A Arte de fazer Apelos
“Não despedirá a congregação sem apresentar-lhe a Jesus Cristo, único refúgio do
pecador, fazendo veementes apelos que cheguem ao coração dos ouvintes.” E.V. 280
Como levar pessoas à decisão:
A mais elevada de todas as ciências é a de salvar almas. A maior obra a que podem
aspirar criaturas humanas, é a obra de atrair homens, do pecado para a santidade.
“Ciência do Bom Viver, 398”.
Uma alma tem mais valor para o céu do que um mundo inteiro de propriedades, casas
terras e dinheiro. Testimony Treasures, vol. II pág. 375.
Muitos estão no vale da decisão, em que se tornam necessários apelos especiais,
íntimos e diretos para levá-los a deporem as suas armas de combate e ocuparem um
lugar junto ao Senhor. Testimonies, I pág. 646.
“Levai as pessoas a pensar que há vida ou morte nestes assuntos solenes”. E.V. 284.
“Nenhuma pregação, estudo bíblico e testemunho deveriam ser concluídos sem um
apelo”.
Certa vez Moody, grande evangelista, disse, a respeito de um sermão em que não fez
apelos: “Foi o maior erro que cometi em todo meu ministério”.
O Exemplo de Jesus




Jesus disse: “Vinde após Mim, e eu vos farei pescadores de homens”. Mateus
4:19. Os pescadores de homens e de peixes não nascem, se fazem.
A preparação para ser um ganhador de almas começa quando observamos como
Jesus trabalhava.
As pessoas se decidiam mais pelo que Jesus era do que pelos ensinos que Ele
apresentava. Ele conquistava os corações pela amizade e pelo ensino da
verdade. Ele se identificava com as pessoas e elas confiavam NELE. É assim que
devemos proceder.



O evangelismo eficaz, portanto, deve incluir conquistar a amizade, a confiança
da pessoa e em seguida, conduzir a pessoa a aceitar a Jesus e a verdade por
meio de decisões progressivas até a decisão final pelo batismo.

Porque fazer apelos?




É Bíblico
É algo lógico
Ajuda na decisão

“Muitas vezes a mente é impressionada com força dez vezes maior por apelos pessoais
do que por qualquer outra espécie de trabalho”. EV. 463.
Como fazer apelos











Seja claro
Seja animado
Seja breve
Seja cortês
Faça com confiança
Faça com naturalidade
Use a oração
Use a Bíblia
Dependa do Espírito Santo
Fale ao coração

Apelos
Para estudar a Bíblia
 Em uma Classe Bíblica.
 Para conhecer algum tema específico
 Para conhecer a vontade de Deus
“Os mais decididos esforços devem ser feitos para despertar as pessoas.” E.V. 280
Para aceitar a Cristo





Ninguém ama alguém que não conhece
Cristo deve ser o centro da nossa pregação.
Apresente-O como Salvador e Senhor.

“Você espera que as pessoas venham a Cristo toda as vezes que você prega?”
Spurgeon
Para o batismo
 Apresente o significado do batismo.
 Fale da importância do batismo.
 Fale sobre preparativos para o batismo.
“O poder do Espírito Santo é que concede eficácia aos vossos esforços e aos vossos
apelos”. E.V. 285

Tipos de apelos
Assinar um Cartão
 Uma altenativa para os tímidos.
 Não cria preconceitos.
 Ajuda a manter um cadastro.
 Transforme o verso do cartão de boas-vindas em um cartão de decisões.
Levantar a mão, ficar em pé ou ir à frente
 É bom para conhecer o seu auditório.
 Há vantagens e desvantagens.
Para reavivamento e reforma
 Para assumir um compromisso com a igreja.
 Participar de uma nova experiência.
 Voltar ao primeiro amor.
“Uma ação exterior sempre expressa uma atitude interior”.
Dê um testemunho para incentivar o apelo
 Exemplos positivos.



Coloque uma outra isca na água.

Sugestões
 Explique claramente como as pessoas podem aceitar a Cristo.
 “Muitos convites para a salvação são mal interpretados”.
 Planeje o momento certo.
 “O destino eterno de muitas pessoas depende deste momento”.
 Dirija as pessoas em uma oração modelo.
 “Isto ajuda as pessoas a verbalizarem sua fé”.
 Nunca pressione uma decisão.
 “Se a fruta estiver madura não será necessário arrancá-la”.
 Seja criativo quando fizer o apelo.
 “Se você falar a mesma coisa todas as semanas, seus ouvintes vão se
desconectar pelo tédio”.
 Ofereça formas variadas para indicar um compromisso com Cristo.
 “Coloque uma outra isca na água”.
Porque alguns não fazem apelos?
 Falta de lembrança.
 Falta de conhecimento.
 Medo.
“Muitos pastores vão pescar sem realmente lançar a linha ou a rede”.
Textos bíblicos importantes
 Josué 24: 16
 Isaias 49: 15
 Mateus 11: 28
 Hebreus 4: 7
 Apocalipse 3: 20

“Textos Bíblicos são pontes para apelos”.

Dicas Importantes
Use a





linguagem:
Sonora
Gestos
Figurada
Emoção

Use a Linguagem do:
 Sanguíneo:
“O céu será um lugar para encontrar amigos, conversar com ele”.
 Fleumático:
“O céu será um lugar de paz, tranquilo e teremos tempo para tudo”.
 Melancólico:
“O céu será um lugar perfeito, sem pecado, com árvores e rios”.
 Colérico:
“O céu é algo para conquistarmos. Temos que tomar a decisão hoje”.
Faça apelos e contemple os milagres de Deus!
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