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CURSO DISCIPULADO PRÁTICO 

 

Aprenda a gerar filhos espirituais 
Aprenda mais: http://www.alcancevitoria.com.br/discipulado/cdp 

Ministração 1 – Pr. Elton Melo®     -    palestranteeltonmelo@gmail.com 
 

1. O valor de uma ÚNICA VIDA = Lucas 15.3-7 – a parábola da ovelha perdida; 
2. Temos uma necessidade de anunciar: Provérbios 24.11-12 
3. Temos uma responsabilidade diante de Deus: Ezequiel 3.18-21 
4. Somos estimulados a fazer discípulos – 2 Timóteo 2.1-2 

Se você estiver usando uma bíblia, use estes textos antes de entrar na apresentação do plano de 
salvação (quatro leis, estrada romana, etc.): Pergunte para a pessoa o que a bíblia representa 
para ela – Para nós a bíblia é a palavra de Deus. E o que Deus fala sobre o homem? 

 Jeremias 17.5 – reforce que o homem mente e falha – “ quantas vezes você já falhou?” 
pergunte para a pessoa: “E Deus, será que mente, falha? 

 Números 23.19 – Deus não mente nem se arrepende – se ele fala, ele cumpre. 

Diga à pessoa: “Então tudo que vou falar para você, não quero que acredite em mim, mas na 
Palavra de Deus. ” 

Estrada Romana - Outra lista de versos para utilizar na evangelização da mesma forma que as Quatro 

Leis Espirituais é a "Estrada Romana". A vantagem para estes sete versículos é que eles estão todos no 

mesmo livro: Romanos. Às vezes isso é uma vantagem quando você não quer folhear um monte de 

páginas. 

1 - Rm 3.10: "Como está escrito: Não há um justo, nem um sequer..." 

2 - Rm 3.23: "Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus;" 

3 - Rm 5.12: "Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, 

assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram." 

4 - Rm 6.23: "Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, 

por Cristo Jesus nosso Senhor." (e se a história tivesse acabado na vírgula???) 

5 - Rm 5.8: "Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós 

ainda pecadores." (Deus tomou a iniciativa) 

6 - Rm 10.9-10: "A saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração 

creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê 

para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação." 

7 - Rm 10.13: "Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." 

Eu recomendo que você coloque a Estrada Romana em sua Bíblia. Vá para Romanos 3.10 sublinhe e escreva 

Romanos 3.23 ao lado dele. Então vá para Romanos 3.23, sublinhe-o e escreva Romanos 5.12 ao lado dele, 

e assim por diante. Dessa forma, tudo que você precisa fazer é memorizar onde você começa: Romanos 3.10. 

 
Vídeos para assistir: 

1. Como o mundo vê o cristão = https://www.youtube.com/watch?v=UYnzPsMEb0A 

2. Como não Evangelizar = https://www.youtube.com/watch?v=wMZZnBZWKnM 

3. 4 leis espirituais com narração e música.mp4 = https://www.youtube.com/watch?v=I9w_4Vm6vsU 

4. Apresentação das 4 Leis, com música = https://www.youtube.com/watch?v=Kzjs2oTca08 

5. Quatro Leis, com desenhos [Full HD] = https://www.youtube.com/watch?v=DSXM65p3Hjo 

6. Quatro Leis comentado – CBB =  https://www.youtube.com/watch?v=ge0tmve_j-Y 
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