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LIÇÃO 001 (SENDO ALGUÉM PARA ALGUÉM) 
 
João 3.16 “Por que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nEle crer não pereça mais tenha a vida eterna” 

  

Gostaria de começar essa nova sequência de estudos com uma pergunta: QUANTO VALE UMA VIDA? 

Em nosso cotidiano ouvimos uma palavra muito recorrente quando perguntamos ao próximo como está a vida, a 

resposta geral é: CORRERIA. Vivemos ocupados e preocupados com coisas e não com pessoas. É chegado o 

tempo em que famílias serão restauradas, enfermos serão curados, os perdidos encontrarão a SALVAÇÃO. E 

sabe quem anunciará este novo tempo sobre essas vidas? Eu e você igreja do Senhor! 

 

“Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já 

cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade, e recebeu da mão do Senhor em dobro por 

todos os seus pecados. Uma voz clama: "No deserto preparem o caminho para o Senhor; façam no deserto um 

caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados; 

os terrenos acidentados se tornarão planos; as escarpas, serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e, 

juntos, todos a verão. Pois é o Senhor quem fala”. Uma voz ordena: "Clame". E eu pergunto: "O que 

clamarei? " "Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo.” (Isaias 

40.1-6) 

 

Um por um, homens e mulheres, jovens e crianças, de todas as idades, não importa a situação que estejam 

enfrentando. Creio no Deus que tudo pode mudar, creio no Deus de milagres, no Deus que tem um plano para 

cada vida que permitiu nascer nesse planeta. Essas almas precisam saber disso! Se você também crer nessas 

verdades e em muitas outras que estão nas escrituras, ME AJUDE A SALVAR MAIS UM! Está nos seus lábios 

a palavra de salvação que seu vizinho precisa ouvir, está no seu abraço a restauração que aquele seu colega de 

trabalho precisa. Está na sua oração e intercessão a libertação que aquele seu parente tão desacreditado precisa 

receber. Seja ALGUÉM para ALGUÉM, O que você está esperando? comece ainda hoje antes que seja tarde, 

pois não sabemos o dia nem a hora que nosso Senhor Jesus voltará! (Vamos ler Mateus 25.13 e Marcos 13.32). 

 

Existe uma geração de apaixonados por Cristo neste lugar? Então é seu dever compartilhar dessa verdade que te 

libertou com o máximo de pessoas possível. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará"(João 8.32). 
A bíblia diz no texto que lemos em João 3.16 QUE DEUS AMOU DE TAL MANEIRA! Para salvar mais um, o 

combustível é o amor! Mas não digo um amor raso, superficial... Infelizmente hoje as pessoas tem falado demais 

do amor, e praticado muito pouco!  

 

Para você SALVAR MAIS UM, Eu preciso entender que: Amar quem nos ama isto não tem valor algum... 

Mateus 5:46 Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos 

igualmente assim? Não podemos querer salvar só aqueles que são legais, aqueles que querem nosso bem, 

aqueles que são amáveis e cordiais conosco... Você entende esta profundidade?  

Você sabia que o destino de CÉU e INFERNO das pessoas, Deus deixou em nossas mãos? Você consegue 

entender a amplitude disto? ME AJUDE A SALVAR MAIS UM! Não podemos permitir que por nossa omissão, 

estrague oo plano de DEUS. 

Muitas vezes pensamos que quem tem que falar de Jesus são os Pastores, Apóstolos, Levitas e etc... Todo filho 

de DEUS tem este dever de Salvar as vidas...  este é o desejo de DEUS. I Timóteo 2:1Antes de tudo, recomendo 

que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças, em favor de todas as pessoas; 2pelos reis e por 

todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e 

dignidade. 3Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, 4o qual deseja que todas as pessoas sejam 

salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 

 

Vamos a Prática? CADA UM DE NO MINIMO 3 NOMES DE PESSOAS QUE VAMOS ORAR POR 

ELA DURANTE ESTÁ SEMANA, PARA NÃO ESQUECER, ESCREVA EM ALGUM LUGAR E 

COLE, TIPO PORTA DE GELADEIRA, ESPELHO DE BANHEIRO, AVISO DA AGENDA DO 

CELULAR...  VAMOS LÁ? ME AJUDA A SALVAR MAIS UM! 


