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João 4:35, ¨Não dizeis vós: Ainda há quatro meses
até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo: levantai os
vossos olhos, e vede os campos, que já estão
brancos para a ceifa.¨
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Uma palavra do Dr. Rodney Howard-Browne

Este manual de treinamento é de nenhuma maneira um final, é, no
entanto, um princípio, uma diretriz básica, as ferramentas que vão
ajudar todo crente a ganhar almas.
Esta Turnê ¨Grande Despertar¨ nasceu no verão de 1999, quando
fomos ao Madison Square Garden fazer uma cruzada para ganhar almas
com duração de seis semanas, onde vimos 48.459 decisões por Cristo.
Um dos problemas é que ganhar almas, quando implementado em
uma igreja, é deixado a alguns poucos. O grande mandamento, "Ide por todo
o mundo e pregai o evangelho a toda criatura", não é uma grande sugestão.
Ganhar almas é algo que é, e deve ser, a busca de cada crente da seguinte
maneira: as almas são a única coisa que você e eu podemos levar conosco
quando morremos.
Foi por isso que Jesus veio: para buscar e salvar o que estava
perdido. É hora da Igreja voltar ao básico do Evangelho, e começar a ganhar
os perdidos. Quando eu era menino, meu pastor, Pastor Labaschagne, um
grande ganhador de almas, diria para usar qualquer isca, mesmo que fosse
fedorenta. Estamos á captura de peixes. Jesus disse a Pedro: "Segue-me, e
eu vos farei pescadores de homens ".
Todos devemos ser pescadores de homens, dos que estão no
ministério em tempo integral até cada crente. O Senhor falou comigo
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que é hora de mobilizar todos os crentes para entrar na colheita de almas!
Jesus está vindo em breve.
Isso não deveria ser tentado por qualquer pessoa até que recebam,
de acordo com Atos versículo 1 8: ¨ Mas recebereis poder, quando o Espírito
Santo vier sobre vós, e sereis testemunhas de mim tanto em Jerusalém,
e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.¨
O poder de ser testemunhas é pregar ousadamente e proclamar as
Boas Novas, compreendendo que o Evangelho é o poder de Deus para a
salvação. Somos portadores, e anunciadores da Boa Nova do Evangelho,
percebendo que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento.
Nosso trabalho não é convencer. Nosso trabalho é proclamar; a
Palavra de Deus convence. Se tentarmos fazer o trabalho do Espírito Santo,
vamos condenar as pessoas. O amor de Deus fluindo da boca de um crente
cheio do Espírito Santo vai permitir que a Palavra de Deus faça o que faz.
Jesus disse: "E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim".
Ele também disse: ¨Nenhum homem pode vir a mim, se o Espírito não atraílo¨ - e * Quem vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora¨. Ele permanece de braços bem abertos. Ele diz: "Vinde a mim, vós todos os que estão
cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, e
aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e achareis
descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo
é leve. "
O Evangelho é a Boa Nova e deve ser caregado por pessoas que
estão cheios de Jesus e da alegria de sua salvação. As pessoas podem ver
se você é real ou falso. Elas podem ver se você conhece Jesus pessoalmente ou tem ouvido falar sobre Ele.
Estas são ferramentas que vão ajudar os pastores e líderes a
mobilizar o povo para ganhar o perdido a qualquer custo desde a ¨casa do
governo¨ até à ¨casa do crack¨. Vamos gritar isso a partir dos topos das
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montanhas e de cima dos telhados, até que o mundo todo saiba o quão
incrível Ele é e quão maravilhoso Ele é.
Ganhar almas é o que vai contar, a partir deste momento até daqui a
cem anos,

nada mais. Quantas pessoas

podemos levar conosco? A

eternidade está em nossos corações. Cada segundo é valioso; cada chance
deve ser tomada para trazer esta colheita. Você pode ajudar? Precisamos de
trabalhadores.
Jesus disse: "Não dizeis vós que ainda há quatro meses, e depois vem
a colheita? Eis que vos digo: Levantai os olhos e vede os campos;. porque já
estão brancos para a ceifa " Devemos sim rogar ao Senhor da colheita que
envie operários. Você é uma resposta de oração do Senhor da colheita.
Obrigado por se juntar a nós em nossa busca global pelas almas. Toda tribo e
língua ouvirá esta Boa Notícia. Cidades e vilas inteiras serão sacudidas pelo
poder de Deus. Nações serão despertadas e veremos a maior colheita de
almas e, em seguida, o Rei Jesus voltará.
Todas essas ferramentas são de direitos (direito de copiar-copyright),
então copie direito(copy them right)! Compartilhe com amigos e familiares.
Ajude-os a ganhar almas e faça a colheita, para que eles também possam ter
um tesouro no céu. A coroa do ganhador de almas será o seu eterno tesouro
que você poderá lançar aos pés de Jesus
Nós vamos usar todos os métodos e todos os meios para salvar as
almas de uma eternidade no inferno. Ouça o clamor dos perdidos
enquanto eles andam por aí na escuridão. Você é o único que vai lançar a linha
da vida para eles. Você é o único portador da luz. Sua luz está brilhando para
que aqueles que estão em trevas possam encontrar seu caminho.
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• Mantenha-me na sua lista de oração (cartão de comprometimento para
as ruas)
• Cartão individual de status
• Cartão de status para líder de equipe
• Cartão Evangelístico para Casas de Cuidados

EVANGELISMO DE PODER

Introdução
Este pacote de Evangelismo de Poder foi elaborado para ajudar o
corpo de Cristo ganhar o perdido a qualquer custo. Se você vai aplicar essas
técnicas e ferramentas, você irá obter resultados frutíferos em sua vida pessoal
e no seu ministério, vendo as multidões invocando o nome do Senhor.
Chamamos este método de evangelismo "Evangelismo de Poder",
pois, Atos1:8 declara: ¨ Mas recebereis poder, depois que o Espírito Santo vier
sobre vós, e sereis testemunhas de mim, tanto em Jerusalém, em toda a
Judéia e Samaria, e até os confins da terra. ¨ Você vai notar nos relatos das
escrituras que recebemos poder para sermos testemunhas. Muitos querem o
poder de Deus, mas não estão dispostos a ser uma testemunha. Quando o
poder caiu em Atos, capítulo 2, 120 pessoas foram dotadas com este poder
que Jesus falou e Pedro pregou um sermão pentecostal. Como resultado,
3.000 foram acrescentados ao Reino de Deus. A finalidade do poder é para ser
uma testemunha.
Peça ao Senhor para quebrantar o seu coração pelos os perdidos.
Oração: ¨Senhor, deixe-me ver as pessoas da maneira que Tú vês. Dá-me uma
revelação que Tú viestes buscar e salvar o que estava perdido, e
que Tú deixas as noventa e nove ovelhas para ir atrás de uma ovelha perdida.
O Grande Mandamento não é uma Grande Sugestão. Te agradeço Senhor,
pois eu tenho o amor de Deus e o poder de Deus na minha
vida e que vou ser uma testemunha eficaz ... em nome de Jesus. Amém.¨
Por favor, coloque regularmente seus totais no www.revival.com/souls
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• Ganhar almas não é um programa, mas uma PAIXÃO.
• Ganhar almas não é um evento, mas um ESTILO DE VIDA.
• As almas são a moeda da ETERNIDADE.

Romanos 1:16: "Pois não me envergonho do evangelho de Cristo: pois é o
poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e
também do grego ".

Marcos 16:15: "E disse-lhes: Ide por todo o mundo,
e pregai o evangelho a toda criatura. "
Por favor, coloque regularmente seus totais no www.revival.com/souls
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Atos 2:21: "E acontecerá que, todo aquele que invocar o nome do Senhor será
salvo. "

OPERAÇÃO ANDRÉ
(Por que e como)

(Cartão da Operação Andrew: Ver pg 29).
Descobrimos que a forma mais eficaz para a igreja local crescer é
através do evangelismo de relacionamento.
Nós podemos ver através da Palavra de Deus que isso foi um padrão
que os discípulos de Jesus usaram desde quando tiveram o primeiro encontro
com Jesus. Como ele funcionou para eles, definitivamente funcionará para nós.
João1:40-45, ampl.: "Um dos dois que ouviram João falar e seguiram Jesus foi
André, irmão de Simão Pedro. Ele primeiro procurou e encontrou seu irmão
Simão e disse-lhe: Achamos (descobrimos) o Messias! - que traduzido é o
Cristo (o Ungido). André então levou (trouxe) Simão até Jesus. Jesus olhou
para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Você deve ser chamado Cefas que traduzido é Pedro [pedra]. No dia seguinte Jesus desejou e decidiu ir para
a Galiléia, e encontrou Felipe e disse-lhe: Junte-se a mim como meu assistente
e siga-Me. Ora, Felipe era de Betsaida, da mesma cidade que André e Pedro.
Felipe procurou e encontrou Natanael e disse-lhe: Nós encontramos
(descobrimos) Aquele que Moisés na Lei e os Profetas também escreveram
Jesus de Nazaré, o filho [legal] de José! "

1. Distribua cartões de Operação André na manhã de domingo e faça
referência às passagens acima. Então, tendo a congregação preenchido, pelo
menos, sete ou mais nomes de amigos e/ou parentes não-salvos ou
desviados.
2. Em cada culto, faça a congregação segurar seus cartões preenchidos da
operação André e orem pelos que estão nas suas listas para a salvação e para
que todos venham ao Reino de Deus. Então, orar ao Senhor para dar-lhes
favor de como abordá-los e convidá-los a um domingo de amizade.
3. Definir uma data em que haverá um domingo de amizade e tenha todos na
Por favor, coloque regularmente seus totais no www.revival.com/souls
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congregação usando sua fé para que, pelo menos uma pessoa não salva ou
membro da família esteja com eles no domingo de amizade. Chaves para o
domingo de amizade: Use o slogan - Todos trazendo um! Pregar uma
mensagem evangelística, testemunhos, chamada de altar, após o culto,
oferecer lanches, para uma comunhão com o Pastor, membros da equipe e da
igreja.
4. Acompanhamento - Cada pessoa que trouxe um visitante pela primeira vez,
em seguida, acompanha eles. Exemplo: Se o visitante pela primeira vez não
chega o domingo seguinte, então a pessoa que os trouxe chama-os, ora com
eles e os discipula.
5. Ensinar imediatamente às pessoas novas a necessidade de trazer outras
pessoas novas para o próximo culto. Se você apenas tentar mantê-los, não irá
frutificar. Você precisa construir com as pessoas-chave que vão evangelizar e
com as pessoas novas que estão animadas sobre ter encontrado seu novo
amor, Jesus.
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AULA DE TREINAMENTO: TURNÊ DE EVANGELISMO
¨GRANDE DEPERTAR¨
Preliminares: Ponha de lado os diferentes métodos, idéias preconcebidas.
Abraçe essa idéia! Estamos aqui para ajudá-lo a pescar!
• Formulário de Responsabilidade. Cadastro
• Oração.
• Deus não nos deu um espírito de medo: 2 Timóteo 1:7
• O poder está no Evangelho: Romanos 1:16-Ide: Marcos 16:15
• 1 Coríntios 2:4-5: "A minha palavra e a minha pregação não consistiram em
palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito
e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos
homens, mas no poder de Deus. "
• Romanos 2:4 bondade de Deus te conduz ao arrependimento
• Atos 2:21 ¨E acontecerá, que todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo.¨ Lucas 10:2 ¨E dizia-lhes: A seara é grande (AS PESSOAS
ESTÃO PRONTAS PARA SEREM SALVAS).¨ 2 Pedro 3:9 ¨... não querendo
que nenhum pereça, senão que todos venham ao arrependimento.¨
• Sl 107:20 "Enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da sua destruição".
• Atos 10:38: "Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e
com poder: andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo,
porque Deus estava com ele. "
• Marcos 16:15-19: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho ... imponha as
mãos sobre os doentes e eles serão curados. --- Eu sou um crente e Jesus é o
que cura --- Você está pronto para Ele te curar AGORA? "
• Texto Evangelístico para ganhar almas: Uma ferramenta que Deus deu a este
ministério. Tem sido utilizado em todo o mundo --- teatro (a maioria das
respostas populares: Sim, eu vou para o céu ... porque eu sou uma boa
pessoa. PROCEDER COM TEXTO EVANGELÍSTICO.) O que você deve dizer
quando eles dizem que são ateus, budistas, mórmons: continuar com o Texto
Evangelístico.
Por favor, coloque regularmente seus totais no www.revival.com/souls
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• Como coletar informações complementares: use o cartão de compromisso
Mantenha-me em sua Lista de Oração. Convide-os para a igreja. Convide-os
para a reunião.
• RECOMPROMETIMENTO --- o que dizer, se eles dizem que são cristãos.
(Numa escala de 1 a 5, 5 estando em brasas no fogo de Deus, onde você diria
que sua caminhada com o Senhor é hoje, 1, 5, 4, 3? Hoje é o dia perfeito para
recomprometimento.
• Faça com que todos leiam o Texto Evangelístico Ganhador de Almas (Script)
para o seu vizinho.
• Cartão de Status Individual (recomprometimentos/decisões ESTABELEÇA
UM ALVO / ALVO DE COMPROMETIMENTO DA IGREJA.)
• Definir um alvo de almas para sua vida.
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ASILOS:
PROCURAR E RESGATAR---NÃO FAÇA UMA VISITA MUITO LONGAMOVA-SE –confie em Deus por MILAGRES INSTANTÂNEOS. Apenas uma
quantidade definida de tempo permitido em cada Retiro de Idosos.
• SACUDA-OS E ACORDE-OS (Eles não estão dormindo porque estão
cansados: estão dormindo porque eles não têm mais nada para fazer).
• Se o morador não pode falar, pedir-lhes que balançem a cabeça, pisquem
seus olhos, ou apertem sua mão para indicar que eles querem receber a Cristo.
• É CONTRA A LEI FEDERAL RECOLHER OU DISTRIBUIR INFORMAÇÃO
(verifique a lei em seu país).
• Busca e Resgate/// usar CRACHÁS
Não usar jóias/bijouterias chamativas. Não impôr as mãos sobre as
crianças-mas IMPÔR as mãos sobre os enfermos. Não vá para dentro das
casas. Por favor, coloque os pertences pessoais dentro da mala do carro antes
de ir para essas instalações
.
Aqui vamos nós ... Você determinou seu número de almas a serem
alcançadas? Você definiu seu COMPROMISSO DA IGREJA? Defina as
pessoas na classe que serão os líderes de equipe e Ide ...
ABORDAGEM NA PORTA:
• Bata --- batida feliz.
• Dê alguns passos para trás para que eles não se sintam pressionados.
• Oi! Eu sou da Igreja O Rio, em Tampa, Flórida (nome da sua igreja). Só
Por favor, coloque regularmente seus totais no www.revival.com/souls
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queria que você soubesse que estamos logo aqui perto no bairro (entregar
folheto). Equeremos saber se você ou sua família têm algum pedido de oração.
(Ouvir).
• Leia o Texto Evangelístico (Script) para eles.
• Ore em relação ao pedido de oração. (Se a respeito de uma doença / dor:
EXEMPLO: Meu joelho me incomoda. PERGUNTAR: Dói agora? / / Jesus
salva e Ele também cura as pessoas ... / / Eu sou um CRENTE e JESUS é O
QUE CURA. VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA ELE TE CURAR? / / Coloque as
mãos sobre eles, comande que toda doença ou dor saiam em nome de Jesus.
ESPERE QUE ALGO ACONTEÇA QUANDO VOCÊ IMPÕE AS MÃOS SOBRE
ALGUÉM --- FÉ ATIVADA). / / Peça-lhes para mover suas pernas. Peça agora
para fazerem algo que não podiam fazer antes. Onde está a dor agora?-Louve
ao Senhor!
• Anote as informações sobre eles no Cartão Lista de Oração.
• Mencione novamente o Rio (sua igreja de origem)/diga que é fácil chegar ao
local ---Dê um cartão de Compromisso da Igreja
• Vale Presente (promocional da igreja) / Caixa de alimentos / batismo com
água -- DATA / HORA do culto, (Pontos de interesse: berçário, crianças,
jovens, adultos jovens, Escola Bíblica).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Pergunta Compromisso: Se você fosse vir para um desses cultos, qual
você acha que você seria capaz de vir?
Ótimo --- é o que eu vou também! ... Vou te encontrar na entrada,
entregarei a você o seu presente no valor de R$ 50,00, e apresentá-lo a alguns
dos pastores e meus amigos. (Eu vou lhe dar um telefonema na noite de
sábado para lembrá-lo de ligar o despertador, ...)
MARQUE VOCÊ EM SEU CARTÃO DE STATUS INDIVIDUAL.
(lembre-se: quanto mais pessoas você falar, mais pessoas vão dizer sim a
Jesus e experimentar O PODER DE DEUS, enquanto você prega o Evangelho
Por favor, coloque regularmente seus totais no www.revival.com/souls
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e impõe as mãos sobre os enfermos ... DIVIRTA-SE, PULE DENTRO E SIGA
O ESPÍRITO SANTO.)

DICAS DE RUA
Identificar onde a maioria das pessoas estão, em um determinado
momento em que ganhadores de almas podem ser enviados.
PREPAROS GERAIS:
Tenha os materiais preparados com antecedência para aqueles que
irão evangelizar. Utilizamos pequenas bolsas individuais para esse fim. Os
materiais sugeridos para incluir em cada bolsa são os seguintes: Texto
Evangelístico-Script (em vários idiomas, se necessário), Cartão Mantenha-me
na Sua Lista de Oração (Cartão Compromisso), Formulário de Pesquisa
Individual (em vários idiomas, se necessário), Cartão de Status Individual,
lápis e Convite da Igreja (folhetos ou cartões de negócio de publicidade de sua
igreja local).
Atenção: as informações sugeridas para o convite da Igreja são as
seguintes: Nome da igreja, endereço, telefone, site, horário de culto, mapa e /
ou direções, língua (s) em que os cultos estão sendo pregados, presente para
visitantes de primeira vez mencionado (CD, Bíblia, bebidas), Igreja para
Juventude / Crianças.
Tenha pastas preparadas para cada líder de equipe que vai levar seu time.
Sugestões de itens em cada pasta são as seguintes: instruções e um mapa da
área que o grupo irá evangelizar com registros de "locais-chave para
evangelizar", um Cartão de Status de Líder de Equipe, e um número de
telefone de contato para o líder da equipe registrar o status/relatório das
estatísticas e / ou contatar alguém em caso de emergência.

Por favor, coloque regularmente seus totais no www.revival.com/souls
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• Com antecedência, podemos identificar os lugares cheios, que são ideais
para ganhar almas.
• Com antecedência, Identificamos a hora mais ideal para ir a esses locais. O
sincronismo pode fazer uma grande diferença.
A seguir está uma lista de idéias-chave:
1. Apartamentos onde as pessoas estão em casa durante o dia.
2. Shopping Centers
3. Mercearias e Supermercados- descobrir que grandes lojas estão em sua
área.
4. Centro da Cidade/ Palácio da Justiça - Onde está o centro principal da
cidade? Normalmente, é perto do tribunal. O Centro da Cidade é um dos
pontos-chave em quase todas as cidades que vamos, especialmente nas áreas
metropolitanas com 1 milhão de pessoas ou mais. Os centros são normalmente
melhores de segunda a sexta, durante o dia.
.
5. Escolas - Nós temos tido sucesso nos campus universitários, pedindo aos
alunos para preencher o Cartão de Pesquisa individual. Saiba quando
eles se encontram e perguntar-lhes se você pode fazer uma oração por todos.
Revise o mapa do campus. Existem centrais nos campus que podem nos
ajudar a ter acesso? Pergunte aos treinadores se você pode fazer uma oração
de bênção por suas equipes - apenas dizer o texto evangelístico (Script) dentro
da oração e dar-lhes uma oportunidade aceitar Jesus no final. Também temos
tido sucesso em escolas de ensino médio orando pelos times.
6. Trem, metrô, ou estações de ônibus da cidade - Que horas tem mais
pessoas lá? Identificar as chegadas e partidas. Se houver vários locais, quais
são os maiores e mais movimentados? Pergunte aos motoristas de ônibus se
Por favor, coloque regularmente seus totais no www.revival.com/souls
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você pode fazer uma oração de bênção por todos no ônibus, ore
o Texto Evangelístico dentro da oração, fale alto, e, em seguida, dê-lhes uma
oportunidade para a salvação. Nós temos visto milhares de pessoas sendo
salvas nos ônibus através dos Estados Unidos.
7. Abrigos - Que horas aspessoas estão lá para as refeições? Quantas
pessoas eles alimentam?

Existem outros locais afiliados a cada um dos

abrigos?

8. Eventos - Podemos abrir o evento com uma oração ou uma música? A que
horas é o evento? Qual é o público esperado? Se é uma semana de evento de
extensão, é a mesma assiduidade todos os dias? Há uma taxa de
estacionamento ou entrada? Revisão do jornal local uma semana antes para
ver eventos programados. Qual é o site que as pessoas locais usam para
descobrir o que está acontecendo? Além disso, procurar eventos de estação,
desfiles e sorteios de brinquedos.

9. Os camelôs - Quantas pessoas no atendimento? Aqui estão algumas dicas:

• Tenha sempre um ou dois pontos próximos de base para cada área na qual
você enviará equipes. Além disso, apenas em caso de chuva, tem lugares no
interior que as equipes podem ir? Confira a previsão do tempo.
• Obter números dos telefones celulares de todos os líderes de equipe e ter
boa comunicação com eles. Peça que eles te chamem a cada uma, 3 e 6
horas. Sempre ter controle do que está acontecendo nas ruas com cada
equipe.

• Esteja em segurança. Vá dois a dois, ninguém vai dentro das casas. Se
alguém se atrasa por si só, então atrasa toda a equipe que está cuidando
deles. Dividir as equipes em grupos de dois, fazer cada pessoa responsável
perante a outra pessoa. As equipes precisam se manter a par uma da outra.
Por favor, coloque regularmente seus totais no www.revival.com/souls
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Seja sensível ao Espírito Santo em cada decisão que você faz. Se você não se
sentir em paz de ficar em um determinado local, sair imediatamente.
Precisamos proteger a equipe, e Deus lhe dê sabedoria em como mantê-los
seguros.

• Certifique-se de sua equipe beba muita água, tenha o suficiente para comer, e
use protetor solar.
• Não impôr as mãos sobre as crianças, mas impôr as mãos sobre os
enfermos, sempre com sua permissão.
• Se seu time não está recebendo uma grande colheita onde você está, vá para
um local diferente.
• Revise os cartões de status do líder da equipe e cartões de estatísticas
individuais todos os dias. Se você tem números baixos de pessoas que se
salvam, dê uma olhada em quantas pessoas as equipes falaram nesse dia.
Você pode ter que mudar sua estratégia e enviar a equipe a diferentes pontos
amanhã. Se um membro da equipe está falando com 30 pessoas em um dia e
apenas dois são salvos, há algum problema. Ele pode não estar usando o
Script (Texto Evangelístico Ganhador de Almas). Obter relatório diário dos
líderes de equipe e treine-os adequadamente. Faça reuniões de líderes de
equipe de manhã, antes de sair para ganhar almas e solucione os problemas
que surgirem.
• Desenhar um raio de um quilômetro e meio em torno de sua igreja e, em
seguida, bater em cada porta. Quando nós fizemos isto na nossa igreja,
batemos

na maioria das portas à noite ou num sábado. Nós demos aos

ganhadores de almas uma porção do mapa e eles destacavam as ruas que
cobriram. Então, voltávamos e destacavamos no mapa principal para
acompanhar o progresso. Sábados são ótimos dias para ganhar almas de porta
em porta, por que muitas pessoas estão em casa.

Por favor, coloque regularmente seus totais no www.revival.com/souls
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ALGUNS MÉTODOS PARA ANUNCIAR O EVANGELHO

1. Faça uma lista de amigos, familiares, colegas de trabalho e pessoas em sua
esfera de influência que não estão servindo ao Senhor e compartilhar o
Evangelho com eles.
2. Mande cartas evangelísticas para seu CEP, cidade, vila, prisões, etc
3. Bater às portas do seu bairro, sua vizinhança, vizinhança da igreja, cidade,
etc
4. Coloque comerciais para ganhar almas na televisão, rádio, Internet
5. Condutas de alcance: comida de graça, shows, carnavais, feiras de saúde,
eventos de crianças, tais como; caça a Ovos de Páscoa, jardim zoológico, etc
6. Alugue um estande em mercados de camelô,

feiras e exposições para

preenchimento da Pesquisa Individual para todos que chegam perto de sua
mesa.
7. Telefone para todos no diretório na central telefônica. Use o Texto
Evangelístico Para Ganhar Almas via Telefone.
8. Alugar um local para pregar para grupos de pessoas.
9. Coloque anúncios Evangelísticos em jornais, publicações locais.
10. Alcance suas escolas locais perguntando se você pode realizar uma oração
durante a Assembleia Geral. Ore pela segurança dos alunos e ir direto para o
Script, Texto Evangelístico Ganhador de Almas. Além disso, para alcanaçar

Por favor, coloque regularmente seus totais no www.revival.com/souls
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sua escola no dia que faalrem sobre profissões, você pode compartilhar o que
você faz para viver e, em seguida, ir para o Texto Evangelístico.
11. Identificar a que horas o sino final da escola toca --- ter equipes em locais
próximos para compartilhar o Evangelho.
12. Onde quer que haja manifestações locais e / ou desfiles, pergunte se você
pode ter o microfone por alguns minutos para uma oração de segurança sobre
todos e, em seguida, ir para o Script, Texto Evangelístico. Identificar eventos
especiais, através dos jornais locais.
13. Universidades. Pegue o mapa do campus e identificar os locais mais
movimentados. Onde estão os grêmios de estudantes? Onde eles se
encontram? Identificar os cafés mais próximos. (A Pesquisa Evangelística
funciona bem em faculdades).
14. Compartilhar o Evangelho em um ônibus com a permissão do motorista.
Trens e metrôs também podem ser frutíferos. Quais são as horas mais
agitadas?
15. Compartilhar o Evangelho nos abrigos de alimentos, albergues.
16. Compartilhar o Evangelho em clubes.
17. Ofereça oração em festas de aniversário e comemorações e depois ir para
o Script.
18. Criar um Site Ganhador de Almas. Veja www.claybe.com
19. Outdoors nas estradas, ônibus, estações de taxi, cartazes, folhetos de
publicidade de um site ganhador de almas.
20. Banners de publicidade de um site ganhador de almas.

Por favor, coloque regularmente seus totais no www.revival.com/souls
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21. Evangelizar apartamentos locais, shoppings, cinemas, supermercados,
perto dos tribunais, centro da cidade, parques e praias.
22. Distribuir DVDs e / ou CD com uma mensagem do Evangelho para ganhar
almas.
23. Evangelizar lares de idosos.
24. Evangelizar hospitais e orfanatos.
25. Em mega eventos, como jogos de futebol e basquete, confiar em Deus para
ter permissão para todos preencherem a Pesquisa Individual. Com os jogos da
liga júnior, a oração oferta, pedindo permissão para o treinador. Ore pela
segurança de todos e depois ir para o Texto Evangelístico para Ganhar Almas.
26. T-shirts, bonés, cartões, adesivos para carros e / ou ímãs em seus veículos
de publicidade do Website Evangelístico Ganhador de Almas. Por exemplo:
www.claybe.com ¨E se você pudesse viver para sempre...¨
27. Iniciar uma campanha de webmail da Pesquisa Individual, para a conquista
de almas (Website).
28. Noites em bares, eventos e restaurantes --- cantar uma canção, orar por
todos, e fazer um Apelo.
29. Peças teatrais com um apelo dado.
30. Evangelizar casamentos e funerais --- uma oração para todos, compartilhar
o Evangelho, faça um apelo.

Por favor, coloque regularmente seus totais no www.revival.com/souls
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CARTA PARA GANHAR ALMAS
Caro amigo,
Eu queria ser uma benção para você, então eu mandei essa carta,
porque eu me preocupo com o seu destino eterno. Por favor, saiba que Deus te
ama e Ele tem um grande plano para sua vida! Eu tenho uma pergunta muito
importante para lhe fazer: Se hoje fosse seu último dia aqui, você sabe, com
certeza, sem sombra de dúvida, que você iria para o céu? Muitas vezes
quando eu faço a outras pessoas esta pergunta, suas respostas são que não
há nenhuma maneira de saber ao certo. Mas a boa notícia é que existe uma
maneira de saber com certeza e não é através de nossas boas ações. A Bíblia
diz: "por que todos pecaram e carecem da glória de Deus." E "Porque o salário
do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo
Jesus nosso Senhor." A Bíblia diz: Porque todo aquele que invocar o nome do
Senhor será salvo. E você é todo aquele, certo? É claro que você é. Eu vou
fazer uma oração rápida por você agora. Senhor, eu pronuncio bênçãos sobre
os que estão lendo esta carta. Jesus, faça um trabalho rápido em seu coração
e torne-se real para eles. Jesus, conforte-os e aos seus entes queridos.
Preencha-os com a Sua paz que excede todo entendimento. Se eles nunca
pessoalmente invocaram o nome do Senhor Jesus, ou se no passado o
fizeram, mas se desviaram do Senhor, eu oro para que eles invoquem oTeu
nome e entrego tudo a Ti agora. Se você gostaria de receber o dom que Deus
tem para você, pedindo a Jesus Cristo para entrar no seu coração, digo isto
com o coração e os lábios, bem alto agora. Querido Senhor Jesus, venha em
meu coração. Retire o meu coração de pedra e dê-me um coração de carne.
Perdoe-me do meu pecado. Lave-me e purifique-me. Liberte-me e me mude.
Faça-me a pessoa que você me chamou para ser. Jesus, obrigado, por que
morrestes por mim e derramastes Seu sangue por mim. Eu acredito que Deus
ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eu te agradeço por que o Senhor está
voltando novamente para mim. Enche-me com o Espírito Santo e me dê a
alegria do Senhor. Dá-me uma paixão para alcançar o perdido, uma fome pelas
coisas de Deus, e uma santa ousadia para pregar o Evangelho de Jesus Cristo.
Estou salvo. Eu sou nascido de novo. Eu estou perdoado e eu estou no meu
caminho para o céu porque tenho Jesus em meu coração. Obrigado Jesus.
Quando perguntaram a Jesus para entrar no seu coração e te perdoar,
Ele ouviu e assim o fez. Todos os seus pecados são perdoados. Lembre-se
sempre de correr para Deus, e não correr Dele, porque Ele te ama e tem um
grande plano para sua vida. Isso é uma notícia muito boa.

Com as bênçãos,

Por favor, coloque regularmente seus totais no www.revival.com/souls

21

Pastor _____________________ (incluir detalhes igreja e convidar)

TEXTO PARA GANHAR ALMAS PELO TELEFONE

Olá, gostaria de falar com o nome (se não estiver em casa, continuar
com a pessoa que está falando com você). Oi, nome, aqui é (seu nome) da
igreja O Rio em Tampa (sua igreja). Como você está hoje? A razão da minha
ligação é para ver se você ou sua família possui pedidos de oração e se nós
poderiamos orar por ... talvez por um emprego, ou aumento de salário, saúde,
filhos, parentes? Ok, será nosso privilégio orar com você, nome, eu tenho
boas notícias para você. Por favor, sei que Deus te ama e Ele tem um bom
plano para sua vida. Eu tenho uma pergunta bem rápida, mas importante para
lhe perguntar. Se você morresse neste exato momento,

você sabe com

certeza, sem sombra de dúvida, que você iria para o céu? (Se ele não
sabe, ou disser "não" ou "Isso é pessoal¨, prosseguir com o texto. Se eles
disserem 'sim', diga: Isso é ótimo, Por que você diz 'sim'? (Se eles
responderem qualquer coisa, além de "Porque eu tenho Jesus no meu
coração" continuar com texto) [Não discuta; fique fixo no texto;. ser breves]
Deixe-me rapidamente compartilhar com vocês o que diz a Bíblia Sagrada. Lêse "por que todos pecaram e carecem da glória de Deus" e " por que o salário
do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna
por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor". A Bíblia também diz: " todo aquele
que invocar o nome do Senhor será salvo ". E você é certamente um 'todo
aquele', não é? É claro que você é, todos nós somos. Eu vou fazer uma oração
rápida por você. Senhor, abençoa nome e sua família com uma vida longa e
saudável. Faça um rápido trabalho em seu coração. Faça-se tão real para ele e
se nome não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu oro para
que ele/ela faça isso agora. Nome, se você gostaria de receber o dom que
Deus tem para você hoje, diga isto bem alto depois de mim, com o
seu coração e com os lábios. Diga: Querido Senhor Jesus, venha em meu
coração, como meu Senhor e Salvador. Perdoe-me de todos os meus pecados.
Por favor, coloque regularmente seus totais no www.revival.com/souls
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Liberte-me. Jesus, obrigado por que morrestes por mim. Eu acredito que o
Senhor ressuscitou dentre os mortos e que estás voltando novamente para
mim. Enche-me com o Espírito Santo. Dá-me uma paixão pelos perdidos, uma
fome pelas coisas de Deus e uma santa ousadia para pregar o Evangelho de
Jesus Cristo. Estou salvo, eu nasci de novo, eu estou perdoado e eu estou no
meu caminho para o céu, porque tenho Jesus em meu coração.
Nome, eu quero que você saiba que todos os seus pecados estão perdoados.
Quando você faz um compromisso com Deus, Ele faz um compromisso com
você. Lembre-se sempre a correr para Deus e nunca correr de Deus,
pois Ele te ama e tem um grande plano para sua vida. ( Faça outra oração por
necessidades mencionadas anteriormente ). Eu realmente gostaria de lhe
apresentar alguns dos pastores e meus amigos aqui no Rio (a igreja). Nosso
horário de culto é às 9h30 na manhã de domingo com os Pastores Rodney e
Adonica Howard-Browne (sua igreja e informações pastorais). Dê-lhes o
endereço da sua igreja; incentive-os a virem e serem batizados em água. Por
favor, visite nosso site: Cartão Compromisso www.revival.com----com suas
informações para acompanhamento.

TEXTO DE ACOMPANHAMENTO
Olá, eu falo com --- (Nome do Cartão Compromisso)? Este é (seu
nome) da Igreja O Rio em Tampa (sua igreja). Como você está hoje?
(Nome), eu só queria felicitar pela sua recente decisão de dedicar sua vida a
Jesus Cristo. Essa é uma das decisões mais importantes que você poderia
fazer. (Nome), você tem algum pedido de oração que você gostaria que
orássemos por você ou sua família? (Se sim, ore agora). (Nome), você
definitivamente queremos fortalecer a sua caminhada com o Senhor, lendo sua
Bíblia, orando, e adorando o Senhor. Eu descobri que uma vida cheia do
Espírito e a pregação da Bíblia na igreja, me ajudaram em muitos aspectos na
minha relação com o Senhor. (Nome), você tem atualmente uma igreja local
que você frequenta regularmente? Se 'sim' responder 'Isso é maravilhoso. Qual
igreja? Quantas vezes você está freqüentando? Uma vez por semana ou uma
vez por mês? '(Se a cada semana, incentivá-los a dizer a seu Pastor sobre a
Por favor, coloque regularmente seus totais no www.revival.com/souls
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sua decisão sobre a aceitação Cristo). Se não comparecer todas as semanas:
(Nome), convido você a vir nos visitar aqui no Rio, em Tampa Bay (sua igreja).
Frequntar O Rio definitivamente me ajudou a crescer no meu relacionamento
com o Senhor. Ela tem ajudado a minha vida em tantas áreas diferentes (com
os meus filhos, casamento, saúde ---compartilhe seu testemunho rápidamente).
(Informação sobre sua igreja) O nosso culto de domingo de manhã é às 9:30h.
Eu gostaria de apresentá-lo para alguns de nossos pastores e os meus bons
amigos, neste domingo. O que você acha, podemos vê-lo aqui neste domingo?
Nós estamos convenientemente localizado à(endereço). (Falar do presente
promocional no valor de R$ 50,00.) A propósito, muitos pais aproveitam nossos
programas para crianças e jovens. Posso ajudar com qualquer informação
relativa a esses? Cuidados durante os cultos: do nascimento até 2 anos, da
idade: 3-12 anos, noites do Rio de Jovens: idade 13-19 anos de idade.
(Nome), foi muito bom falar com você. E mais uma vez (nome), meu
nome é __________. Por favor, procure por mim no domingo --Deus te abençoe e obrigado novamente.

Por favor, coloque regularmente seus totais no www.revival.com/souls
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LARES DE IDOSOS
Acessando Lares de idosos

1. Quando na internet ir ao google.com
2. Digite lares de idosos
3. Digite o nome da sua cidade.
4. Você pode procurar por cidade, CEP, estado, município ou o nome do
estabelecimento.
5. A lista dos lares de idosos, números de telefone e número de leitos/paciente
será gerada.

Texto Telefonico para Reserva em Asilos

Quando você chamar as instalações, pedir para falar com o diretor de
atividades:
Olá, meu nome é ________ e eu estou ligando da igreja _________. A razão
por que eu estou te ligando hoje é que Deus colocou as pessoas idosas no
meu coração e eu gostaria de ir até suas instalações e me oferecer para orar
pos seus moradores. Nossas equipes estão bem treinadas em termos de leis
HIPPA (não tendo nomes ou informações confidenciais) – (verificar as leis do
seu país). Eles são educados e não são agressivos. Eles usam crachás,
Por favor, coloque regularmente seus totais no www.revival.com/souls
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batererão às portas dos quartos dos moradores, e irão verificar em cada posto
de enfermagem.
• Normalmente, eles são muito gratos por termos o desejo de entrar em lares
de idosos e passar tempo com seus pacientes.
• Se eles disserem: "sim, nós podemos reunir um grupo

para você", eu

respondo: "Se não houver problema para você, eu prefiro ir de uma sala para
outra e orar pelos os pacientes. Isso porque eu sei que muitos dos pacientes
que realmente precisam de oração muitas vezes não são capazes de atender
as configurações do grupo, devido às suas limitações físicas." (Isso geralmente
abre a porta para ir da sala de visitas à sala com os pacientes.)
• Eu agendo as visitas às 10:00, 13:00, 14:30 e 16:00. Esses horários parecem
funcionar bem para os lares com programações diárias.
• É importante que as equipes parem em cada posto de enfermagem individual
nos lares de idosos e que eles saibam que eles estão lá para fazer uma oração
pelos doentes. Também é importante que eles usem crachás.

Pontos-chave para o Asilos
• Lembre-se de usar o Texto Evangeliístico (Script)
• Apresentar-se nas estações dos enfermeiros.
• Lembre-se de não colher nenhum nome no lar de idosos. Colher nomes seria
violação da Lei HIPPA. (verificar se existe a mesma lei no seu país)
• Use crachás com nome. Isso fará com que os funcionários e os pacientes
sintam-se mais confortáveis.
• Bata bem alto na entrada, muitos pacientes têm dificuldades de audição.
• Vá para a lares com a intenção de orar por todos e todos levá-los
ao Senhor.
• Testemunho pessoal fica a critério do líder da equipe.
Por favor, coloque regularmente seus totais no www.revival.com/souls
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• É importante não gastar muito tempo com qualquer paciente. Há muitos
pacientes em cada lar. Nosso objetivo é dar a todos a oportunidade de receber
Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador.
• pacientes confusos só podem ser capazes de fazer a "versão" condensada da
oração

de

salvação,

que

foi

abordada

na

aula

de

treinamento.

• É importante para não ser intimidado pelos pacientes confinados às suas
camas. Muitos estão deitados nas camas só esperando a oportunidade de
receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador.
• Não se esqueça de obter cartões de depoimentos e cartas de status
preenchidos

de

todos

os

membros

de

sua

equipe

antes

de

sair.

• Ore pelos enfermos e esperar milagres acontecerem!
• Abordar moradores e funcionários com a graça do Evangelho esperando
levá-los para o Senhor!

Acompanhamento para Asilos
• Acompanhamento nas casas de enfermagem é importante. Algumas das
maneiras de fazer isso são:
1. Configurando estudos bíblicos para os pacientes.
2. Realização de cultos e visitas semanais / bi-semanais nas instalações.
3. Visitar o Lar com o Texto Evangelístico e oferecer a salvação aos pacientes
novos que tenham sido admitidos para as instalações.

Por favor, coloque regularmente seus totais no www.revival.com/souls
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LAR DE IDOSOS
FICHA DE AGENDAMENTO
Data de agendamento: _______________________
horário:___________________________________
Nome da unidade:________________________________________________
Nome e título de nomeação da pessoa com quem foi agendado:
_______________________________________________________________
Endereço da unidade:_____________________________________________
_______________________________________________________________
Cidade: ___________________________________ Estado: ______________
CEP: __________________
Endereço confirmado? Sim ___Não_____
Telefone: ( ) __________________________________
Alternativa telefone: ( ) __________________________
Estamos autorizados a orar com cada morador? Sim____Não_____
Comentários:_____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Pessoa que agendou a visita: _________________________
Data: __________________
Agendamento confirmado? Sim____Não______
Nome da pessoa que foi confirmado com: ______________________
Data: _________________
Notas / Instruções Especiais:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Equipe Enviada: Líder de Equipe _____________________
Potencial: _____________________
Decisões por Cristo: _______________________________
Comentários:_____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Acompanhamento visita programada? Sim_____Não______
Data Hora :________________
Por favor, coloque regularmente seus totais no www.revival.com/souls
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OPERAÇÃO
André!
CONVIDAR E TRAZER O PERDIDO

Operação André é uma estratégia
que
ajuda os crentes a impactar sua
cidade,
família, amigos e colegas de
trabalho com
a Boa Nova. Todos nós conhecemos pessoas que precisam de
Jesus e não estão ligados a uma
igreja local. Vamos todos
fazer a nossa parte, orando,
convidando
e trazendo outros para o ¨Grande
Despertar¨ para que eles possam
ouvir
a Boa Nova e receber um
toque do céu.
Minha Lista de Almas
Eu me comprometo a orar, convidar,
e levar as
pessoas comigo até o
Grande Despertar:
1____________________________
2____________________________
3____________________________
4____________________________
5____________________________
6____________________________
7____________________________
Utilize este cartão como um lembrete
diário!

Por favor, coloque regularmente seus totais no www.revival.com/souls
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1. OLHE AO REDOR-Seu campo
missionário é exatamente onde você vive,
trabalha ou vai para a escola! Liste os
nomes de indivíduos que você
sabe que precisam de Jesus Cristo; orar
por eles regularmente.
2. OLHE PARA CIMA-Deus muda as
pessoas através da oração. Ore todos os
dias pelos que estão na sua lista, Deus lhe
dará oportunidade de compartilhar o Seu
amor.
3. PROCURE- Preste atenção em formas
de cultivar amizades, ganhar a confiança
das pessoas. Um convite para jantar ou um
evento esportivo pode abrir o caminho para
falar de Cristo.
4. ANSEIE-Comece a conversar com
cada pessoa na sua lista sobre vir ao
¨Grande Despertar¨ com você. Escolha uma
data específica, ore, e convide-os. Ofereçase para levá-los com você.
5. CUIDE-Aqueles que responderem a
Cristo ou mostrar qualquer interesse no
Evangelho precisarão do seu incentivo.
Continue a amar e orar por aqueles
que não respondem. Lembre-se de
incentivar todos os da sua lista a
frequentar regularmente a sua igreja

OBRIGADO POR FAZER
UMA DIFERENÇA ETERNA!

(nome da sua igreja)
Revival Ministries International
Rio 3738 International Drive
Tampa, FL 33610
(813) 971-9999 www.revival.com

Por favor, coloque regularmente seus totais no www.revival.com/souls
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FORMULÁRIO DE RESPONSABILIDADE
Em consideração ao ser aceito por Revival Ministries International /Inc., Tour Grande
Despertar,
para
a
participação
nas
atividades
na
data________,
eu__________________________________________, tendo 18 anos de idade ou mais,
autorizando meu filho a participar, não possuindo 18 anos de idade ou mais, por este meio de
lançamento, de quitação para sempre e concordo em isentar, Revival Ministries International,
Inc. / Tour Grande Despertar e os diretores, provenientes de toda e qualquer responsabilidade,
reclamações ou pedidos de danos pessoais, doença ou morte, bem como danos materiais e
despesas, de qualquer natureza que possam ser incorridos pelo abaixo-assinado e que a
criança participante que está participando do evento acima descrito, ou atividade. Além disso,
eu ________________________________________ (e em nome do meu filho, participante
sob a idade de 18 anos), decide assumir todos os riscos de danos pessoais, doença, morte,
danos e despesas como resultado da participação em lazer e trabalho nas atividades
envolvidas. O abaixo-assinado ainda acordam para segurar indenização inofensiva aigreja,
seus diretores, funcionários e agentes, por qualquer responsabilidade sustentada pela referida
igreja como resultado de atos negligentes, dolosa ou intencional do referido
participante, incluindo as despesas da mesma atendente. Eu entendo Revival Ministries
International, Inc. Tour Grande Despertar não é responsável por efeitos pessoais do
participante e da propriedade e que não fornecerá trava de segurança para cima ou para todos
os itens. O abaixo-assinado vai realizar Revival Ministries International Inc. Tour Grande
Despertar, inofensivo no caso de roubo ou perda resultante de qualquer origem ou causa. (Se
o participante não tenha atingido a idade de 18 anos): Nós (eu)________________ sou o pai
(s) ou responsável legal (s) deste participante, e concedo a permissão para
_____________________________participar plenamente no evento e que autorizo o
tratamento médico, incluindo, cirurgia de emergência ou de tratamento médico, e assumir a
responsabilidade de todas as contas médicas, se houver.
Participante_______________________________________
Seguro Saúde: Sim______Não______
Apólice de Seguro__________________________________
Telefone__________________________________________
Pastor (s) telefone__________________________________
Médico ___________________________________________
Emergencia Telefone :_______________________________
(O participante precisa assinar se tiver 18 anos de idade ou mais. Se menores de 18 anos,
ambos
os
pais
devem
assinar,
ao
menos
que
os
pais
sejam
separados ou divorciados. Neste caso, quem tiver o poder paternal deve assinar.)
Pai____________________________________________Data_____________
Mâe___________________________________________Data_____________
Responsável
Legal______________________________Data_____________
Participante,____________________________________Data_____________
Idade, se maior de 18_____________________________
PARTICIPAÇÃO EM UM ÚNICO EVENTO.
Eu li o que precede e compreendi as regras de conduta para participação e vou cumpri-las,
bem
comoas
indicações
da
liderança
deste
evento.
Participante_____________________________________________________
Local
e
Data_____________________________________________________
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Querido amigo,
Por favor, leve alguns minutos para completar esta pesquisa individual e
retorne-a para a pessoa que a indicou a você.
1. Alguém já te disse que Deus tem ama e tem um plano maravilhoso para a
sua vida? SIM____NÃO____
2. Se hoje fosse seu ultimo dia na Terra, você sabe, com certeza, sem sombra
de dúvida, que você iria para o céu? SIM____NÃO____
3. Se você respondeu sim à questão 2, é por que você é uma pessoa boa?
SIM____NÂO____ ou por que você vai a uma igreja regularmente?
SIM____NÃO____
4. Você sabe que a Bíblia diz que ¨ Todos pecaram e foram destituídos da
glória de Deus ¨ e ¨ O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de
Deus é a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor? E ¨Todo aquele
que invocar o nome do Senhor será salvo ¨? SIM____NÃO____
5. Você sabia que você é um destes: ¨ Todo aquele ¨? SIM____NÃO____
Aqui está uma rápida oração por você: Querido Senhor, abençoe cada pessoa
que ler isto com uma vida longa e saudável. Jesus faça uma obra rápida em
seu coração e se faça real para ela. Se eles nunca chamaram pelo nome do
Senhor, que eles façam isso agora mesmo.
Se você hoje quer receber este dom que Deus tem para você hoje, diga
isso bem alto com o seu coração e com sua boca:
Querido Senhor Jesus, venha ao meu coração. Perdoe meus pecados. Liberteme. Jesus, obrigado por que morrestes por mim. Eu creio que Deus o
ressuscitou dentre os mortos. Encha-me com o Espírito Santo, a paz de Deus e
com a alegria do Senhor. Dê-me uma paixão para alcançar os perdidos, uma
fome pelas coisas de Deus e uma ousadia santa para pregar o evangelho de
Jesus Cristo. Eu sou salvo. Eu sou nascido de novo. Eu estou perdoado e
estou a caminho do céu, por que eu tenho Jesus Cristo no meu coração.
Obrigado, Jesus!
Quando você pediu para Jesus vir ao seu coração e te perdoar, Ele te ouviu e
fez isso. Todos os seus pecados estão perdoados. Sempre se lembre de correr
para Deus, e não correr de Deus. Ele te ama e tem um grande plano para sua
vida. Esta é uma notícia MUITO boa.
6. Você fez esta oração?SIM____NÃO____
Meu nome:______________________________________________________
Endereço:_______________________________________________________
Cidade: __________________________________ Estado: _____________
CEP: ________________
Telefone: ( ) ___________________________________
Nome
da
pessoa
que
fez
a
pesquisa
com
você:
_______________________________
Obrigado por completar esta pesquisa.
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SIM, ME MANTENHA EM SUA LISTA DE ORAÇÃO
Data:______ / ______ / ______
Nome do ganhador de almas___:___________________________________
Nome:_________________________________________________________
Email:____________________________ Telefone:_____________________
Endereço:______________________________________________________
Cidade:__________________________ Estado:_________CEP:__________
Salvação______Recompromisso_________
Data:______ / ______ / ______
Nome do ganhador de almas___:___________________________________
Nome:_________________________________________________________
Email:____________________________ Telefone:_____________________
Endereço:______________________________________________________
Cidade:__________________________ Estado:_________CEP:__________
Salvação______Recompromisso_________
Data:______ / ______ / ______
Nome do ganhador de almas___:___________________________________
Nome:_________________________________________________________
Email:____________________________ Telefone:_____________________
Endereço:______________________________________________________
Cidade:__________________________ Estado:_________CEP:__________
Salvação______Recompromisso_________
Data:______ / ______ / ______
Nome do ganhador de almas___:___________________________________
Nome:_________________________________________________________
Email:____________________________ Telefone:_____________________
Endereço:______________________________________________________
Cidade:__________________________ Estado:_________CEP:__________
Salvação______Recompromisso_________
Data:______ / ______ / ______
Nome do ganhador de almas___:___________________________________
Nome:_________________________________________________________
Email:____________________________ Telefone:_____________________
Endereço:______________________________________________________
Cidade:__________________________ Estado:_________CEP:__________
Salvação______Recompromisso_________
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Cartão de Status Individual
Data:_______________
Meu Nome:____________________________
Meu alvo de almas hoje:__________________
Num. de pessoas com quem falei:__________
# Disseram sim para Cristo:_______________
# Disseram não para Cristo:_______________
Comprometimento com a Igreja:____________
Obrigado por fazer uma diferença eternal hoje!

Cartão de Status Individual
Data:_______________
Meu Nome:____________________________
Meu alvo de almas hoje:__________________
Num. de pessoas com quem falei:__________
# Disseram sim para Cristo:_______________
# Disseram não para Cristo:_______________
Comprometimento com a Igreja:____________
Obrigado por fazer uma diferença eternal hoje!

Cartão de Status Individual
Data:_______________
Meu Nome:____________________________
Meu alvo de almas hoje:__________________
Num. de pessoas com quem falei:__________
# Disseram sim para Cristo:_______________
# Disseram não para Cristo:_______________
Comprometimento com a Igreja:____________
Obrigado por fazer uma diferença eternal hoje!

Cartão de Status Individual
Data:_______________
Meu Nome:____________________________
Meu alvo de almas hoje:__________________
Num. de pessoas com quem falei:__________
# Disseram sim para Cristo:_______________
# Disseram não para Cristo:_______________
Comprometimento com a Igreja:____________
Por favor, coloque regularmente seus totais no www.revival.com/souls
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Obrigado por fazer uma diferença eternal hoje!

CARTÃO DE LÍDER DE EQUIPE
Data:___/___/___
Evento: _______________________Meta de Almas da Equipe: ___________
Nome: _________________________________
Celular:_____________________________
1. Preencha os nomes dos membros do seu time, celulares,e descrições dos
veículos.
2. Selecione uma meta para o time e uma individual.
3. Estimule cada um deles a sair a maior parte do dia e apenas seguir o Texto
Evangelístico
4. Dê o número do seu celular para eles e a cor/tipo do seu veículo.
5. Esteja certo que eles selecionem uma meta de almas.
6. Colete os totais deles, os Cartões de Status Individuais, as Bolsas de
ganhadores de almas no fim do dia/noite.
7. Estimule-os a virem todos os dias para evangelizar.
Nomes dos membros da equipe, celulares,descrição do veículo.
1_________________________________________________
2_________________________________________________
3_________________________________________________
4_________________________________________________
5_________________________________________________
6_________________________________________________
7_________________________________________________
8_________________________________________________
9_________________________________________________
10________________________________________________
11________________________________________________
12________________________________________________
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