Um Modelo para Ministrar
Salvação
Baseado na Obra de Randy Clark - Manual de Treinamento Ministerial
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1 – Compreendendo a Conversão
Jonathan Edwards afirmou: “Aqueles que verdadeiramente
se converteram são novos homens, novas criaturas; novos,
não somente com as coisas novas, mas sem o velho... Eles
têm novos corações, novos olhos, novos ouvidos, novas
línguas, novas mãos, novos pés”. (II Cor. 5:17)
A conversão envolve quatro aspectos:
1 – Convicção do pecado, dada pelo Espírito Santo.
2 – Arrependimento e afastamento do pecado.
3 – Pedidos de perdão pelos próprios pecados.
4 – Uma decisão de receber a Jesus como Senhor de sua
vida.

2 – Compreendendo a Graça
A Salvação é um presente gratuito – não podemos
merecê-lo.
Ninguém
recebe
a
Salvação
por
merecimento. Somos salvos somente pela fé em Jesus.
Cristo pagou pelos nossos pecados e comprou para nós,
com seu sangue, um lugar nos céus, o qual nos oferece
como um presente. Essa é a nossa salvação. A Fé em
Cristo não é mera aprovação intelectual, é confiar
somente nele para sermos salvos e termos o propósito
em nosso coração de fazê-lo Senhor de nossa vida.
“Pela Graça sois Salvos por meio da Fé...” (Ef. 2:8).

3 – Ministrando Salvação
1 – Preparação – A Pessoa que ministra salvação deve estar segura
de que quem está recebendo a ministração:
• Entende que é pecador. (Rm 3:23)
• Entende a culpa do pecado e que, por causa dele merece a
morte eterna e o inferno. (Rm 6:23)
• Quer ser Salva
• Entende que somente Jesus poderia pegou o preço necessário
para a nossa salvação porque ele era sem pecado. (2 Cor 5:21)
• Entende que somente a Fé pode assegurar sua salvação. (Jo.
3:16)
• Quer viver sob a autoridade e senhorio de Jesus de agora em
diante.

2 – Confissão e Arrependimento: Peça a pessoa que faça uma confissão específica
de seus pecados, indicando seu arrependimento e pedindo o perdão de Deus por
eles individualmente. (I Jo. 1:9 e Jo. 3:19)
Exemplo de oração de confissão e arrependimento:
“Senhor Deus, confesso que tenho me rebelado contra meus pais e contra o
Senhor. Eu me arrependo de minha rebelião. Por favor, perdoe-me pela minha
rebelião”.
“Querido Deus confesso que tive relações sexuais fora do casamento com
Daniel, João, Ana... (dizendo o primeiro nome de cada pessoa). Eu me
arrependo, perdoa-me Senhor por favor.
Qualquer confissão deve ser guardada com muito e absoluto sigilo. Caso seja algo que você não
consiga lidar sozinho, peça aquele que confessa autorização para que você compartilhe com seu
discipulador ou líder.

3 – Comprometimento: Depois que a pessoa fez uma confissão e se
arrependeu de seus pecados, de acordo com o que foi revelado pelo
Espírito Santo, você pode concluir o tempo de oração pedindo a Ela
para receber Jesus como seu Senhor. Você pode sugerir a ela que ore:
“Jesus, peço que o Senhor venha e assuma o controle da minha vida.
Eu quero fazer tudo o que o Senhor me pedir. Ajuda-me para que eu
me afaste de meus pecados e possa segui-lo. Eu recebo a Vida Eterna,
sei que não sou digno de recebê-la, mas agradeço-lhe por ela. Por
favor encha-me com o teu Espírito Santo agora e me dê graça para
que eu possa cumprir essas promessas. Em nome de Jesus, Amém!

“Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus
filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem
o pedir!” (Lucas 11:13 NVI)

4 – Agradecimento: Agradeça a Deus pela confissão da pessoa e
peça que o Espírito Santo a encha. Coloque suas mãos sobre a
cabeça do regenerado em Cristo e agradeça por sua confissão e
seu arrependimento.
“Portanto, já que estamos recebendo um Reino inabalável,
sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo
aceitável, com reverência e temor, (Hebreus 12:28)

4 – Observações
• Peça ao novo convertido para ler João 6:47:
“Seguramente eu te digo, aquele que crê em mim tem
a vida eterna”.
• Insira a pessoa no programa de consolidação da Igreja:
Encontro com Deus, Célula, Grupo de Discipulado,
Voluntariado Ministerial, Café com o Pastor e etc...
• Diga a Ela que a confissão a Deus, o arrependimento e
o pedido de perdão precisam se tornar um estilo de
vida
• Ore por qualquer outra necessidade que você veja e
pelas bênçãos de Deus sobre ela, sem pressa de
terminar a oração.

