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1. Permissão ~ “Posso te fazer uma pergunta?” 
Qual a melhor coisa que aconteceu com você? 
Posso compartilhar o que de melhor aconteceu comigo? 

2. A.C. ~ Descreva a sua vida antes de Cristo.  
“Houve um momento em minha vida quando…” Escreva 3 adjetivos ou frases: 
 
1. ___________________ 2. ___________________ 3. ___________________ 

3. P.V. ~ Como foi seu ponto de virada na vida? 
1. Como você ouviu falar de Jesus? 

_______________________________________________________ 

2. Termine esta sentença: “Quando percebi que Jesus tinha morrido por  
meus pecados, eu O convidei para…?” 
 
_______________________________________________________ 

4. D.C. ~ “Desde que me encontrei com Cristo…” 
Descreva coisas positivas que Cristo tem mudado em sua vida: 

1. _______________________________________________________ 
2. _______________________________________________________ 
3. _______________________________________________________ 
 

5. “Se eu nunca tivesse me encontrado com Cristo…” 

  Como seria sua vida hoje sem Cristo? 

__________________________________________________________ 
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TESTEMUNHO  
DE UM 
MINUTO 
 

  5.  “Se não O tivesse 
          encontrado…” 
 

1. Permissão 
 

3.  P.V.  (Ponto de Virada) 
 

4.  D.C.  (Depois de Cristo) 
 

2.  A.C.  (Antes de Cristo)  
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CONVIDANDO O ESPIRITO SANTO 
A ferramenta COMPARTILHE SUA FÉ EM UM MINUTOTM é apenas um resurso pra ate 
ajudar a compartilhar a mudança de vida na história de Jesus. Apenas uma ferramenta. 
Ela não é uma mensagem em sí. Devemos colocar segurança ao levar o Espirito Santo 
e Sua habilidade de “resgatar todo homem para Ele” (João 12:32). 
 
Jesus frequentemente se aproximava de estranhos… como a mulher no poço,  Zaqueu 
que estava na árvore, e Matheus, o coletor de impostos. Em outras vezes,  Jesus 
construia relacionamentos e depois os compartilhavam, porém Ele era pronto para 
obedecer a voz de Seu Pai. Portanto quando, como, e com quem você compartilh a sua 
fé? Começe cada dia com a seguinte oração, e peça ao Espirito Santo para que Ele o 
leve ao encontro de alguém. “Jesus, Estou disponível e peço que me providencie uma 
oportunidade de compartilhar minha história hoje.” 
 
Seguindo adiante…Após compartilhar esta ferramenta, você pode fazer perguntas: 
 “E você? Se você morresse hoje, acha que iria pra o Céu?”  
 “Como você acha que podemos chegar ao Céu?”  
 “Posso te dizer o que a Bíblia nos responde sobre isso?” 

Se a resposta for SIM, você pode compartilhar o seguinte: 
~ ADMITA que tenho errado e meu pecado me afasta do Deus, que é Santo. 
~ CREIO que Jesus Cristo morreu pra me perdoar e que ressucitou, dando   
               provas que Ele é O Deus Verdadeiro. 
~ CONFESSO meus  pecados a Jesus, e peço a Ele pra ser o meu Senhor. 

 
Se eles entenderem a mensagem, então pergunte a eles esta questão-chave: 
“O que impediria sua rendição total de vida a Jesus Cristo hoje?” 
 
Se disserem NADA, pergunte: “Com a ajuda de Deus, você desesja dar as costas para 
o que a Biblia chama de PECADO e começar seguir a Jesus diáriamente?” 

 
FECHANDO SUA HISTÓRIA… 

Se eles disserem SIM, peçam que repita sua oração. Ao terminar, cumprimente-os, e 
aponte para 3 coisas: Ler a Bibia diariamente, orar diariamente, e a buscar uma igreja 
fiel ao Senhor e frequentá-la semanalmente.Troquem E-mails e números de telefone e 
entre em contato depois dentro de 24 horas para parabenizálos. Leia João 3:16-17 para 
eles e pergunte o que significa pra eles. Pergunte pelo que você pode orar pore les, e 
os incetivem a ir à igreja já no próximo domingo. 
 

Para um bom apoio posterior, visite estes links: 
www.frostygrapes.com | www.salvationpoem.com/#portuguese 

 
Portanto meu amigo, agora você está equipado para uma aventura pela eternidade!  
Peça a um amigo para acompanhá-lo por 7 dias. Envie-nos um E-mail com os seus 
resultados - info@oneminutewitness.org. Seja Sua testemunha…comece ainda hoje! 

http://www.frostygrapes.com/
http://www.salvationpoem.com/

