua luz irá finalmente extinguir-se. Se desejamos aumentar e prolongar a luz, 
necessitamos acender velas, uma centena de velas, ou mesmo mil velas; deste modo, a luz se manterá 
acesa. E é isto que acontece com relação ao testemunho da igreja. 

É uma lástima que a luz e o testemunho cessem com alguns indivíduos. Apesar do fato de que a 
igreja deve continuar de geração em geração, existe um certo número de pessoas que não têm 
descendentes.   Que  não  aconteça  que o testemunho de Jesus termine em alguns novos convertidos. Uma 
vela deve queimar até o fim; da mesma forma, o testemunho de um homem deve continuar até à sua 
morte. Se a luz de uma vela deve manter-se acesa, então é preciso que essa vela acenda outra antes de 
extinguir-se por completo. Acendendo vela após vela, a luz brilhará e continuará brilhando até que ela 
cubra o mundo inteiro. Tal é o testemunho da igreja. 

Os novos crentes precisam aprender a testemunhar pelo Senhor; de_ outra forma, o evangelho 
terminará  com  eles.  Você  já  foi  salvo; " você tem vida e a sua luz foi acesa. Mas se não incendeia outros 
antes de queimar-se totalmente, então está realmente acabado. Você deve levar muitos ao Senhor para 
que não se encontre com Ele de mãos vazias. 

Eu afirmei anteriormente que se um crente não abrir a sua boca e confessar o Senhor dentro do 
primeiro ano de sua salvação, provavelmente jamais abrirá a sua boca durante toda a sua vida. Quero 
repetir isto hoje. Se um homem não testemunhar pelo Senhor durante o primeiro impacto de sua fé, ele 
provavelmente jamais dará um testemunho em toda a sua vida. 

A menos que o Senhor lhe dispense uma grande graça ou lhe dê um grandioso avivamento, ele 
muito provavelmente nunca testemunhará pelo Senhor e levará almas a Cristo. Que esperança há para os 
novos crentes se eles não puderem testemunhar pelo Senhor e inflamar outras pessoas ao receberem pela 
primeira vez um tão grande amor, um Senhor tão grande, tão grande salvação e urna emancipação tão 
grande? 

Se um novo crente não abre a sua boca durante o primeiro ano, ele dificilmente será capaz de abri-
la mais tarde. Este é o porque da nossa responsabilidade em instruir cada um e todo novo crente a começar 
a testemunhar durante a primeira ou segunda semana de sua salvação. Precisamos ser firmes neste 
assunto. Poderá ser muito tarde se esperarmos. 

Vamos continuar com a ilustração da vela. Quando o Filho de Deus veio à terra, Ele inflamou umas 
poucas velas; mais tarde, ele acendeu outra vela em Paulo. Durante os dois mil anos que se passaram 
desde então, a igreja continuou queimando e queimando vela após vela. Algumas velas podem inflamar 
dezenas ou centenas de outras. Embora a primeira vela haja queimado até o fim, a segunda continua. 
Muitos podem até mesmo sacrificar as suas vidas para inflamar você; nós não esperamos ver a luz terminar 
em você. Esperamos que todos os novos convertidos cumpram a sua obrigação de salvar almas. Vá e 
testemunhe pelo Senhor. Deixe o testemunho brilhar na terra incessantemente. 

  
O SIGNIFICADO DO TESTEMUNHO 
Estamos citando nas páginas seguintes um certo número de versos das Escrituras, que gostaríamos 

de considerar especialmente. O primeiro grupo de duas passagens nos contará o que significa testemunhar 
pelo Senhor. 

"Porque terás de ser sua testemunha diante do todos os homens, das coisas que tens visto e 
ouvido" (At 22:15). O Senhor disse estas palavras a Paulo por intermédio de Ananias. Tudo o que você viu e 
ouviu, deverá testemunhar a todos os homens. Portanto, o primeiro fundamento para o testemunho é ver 
e ouvir. Você não pode testificar o que não viu nem ouviu. A vantagem de Paulo sobre as outras pessoas, 
era que, diferentemente delas, ele ouvira e vira pessoalmente o Senhor. Ele testemunhava daquilo que vira 
e ouvira. 

"E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho como Salvador do mundo" (I João 
4:14). Isto nos ensina o que é o testemunho. Testemunhamos o que temos  visto. Graças a Deus, você 
recentemente creu no Senhor. Você o encontrou, creu nele e o recebeu. Agora você está redimido. Tendo 
sido libertado do pecado e recebido o perdão, você tem paz em si mesmo. Você sabe quão feliz está depois 
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que creu — uma alegria que você nunca conheceu anteriormente. Anteriormente o fardo de pecado 
pesava fortemente sobre você, mas hoje, graças a Deus, este fardo rolou para longe. Portanto você é uma 
pessoa que tem visto e ouvido.  

O que você deve fazer agora?. Deve dar o seu testemunho. Isto não significa que você deva ser um 
pregador ou deixar o seu trabalho e ser um obreiro em tempo integral. Somente significa que deve 
testemunhar para os seus amigos, parentes e conhecidos aquilo que tem visto e ouvido. Você deve tentar 
levar almas para o Senhor. 

  
COMO TESTEMUNHAR 
 As duas passagens das Escrituras acima formam um conjunto sobre o significado do testemunho. 

Vamos nos voltar para um outro conjunto, um conjunto de quatro passagens que nos mostrará muito 
simplesmente o que é testemunhar. 

 
1.Fale Na Cidade — A Mulher samaritana 
Em João 4, a mulher samaritana encontrou o Senhor que então lhe pediu água. Mas, depois de seu 

pedido, o Senhor se voltou e lhe ofereceu água viva, sem a qual ninguém pode realmente viver e estar 
satisfeito. Aquele que bebe da água do poço terá sede novamente. Você ficará sedento, pelo menos, tantas 
vezes quantas beber. Nunca se satisfará, e portanto terá de beber repetidamente. O que o mundo pode 
oferecer pode satisfazer durante algum tempo, mas cedo ou tarde a sede voltará. Somente a fonte que 
jorra por dentro pode satisfazer para sempre. Somente esta satisfação interior pode livrar as pessoas da 
solicitação do mundo. Depois que o Senhor mostrou à mulher samaritana quem Ele era, esta deixou o seu 
cântaro — até então algo muito importante para ela, foi para a cidade e disse: "Vinde, vede Um homem 
que me disse tudo quanto tenho feito: porventura não é este o Cristo?" (verso 29). Aqui temos um 
verdadeiro exemplo de testemunho. 

Esta mulher fora casada cinco vezes, mas ainda estava insatisfeita. Era como beber água; ela tinha 
de beber de novo e novamente. Mas, naquele dia, o Senhor lhe disse que Ele possuía a água viva que 
satisfazia verdadeiramente. Não é surpreendente pois, que após conhecer um tão grande Salvador ela 
tenha jogado fora o seu cântaro e testificado na cidade. O seu primeiro ato foi o de testemunhar por Cristo. 

O que ela testificou? Afirmou ela: "Aqui está um homem que me disse tudo quanto tenho feito" 
(verso 39). A mulher tinha feito uma grande quantidade de coisas; algumas conhecidas do público e outras 
desconhecidas. Ela estava com medo de contar as pessoas tudo o que fizera; contudo o Senhor havia feito 
agora justamente isso. Portanto ela testificou que ali estava um homem que contara tudo o que ela tinha 
feito, coisas que somente ela mesma sabia. Poderia este homem ser o Cristo? Deixe-me dizer a você: tão 
logo ela viu o Senhor ela abriu a sua boca. A Bíblia diz: "E muitos dos samaritanos daquela cidade creram 
nele, pela palavra da mulher, que testificou"  (verso 39). 

Podemos extrair disto uma coisa: todos tem a necessidade de testificar  de contar a sua própria 
história. Desde que o Senhor salvou um tão grande pecador como você, pode você fechar a sua boca e não 
testificar? O Salvador me salvou; não posso fazer nada exceto abrir a minha boca e    confessá-Lo. Embora 
eu não possa explicar como, pelo menos eu vejo que este é Deus, este é Cristo, este é o Filho de Deus, este 
é o Salvador apontado por Deus. Eu também posso ver que sou um pecador salvo pela graça. Tudo o que é 
requerido de mim é expressar o meu sentimento. Posso não ser capaz de explicar o que aconteceu, mas 
todos vocês podem ver quão grandemente eu estou mudado. Eu não sei como aconteceu — eu, que 
anteriormente considerava a mim mesmo um bom homem, hoje me vejo como um pecador.  

O que eu não considerava como pecado, o Senhor mostrou-me ser pecaminoso. Agora eu sei que 
tipo de pessoa eu sou. Fiz muitas coisas no passado sem o conhecimento de ninguém; algumas vezes, nem 
mesmo eu tinha noção do que fazia. Eu pequei grandemente, mas não tinha consciência de estar pecando. 
Contudo eis aqui um Homem que me disse todas as coisas que já fiz. Ele me contou tanto o que eu não 
sabia como aquilo que eu sabia. Tenho de confessar que toquei no Salvador, "Este Alguém necessariamente 
deve ser o Cristo, o qual é o único que salva. 

Quem quer que tenha visto a si mesmo como um pecador certamente tem um testemunho para 
dar. Aquele que viu o Salvador é uma boa testemunha. Lembre-se, a mulher samaritana deu o seu 
testemunho dentro de uma hora depois de encontrar o Senhor. Ela o fez no primeiro dia. Não esperou 
alguns anos, até ter voltado de uma reunião- de avivamento. Absolutamente ! Tão logo voltou para casa, 
ela imediatamente deu testemunho do Senhor. É correto para uma pessoa logo após ser salva contar aos 
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outros o que viu e entendeu. Não há necessidade de fazer um longo discurso, apenas contar o que você 
sabe é suficiente. Uma pessoa pode dizer: "Antes de crer no Senhor eu não podia dormir à noite, mas agora 
posso dormir. Eu costumava sentir-me deprimido, mas agora me sinto bem, não importa o que aconteça 
comigo." Outra poderia dizer: "Anteriormente eu não conseguia comer, mas agora consigo". Tudo o que 
você tem a fazer é contar o fato. Não precisa, falar a respeito do que você não sabe. 

Os irmãos e as irmãs precisam aprender a não falar muito. Não fale além da, sua compreensão, do 
contrário você criará, argumentos. Apresentem-se  como  testemunha vocês têm experimentado: contra 
isto ninguém pode argumentar. 

 
2. Testemunhe Em Casa — O Endemoninhado 
Em Marcos 5 :1-20 encontramos um homem que estava terrivelmente possuído por um espírito 

imundo. Ele se cortava com pedras, e nenhum homem tinha forças para contê-lo. Arrebentava as cadeias 
que o prendiam e quebrava os grilhões em pedaços. Morava nas sepulturas e as pessoas não ousavam 
passar por tal lugar. O Senhor porém expulsou o espírito imundo daquele homem, que quis então segui-Lo, 
mas o Senhor lhe disse: "Vai para tua casa, para os teus. Anuncia-lhes  tudo o que e Senhor te fez, e como 
teve compaixão de ti" (verso 19). Contar  quão grandes coisas o Senhor tem feito por você é testemunhar 
pelo Senhor. 

Este endemoninhado não podia viver em sua casa, mas habitava somente nas sepulturas. Uma 
sepultura é um lugar para os mortos, portanto esta pessoa que estava viva habitava no lugar para os 
mortos. Quando o Senhor ordenou que os espíritos imundos saíssem daquele homem, eles "entraram nos 
porcos; e a manada, que era cerca de dois mil, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, 
onde se afogaram" (verso 13). O que aquele homem suportava do poder demoníaco foi insuportável para 
os dois mil porcos. Não é de se admirar que ele se cortasse com pedras, pois quem pode cair nas mãos de 
demônios e não se ferir a si mesmo! No caso da mulher samaritana vemos uma pessoa que buscou o prazer 
do mundo, mas no demoníaco observamos uma pessoa violenta. O Senhor o salvou e o mandou para casa 
para contar aos seus parentes o que o Senhor lhe havia feito e quanta misericórdia o Senhor tinha 
mostrado por ele. 

Quando  você  recebe  graça, deve deixar que a sua família, os seus vizinhos e os seus parentes 
saibam que você  agora é  uma   pessoa   salva. Conte-lhes quão grandes coisas o Senhor tem feito por você 
e de que forma veio a crer n'Ele. Conte-lhes o  fato e testifique fielmente para eles. Assim você irá inflamar 
outras pessoas e permitir que a salvação do Senhor tenha prosseguimento. 

 
3. Proclame Nas Sinagogas — Saulo 
"Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos; e logo pregava nas sinagogas a 

Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos, e diziam: Não é 
este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente 
com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes?" (Atos 9:19b-21). A palavra "logo" c bastante 
enfática no grego. 

O apóstolo João nos conta que qualquer que crê que Jesus é o Filho de Deus é nascido de Deus. 
Saulo foi instantaneamente salvo depois de encontrar a luz. Mas quando foi levado para a cidade de 
Damasco, seus olhos não podiam ver e ele estava muito fraco fisicamente. Depois que foi batizado por 
Ananias, ele se alimentou e foi fortificado. Uns poucos dias depois, imediatamente passou a proclamar nas 
sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. A atitude tomada por Saulo envolvia um problema muito definido, 
pois ele era um dos membros do Sinédrio. O Sinédrio judeu era composto de setenta membros, sendo 
Saulo um deles. Ele levara consigo de Jerusalém cartas dos principais sacerdotes para prender todos 
aqueles que criam no Senhor Jesus e mandá-los ao sumo-sacerdote. Agora que ele mesmo havia aceito o 
Senhor Jesus, o que deveria fazer? Sua primeira intenção fora prender aqueles que aceitaram o Senhor; 
agora ele mesmo estava sujeito a ser preso. Mas em lugar dei fugir para salvar sua vida, ele entrou nas 
sinagogas e provou ao povo que Jesus é o Pilho de Deus. 

Portanto a primeira coisa que uma pessoa deve fazer após receber o Senhor é testemunhar por Ele. 
Tão logo os olhos de Saulo foram curados, ele agarrou a primeira oportunidade de testificar que Jesus é o 
Filho de Deus. Deixe-me dizer a você: qualquer um que crê no Senhor Jesus deve fazer justamente isso. 

A maioria dos incrédulos que ouviram falar do nome de Jesus ou que leram a respeito dele na 
história, O consideram como o Jesus de Nazaré. O mundo reconhece que houve um Jesus, sendo ele porém 
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apenas mais um entre os bilhões.  Em outras palavras,  aos seus olhos, Jesus foi apenas um homem entre 
muitos outros; embora possa ter sido alguém especial num sentido comparativo, mesmo assim não passou 
de uma pessoa comum. Espere até um dia, porém, em que o descrente receba luz e os olhos do seu 
coração sejam abertos — ele recebe então uma revelação; descobre o fato de que Jesus é o Filho de Deus. 
Ele pode muito bem correr para casa de um amigo, mesmo que já tenha passado da meia-noite, para lhe 
contar que encontrou o Filho de Deus e que Sou nome é Jesus. 

É uma coisa tremenda encontrar entre os homens Um que é Filho de Deus. Esta é uma descoberta 
monumental. Ela certamente não deve ser levada em conta com leviandade. Dos milhares de anos da 
história e dos bilhões de pessoas que já viveram, você encontrou Um que é o Filho de Deus. Será isto algo 
insignificante? 

Eis aqui um homem, Paulo, viajando nas costas de um animal e planejando a morte de todos os que 
criam no nome de Jesus. Mas depois que se levantou após ter caído do animal, entrou nas sinagogas e 
proclamou que Jesus é o Filho de Deus. Deixe-me dizer a você: a menos que Paulo houvesse perdido a 
razão, ele deve ter necessariamente tido uma visão. Obrigatoriamente ele recebeu uma revelação. Dos 
bilhões de pessoas que viveram sobre esta terra ele escolheu Um a Quem proclamava como sendo o Filho 
de Deus.  

 
Os novos crentes também devem ser como Paulo — sair e proclamar que encontraram o Filho de 

Deus. 
Pode uma pessoa ser salva e ficar sentada calmamente como se nada tivesse acontecido? Pode crer 

no Senhor Jesus e não se sentir espantosamente surpreendida? Duvido que alguém possa fazer isto, pois 
fez uma tremenda descoberta, a mais especial de todas : Jesus de Nazaré é o Filho de Deus! Eu não ficaria 
nem um pouco surpreso se batesse na porta da casa de seu amigo após a meia-noite. De fato, ele deve 
subir ao topo da montanha para gritar as novas ou ir até a praia para proclamar que Jesus de Nazaré é o 
Filho de Deus! Nenhuma outra descoberta se aproxima de forma alguma da magnitude desta. Mesmo 
colocando todas as descobertas do mundo juntas, elas ficarão muito aquém desta. De fato, nós 
descobrimos  o Filho de Deus. Que coisa tremenda! 

Suponhamos que um governador, o presidente do uma empresa, o presidente de um país, um 
chefe de polícia ou um rei viaje incógnito, mas que você o reconheça porque é muito perspicaz. Você se 
sente enaltecido pois fez uma grande descoberta. O Filho de Deus também viaja incógnito, mas nós o 
descobrimos. Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Esta é uma coisa tremenda. Por esta razão, quando Pedro 
confessou o Senhor como filho do Deus vivo, o Senhor Jesus lhe disse: "porque não foi sangue e  carne que 
se revelou, mas meu Pai que está nos céus." (Mateus 16:17b). Quando viaja incógnito, Ele é conhecido 
apenas por aqueles a quem o Pai O revela. 

Portanto, novos crentes, nunca considerem a sua fé como uma coisa pequena. Porque o 
cristianismo enfatiza a fé ? Porque ela ultrapassa qualquer coisa que o mundo tem. Você creu. Que coisa 
maravilhosa é a fé que você tem. Você pode gritar e proclamar em toda a parte —- nas ruas, na. sinagoga, 
ou nos locais de reunião, que você descobriu que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus.  

Seu irmão, Paulo, fez justamente assim. Se você também, compreender o que descobriu, fará a 
mesma coisa. Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Que fato maravilhoso e mui glorioso é este. 

 
4. Testemunhe Pessoalmente 
"Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e 

seguido a Jesus. Ele achou primeiro ao seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias {que 
quer dizer Cristo), e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de Jonas; tu serás 
chamado Céfas (que quer dizer Pedro). No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia, e encontrou a 
Filipe a quem disse: Segue-me. Ora Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a 
Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, o a quem se referiram os profetas, 
Jesus, o Nazareno, filho de José" (João 1:40-45). 

Nesta quarta passagem, descobrimos como André procurou Simão, e Filipe procurou Natanael 
Disto nós aprendemos que depois que cremos no Senhor devemos não somente testemunhar na  cidade, 
em casa, e nas sinagogas mas também devemos testificar de pessoa pari pessoa. 
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Tão logo André creu no Senhor ele  levou  seu  irmão  Pedro  para Cristo.  Mais  tarde ficou  patente 
que  Pedro possuía mais  dons  e provavelmente   era   um   apóstolo maior, contudo foi André que levou  
Pedro  ao  Senhor.  Primeira mente ele foi salvo e então levou o seu irmão.  

O relacionamento entre Filipe e Natanael não  era c de irmãos, mas de amigos. Filipe procurou o 
amigo e levou-o ao Senhor. Ambos estes exemplos ilustram o princípio do evangelismo pessoal. 

Vamos nos lembrar que o fundamento do cristianismo é construído sobre este método de um a um 
Há mais ou menos cem anos atrás havia um crente na Inglaterra nome Harvey Page. Seus olhos foram 
abertos pela especial graça do Senhor para ver que, embora ele fosse uma pessoa muito simples não tendo 
nenhum dom manifesto e incapaz de fazer muitas coisas ele podia contudo tratar com a pessoas uma por 
uma. Embora muitos cristãos tenham sido abençoa dos fazendo grandes obras, não era o seu caso. Mas ele 
podia concentrar sua atenção em uma pessoa e acompanhar tenazmente essa pessoa. Dizia então ao 
amigo escolhido que desde que ele, Harvey Page, estava salvo, o seu amigo poderia ser salvo também. 
Passava a orar e falar com o amigo até que este fosse realmente salvo. Na época em que harvey Page partia 
deste mundo, ele havia dessa forma levado mais de uma centena de. pessoas para o Senhor. 

Após Harvey Page veio Thomas hogban    e   a   sua   "One-by-One Band". Hogban foi realmente 
tocado pela fidelidade de Page. Ele era um homem instruído e de oração. Hogban organizou a "One-by-One 
Band" em vinte e sete países. Embora esta obra esteja agora terminada, muitos foram salvos enquanto 
existiu. um novo, crente  pode sentir que. não tem muitos dons mas como André e Filipe ele DEVE AO 
MENOS testificar uma a sua família, ou para, seus amigos.  Se a sua força é limitada, ele pode pelo menos 
concentrar-se em uma pessoa de cada vez. 

Assim levará almas ao Senhor. 
 
 
QUANDO TESTEMUNHAR 
 Qualquer um deve dar seu testemunho tão logo creia no Senhor. Quer testifique para um ou para 

muitos, em sua casa ou na cidade, pela manhã Ou ao meio-dia, em um ou em muitos lugares, nas sinagogas 
ou nas aldeias, necessita dar testemunho  pelo  Senhor. 

É uma grande bênção se alguém pode começar a salvar almas no primeiro dia de sua salvação. Eu 
me lembro da história a respeito de um comandante de batalhão. O Sr. Todd foi um grande ganhador de 
almas no século passado. Ele foi salvo quando tinha dezesseis anos de idade e isto foi o que então 
aconteceu: em um certo feriado ele foi para uma aldeia onde foi recebido por um casal da igreja. Este casal 
era sábio em ganhar almas e eles levaram Todd ao Senhor. Anteriormente Todd havia sido um jovem 
despreocupado, mas naquele dia ele se ajoelhou para orar e foi salvo. 

 Logo após, ele tomou chá com o casal. Durante a conversação deles, foi-lhe contado que o 
evangelho não podia se tornar forte naquela localidade até que um certo comandante do batalhão fosse 
convertido.1 

O jovem Todd perguntou quem era esse comandante Deeds. Foi-lhe dito que o homem era um 
comandante aposentado de mais de sessenta anos de idade, que considerava todos os cristãos como 
hipócritas e que amaldiçoaria e bateria em  qualquer  cristão  que ousasse pregar o evangelho para ele ou 
mesmo passar pela sua casa. Ele mantinha uma pistola em casa. e ameaçava abrir fogo sobre qualquer que 
pregasse para ele. Tendo ouvido isto, Todd imediatamente orou: "Oh, Senhor, Tu mostraste graça para 
mim. Este é o primeiro dia de minha salvação. Eu irei e testificarei para ele". Depois de terminar o chá, pôs-
se a caminho para a casa do comandante. Isto deu-se menos de duas horas depois de ter sido salvo. 

O velho casal tentou avisar Todd para que não fosse. Seria fútil desde que muitos haviam 
testificado para o comandante sem resultado. Em alguns ele tinha batido com o cabo da pistola ou com 
uma vara; a outros ameaçara que atiraria neles. Ninguém iria processá-lo por ter sido espancado por causa 
do evangelho, desde que seria contrário ao ensinamento de nosso Senhor. Como resultado, o comandante 
se tornara mais e mais violento. Mas Todd mesmo assim sentiu que deveria ir. 

Ele chegou até à casa e bateu na porta. O comandante atendeu a porta com uma vara na mão e 
disse: "Jovem, o que você deseja!" Todd pediu para dizer-lhe umas poucas palavras, tendo entrado ambos 
na sala. "Espero que você aceite o Senhor Jesus, como seu Salvador", disse Todd. O comandante levantou a 

                                                 
1 Nota do Tradutor: Não pudemos encontrar o nome correto do comandante, portanto o chamamos de Deeds. 
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vara, dizendo: "Eu suponho que você seja novo aqui, portanto eu o perdôo; não baterei em você. Você não 
ouviu que este é um lugar em que o nome de Jesus é tabu? Agora, vá embora depressa !". 

"Eu imploro a você que creia no Senhor Jesus", continuou Todd. O comandante ficou furioso. Ele foi 
até o andar de cima e voltou com sua pistola. "Vá, ou atirarei", ameaçou.  

Todd respondeu: "Eu vim para pedir a você para crer no Senhor Jesus. Se você quer atirar, pode 
fazê-lo. Mas antes que você atire, deixe-me orar." Ele imediatamente se ajoelhou, diante do comandante e 
orou: "Ó Deus. , aqui está um homem que não o conhece. Tenha misericórdia dele. tenha misericórdia do 
comandante". Ele se manteve ajoelhado e orando: "Ó Deus, tenha misericórdia do comandante". Após 
haver orado por cinco ou seis vezes, ouviu um suspiro e o ruído da pistola sendo posta de lado. Depois de 
um momento, o comandante também se ajoelhou ao lado de Todd e orou por sua vez, dizendo: "ó Deus, 
tenha misericórdia do comandante Deeds". Dentro de cinco minutos o comandante estava salvo. Quando 
eles se levantaram ele tomou a mão do jovem e lhe falou: ''Eu tenho ouvido o evangelho durante toda a 
minha vida, mas hoje vi o evangelho pela primeira vez" O jovem Todd contou mais tarde que quando 
observou as linhas fundas que marcavam a face do comandante manchada pelo pecado, pareceu-lhe que a 
luz brilhava através de cada uma delas implorando pela misericórdia de Deus. No seguinte dia do Senhor 
depois daquele,  o comandante Deeds foi à igreja para adorar. Antes de morrer, ele conduziu várias dúzias 
de pessoas ao Senhor. 

 

 
O SEGREDO DA FELICIDADE DO CRENTE 
 Na vida de cada crente há dois grandes dias, dois dias de especial regozijo. O primeiro dia alegre é 

o de quando ele crê no Senhor. O segundo dia alegre é o de quando pela primeira vez conduz alguém a 
Cristo. Para muitos, a alegria de levar uma pessoa ao Senhor pela primeira vez excede até mesmo a alegria 
da sua própria salvação. Mas muitos crentes não estão alegres, porque eles nunca proferiram uma palavra 
pelo Senhor nem conduziram uma alma a Cristo. Não permita que esta seja a sua condição ; não degenere 
ao ponto de não ter alegria. A Bíblia diz: "e o que ganha almas sábio é" (Provérbios .11:30b),. Os novos 
crentes devem aprender a levar almas à salvação desde o começo de sua vida cristã. Eles devem aprender a 
ser sábios para serem usados na igreja de Deus. O entendimento espiritual do alguns crentes nunca foi 
aberto porque eles não sabem como ganhar almas.  

Nós não encorajamos as pessoas a pregarem no púlpito, mas nós realmente as persuadimos a 
salvar almas. Muitos podem pregar mas não conseguem salvar almas. Se você levar as pessoas até elas, não 
saberão como tratar com essas almas. Somente aqueles que sabem como tratar com almas e  levá-las a 
Cristo são de utilidade  na igreja. Que os novos, crentes aprendam isto desde cedo em sua vila  cristã. 

É absolutamente impossível para uma pessoa ter luz e não brilhar. Da mesma forma como não 
existe dente que não mastigue, nenhuma fonte que não flua, não há vida que não gere vida. Qualquer um 
que não possa testificar para os pecadores está provavelmente necessitando que outros testifiquem para 
ele. Quem quer que não tenha interesse em ajudar as pessoas a se arrependerem o crerem no Senhor, 
pode ele mesmo necessitar se arrepender e crer no Senhor. Qualquer um que não fale pelo Senhor pode 
ter de escutar ainda o som do evangelho de Deus. Há alguma luz sem radiação ou uma fonte Sem água? É 
possível que um homem  seja tão avançado' espiritualmente que não esteja ganhando almas? não estou 
falando a respeito de pregar uma mensagem evangelística mas a respeito de testificar. Quem pode ser tão 
avançado espiritualmente que não tenha necessidade de testemunhar para as pessoas ? Portanto os novos 
crentes devem aprender a testificar pelo Senhor. Isto é algo que você nunca pode ultrapassar; é um 
empreendimento para toda a vida. 

Quando você estiver um pouco mais adiante ao longo da estrada do crescimento espiritual, alguns 
irmãos poderão dizer-lhe que deverá ser um canal de água viva. Na Verdade, nós realmente necessitamos 
ser Tinidos ao Espírito Santo para que a água viva possa fluir através de nós.  

Mas deixem-me dizer que o canal da vida tem dois extremos: um extremo está aberto em direção 
ao Espírito Santo, em direção ao Senhor, em direção à vida; mas o outro extremo está aberto em direção 
aos homens. Se o extremo em direção aos homens está fechado, a água viva jamais poderá fluir para fora. 
Como pode alguém estar tão enganado que possa pensar que ter um dos extremos abertos em direção ao 
Senhor é o suficiente? Não, a água da vida não fluirá se apenas o extremo em direção ao Senhor estiver 
aberto. O outro extremo, o extremo em direção aos homens, em direção ao mundo, em direção aos 
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pecadores necessita ser aberto também de modo que possa haver fluxo. A razão pela  qual muitos não têm  
poder estarem fechados no extremo em direção a Deus ou ao extremo em direção  aos  pecadores  

   Gostaria de fazer alguns cálculos, os mesmos que outros antes de mim fizeram.   Se  houvessem  
dez mil crentes que de agora em diante dessem o seu testemunho com fidelidade em todas os lugares 
concordemente,   eles  seriam  capazes  de salvar toda a população do mundo dentro de dez anos, caso 
cada um. deles levasse três  pessoas  ao  Senhor por ano. Isto não é nada que possa ser feito do púlpito, 
mas sim  através do  evangelismo  pessoal. Baseados neste cálculo, podemos entender quão preguiçosos 
somos em salvar almas. Quão grande é a perda. 

  
 
O DEVER DE TESTEMUNHAR 
 Porque você não está testemunhando, muitos não têm ouvido o evangelho. Eles ficarão 

eternamente separados de Deus, e não apenas temporariamente. Que resultado trágico! 
O Dr. Chalmers foi um dos melhores pregadores e ganhadores de almas durante  a segunda metade 

do século passado. A história que se segue foi contada por ele: Ele foi uma vez convidado para cear com 
uma família. Depois de haverem terminado de comer, eles leram a Bíblia, Sendo um homem muito 
instruído e eloqüente, o Dr. Chalmers falou com os outros bastante tempo2 sobre assuntos eruditos. 
Naquela ocasião dois caciques tribais bastante idosos estavam presentes, sendo um deles um homem 
muito instruído. Conversaram assim longo tempo. Mais tarde, todos eles se recolheram, aos seus quartos. 
Aconteceu que o cacique mais instruído ocupasse o quarto oposto ao do Dr. Chalmers. Quando o Dr. 
Chalmers se recolheu ao seu quarto, ele ouviu um som como se algo tivesse caído no quarto oposto ao seu. 
Ele correu até lá e encontrou o cacique caído e morto no chão. Os outros na casa também correram até o 
quarto. Imediatamente o Dr. Chalmers se levantou e disse: "Soubesse eu que isto iria acontecer, e não teria 
passado as últimas duas horas palestrando a respeito de tantas coisas. Eu lhe teria apontado as coisas 
eternas. Mas, oh, eu não usei nem mesmo cinco minutos para lhe falar da salvação de sua alma. Eu nem 
mesmo lhe dei uma chance. Se eu soubesse então o que sei agora, teria usado toda a minha eloqüência 
para lhe contar como Jesus foi crucificado sobre a cruz por ele. Mas agora é muito tarde. Tivesse eu lhe 
falado estas palavras naquela ocasião, todos vocês poderiam rir de mim e considerar a rainha conversação 
como imprópria. Embora eu diga agora estas palavras, é tarde demais. Na ceia eu poderia tê-las dito; 
palavras que agora eu espero que todos vocês irão escutar. Todos vocês necessitam do Senhor Jesus e da 
Sua cruz. Deixem-me dizer a vocês, a separação de Deus é eterna e não temporária. Quão triste é que esse 
homem esteja excluído do céu." 

Os novos crentes não devem ser negligentes nesse assunto. Precisamos aprender a levar as pessoas 
ao Senhor. Precisamos ter uma determinação dentro de nós no sentido de ganhar almas. Permitamos que 
pelo menos ouçam o evangelho de Jesus Cristo. Quando eu estava salvo havia bem pouco tempo, foi-me 
dito pelos mais velhos no Senhor que deveria falar pelo menos para uma alma por dia. A menos que o novo 
crente seja uma pessoa doente, confinado em casa, nós encorajamos a todos a falar do Senhor Jesus pelo 
menos para uma pessoa por dia. 

Será melhor que você mantenha uma anotação de quantas almas você tem ganho para Cristo — 
trinta, quarenta ou cinqüenta por ano. Nós temos medo de orações gerais pedindo ao Senhor para salvar 
almas. Você deve estabelecer um alvo para o ano: dez, vinte, ou trinta. Você pode orar: "Senhor, eu lhe 
peço trinta almas". Anote em seu livro o nome de cada uma que é salva. Ao se encerrar o ano, confira seu 
livro e se ele não estiver de acordo com a sua oração, peça ao Senhor os que estejam faltando. Realmente 
encoraje os irmãos e irmãs a fazerem isto. Permita-me dizer-lhe: não é demais salvar trinta, quarenta ou 
cinqüenta pessoas. Deverá ser muito comum pedir por dez ou vinte. Você necessita ter um número 
definido para pedir ao Senhor para preenchê-lo. Ore diariamente diante do Senhor e agarre cada 
oportunidade para testificar por Cristo. Pelo menos testifique para uma pessoa por dia. Testifique para 
qualquer um que você encontrar. É inútil que o evangelho seja apenas pregado do púlpito. Os jovens 
devem aprender a testificar diariamente, aproveitando diariamente a oportunidade de trabalhar pelo 
Senhor. Não conceba uma expectativa enganosa de subir ao púlpito sem ter qualquer conhecimento do 

                                                 
2  Nota do Tradutor: Os cálculos foram baseados na população do ano de 1948 ou anteriores. 
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trabalho diário de testemunho pessoal, isto é inútil. Esperamos que todas as pessoas  jovens esteja.m 
empenhadas em trabalho pessoal, em falar de um a um. 

D. L. Moody foi um grande ganhador de almas. Ele tinha uma regra: quer no púlpito ou fora dele, 
devemos pregar o evangelho pelo menos a uma pessoa cada dia.. Uma noite depois de deitar-se, lembrou-
se de repente de que ainda não pregara o evangelho naquele dia. O que devia fazer? Levantou-se e se 
vestiu. Já era meia-noite e não havia ninguém nas ruas. Ele nada pode fazer, exceto tentar encontrar um 
policial. Ele exortou o policial a crer no Senhor, Aconteceu que o policial com quem falou estava em grande 
aflição, e portando repeliu Moody raivosamente, dizendo: "Que tipo de pessoa é você que não faz nada 
exceto persuadir-me a crer em Jesus à meia-noite ?" Moody falou Mais umas poucas palavras e então se 
apressou a voltar para casa. Mas graças a Deus, depois de uns poucos dias o policial foi salvo. 

Espero que todos os crentes d boa saúde física tomem a decisão diante de Deus de aproveitar-se de 
cada oportunidade para encontrar almas e encontrar pelo Menos uma alma por dia. Se toda a igreja estiver 
pregando o evangelho quem pode se levantar contra ele? Possamos nós levantar as nossas tochas e 
inflamar outras. Possa testemunho do evangelho ser continuado em nós, até que o Senhor venha. Que o 
testemunho não cesse quando nossas velas estiverem totalmente queimadas. Que a nossa vela acenda 
uma outra vela e ainda: outra vela. Não é muito pedir por trinta, quarenta ou cinqüenta pessoas por ano ao 
Senhor, Vamos levar almas a Cristo anualmente. Assim a igreja irá prosperar. Há muito trabalho diante de 
nós. Vamos todos  nos  levantar e terminar. Do livro "Te Good Confession" de Watchman Nee, publicado 
por Christian Fellowship Publishers, Inc. New York. Tradução de B.D.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

2. COMO LEVAR PESSOAS A CRISTO 
 

Nós já mencionamos aos novos convertidos a importância do testemunho. Agora nós os 
instruiremos em como levar pessoas ao Senhor. A falta de tal conhecimento irá tornar ineficaz muito de seu 
testemunho. Depois que uma pessoa é salva, ela não deve apenas ser exortada a. sair e testemunhar, mas 
necessita também ser instruída em como conduzir homens à Cristo. É preciso que aprenda e faça essas 
duas coisas. 

Vamos observar este  assunto de como levar as pessoas ao Senhor _de duas maneiras: primeiro, 
falando com Deus a favor dos paca-dores; e segundo, dirigindo-se aos pecadores da parte de Deus, e a 
técnica de como levar as pessoas ao Senhor. 

  
FALANDO COM DEUS A FAVOB, DOS PECADORES 
  
1. Prepare um caderno de Anotações 
A primeira coisa a fazer é ter um caderno. Peça a Deus para colocar em seu coração os nomes 

daqueles que Ele deseja salvar. Sem dúvida você será encorajado em seu coração a orar por alguns, ou 
mesmo por várias dúzias de pessoas. Não prepare esta lista de nomes descuidadosamente, pois seria perda 
de tempo. O importante é que antes de anotar os nomes você primeiro peça ao Senhor para colocá-los em 
seu coração. Para que o trabalho seja bem feito, ele deve ter um bom início. Ao levar este assunto diante 
do Senhor, Ele dará a você os nomes do certas pessoas pelas quais orar.  

 
 
Os nomes de pessoas de sua família, seus amigos, seus colegas, seus companheiros de escola e seus 

conhecidos virão espontâneamente ao seu coração. Você espera que essas pessoas que essas pessoas 
sejam salvas brevemente. 

Inclua esses nomes no seu caderno de anotações numerando de acordo com a sua ocorrência. Na 
coluna, da data, escreva a data do início da oração por aquela pessoa, e acima, no outro lado, deixe um 
espaço em branco para ser preenchido com a data na qual aquela pessoa em particular foi salva. 

Sua caderneta de anotações deve conter então os seguintes ítens: o primeiro item é o número; o 
item dois, a data (dia do início da oração); item três o nome; e item quatro, a outra data (o dia em que a 
pessoa foi salva ou descansou). Eu me lembro de um irmão que orou por um nome em sua caderneta 
durante dezoito anos antes daquela pessoa ser salva. 

Muitos em sua caderneta podem ser salvos dentro de um ano; alguns podem ser salvos em três 
meses; um ou dois podem ser especialmente difíceis, mas não deixe escapar nenhum. 

 
2. A oração é o trabalho básico na salvação de almas 
Porque você deve preparar tal caderno de anotações? Por que existe um princípio básico na 

salvação de almas, que é o de orar Deus antes de conversar com alguém. Primeiro peça à Deus e então vá 
conversar com a pessoa. É absolutamente necessário você conversar com Deus em favor da pessoa, a. 
quem irá falar mais tarde. Se você falar primeiro com ela, não será capaz de realizar nada. 

Conheci em certo lugar dois ir mãos que eram muito zelosos em levar homens ao Senhor. Mas em 
meu contato com eles percebi instantaneamente que algo estava basicamente errado. Eles não oravam por 
aqueles que desejavam ganhar para Cristo. Interesse nos homens sem que haja um fardo diante de Deus é 
simplesmente inadequado e por isso ineficiente. A pessoa deve primeiro sentir um fardo diante de Deus e 
então trabalhar diante dos homens. 

Portanto, a primeira coisa a fazer é pedir a Deus por algumas almas. "Todo aquele que o Pai me dá 
esse virá a mim" (João 6:37). disse o Senhor Jesus. E nós lembramos como Deus acrescentava à Igreja, dia-
a-dia, aqueles que iam sendo salvos (Atos 2:47). Nós devemos pedir à Deus pelas almas. Nós precisamos 
orar: — "Ó Deus. dê almas ao Senhor Jesus, acrescente pessoas à igreja . As pessoas são dadas quando 
pedimos. Os corações humanos são tão cheios de sutilezas que não se transformam facilmente. Por esta 
razão devemos orar fielmente pela pessoa antes de conversarmos abertamente com ela. Quão importante 
é a oração ! Ore nominalmente a favor das pessoas a quem deseja conduzir à Cristo, creia que Deus irá 
salvá-las e depois as leve ao Senhor. 
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Quem é sábio em levar almas à Cristo ê hábil na arte da oração. Se alguém tem dificuldade em ver 
respondida a sua oração terá dificuldades para sair e testemunhar do Senhor Possam os novos crentes ver 
que é preciso primeiro orar antes de testemunhar. Todos os que são sábios em levar pessoas ao Senhor são 
também eficazes na oração. 

  
3. O Maior obstáculo à Oração é, o pecado 
Os crentes devem ter especial cuidado em rejeitar todos os pecados conhecidos. Nós devemos 

aprender a viver uma vida santa diante de Deus. Se alguém é negligente na questão do pecado, sua oração 
será definitivamente impedida. O pecado é um grande problema. Muitos não podem orar porque toleram 
pecado em sua vida. O pecado não irá somente obstruir nossas orações, irá arruinar também nossa 
consciência. 

Os efeitos do pecado são duplos: — objetivamente há um efeito em relação à Deus; 
subjetivamente há um efeito em relação a nós. 

Objetivamente o pecado obstrui a graça de Deus e a resposta de Deus. "Eis que a mão do Senhor 
não está encolhida, para que não possa salvar; nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as 
vossas iniqüidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os vossos pecados encobrem o seu rosto 
de vós, para que vos não ouça" (Isaías 59:1, 2). A misericórdia e a graça de Deus são as maiores forças do 
mundo. Nada pode enfrentá-las, exceto o pecado. Lemos nos Salmos: — "Se eu no coração contemplara a 
vaidade, o Senhor não me teria ouvido" (Salmo 66:18). Se a pessoa se descuida em tratar com o pecado, 
haverá uma barreira entre ela e Deus. Qualquer pecado não confessado, qualquer pecado que não é 
colocado sob o sangue se torna um empecilho diante de Deus — ele impede que a oração seja ouvida. 

Este é o efeito objetivo do pecado. Subjetivamente o pecado danifica a consciência do homem. 
Quando uma pessoa peca, sua consciência se toma enfraquecida e deprimida, independente de quão 
arduamente ela própria tenta se convencer de que lê bastante a Bíblia e de que está desesperadamente 
agarrada às promessas da Bíblia e da graça aceitável de Deus.  

Sua consciência é como um barco (I Timóteo 1:19). Está certo um barco envelhecer mas ele não 
pode soçobrar. Está certo um barco ser pequeno, mas ele não pode quebrar. Da mesma maneira uma 
consciência não pode arruinar-se. Se a consciência perde a paz, haverá um obstáculo na pessoa e diante de 
Deus. 

Eu sempre penso no relacionamento entre fé e consciência. Fé é como a carga e consciência como 
o barco. A carga está no barco. Se o barco afunda, a carga será lançada fora. Quando a consciência está 
forte, a fé também está forte; mas quando a consciência soçobra, a fé escoa.  

O coração de Deus é maior que o nosso; se condenamos a nós mesmos, quanto irá Deus nos 
condenar? É isto o que o apóstolo João nos fala (1 Jo 3:20). Os novos crentes precisam cuidar para que a 
questão do pecado seja resolvida caso desejem ser hábeis na oração. Assim, eles devem notar 
especialmente a preciosidade do sangue. Eles viveram em pecado tanto tempo, que não serão capazes de 
se libertarem por completo se tiverem ainda qualquer indulgência para com ele. 

Precisam confessar seus pecados um por um diante de Deus, rejeitar cada um deles, e ficar livres 
deles. Desse modo sua consciência será restaurada. Pela purificação do sangue, a consciência é 
instantaneamente restaurada. Com o lavar do sangue, a consciência não mais acusa e a pessoa pode ver 
naturalmente a face de Deus. Nunca se permita colocar em uma posição onde se torna fraco diante de 
Deus, pois assim não será capaz de interceder por outros. Portanto, esta questão do pecado é a primeira 
coisa à qual você deve prestar atenção diariamente. Trate completamente do pecado, e então você pode 
orar bem diante de Deus e conduzir as pessoas à Cristo. Se diariamente você se lembra das pessoas diante 
do Senhor com fé Você logo irá ganhá-las para Cristo. 

Este é um grande teste. Irá testar sua condição espiritual diante de Deus. Se a sua condição 
espiritual for normal e certa, você irá ganhar as pessoas de sua lista de oração uma por uma. Ore por elas 
com perseverança. Depois de alguns dias, metade de um mês ou mês, um ou dois podem ser salvos; e 
assim por diante. Se depois de três ou quatro meses sua oração continuar sem resposta, algo deve estar 
errado com ela. Assim você vê que a oração é seu maior teste. Ela revela quando você está doente diante 
de Deus. Se for esse o caso, então é por isso que sua oração permanece sem resposta. Se a sua posição for 
correta diante de Deus, você verá uma ou duas pessoas serem salvas depois de um razoável período  de 
tempo 
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Uma vez que os crentes trataram com os seus pecados e mantiveram uma consciência forte diante 
de Deus, eles devem receber ajuda para verem a importância da fé. 

Realmente, a vida de oração dos novos crentes está sobretudo ligada com a consciência e a fé. 
Apesar da oração ser algo muito profundo, para os novos crentes trata-se unicamente de um assunto de fé 
e consciência. Se sua consciência diante de Deus estiver sem ofensa, sua fé pode facilmente ser forte. E se 
sua fé for suficientemente forte, sua oração será facilmente ouvida. Portanto é necessário para eles que 
tenham fé. 

O que é fé? É não duvidar  na oração. É Deus quem nos constrange a orar. É Deus quem nos diz que 
podemos. orar à Ele. Ele não pode fazer outra coisa senão responder SE oramos. Ele diz: — "batei e abrir-
se-vos-á" como_ posso bater e ELE SE Recusar a abrir? Ele diz: — "Buscai e achareis"   . posso eu buscar e 
não achar? Ele diz: — "Pedi e dar-se-vos-á". 

É absolutamente impossível para eu pedir e não receber. O que pensamos que  nosso Deus é? 
Temos de ver quão fiéis e dignas de segurança  são    as    promessas   de Deus. 

É possível que estejamos crendo no Senhor há já alguns anos, mas podemos recordar que por um 
tempo foi muito difícil crer, pois a fé está baseada no conhecimento de Deus mede a profundidade de 
nossa fé.  

A salvação é baseada no conhecimento. Precisamos conhecer mais a Deus para que possamos ter 
mais fé. Agora que fomos salvos e temos conhecido a Deus, podemos crer sem nenhuma dificuldade. Se 
nós cremos, Deus nos responderá. Vamos aprender desde o início a sermos pessoas cheias de fé. Não viva 
por sentimentos nem por pensamentos: aprenda a viver pela fé. Tendo aprendido a crer em Deus, 
descobrimos que nossas orações são respondidas. 

A fé vem pela Palavra de Deus. Pois a Palavra de Deus é como o dinheiro que pode ser tomado e 
usado. A promessa de Deus é a obra de Deus. A promessa de Deus nos fala como é a sua obra, e a obra 
manifesta em nós a promessa de Deus. Se cremos na Palavra de Deus e não duvidamos, permanecemos na 
fé e veremos quão digno de confiança é tudo o que Deus tem falado. Nossas orações serão respondidas. 

 
5. Aspire a Conhecer Como Orar 
Encoraje jovens crentes a serem ambiciosos, a serem pessoas que saibam como orar. Inspire-os a 

desejarem ser poderosos diante de Deus. Algumas pessoas são poderosas diante de Deus, mas outras não o 
são. Deus ouve àquelas, mas às outras não. O que significa ser . poderoso diante de Deus? Simples-mente 
significa que quando uma pessoa ora, Deus ouve. E como se Deus se deleitasse a ser influenciado pelo 
homem.   Algumas pessoas realmente influenciam a Deus. Deus despreza, as orações daqueles que não 
têm poder. Eles podem orar por horas, mas Deus não dá atenção. Oração respondida é o teste de tudo. 

Aqui está uma boa oportunidade de testar se  Deus ouve a oração ou se você sabe como orar. 
Escreva esses nomes no seu caderno de anotações e trabalhe com eles um por um diante de Deus, e veja 
quão brevemente o Senhor irá salvá-los. 

Eu não sei como dizê-lo, mas quero insistir com os novos crentes que desejem ter todas as suas 
orações respondidas. Isso é melhor do que tudo o mais, muito melhor do que pregar no púlpito. Nós 
devemos pedir a Deus por uma coisa: que Deus se alegre em nos escutar. Devemos aspirar a ser poderosos 
diante de Deus. 

É glorioso o fato de Deus desejar ouvir as nossas orações, que Ele confie em nós até o ponto de 
conceder-nos tudo o que pedimos Deixe que isso seja a sua mais profunda expectação desde o início de sua 
vida cristã. Anote em seu caderno os nomes daqueles por quem você sente a responsabilidade da salvação, 
e ore por eles, um por um. Se o tempo tiver passado e você continua sem resposta, você deve ter tratos 
especiais com Deus. Sem dúvida algo deve estar errado. E isso nos mostra o valor de tal caderno. Isso nos 
leva a saber se as nossas orações estão ou não sendo respondidas. Deus é muito mais sensível ao pecado 
do que nós. Freqüentemente nem sequer percebemos o que Deus já tem condenado e isto irá impedir 
nossas orações de serem ouvidas. 

Para novos crentes, orações sem resposta podem ser principalmente atribuídas a uma consciência 
má ou à falta de fé. Portanto, eles precisam confessar e tratar com seus pecados de tal maneira que 
ganhem fé. Eles devem crer completa e verdadeiramente, que Deus fará tudo de acordo com sua 
promessa. E assim eles realmente verão a salvação daqueles por quem têm orado. Eles devem 
continuamente experimentar tais respostas de oração. 
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Novos crentes devem estabelecer um tempo definido, cada dia, para fazerem seu trabalho da 
intercessão, Quer seja um período de meia hora, uma hora, Ou quinze minutos, deve ser em horário fixo, 
pois se não fizerem isso, provavelmente não irão orar de modo algum.  

  
6. Alguns Exemplos Notáveis 
Prosseguindo darei alguns exemplos de como levar pessoas a Cristo. 
 
O ACERTADOR DE RELÓGIOS 
Na Inglaterra havia uma mulher que possuía muitos relógios. Ela empregou um homem para 

acertar esses relógios todos os dias para que eles pudessem marear a mesma hora. Ela era também uma 
pessoa que intercedia em oração por outros e tinha um caderno de anotações. Certo dia, subitamente, ela 
se lembrou do acertador de relógios. Esse homem ia em sua casa todos os dias e ela ainda não havia 
mencionado seu nome diante do Senhor, nem uma vez tinha orado por ele. Ela sentiu que o Senhor 
colocou o nome do acertador de relógios no seu coração, e então o colocou em seu caderno. Começou a 
orar por ele dizendo: — "ó Deus, este homem vem acertar os meus relógios; agora eu te peço para deixar 
eu acertar a alma dele corretamente". Ela passou a orar diariamente por ele. No início ela não conversou 
com ele, mas gradualmente começou a fazer isso. Sempre que ela lhe falava, ele concordava com tudo, mas 
não tinha mudado em nada. Isto aconteceu por quinze meses até que finalmente sua alma foi acertada. 
Com respeito a orar pelas almas nós temos de gastar tempo diante de Deus,  lembrando  essas  almas 
continuamente e mencionando seus nomes um por um. O tempo entre a primeira oração e a resposta 
pode variar, mas nós devemos orar até que elas sejam salvas. 

 
O ALIMENTADOR DE FORNALHAS 
Havia também na Inglaterra um foguista que alimentava a fornalha de um navio. Sou rosto e seu 

corpo ficavam cobertos do fuligem negra o dia inteiro. Quando ele foi salvo perguntou ao que o levou a 
Cristo qual a primeira coisa que ele podia fazer pelo seu Senhor. Foi-lhe dito para orar por um de seus 
companheiros, por aquele que o Senhor colocasse em seu coração. Haviam mais de dez foguistas 
trabalhando com ele, mas havia um de que ele se lembrava de modo especial. Então orou por este dia e 
noite. 

De alguma maneira isto foi descoberto pelo amigo por quem ele estava orando; no começo o 
homem ficou bastante irritado. Mas quando um evangelista visitou a cidade, o amigo por quem ele estava 
orando levantou-se perguntando: — "Eu também posso ser salvo? Eu quero ser salvo." O pregador 
perguntou-lhe porque desejava ser salvo. "Porque um homem está sempre orando por mim, então eu 
quero ser salvo", respondeu o foguista, Assim um foguista levou outro à Cristo. 

 
UM RAPAZ DE DEZESSEIS ANOS 
Havia um rapaz de dezesseis anos trabalhando como copista em uma firma de arquitetura. Na firma 

havia um engenheiro-chefe que tinha um gênio tão violento que todos tinham medo dele. Depois que este 
rapaz foi salvo ele aprendeu a lição da oração.  

Orava diariamente pelo engenheiro-chefe ainda que não ousasse pregar o evangelho para tal 
homem. Não muito depois disso, o engenheiro-chefe aproximou-se do garoto e perguntou: — "Diga-me 
por que entre mais de duzentas pessoas na firma apenas você é diferente?" O engenheiro era um homem 
de meia-idade enquanto o rapaz tinha somente cerca de dezesseis anos. Mas o jovem falou ao engenheiro 
que ele passara a crer no Senhor Jesus. Na mesma hora o engenheiro afirmou que ele também gostaria de 
crer. Mais tarde ele foi levado a Igreja e logo foi salvo. 

 
DUAS IRMÃS NA INGLATERRA 
Na Inglaterra, haviam grandes famílias que sempre abriam suas casas para receberem convidados. 

Não eram hotéis, mas casas de famílias da classe alta que gostavam de visitantes. Duas irmãs tinham uma 
casa assim, e elas abriram sua casa para receber visitas. Essas visitas eram todas da classe alta. Às vezes 
haviam vinte ou trinta em casa delas. Elas observavam que seus convidados eram todos pessoas mundanas 
que se vestiam no rigor da. moda.. Quando esses convidados se assentavam ao redor da mesa, sua 
conversação geralmente constava em coisas mundanas e eles brincavam muito. As duas irmãs queriam 
endireitar essa situação mas não sabiam como, pois eram apenas duas. Depois de refletirem elas decidiram 
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ficar assentadas nos dois extremos da sala e unirem seus corações em oração, pedindo a favor de cada um 
de seus convidados. Durante a primeira noite, depois do jantar, todos eles se Retiraram para a sala de 
estar. As duas irmãs tomaram suas posições & começaram a orar, uma orando de um lado e outra orando 
do outro lado até que terminaram! de orar por todos. Por causa de suas orações silenciosas, os convidados 
se viram incapazes de gracejar, dizerem piadas o conversar. Eles ficaram imaginando qual seria o motivo. 
Naquela noite uma pessoa foi salva, e na. segunda noite uma outra. Isto continuou até que todos foram 
salvos. 

Lembre-se, a oração é indispensável. Aquelas duas irmãs foram muito sábias. Em vez de se 
assentarem entre seus convidados e serem influenciadas por eles, elas se assentaram nos dois cantos da 
sala e cercaram seus convidado com orações de modo que nenhum pode escapar, mas foram todos salvos. 

  
 
APROXIME-SE DOS PECADORES POR CAUSA DE DEUS 
  
Não é o bastante orar pelos pecadores e nos aproximar de Deus a favor dos pecadores. Também 

devemos nos dirigir aos pecadores por causa de  Deus. É preciso contar-lhes como Deus é. Muitas pessoas 
ousam falar com Deus, mas não têm coragem de falar aos homens. Os jovens devem ser treinados para 
terem a ousadia de falar aos outros. Eles não devem apenas orar, mas também' buscar oportunidades para 
falar. 

Ao falar com pessoas, há algumas coisas que devem ser especialmente observadas: 
 
1. Nunca Discuta Desnecessariamente  
Precisamos de um pouco de técnica para falar com as pessoas. Antes de tudo, não devemos entrar 

em argumentos desnecessários. Isto não quer dizer que nunca devemos argumentar, por que em Atos 
vemos vários exemplos onde surgiram discussões; até mesmo o apóstolo Paulo argumentou. Se você tiver 
de discutir, faça isso com uma outra pessoa para o benefício de uma terceira que está ouvindo. Mas quanto 
àquele que você deseja ganhar para Cristo, normalmente é melhor que você não entre em discussões. Não 
discuta com ele nem para que ouça. Por quê ?  

Porque a discussão pode afastar as pessoas ao invés de atraí-las. Você precisa mostrar um espírito 
manso, caso contrário as pessoas fugirão de você. 

Muitos pensam que o argumento pode mover o coração de uma pessoa. Mas isto não é verdade.  
O argumento quando muito pode subjugar a mente de alguém. Por isso, é melhor falar menos 

palavras que vem da mente e testemunhar mau. Diga às pessoas como você tem experimentado alegria, 
paz e descanso depois que creu no Senhor Jesus. ESSES são fatos contra os quais   ninguém   pode 
argumentar. 

 
2. Prenda-se Aos Fatos 
Outro método para conduzir pessoas ao Senhor é usar fato e não doutrina enquanto fala. Não é por 

causa da racionalidade da doutrina que as pessoas chegam à fé. Muitos enxergam a lógica da doutrina mas 
mesmo assim não crêem. Geralmente as coisas simples é que podem salvar almas. Aqueles que pregam 
bem sobre as doutrinas podem corrigir a mente das pessoas, mas falham no salvar almas. O propósito 
principal é salvar pessoas e não corrigir a sua mente. Qual é a utilidade de corrigir a mente mas deixar que 
se percam? 

Lembro-me de um homem idoso que freqüentava as reuniões da Igreja regularmente, mas não era 
salvo. Embora não sendo salvo, considerava a ida à Igreja um bom hábito. Assim ele freqüentava 
regularmente e queria que a família o acompanhasse.Muitas vezes depois das reuniões ele ia para casa e 
tinha um acesso de mau gênio.  

 
A família toda tinha medo dele. Certo dia sua filha casada foi vê-lo. Esta filha pertencia ao Senhor. 

Quando o visitou, levou em sua companhia a filhinha de quatro anos. O avô naturalmente levou a netinha 
para a Igreja. Depois do culto, enquanto saíam, a netinha olhou para o avô e sentiu que ele não parecia um 
crente no Senhor Jesus. No caminho ela perguntou a ele se cria em Jesus. O velho avô replicou que uma 
criança não devia falar. Depois de alguns passos a crianças repetiu: — "Para mim você não parece um 
crente em Jesus." O velho novamente respondeu: — "Uma criancinha não tem permissão para falar." Após 
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alguns momentos, a menina insistiu: — "Por que você não crê em Jesus?" Desta vez o velho homem foi 
apanhado. Aquele que era temido pelos outros, foi levado ao Senhor através dessas perguntas simples. 

Portanto, lembre-se, não é uma questão de pregar. Esta criancinha tinha um olho mais penetrante 
do que muitas pessoas. Ela observou que embora seu avô fosse à Igreja, ele era diferente. Ela disse: — 
"Você não parece um crente", e depois perguntou: — "Por quê você não crê no Senhor Jesus?". Assim ela o 
levou a Cristo. 

No pregar o evangelho ou testemunhar por Cristo, não tenha medo de ser ridículo. O melhor 
cérebro dificilmente pode salvar pessoas. Ainda estou para ver uma boa inteligência salvando almas, 
porque quando alguém usa seu cérebro ele sempre se volta para a doutrina. Ele anuncia a doutrina 
claramente mas esta não é a forma exigida pelo evangelho. Você precisa conhecer a maneira de Deus. Se 
uma pessoa pesca com um anzol reto, ela nunca pegará um peixe. O anzol deve ser em forma de gancho 
para prender o peixe. É isto que os novos crentes devem aprender. 

  
3. Mantenha Uma Atitude Sincera e Séria 
Ao testemunhar, nossa atitude deve ser sincera e séria, não dada à leviandade. Não devemos 

argumentar, mas apenas contar os fatos do que temos experimentado diante de Deus. Se permanecermos 
nesta posição, poderemos conduzir muitos ao Senhor. Não procure ter um grande cérebro; apenas saliente 
os fatos. Podemos brincar com outros assuntos mas com este devemos ser sinceros. 

Vi certa vez uma pessoa que queria levar outros à Cristo. Ela queria orar, mas sua atitude estava 
errada. Quando falava do Senhor, também brincava e gracejava. Estas duas coisas são incompatíveis.  

Através da frivolidade ela perdia qualquer poder espiritual que pudesse ter. Não tinha como levar 
pessoas a Cristo. Ao testemunhar, nossa atitude deve ser sincera. Precisamos inculcar nos outros que es- 1 
te é um assunto muitíssimo sério.  

 
4. Peça a Deus Oportunidades 
Devemos pedir que Deus nos dê oportunidades para falar com  as pessoas. Se orarmos, as 

oportunidades nos serão concedidas.  
Relembro uma irmã que dirigia uma pequena classe bíblica.    Ela reunia muitas moças que 

trabalhavam em lojas que não eram crentes, e lhes ensinava a Bíblia uma vez por semana. Ela fez isto por 
algum tempo mas sem resultado visível.  Notou então  entre as moças uma que estava vestida na última 
moda. Esta moça era orgulhosa e não tinha inclinação para as coisas espirituais. A irmã começou a orar por 
aquela moça. Depois de muitos dias ela convidou-a para ir à sua casa e tomar chá com ela. A moça 
esperava ter uma visita social, e por isso concordou. Mas tão logo chegou, a irmã começou a persuadi-la a 
crer. A moça respondeu: "Eu não posso crer porque gosto de jogar baralho, gosto de teatro, eu amo o 
mundo. Eu não desejo perder todas estas coisas, por isso não posso crer no Senhor Jesus". A irmã 
reconheceu que este seria o caso se alguém cresse no Senhor; ela teria de abandonar o baralho, o teatro e 
os prazeres deste mundo. A moça repetiu: "O preço é muito grande; eu não tenho com que pagá-lo". A 
irmã pediu-lhe que fosse para casa e reconsiderasse. 

Voltando para casa ela ajoelhou-se para orar. Depois da oração, resolveu seguir o Senhor Jesus. 
Repentinamente foi transformada. Ela não sabia porque, mas seu coração foi mudado. Suas roupas e 
maquiagem também sofreram uma mudança. Um mês mais tarde o gerente do seu andar a chamou ao seu 
escritório e a cumprimentou por sua mudança. Ela ficou surpresa. Então o gerente contou-lhe que haviam 
tido uma reunião na qual ficara decidido que ela seria despedida se continuasse a apresentar-se da forma 
costumeira por mais uma semana. Ela tinha sido tão arrogante, desrespeitosa para com os fregueses, 
excessivamente enfeitada e frívola, que só pensava em si mesma, e não nos negócios da firma. Mas 
repentinamente, dentro daquela semana ela havia mudado. Ele perguntou se podia saber a razão. A moça 
testemunhou que havia aceitado o Senhor Jesus. Dentro de um ano uma centena de balconistas foram 
levadas por ela, uma após outra, ao Senhor. 

Parece difícil aproximar-se de algumas pessoas. Mas se você orar por elas, oportunidades lhe serão 
concedidas nesse sentido e elas serão mudadas. Veja a irmã que citamos acima. A princípio ela estava 
temerosa de falar com aquela moça por ser tão arrogante em sua atitude e tão mundana em seus trajes.  
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Todavia, o Senhor, deu à irmã um encargo para orar. Então um dia o Senhor deu a ela coragem para 
falar com a moça. 

Portanto, devemos aprender a orar e também a falar. Muitos não ousam abrir suas bocas para falar 
do Senhor Jesus aos seus amigos e parentes. Talvez AS oportunidades esteiam esperando por você, mas 
você tem deixado estas oportunidades passarem por estar temeroso. 

 
5. Procure Pessoas Da Mesma Categoria 
Segundo nossa experiência no passado, é melhor para as pessoas buscarem e salvarem aquelas da 

mesma categoria. Esta é uma regra comum. As enfermeiras podem trabalhar entre as enfermeiras, os 
médicos entre os médicos, pacientes entre pacientes, funcionários públicos entre funcionários públicos, 
estudantes entre estudantes. Trabalhe com aqueles que estão mais perto de você. Não é preciso começar 
com reuniões ao ar livre, mas com sua família e conhecidos. É natural para os médicos trabalharem com 
seus pacientes, professores com seus alunos, empregadores com seus empregados, senhores com seus 
servos. 

Eu lembro que havia doze casas num beco em Shangai. Uma criada foi salva. Ela resolveu começar 
com a primeira casa da direita. Logo a criada da casa da direita foi salva, e criada da segunda casa da direita 
foi salva, e assim por diante. Quando tomei conhecimento disso, seis criadas já haviam sido salvas. 

Que as crianças trabalhem com as crianças. É bem conveniente trabalhar de acordo com esta regra 
de permanecer dentro da mesma categoria. Que os homens busquem os homens, e as mulheres as 
mulheres. Eu não digo que isso seja obrigatório, mas pela nossa experiência passada parece ser o meio 
mais eficaz. 

Os novos crentes devem saber a que categoria pertencem, e depois buscar aqueles da mesma 
categoria. Com exceção das pessoas que são suas amigas, parentes ou vizinhos, esta regra geralmente é 
eficaz e convenientemente aplicável. 

Eu não digo que não haja exceções, porque há algumas. Nosso Senhor Jesus mesmo nos deu alguns 
exemplos excepcionais. Todavia, esta regra é geralmente preferível. Para um mineiro pregar numa 
faculdade é excepcional. Embora o Senhor às vezes faça coisas excepcionais, não devemos esperar que Ele 
faça isso todos os dias. 

Por exemplo, para uma pessoa muito culta, falar aos operários no cais não é muito adequado. Mas 
se alguns estivadores são salvos e eles saem para salvar o resto, isto me parece uma maneira mais 
apropriada e fácil. 

 
6. Leve Pessoas à Deus Diariamente Através Das Orações 
Nunca haverá um tempo em que não haja alguém a favor de quem você possa orar. Você  pode  

orar  pelos seus colegas da escola, seus amigos,    enfermeiras    e    médicos companheiros de trabalho,  e 
seus patrões. Peça a Deus para colocar especialmente um ou dois no seu coração. Quando Ele colocar uma 
pessoa em seu coração, escreva este nome em seu livro e ore diariamente por ela. 

Depois que você começar a orar por uma alma, deve também falar com esta pessoa. Fale com ela 
da graça do Senhor concedida a você. Isto é algo a que ela não pode resistir ou esquecer. 

 
 
7. A Tempo e Fora de Tempo 
Finalmente quero mencionar que você não está proibido de falar àquelas por quem não orou antes. 
  
É PRECISO PRÁTICA 
Haverá alguns a quem você falará quando encontrá-los pela primeira Tez. Aproveite cada 

oportunidade; fale a tempo e fora de tempo, pois você não sabe quem vai escapulir. Você deve abrir sua 
boca regularmente assim como deve orar sempre. Ore por aqueles com nome e pelos sem nome. Ore para 
que o senhor salve os pecadores. Sempre que você encontrar casualmente um pecador, se o Espírito de 
Deus mover você, fale com ele. 

Eu me lembro da história de um oficial da Marinha Britânica que assistiu a uma corrida em Londres. 
Multidões estavam lá para ver a corrida. Aconteceu que uma nobre senhora de meia-idade, estava 
assistindo ao seu lado. Ele ficou imaginando se aquela senhora conhecia o Salvador. Então se voltou para 
ela e disse: "Desculpe. Tenho uma pergunta importante para lhe fazer — a senhora conhece o meu 
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Salvador?" A nobre dama ficou atordoada e surpresa com tal pergunta. Ele explicou-lhe que o Senhor Jesus 
era o seu Salvador e que desejava encorajá-la a aceitá-Lo. A senhora expressou seu desejo de receber o 
Senhor Jesus. 

Eles se ajoelharam para orar e a senhora foi salva. Deixe-me   dizer-lhe, se formos um pouco 
descuidados, almas escapulirão de nós. Que os pescadores de Deus hoje possam lançar uma rede tão boa 
que nenhum peixe escape. Cada vez que você procura levar um pecador ao Senhor, você deve tratá-lo 
como um caso a ser estudado. Você deve ser como um médico que examina cada caso, pois não poderá dar 
uma receita indiscriminadamente. Da mesma forma, no lidar com almas você tem de estudá-las como se 
fosse um caso. Reconheça cada falha e descubra a razão para cada sucesso. 

Ninguém no mundo pode ser um contador, professor, médico, enfermeira, ou até mesmo um 
carregador de liteira sem o treinamento próprio. Da mesma forma como pretendemos ser ganhadores de 
almas sem primeiro aprender como levar pessoas ao Senhor? Existem muitos que se tornaram muito 
hábeis no ganhar almas. Tais pessoas estudam cada caso cuidadosamente toda vez. Devemos sempre 
perguntar porque certa pessoa aceitou o Senhor. Houve algo que dissemos que a fez crer? Ou por que 
outra pessoa parece ouvir com tanta boa-vontade, mas mesmo assim escapa em seguida? Foi por que não 
usamos a isca certa? Não culpe os outros por todas as dificuldades; antes busque em você mesmo o 
problema, como fazem todos os que são hábeis no ganhar almas. Se as pessoas não são salvas, algo deve 
estar errado em nós. Não podemos nos assentar na praia e desejar saber por que os peixes não pulam para 
dentro do barco. Devemos gastar tempo examinando a razão por que as pessoas não são salvas. Há uma 
técnica no ganhar almas. E esta técnica se aprende fazendo. Podemos aprender das nossas falhas como 
também dos nossos sucessos. 

Posso testificar diante de vocês hoje, que se realmente se entregarem a esta tarefa, descobrirão 
que ela não é difícil demais. Você pode ganhar muitos sem nenhuma dificuldade. Na verdade, há apenas 
alguns tipos de pessoas no mundo. Para cada tipo de pessoa, você precisa ter um tipo especial de palavra a 
fim de que elas sejam salvas. Se você usar a abordagem errada, apenas causará problemas. Uma vez que 
tenhamos aprendido a lidar com os diferentes tipos de pessoas, poderemos lidar com qualquer pessoa. 
Saberemos até mesmo como lidar com aqueles que encontrarmos por acaso. Tão logo tenhamos uma 
oportunidade de testemunhar por Cristo, rapidamente descobriremos que tipo de pessoa ele é. Então 
saberemos o tipo de abordagem que devemos usar. Com a palavra correta, o homem será salvo. 
Resumindo, nós reconhecemos a veracidade da palavra que diz que é sábio o que ganha almas. 

 
 
DISTRIBUINDO FOLHETOS 
  
1. A Distribuição de Folhetos Não Tem Limite de Tempo 
Durante os últimos duzentos ou trezentos anos, Deus tem usado folhetas evangélicos 

especialmente para salvar pessoas. Os folhetos têm muitas vantagens especiais. Uma vantagem é que 
enquanto no falar há limitação de tempo e a restrição das pessoas — isto é, você não pode falar vinte e 
quatro horas por dia, nem estarão as pessoas convenientemente presentes para ouvir você — com os 
folhetos não há tal limitação ou restrição.  

Você pode distribuir folhetos a qualquer tempo, e as pessoas podem lê-los  conforme sua 
disposição. Algumas pessoas podem não ter tempo para ir as reuniões e ouvir a pregação do evangelho, 
mas sempre poderão receber um folheto para ler. 

2. Os Folhetos Podem Apresentar o Evangelho Plenamente 
Geralmente as pessoas têm o zelo de testemunhar pelo Senhor mas são incapazes de apresentar o 

evangelho plena e completamente. Uma boa maneira para os novos convertidos é escolher alguns bons 
folhetos evangelísticos o distribuí-los. Isto ajudará você a realizar aquilo que não pode por si mesmo. 

 3. Os Folhetos Não São Afetados Pelas Pessoas 
Ao falar com as pessoas, as vezes somos incapazes de apresentar o evangelho tão inteiramente ou 

seriamente como devíamos. Somos facilmente afetados pelas considerações e sentimentos humanos. Com 
os folhetos não existe tal problema. Eles dizem o que deve ser dito a despeito de quem os esteja lendo. 
Quando pregamos o evangelho, não podemos evitar o fato de sermos influenciados pelas pessoas, mas 
pregar com folhetos está absolutamente acima de tal influência. De modo que os novos crentes devem 
começar a semear com folhetos. 
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4. Os Folhetos Podem Ser Espalhados Em Qualquer Lugar 
Outra vantagem dos folhetos é que eles podem ser espalhados em qualquer lugar. Como diz o 

Velho Testamento, "Lança o teu pão sobre  as  águas,   porque   depois  de, muitos dias o acharás"  
(Eclesiastes 11:1). Falar com três, cinco, dez pessoas gastaria muito tempo. Mas quando cri no Senhor, eu 
distribuía diariamente uma média de mil a três mil folhetos. Leve uma pilha de folhetos com você quando 
sair. Dê um a quem quer que encontre. Isto é como semear  sobre as águas. Se apenas uma, pessoa for 
salva por meio desses mil folhetos distribuídos realmente vale a pena. 

5. Os Folhetos São Realmente Usados Por Deus Para Salvar Pessoas 
Deus às vezes usa os folhetos de forma maravilhosa para salvar as pessoas. Lembro-me de uma vez 

em que um homem jogou um folheto na rua. Outro homem passou. A ponta de um prego no sapato dele 
machucava o seu pé e ele estava procurando um pedaço de papel para forrar o interior do sapato. O 
homem apanhou o folheto e o colocou dentro do sapato. Mais tarde, enquanto o seu sapato era 
consertado, ele leu o folheto e foi salvo. Muitas histórias maravilhosas como esta podem ser contadas 
mostrando como os folhetos têm sido usados para salvar almas. 

 
6. Ore Fielmente e Trabalhe Diligentemente 
Sempre que os novos crentes estiverem livres, eles devem colocar folhetos em seus bolsos e 

distribuí-los. Ao fazer este trabalho de conduzir pessoas a Cristo, precisamos orar fielmente e realizar a 
tarefa com singeleza de coração. Enquanto distribuímos, podemos acrescentar uma palavra ou duas ou 
podemos não dizer nada. Mas esperamos ver pessoas buscando ao Senhor. 

Do livro, "Te Good Confession" de Watchman Nee, publicado por Christian Fellowship Publishers, 
Inc. New York. Tradução de E.D.R. e D.O.M. 
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3. O ESPÍRITO DA PREGAÇÃO DO EVANGELHO 
Nota do Redator: A mensagem que se segue foi extraída e traduzida de mais de uma fonte onde o 

Sr. Nee tratou do mesmo assunto, isto é, o espírito da pregação do evangelho. Para ser mais preciso, a 
parte que fala de James M' Kendriek, foi diretamente traduzida, com algumas adaptações de editoração, do 
livro "Seen and Heard" sabendo que o, Sr Nee citou exatamente a mesma fonte. O redator também 
considerou edificante acrescentar uma longa citação das palavras finais de "seen and Heard". A fim de 
distingui-la da mensagem original, colocamos, esta citação adicional em itálico.  

"Vim lançar fogo na terra; e que mais quero, se já está acesso? Importa, porém, que seja batizado 
com um certo batismo; e como me angustio até que venha a cumprir-se! Cuidais vós que vim trazer paz à 
terra? Não, vos digo, mas antes dissensão; porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa: três 
contra dois e dois contra três. O pai esteará dividido contra o filho, e o filho contra o pai; a mãe contra a 
filha, e a filha contra a mãe; a sogra contra sua nora, e a nora contra sua sogra" —Lucas 12:49-53 

"E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há, que tenha deixado casa, ou 
irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que 
não receia cem vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com 
perseguições; e no século futuro a vida eterna". — Marcos 10:29-30 

"Porque qualquer que quiser salvar a sua vida perdê-la-á, mas, qualquer que perder a sua, vida por 
amor de mim, e do evangelho, esse a salvará". — Mc 8:35. 

 Nosso Senhor Jesus veio para incendiar a terra. Esta semente de fogo começou a arder 
originalmente no céu e depois se estendeu à terra. Em resultado, ela não dá "paz à terra... antes, divisão. 
Porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa, três contra dois, e dois contra três". Este fogo 
não é senão o próprio Senhor e o evangelho. "Pela causa do Senhor" e "pela causa do evangelho" 
significam a mesma coisa. Lemos assim em Marcos 10 que alguns tinham abandonado tudo a fim de  
consagrar-se inteiramente à causa do  Senhor e do evangelho.   

Este fogo de amor queimou primeiro no coração de Deus, depois continuou em Jesus e finalmente 
passou para a Igreja mediante o Espírito Santo. Este fogo contínua queimando ainda hoje. 

O nosso Senhor Jesus veio à terra como o fogo do evangelho. No início ele chamou doze discípulos, 
depois setenta, para pregarem o evangelho. Depois de morrer na cruz, realizando assim a missão do 
evangelho, ele os enviou então para anunciar as boas novas até os confins da terra. A partir do dia de 
Pentecostes, em que a igreja começou, os apóstolos nos transmitiram não só a verdade do evangelho mas 
também o fogo do evangelho. 

Desde que o pecado entrou no mundo, ainda antes do homem se sentir perdido, Deus já tinha 
começado a sentir em seu coração a grande dor de perda de filhos. A fim de resgatar o homem, para que 
não perecesse, Deus teve de suportar sozinho um grande fardo. Foi essa espécie de amor que O levou a 
sacrificar o Seu Filho unigênito com a esperança de ganhar "muitos filhos" (Hebreus 2:10). Enquanto o 
Senhor viveu na terra, o fogo estava sobre Ele impelindo-o. a atravessar a água e o fogo a fim de restaurar 
os pecadores. O fogo do amor era tanto  que  Ele não teve outra escolha senão ir para a Cruz a favor deles e 
entregar a sua própria vida. Um amor assim é realmente mais forte do que as águas, chegando mesmo a 
abalar os céus e a terra. Somente alguém como Paulo, que ardeu com a mesma espécie de fogo, poderia 
dizer; "Ai de mim se não pregar o evangelho!" (1 Coríntios 9:16). Foi o mesmo fogo que levou os apóstolos 
a serem apedrejados, lançados no fogo e morressem como mártires. 

A restauração do testemunho da igreja introduz a recuperação da Palavra de Deus. Se o ministério 
do evangelho deve ser restaurado, é preciso haver fogo sobre a igreja. Somente Quando o evangelho for 
pregado por toda a, terra é que o Senhor voltará. A dificuldade fundamental que impede que o fogo saia de 
nós é o fato do nosso homem exterior não ter sido ainda quebrantado. O homem exterior precisa ser 
quebrantado antes que o evangelho possa ser pregado eficazmente. Paulo derramou muitas lágrimas por 
causa do evangelho, como foi dito: "Os que semeiam em  lágrimas, segarão com alegria" (Salmo 126:5). 

A fim de pregar o evangelho é preciso humildade de um lado mas de outro lado é preciso estar 
cheio de zelo. O problema que enfrentamos hoje é que o fogo já de si insignificante que temos, fica ainda 
aprisionado dentro de nós. 

Ao pregar o evangelho, devemos apresentar aos ouvintes o espírito da cruz e o Espírito que se 
encontra no Trono. Em lugar de transmitir unicamente a mensagem, devemos acender o fogo do 
evangelho. Assim sendo, não podemos ter amor próprio nem nos deixar levar pela preguiça. Devemos 
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chorar pelos pecadores e clamar por eles.  O fato do Senhor ter chorado por Jerusalém foi uma ilustração 
exata do espírito da pregação do evangelho. O Espírito de Cristo é o espírito da Cruz e o Espírito Santo é o 
Espírito de Cristo. Para apresentar o evangelho da cruz, o homem total precisa tornar-se um canal para o 
fogo do evangelho, a fim de que ele penetre e se espalhe. 

Ao pregar o evangelho, é preciso usar tanto os dons como o espírito. Em outras palavras, o espírito 
da pregação do evangelho é tão importante quanto os dons. Através de toda a história da igreja, Deus 
pareceu levantar, de tempos a tempos, algumas pessoas que possuíam realmente os dons da pregação do 
evangelho. Todavia, o número de pessoas não foi muito grande e geralmente leva tempo até que Deus 
levante outras. Por outro lado, todo aquele que ama o Senhor poderia e deveria ter o espírito da pregação 
do evangelho. Neste respeito, ele não é mais limitado do que no caso dos dons. 

Quando lemos as biografias de evangelistas como Charles Finney D. L. Moody,  Charles  Stanley e 
outros, descobrimos que todos têm tanto o espírito como os dons da pregação do evangelho. A história de 
suas vidas nos comovem realmente, mas geralmente nos fazem suspirar por não podermos imitá-los, pelo 
fato de não termos dons tão grandes quanto os deles. 

Entre as biografias dos evangelistas, gosto especialmente daquela intitulada "Scen and Heard" 
(Visto e Ouvido). O seu autor, James M'Kendrick, não parecia ter muitos dos dons, mas é notado pelo seu 
extraordinário espírito de pregação do evangelho. Ele era exatamente como nós, simples e pouco 
sofisticado. Seu coração porém estava tão cheio do amor de Cristo que se tornou ansioso ao ver as 
necessidades dos pecadores. Ele sabia amar e chorar. Sabia orar e clamar. O amor do Senhor o constrangeu 
de tal forma que ficou inquieto por causa dos pecadores. Pela causa do Senhor, pareceu tornar-se louco a 
fim de que o evangelho pudesse extravasar-se. Quando leio a sua autobiografia, não posso senão chorar 
com ele. 

James M'Kendrick era um mineiro escocês que viveu no século passado, um homem simples. Desde 
o início de sua vida cristã, o amor de Deus começou a sua obra de quebrantamento do homem exterior. Ele 
foi salvo aos 22 anos. Ele nos conta sobre a noite em que foi convertido: "Na noite em que vim a crer no 
Senhor, saí em companhia de meu tio que é crente. Encontramos alguns amigos, voltei-me para meu tio e 
lhe disse: 'Quero contar a eles que fui salvo'. Convidei então o líder deles para uma conversa em particular. 
No momento em que abri a boca para contar-lhe como o Senhor me tinha salvo, lágrimas de paz e alegria 
começaram a correr pelo meu rosto; quanto mais falava, mais queria falar. Antes que terminasse, meu 
amigo chorou de comoção. Ele voltou para onde os outros se achavam e partilhou com eles a salvação que  
tinha acabado de obter". Desta forma, até mesmo, no primeiro dia depois de sua conversão, o espírito do  

M'Kendrick rompeu os limites do seu homem exterior. 
Certa vez um evangelista visitou a cidade onde M'Kendrick vivia e pediu-lhe ajuda a fim de pregar o 

evangelho. Numa das noites em que o lugar de reunião estava lotado, ele se achava ao lado do evangelista. 
"Eu estava de pé junto ao evangelista", recordou-se ele mais tarde, "o desejo de resgatar almas era como 
um fogo que ardia em mim. Como geralmente acontece, o pregador dividiu a sua leitura em quatro ou 
cinco seções e falou de acordo com as mesmas. Já me esqueci do que ele estava pregando, talvez tivesse 
sido um bom sermão e bastante bíblico. Mas, ao meu desejo ardente de salvar almas, reprovei um tanto 
sua maneira de pregar. Queria chegar logo ao ponto e persuadir o povo a crer imediatamente no Senhor. 
Não pude então agüentar mais e comecei a puxar de leve a manga de seu paletó, mas ele não pareceu-me 
dar atenção e prosseguiu com a mensagem. Toquei de novo em seu braço, com mais força desta vez, e ele 
então parou, perguntando: 'O que há ?' Eu lhe disse: 'Por favor, pare, deixe-me pregar'. Ele continuou 
dizendo mais algumas frases e a seguir explicou: 'O Sr. M'Kendrick gostaria de falar com vocês'. Depois de 
uma tal introdução, tudo o que eu pretendia dizer fugiu da minha mente. Não pude proferir uma palavra 
sequer. Mas o meu desejo de salvar almas era tão intenso, que apesar de nada dizer, as lágrimas me 
corriam pela face como um oceano. Finalmente explodi: "Todos os que não forem salvos irão para o 
inferno. A vida em que vocês se apoiam é como um ramo seco numa árvore, uma vez quebrado, vocês vão 
para o inferno". Naquela época os acidentes na mina de carvão eram quase que diários, algumas pessoas 
tinham perdido sua vida dessa forma. Houve uma, explosão numa mina causando a morte de 250 pessoas. 
Num outro acidente, foram 50. Todos esses fatos são recentes. Meu pai perdeu a vida dois meses atrás. A 
impressão que ficou gravada em minha mente foi profunda. Eu senti profundamente o que estava dizendo, 
e também que a vida de cada um estava sempre era perigo. Dessa forma instei com o povo o mais que 
pude para que cressem no Senhor a fim de não perecerem. Nunca preguei tão mal como naquele dia, mas 
também jamais o fiz com tanta sinceridade. Eu não disse muito, mas chorei bastante. O efeito foi 
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maravilhoso. Vimos o Espírito de Deus enchendo o recinto da reunião. Muitos sentiram perfeitamente o 
seu pecado e sua condição de perdidos.  

A cena daquela noite ultrapassou sem dúvida qualquer descrição,  a  graça   de  Deus  operou 
realmente em muitos corações". Vemos aqui novamente como apesar de M'Kendrick ser um novo 
converso ele possuía o fogo dentro de si.   O  espírito  do evangelho  nele permitiu que percebesse a 
condição  dos  pecadores  perdidos.   

Enquanto nós, ai de nós, temos tanta falta do sentimento vivido de nosso Senhor sendo levantado 
na Cruz.    

Em outra ocasião, M'Kendrick foi convidado para pregar o evangelho numa outra cidade. "A 
Escritura que li foi Isaías 53:5", lembrou-se ele, "O que preguei devia seguir de perto a palavra, sem 
qualquer desvio, a fim de que ouvissem a pura Palavra. de Deus. Desta vez não foi como antes, não chorei. 
Em lugar disso, repeti muitas vezes as palavras: "Mas ele Foi traspassado pelas nossas transgressões, e 
moído pelas nossas iniqüidades', e não pude conter mais as lágrimas, que transbordaram. O Espírito Santo 
usou a Palavra de , Deus para fazer com que eles se arrependessem e confessassem os seus pecados. 
Naquele dia,  muitos foram    salvos    e    outros    quiseram conhecer melhor a. Palavra de Deus. No 
caminho de casa, começamos a rejubilar-nos por termos visto que o fogo do Espírito Santo já estava 
começando a arder". 

Dois anos mais tarde, M'Kendrick ouviu falar do um mensageiro do evangelho que estava 
realizando reuniões todas as noites numa cidade próxima durante todo um mês. O zelo desse evangelista 
tocou-o tão profundamente que o seu desejo do salvar os pecadores tornou-se ainda mais fervoroso. Cada 
noite, no caminho de casa, ao voltar da reunião, ele orava a Deus: "Faca de mim um ganhador do almas". 
M'kendrick continuava trabalhando durante o dia nas minas de carvão, mas toda noite saía para pregar o 
evangelho. Comentando sobre a sua maneira de viver, disse ele: "Não poderia ter sido mais feliz". Durante 
certo tempo passou a levantar-se cerca das 4:45 da manhã, enquanto não havia ninguém nas ruas, e com 
um enorme pincel escrevia nas calçadas estas frases: "Prepara-te para te encontrar com o teu Deus", "Você 
precisa nascer de novo", "os malfeitores vão para o inferno , e outras. Deus fez uso dessas palavras para 
despertar muitas pessoas. Certa vez ele foi convidado para pregar com dois outros oradores, cada um 
devendo falar durante 30 minutos. Era um feriado, e um clima de feriado dominava a reunião. Os dois 
primeiros oradores fizeram uma porção de gracejos e o povo reagiu com entusiasmo, batendo palmas. "E 
eu orei por mais de uma hora", recordou ele, "enquanto sentia em meu íntimo a frase: 'Você precisa nascer 
de novo'. Quando me levantei, dirigi-me em primeiro lugar aos seis pastores que estavam na plataforma, 
dizendo: 'Você precisa nascer de novo', depois repeti a mesma frase aos presbíteros e diáconos, e 
finalmente a toda a congregação e ao coro. O auditório inteiro estava em silêncio mortal. Meu coração 
estava cheio de amor e meus olhos de lágrimas. Penso que puderam observar perfeitamente que eram 
palavras sinceras fluindo de um coração repleto de amor. Houve um reavivamento naquele lugar". Tempos 
depois, alguém criticou M'Kendrick afirmando que tinha pregado naquela ocasião fora de tempo, mas ele 
disse: "O Senhor me deu dois tempos, um deles é 'fora de tempo". Ele se referia aqui à, passagem em 2 
Timóteo 4:2: "Que preguemos a palavra, instes a tempo e fora de tempo". É bom notar que "o coração 
cheio de amor e os olhos cheios de lágrimas'' ilustram perfeitamente o espírito do evangelho Devemos 
sentir tanto o perecer dos pecadores quanto o amor de Deus. 

M'Kendrick realizou certa vez uma série de reuniões evangelísticas numa grande cidade pesqueira. 
Toda noite o salão se enchia, mas os resultados não se faziam sentir. Numa das noites, uma senhora idosa 
fez uma oração depois de terminada a campanha. "Eu gostaria que O mundo inteiro tivesse ouvido a 
oração dela", M'Kendrick comentou mais tarde. "A oração foi feita com paz e poder.  

Ela mencionou muitos nomes diante de Deus... Ao falar neles, lágrimas como pérolas rolaram de 
seus olhos." "Naquela, noite", continuou M'Kendrick, "minha, alma estava oprimida com o peso das almas 
perdidas. Eu não podia dormir. Mas, ao mesmo tempo, parecia ver toda sorte de pessoas correndo para a 
perdição, somente um sopro as mantinha longe da sepultura e do inferno. Minha esposa acordou com 
minha inquietação, e perguntou: 'Você ainda não conseguiu dormir?' Respondi: 'Não, não pude. .. vamos 
levantar e orar*. Derramamos então o coração diante de Deus, pedindo-lhe para conceder a graça... No dia 
seguinte, oramos como de costume antes de pregar o evangelho, e senti como nunca antes a presença viva 
de Deus. O lugar de reuniões estava cheio. Quando comecei a falar, senti perfeitamente que Deus estava 
em nosso meio. Tão logo comecei, o poder de Deus tocou a congregação. Vi imediatamente um 
homenzarrão pôr-se de pé e clamar: 'ó Deus, salva-me, para que não vá para o inferno!'  
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Ele pediu a salvação durante uns dois ou três minutos, e depois eu disse a dois velhos que estavam 
a seu lado: 'Se conhecem esse homem, ajudem-no . O homem, que já tinha se acalmado, apesar de parecer 
exausto, estava agora encostado na parede. Eu não sabia que um dos velhos era o pai dele. Ele tentou 
aproximar-se do filho, mas por causa da multidão não pôde fazê-lo. Naquele momento eu bem que gostaria 
de ter filmado a cena. O velho subiu a um banco e disse ao filho: "Filho, quero que você creia no Jesus que 
entregou sua vida por você . Confie no Deus de seu pai. Meu filho, basta que você confie no Salvador de sua 
mãe"' Enquanto o velho falava, um outro homem pulou do lugar e clamou: 'Ó Senhor,   salva-me,   sou   um   
covarde. 

 Deveria ter crido no Senhor antes,  mas tinha   medo  que  rissem de mim. Senhor, sou um covarde, 
mas agora confiarei em Ti.' Depois que este se sentou, um outro pôs-se de pé, dizendo: 'Ó Deus,  tem 
misericórdia de mim, um pecador. Eu era um hipócrita, mas  agora o Senhor me fez ver que sou um 
pecador. Eu antes só via os defeitos dos outros e não os meus.  Ó Senhor, o Senhor me fez ver esta noite 
que cada um deve carregar os  seus   próprios   pecados'.     Os   que já tinham crido no Senhor estavam a 
essa altura tentando cumprimentar os recém-salvos... Naquela noite a reunião começou às 6:30 da tarde e 
terminou às 11:00. Na hora de saída um jovem entrou correndo, e quando nos viu caiu por terra, numa 
cena triste e chocante. Ele estivera na reunião e sentia a culpa de seus pecados pesar-lhe o coração, 
fugindo-lhe a paz. Pensou porém que ao chegar em casa essa paz lhe voltaria. Surpreendentemente, 
quando ali chegou seus familiares estavam falando exatamente sobre o que acontecera na reunião e isso 
aumentou a sua inquietação. Ele resolveu ir deitar-se tentando apagar a dor que sentia no coração, caindo 
no sono. Mas a espada do Espírito Santo já tinha penetrado tão fundo que não era fácil afastar-se dela. O 
pensamento que o atemorizava era este: 'Se morrer esta noite vou para o inferno. Essas palavras estavam 
gravadas em seu coração. Ele viu da janela que as luzes do prédio em que houvera a reunião estavam se 
apagando e temeu que a oportunidade se perdesse para sempre. Assim sendo, tornou a vestir-se, mas sem 
colocar os sapatos e nem o paletó, e correu para lá. Deus naturalmente salvou-o na mesma hora. Desse dia 
em diante, por vários dias, ele andou pela cidadezinha como um bêbado, contando a todos como Deus o 
salvara." 

Vemos então que o mensageiro do evangelho deve estar sempre cheio de amor e algumas vezes de 
lagrimas. Quando observa a condição dos pecadores perdidos, ele sofre e chora. Além disso, ele pode orar 
a favor dos mesmos diante de Deus com relação ao juízo vindouro sobre eles. 

O evangelho só pode viver no espírito e ser nele cultivado. Se nosso espírito estiver disponível, 
então o evangelho terá o ambiente adequado para se espalhar entre os não salvos. Se não houver fogo ou 
não houver espírito evangelístico, o evangelho será então facilmente apagado pelos pecadores Nossa boca 
é responsável pelo envio do evangelho, mas nosso ser é responsável por transmitir o espírito do mesmo. O 
evangelho é como o maná e deve ser mantido fresco. Paia que o espírito possa manifestar-se, nosso 
homem exterior precisa ser quebrantado. Nosso ideal é divulgar o evangelho, mas isso é apenas parte da 
história, a outra metade é permitir que os pecadores sintam o espírito do evangelho. O espírito ó 
canalizado através dos sentimentos.   Os   que   se   deixam vencer pelo amor de si mesmos são fracos de 
sentimento. Devemos portanto reservar os sentimentos para o evangelho e para o Senhor. Tudo o que 
precisamos é fogo suficiente para queimar e não excesso de fogo. O primeiro fator que faz gelar o fogo de 
Deus em nós somos nós mesmos. Deveríamos ser como Davi diante de Deus que se esqueceu de sua 
própria glória e vergonha. 

M'Kendrick visitou certa vez uma outra grande cidade pesqueira. A obra do Espírito Santo entre os 
habitantes era tão eficaz que todos sentiam a culpa de seus pecados e uma atmosfera solene permeava a 
cidade inteira. Uma noite, depois da mensagem evangélica, ele anunciou que todos os que estavam 
preocupados com a sua alma deviam ficar e os restantes podiam sair. Mas ninguém saiu. Então um homem 
com uma doença de pele adiantou-se e orou pedindo a Deus que o salvasse. Toda a congregação chorou 
com o homem enquanto ele confessava e também chorava. M'Kendrick aproximou-se daquele indivíduo e 
lhe deu alguns versículos da Bíblia, e viu aquela face distorcida começando a brilhar. O homem deu então 
um testemunho, contando que quase se atirara no rio na noite anterior com a intenção de suicidar-se... 
"Quando muitas pessoas estavam prontas para retirar-se", M'Kendrick escreveu em sua autobiografia, 
"repentinamente um homem levantou-se e clamou: 'Ó Senhor, louvado sejas, estou salvo,  sei  que  estou  
salvo. 

 Alcancei a salvação que venho procurando há muitos anos. Ele levantou então as mãos e olhando 
para o céu exclamou: 'ó Deus, salva todos os que estão aqui presentes, todos os que vieram aqui'.  
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Depois da oração, ele ficou de pé no banco e com o rosto brilhando procurou persuadir a todos 
para que cressem em Cristo e fossem salvos. Finalmente clamou: 'Ó Senhor, salva o povo!' Nesse momento 
o Espírito de Deus penetrou em cada pessoa presente, como se cortando a grama com uma foice aliada. Em 
menos de cinco minutos, cerca de 50 pessoas se ajoelharam no chão e pediram a misericórdia de Deus. 
Entre elas havia mais de 40 que já tinham passado dos 30 anos. Todas nasceram de novo, uma por uma... 
Daquela vez juntei todos os salvos e fiz com que desfilassem por toda a cidade, como numa parada, 
cantando hinos, expressando o júbilo que tínhamos acabado de alcançar... Esta cena continuou até às duas 
horas da manhã. Havia, alguns cuja excitação não lhes permitia que fossem para casa dormir. Enfatizo 
novamente que esta narrativa é muito incompleta, mas de qualquer forma aquela noite foi a mais 
extraordinária da minha vida. Depois que presenciei tal acontecimento, não pude deixar de lembrar-me do 
dia de Pentecostes, e não é de admirar que o povo dissesse: 'Estão  embriagados'".   '" 

George Whitefield afirmou certa vez: "Sou como um homem agonizante, pregando a outros em 
agonia". Quando pregamos o evangelho com um tal espírito, os pecadores poderão ser então salvos com 
facilidade.  

O problema que temos hoje não é o da graça não ter sido suficientemente ampla e profunda e nem 
da salvação da Cruz ser imperfeita; mas, sim, que nosso ser inteiro deveria ser um canal para o evangelho 
penetrar através dele e assim se espalhar. 

Ao concluir a sua autobiografia,   "Seen  and  Hearã",  M'Kendrick escreveu: "Que Deus tenha feito 
uso de mim é nada comparado à sua misericórdia em relação a mim. Quanto a mim mesmo não ouso   
vangloriar-me.   Sempre   me senti fraco  e  insignificante.   Não possuía dons especiais nem santidade, não 
passando de um mineiro de carvão sem cultura. Que Deus pudesse usar-me hoje como tal, nada prova 
senão a verdade de que temos tesouros em vasos de barro, para  que  a  excelência do  poder possa ser de 
Deus e não nossa. Estou plenamente convencido que se alguém quiser ser usado  pelo  Senhor,  basta que  
passe  tempo  em oração e em estudo bíblico; e a suo experiência poderia perfeitamente ultrapassar a 
minha. Nos últimos 46 anos, apesar de não possuir um registro minucioso de minha pregação, a média não 
deve ter sido menor do que 45O vezes por ano Todavia, permitiam-me dizer com toda honestidade, as 
vezes que me ajoelhei diante de Deus em oração excederam  de   muito  aquelas   em que preguei de pé 
diante dos homens. Quero recomendar aos leitores que orem muito e estudem muito a Bíblia, jamais se 
apoiando em seus próprios talentos e dons, pois os que têm o dom de falar podem não possuir o poder do 
Espírito Santo. Algumas vezes esses dons se Tornam um impedimento e um laço na pregação, pois eles 
tornam a pessoa orgulhosa e independente de Deus. O homem que não ora não tem poder. Devemos, pois 
aprender e apoiar-nos absolutamente em Deus, obedecendo a Ele, e vivendo diante dEle. Desta maneira 
pode-remos dar frutos para Deus e nossa vida não terá sido inútil. Jamais permita que qualquer coisa ou 
alguém se coloque entre você e Deus. Você deve, ter um coração integro, sincero e fiel para com o Senhor 
Jesus Cristo, pois Ele merece que lhe dediquemos todo o nosso serviço". 

Vimos que M'Kendrick era escocês. Era uma pessoa quieta por temperamento, mas 
freqüentemente chorava quando via um pecador pois tinha o espírito do evangelho dentro de si. Tornou-se 
um louco pela causa do Senhor, e era como se estivesse fora de si a fim de transmitir o evangelho. Não é 
certo que todo o jovem cristão tenha os dons da pregação do evangelho, mas de qualquer forma devemos 
ter o espírito do evangelho. Possa este fogo queimar em nós ao ponto de não  podermos fazer nada   
senão...    Possa   esta   fogo queimar de tal maneira em nós que os pecadores não mais possam rejeitar o 
nosso Senhor. Possa o fogo do evangelho acender-se em toda a parte, primeiro nos filhos de Deus e depois 
nos pecadores. Então estes seriam salvos em grande queimará então no mundo. A Igreja e o impedimento 
para a salvação do mundo. Senhor, tende misericórdia da Igreja! Possa o Senhor ter na igreja o Seu 
Caminho, e Ele então terá o Seu Caminho no mundo. Fogo, fogo, possa o evangelho emitir fogo, primeiro 
acendendo a você e a mim, primeiro a igreja. quantidade. Se este fogo não queimar em você e em mim, 
não queimará então no mundo. A Igreje é o impedimento para a salvação do mundo. Senhor, tende 
misericórdia da Igreja! Possa o Senhor ter na Igreja o seu caminho, e Ele então terá o seu caminho no 
mundo. Fogo, fogo, possa o evangelho emitir fogo, primeiro acendendo você e a mim, primeiro a Igreja. 

 
"Se eu soubesse que algo impediria que eu morresse pela China, tal 

pensamento me esmagaria" - Samuel Dyer 
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"Para destruir fortalezas" (2 Co 104) eis aqui... 
PROJÉTEIS EVANGÉLICOS 

— Citações Bíblicas Sempre Prontas — 
 
O Dr. H.A.C. Malan, um ministro de Geneva, Suíça, relatou certo vez a sua experiência em uma 

viagem à Paris quando um passageiro começou a discutir com ele sobre o Evangelho. Dr. Malan respondeu 
a todos os comentários com citações das Escrituras, sem qualquer interpretação pessoal. Cada citação era 
ignorada ou evadida pelo seu companheiro que continuava a, argumentar, sem resposta alguma a não sei 
outro versículo das Escrituras. Finalmente ele virou-se com impaciência, dizendo: "Não vê que não acredito 
na sua Bíblia?" gritou. "O que vai conseguir com essas citações?" A única resposta for outra mensagem, da 
Palavra de Deus: "... se não crerdes que eu sou morrereis nos vos sos pecados" (João 8:34). 

Anos depois o Dr. Malan recebeu uma caria com uma letra que não lhe era familiar. Nela estava 
escrito: "Você pegou da Espada ã Espírito e espetou-me várias vezes por toda a parte. Tentei rápido mente 
fugir da lâmina e fazer com que usasse as suas mãos e não o aço celestial, mas você simplesmente me 
espetou de novo, fazendo senti que eu não estava lutando contra você, mas contra Deus". No fim da carta 
achava-se o nome do companheiro de viagem de anos antes. 

  
1. DEUS 
— No princípio criou Deus os céus e a terra (Gênesis 1:1). 
— Prepara-te para te encontrares com o teu Deus (Amos 4:12). 
— Diz o insensato no seu coração: Não há Deus. (Salmo 14:1). 
— De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se 

aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam (Hebreus 11:6). 
— Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes 

manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também a sua própria 
divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das cousas 
que foram criadas {Romanos 1:19-20). 

 

2. JESUS CRISTO — O FILHO DE DEUS 
— Evidentemente, grande é o mistério da piedade: Aquele que foi manifestado na carne, foi 

justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na 
glória {I Timóteo 3:16). 

Mas vós, continuou ele (Jesus), quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o 
Cristo, o Pilho do Deus vivo.  (Mateus 16:15-16). 

— No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus (João 1:1). 
— E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua 

glória, glória como do unigênito do Pai (João 1:14). 
— Ninguém jamais viu a Deus: o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou 

(João 1:18). 
— Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim 

(João 14:6). 
— A este Jesus Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas  (Atos 2:32). 
— O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no 

madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a Príncipe e Salvador, a fim de conceder a Israel o 
arrependimento e a remissão de pecados (Atos 5:30-31). 

— Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente (Hebreus 13:8). 
— Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo a sua muita misericórdia, 

nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos (I Pedro 
1:3). 

— Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo está sobre os seus ombros; 
e o seu nome será: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz (Isaías 9:6). 
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— Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a 
voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão  (João 5:25). 

 

3.    AMOR 
3.1 Amor  Que  Procura 
— Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido (Lucas 19:10). 
3.2 Suspiro Do Amor 
— O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura; mas Israel não tem 

conhecimento, o meu povo não entende  (Isaías 1:3). 
— E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: Onde estás?  (Gênesis 3:9). 
— Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: Em que nos tem amado? (Malaquias 1:2). 
3.3 Eternidade Do Amor 
— Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se 

compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não  
esquecerei de ti  (Isaías 49:15). 
3.4 O Amor Do Sacrifício 
— que me (Jesus) amou e a si mesmo se entregou por mim (Gálatas 2:20). 
3.5 A Doação Do Amor 
— Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho Unigênito para que todo 

que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna (João 3:16). 3.6 A Manifestação Do Amor 
— Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho Unigênito 

ao mundo, para vivermos por meio dele (I João 4:9). 
— Dificilmente alguém morreria por um justo; pois poderá ser que pelo bom alguém se anime 

a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós 
ainda pecadores (Romanos 5:7-8). 

 
— Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim ê grande a sua misericórdia para com os 

que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões (Salmo 
103:11-12). 

 

4.    PECADO 
4.1 A Definição De Pecado 
— Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para morte (I João 5:17). 
— Todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é 

transgressão da lei   (I João 3:4). 
— Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando (Tiago 

4:17). 
— Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus (Romanos 3:23). 
 4.2   Morrer No Pecado 
— Por isso eu vos disse que morrereis aos vossos pecados; por que se não crerdes que eu sou 

morrereis nos vossos pecados (João 8:24). 
4.3 O Escravo Do Pecado 
— Replicou-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo: Todo o que comete pecado é 

escravo do pecado (João 8:34). 
— Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres (João 8:36). 
4.4 O Maior Pecado 
— Quem nele crer não é julgado; o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do 

Unigênito Filho de Deus (João 3:18).  
4.5 O Preço Do Pecado  
— Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo 

Jesus nosso Senhor (Romanos 6:23). 
4.6 O Horror Do Pecado 
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— Não têm conta os males que me cercam; as minhas iniqüidades me alcançaram, de modo 
que não posso olhar para cima; são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que 
desfalece o meu coração (Salmo 40:12). 

4.7 O Lodo Do Pecado 
— Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam 

de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz (Isaías 57:20-21). 
— Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis 

fazer o bem estando acostumados a fazer o mal (Jeremias 13:23). 
4.8    O Pecado Perdoado 
— Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de  seu nome,   todo   o   que   

nele crê,   recebe remissão  de   pecados (Atos 10:43). 
— Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor; ainda que os vossos pecados são como a escarlate, 

eles se tornarão brancos como a neve; ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã  
(Isaías 1:18). 

 

5. MORTE 
— Onde está, ó morte, a tua vitória? onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte 

é pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor 
Jesus Cristo (I Coríntios 15:55-57). 

— Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, 
viverá (João 11:25). 

 
6. A IRA E O 
JULGAMENTO DE DEUS 
— Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna; o que, todavia, se mantém rebelde contra o 

Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus (João 3:36). 
— A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detém 

a verdade pela injustiça (Romanos 1:18). 
 

7. VAIDADE 
— Vaidade das vaidades! diz o Pregador; vaidade de vaidades! Tudo é vaidade (Eclesiastes 

1:2). 
— Somente vaidade são os homens plebeus; falsidade, os de fina estirpe; pesados em balança, 

eles juntos são mais leves que a vaidade (Salmo 62:9). 
 
 

8. HOMEM 
— Que é o homem, para que tanto o estimes, e ponhas nele o teu cuidado, e cada manhã o 

visites, e a cada momento o ponhas à prova? (Jó 7:17-18). 
— Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou  

(Gênesis 1.27). 
— Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites ? 

(Salmo 8:4). 
 

9. ALMA, CÉU, INFERNO 
— Pois que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? ou que 

dará o homem em troca de sua alma? (Mateus 16:26). 
— Quanto, porém, aos covardes, ao incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros,  

aos feiticeiros,  aos idólatras, e a todos  os  mentirosa,  a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo 
e enxofre, a saber, a segunda morte (Apocalipse 21:8).  

— Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu 
santuário e aquele que o se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, 
nunca mais  terão  sede,  não sairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o   Cordeiro   que   Se   encontra  
no meio do trono os apascentará e os guiará para as fontes da água da vida; E Deus lhes enxugará dos olhos   
toda   lágrima    (Apocalipse 7:15-17). 
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— E,   se   alguém   não   foi achado inscrito no livro da vida esse  foi  lançado  para dentro  do lago 
do fogo  (Apocalipse 20:25) 

— Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma; temei antes aquele que 
pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo (Mateus 10:28). 

 

10.    A VIDA  
— Em  verdade, em verdade vos digo: Se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ela só; 

mas se morrer, produz Muito fruto (João 12:24).  
— O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida e vida 

em abundância  (João  10:10).      
— Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá 

e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente (João 11.25-26). 
— Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei (Mateus 11:28). 
 

11.    SALVADOR E SALVAÇÃO 
11.1 Olhar e Ser Salvo 
— Olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há 

outro (Isaías 45:22). 
11.2 Redenção 
— Ela dará à luz um filho e lhes porás o nome de Jesus, Porque ele salvará o seu povo de seus 

pecados (Mateus 1:21). 
— Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente 

alguém morreria por um justo; pois poderá ser que pelo bom alguém Se anime a morrer. mas Deus prova o 
seu próprio mor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós inda pecadores (Romanos 
5:6-8). 

— Antes de tudo vos entreguei o que também recebi; que Cristo morreu pelos nossos peca-os, 
segundo as Escrituras, e que ai sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras (I Coríntios 
15:3-4). 

— Pois o amor de Cristo os constrange julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos 
morreram. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós; para que nele fôssemos feitos 
justiça   de   Deus    (II   Coríntios 5:14-21). 

— No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão de nossos pecados, segundo a 
riqueza de sua graça (Efésios 1:7). 

— Fiel é a Palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os 
pecadores, dos quais eu sou o principal (I Timóteo 1:15). 

— Porquanto há um só 
Deus e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, O qual se deu a si mesmo 

em resgate por todos: testemunho que se deve prestar em termos oportunos (I Timóteo 2:5-6). 
 
 
11.3 Cruz 
— Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios (I 

Coríntios 1:23). 
— Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, 

mortos aos pecados, vivamos para a justiça; por suas chagas fostes sarados (I Pedro 2:24). 
11.4 Sangue Precioso 
— No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da 

sua graça (Efésios 1:7). 
— Sabendo que não foi me diante cousas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes 

resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram mas pelo precioso sangue, como de 
cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo  (1 Pedro 1:18-19). 

11.5  A Firmeza da Salvação  
— Eu lhes dou a vida eterna; jamais  perecerão  e  ninguém as arrebatará da minha mão (João 

10:28). 
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— Todo aquele que o Pai me dá virá a mim; e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora 
(João 6:37). 

-— Na verdade, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou 
tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida (João 5:24). 

 

12.    ARREPENDER E CRER 
— Arrependei-vos pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados (Atos 3:19). 
— E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu nenhum outro nome há, dado 

entre os homens, pelos quais devamos ser salvos (Atos 4:12). 
— Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? 

Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa (Atos 16:30-31). 
— Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, por meio de Nosso Senhor Jesus 

Cristo (Romanos 5:1). 
 

13. DECISÃO 
— Até quando coxeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o (I Reis 18:21). 
— Porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis 

agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação (II Coríntios 6:2). 
 

14. TESTEMUNHO 
— No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira 

o pecado do mundo (João 1:29). 
— Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei. 

e os profetas: Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? 
Disse-lhe Filipe: Vem e vê (João 1:45-46). 

— Vinde, vede um homem, que me disse tudo quanto tenho feito; porventura não é este o 
Cristo?  (João 4:29). 

 
  
"Houve uma época em que eu não tinha preocupações nem cuidados, pois também não cuidava 

de minha alma. Quando pela graça de Deus fui levado a cuidar de minha própria alma, passei a me 
preocupar com o meu próximo" — Alexander Duff. 
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"PREGARAM POR TODAS AS PARTES" 
 
Marcos 16:20 
 
— Nas ruas de Jerusalém — Atos 2:14 
— Na porta do Templo — Atos 3:12 
— No conselho do Sinédrio — Atos 3:10; 5:29 
— Numa carruagem no deserto — Atos 8:30 
— Na sinagoga — Atos 9:20; 13:14 
— Na casa de Cornélio — Atos 10:24 
— Na margem do rio em Filipos — Atos 16:13 
— No interior da prisão — Atos 16:31 
— Na casa do carcereiro — Atos 16:32 
— Na colina do Areópago em Atenas — Atos 17:22 
— Na escola de Tirano — Atos 19:9 
— De casa em casa — Atos 20:20 
— Diante de Félix, o governador — Atos 24:24 
— Diante do Rei Agripa — Atos 26:1 
— Numa casa alugada — Atos 28:30 
 
 
OS RESULTADOS DA PREGAÇÃO DO EVANGELHO 
 
"Compungiram-se em seu coração e disseram: que faremos?” — Atos 2:37. 
"Enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele” — Atos 7:54. 
"... e grande número creu e se converteu ao Senhor" — Atos 11:21. 
 
O VERDADEIRO ESPÍRITO MISSIONÁRIO 
 
"Deus SÓ teve um   Filho   e   Ele  era um missionário" David Livingstone 
 

"O verdadeiro missionário jamais conhece o fracasso" A. A. Fultion 
 

"Não posso, não ouso, apresentar-me para o julgamento até que tenha feito o máximo para 
divulgar a glória de Deus através do mundo, Na medida em que Ele me capacitar" Dr. Asahel Grani 

 

"O chamado de Cristo é para alimentar os famintos — não os que estão fartos; salvar os perdidos — 
não os obstinados; chamar os pecadores — não os escarnecedores ao arrependimento" C. T. Studd 

“A terra que tiver mais necessidade do evangelho, essa é a minha terra” Count Zinzendorf 
 

"Somos os filhos dos convertidos por missionários estrangeiros, e a justiça exige que eu faça aos 
outros o que uma vez os homens fizeram por mim" Maltie Babcock 

 

"Quanto a nós, possa Deus ser glorificado, seja pela vida ou pela, morte" John e Betty Stam 
 

"Se quiser servir à sua raça, vá para onde ninguém mais queira ir, faça o que ninguém, mais quiser 
fazer" Mary Lyon 

 

"A perspectiva é tão brilhante quanto as promessas de Deus" Adoniram Judson 
 

"Sinto-me como se não pudesse viver se algo não for feito a favor China" J. Hudson Taylor 
 

"É minha profunda convicção, e isso repito, que se a igreja de Cris to estivesse onde DEVERIA  estar 
não se passariam vinte anos antes que a mensagem da Cruz fosse proferida  aos ouvidos de todo homem 
vivo" 

Simeon H. Calhoun 


