
1. Comece com a 
pessoa ao seu lado. 

2. Seja amigável. 

Uma boa maneira de conhecer pessoas 
e fazer amigos é fazendo perguntas 
sobre eles e sua vida; demonstrar 
interesse e empatia da sua parte.

Uma das melhores maneiras de 
partilharmos o amor de Deus 
com alguém é fazer exatamente 
como quando conhecemos uma 
pessoa. 

Tenha uma boa  
aula, Carlos. 

Pegaremos você às 
seis horas .

Divirta-se.
Obrigado, 
mamãe e 

papai!

Oi, eu sou  
o Carlos.

Eu sou 
Isadora.

Tem muito  
tempo que você 
toca violino?

Dois anos.  
E você?

Bem menos. Em 
comparação 
com você eu 

provavelmente só 
faço chiados!

Sete Maneiras de   
Dar o Amor de Deus



3. Escute!

Encoraje 
as pessoas a 
falarem o 
que sentem. 
Escute 
e preste 
atenção no 
que dizem. 

Fez você 
chorar?...

Isadora,  
tenho  

pensado no  
que você me 
contou: sua 
reação ao  

solo de  
violino.

Que 
reação?

Você disse que 
chorou quando 
ouviu o solo de 

violino.

O que a 
motivou a 

querer tocar 
violino?

Ah, quando era mais 
nova, eu ouvi um solo 
tão lindo que me fez 

chorar.

Interessante.

Adoraria.

A aula vai 
começar. 

Podemos 
conversar 

mais depois?

Várias semanas depois.



4. Dê as soluções de Deus...

Apresente 
as soluções 
de Deus em 
suas próprias 
palavras. 
Também pode 
mostrar 
versículos da 
Bíblia para as 
pessoas.

Acho que 
entendo. 
E sei que 

Jesus também 
entende.

Jesus? Jesus 
Cristo? 

Sim. Sei que Ele  
está do nosso lado 

quando estamos 
passando alguma 

dificuldade.

Você 
sabe?

Exalte Jesus contando para 
a pessoa o que Ele faz por 
você!

Sinto 
muito pela 
sua perda. 

Diz aqui na  
Bíblia que Ele está 
próximo dos que 
têm um coração 

quebrado. 

É que os meus  
pais tinham acabado 

de se separar e a 
música me ajudou 

a... sabe...

Oh, 
provavelmente 

você não ...

Eu tinha um  
amigo querido que 

recentemente... 
sabe... morreu. 

E Jesus me 
consolou.

E leia 
isto.



5. No momento certo,  
apresente Jesus para elas.

Se a pessoa ficar indecisa, você 
pode se oferecer para orar por 
ela.

Ore com a pessoa 
para receber Jesus.

“...homem de  
dores, e 

experimentado no 
sofrimento.”1

Então Ele 
entende o que eu 
estou passando?

Sim, e Ele  
quer nos 
consolar. 

Parece ótimo.  
... Mas como?

O rei David uma vez  
disse de Deus, “Ainda que eu 

andasse pelo vale da sombra da 
morte, não temeria mal algum, 
porque tu estás comigo. A tua 

vara e o teu cajado  
me consolam.”2

Pode orar 
comigo para 

pedir que entre 
no seu coração.

Tenho que  
me ajoelhar?

Não.

OK.

Jesus quer  
que nós 

sejamos felizes. 
E quer ser o 
nosso amigo 

pessoal.

Você gostaria 
que ele fosse 
o seu amigo 

pessoal?

1. Isaías 53:3  

 2.Salmo 23:4 NVI

Espere pelo momento certo de Deus. Lembre-se do conselho de Paulo: “Eu 
plantei, e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. De modo 
que não importa nem o que planta nem o que rega, mas sim Deus, que dá o 
crescimento.” (1 Coríntios 3:6-7 NTLH).



6. Cuide das pessoas que guia a Jesus.

7. Ore pelas pessoas!

Ore para que as pessoas que ainda não estão salvas experimentem o amor e o 
desvelo de Deus em sua vida e conheçam Jesus.

Continue orando pelas 
pessoas que ficam 
conhecendo Jesus, 
para que cresçam e se 
aproximem mais dEle.

Pegue seu número de telefone ou 
e-mail para poder continuar a ministrar 
ao espírito delas. 

Encoraje os novos 
convertidos a lerem a 
Palavra de Deus, para 
poderem crescer na fé. 

Posso ficar 
com o seu 

e-mail?

Claro.

A minha  
apresentação correu 

incrivelmente bem!

Era como  
se Jesus estivesse 
tocando através 

de mim!

E tive um forte 
pressentimento de 
que você estava 
orando por mim!

Estava 
mesmo!

 Carlos, você é uma pessoa 

interessante! Tenho lido a 

Bíblia e as coisas que me 

mandou e... como posso dizer? 

É absolutamente incrível. 

Estou interessada na revista 

que você mencionou. ...
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Encoraje os novos convertidos a lerem a Palavra de Deus, para poderem 
crescer na fé. 


