Passo 4
Convide-a para fazerem alguma atividade juntos.
Vocês podem marcar para ver um filme, almoçar,
fazer um passeio ou talvez estudar. A ideia é que a
pessoa se sinta bem-vinda e apreciada, o que cria
uma ponte de amizade entre vocês, a fim de ganhála para Cristo.
Nota: procure qualquer ocasião para conviver com
ela. Nosso alvo não é mudar a religião de ninguém,
mas fazê-la entender que é possível se relacionar
com Deus, mas somente através de Jesus Cristo.

Passo 5
Convide-a para participar de alguma atividade da
Cru no seu campus, pode ser um quebra-gelo
temático ou de comunhão, para que ela conheça o
movimento e outros cristãos envolvidos. Depois da
reunião, você pode perguntar o que ela achou e
explicar o plano de salvação. Outra opção é dar
algum artigo do suaescolha.com, por exemplo, e
depois de uns dois dias, perguntar se leu, o que
achou e, assim, iniciar uma conversa espiritual que
deverá culminar na apresentação do Folheto das
Quatro Leis Espirituais ou qualquer outro material
evangelístico que deixe claro como a pessoa pode
receber a Cristo.

Passo 6
Se depois de tudo isto, a pessoa não houver
recebido a Cristo, informe para ela os horários do
quebra-gelo e diga-lhe que sempre será muito bemvinda. Continue a ser sua amiga e orar por ela, pois
Deus continuará trabalhando em seu coração.
“Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez
crescer; de modo que nem o que planta nem o que
rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que
efetua o crescimento” 1Co. 3:6-7

Passo 7
Se ela aceitar a Cristo como Salvador, inicie o
processo de discipulado através dos “Princípios de
Vida” e assim por diante para que ela continue a
crescer em Deus. Procure envolvê-la nas atividades
do Movimento. Ajude essa pessoa a se “enturmar”
com a galera. Ela precisa de um ambiente seguro e
sadio com outros cristãos dentro da universidade.
Lembre-se que agora você tem um filho na fé,
portanto, ame, cuide e ensine. Acompanhe essa
pessoa e ajude-a a fazer por outros o que você faz
por ela. Assim, estaremos visualizando a
multiplicação espiritual e o cumprimento da nossa
visão como Cru Campus.
Que Deus o abençoe e use para ganhar todas as
dez (e mais) pessoas que estiverem em sua lista!

Nota: por causa do relacionamento que você
desenvolveu com esta pessoa (através da oração,
companheirismo e amizade), será difícil que ela seja
hostil ou não queira ouvir. Esteja sensível às suas
necessidades e ao momento de compartilhar Cristo,
que pode ser antes ou depois desse passo. Falar de
Jesus é o propósito principal do que estamos
fazendo; nós os amamos tanto que queremos que
eles conheçam Aquele que os amou primeiro.

cru.org.br
crucampus.org.br
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Deixe seu amor por Deus
se transformar em amor
por seus amigos.

Meu Compromisso Pessoal com Deus

Bem-vindo a sua
próxima grande
aventura de oração.

Consagrarei 10 minutos diários em oração:
Pela minha própria vida, por ousadia e sabedora;
Pela Cru;
Pelas pessoas desta lista, individualmente.

Passo 1
Escreva o nome da pessoa que você quer
que tenha um relacionamento pessoal com
Deus, através de Jesus Cristo. Ore por essa
pessoa diligentemente.

Passo 2
Bem-vindo a sua próxima grande aventura de
oração.
O folheto dos 10+ é uma estratégia evangelística
cujo propósito é levar nossos amigos de turma a
Cristo de uma forma relacional, através da amizade
e testemunho.
“Mas receberão poder quando o Espírito Santo
descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas
em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os
confins da terra.” At. 1:8
Os 10+ é um plano de oração e evangelismo
desenvolvido pela Cru Campus, um ministério da Cru
Brasil. Nosso desejo é que cada estudante tenha a
oportunidade de conhecer o evangelho e receber o
amor de Deus.
Para alçarmos essa visão, cremos que é
imprescindível começarmos pelos nossos amigos de
turma, afinal, convivemos com eles por, pelo menos,
quatro anos e não podemos ficar calados.
Faça uma lista com os nomes das pessoas da sua
turma que ainda não têm um relacionamento íntimo
e pessoal com Deus e que você gostaria que tivesse.
Comece a orar por elas agora e busque uma
oportunidade de apresentar-lhes o plano de
salvação.
Procure manter este folder em lugar visível, a fim de
lembrá-lo do seu compromisso diário de oração.
Parabéns! Você agora vai começar a causar uma
influência eterna na vida dos seus amigos!
“Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo
em comum. (...) louvando a Deus caindo na simpatia
de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava os
que iam sendo salvos” At. 2:44,47

Lista de Oração

Data em que
Deus respondeu

1
2
3
4

Se achar apropriado, diga-lhe que está orando por
ela. É bom que esta pessoa saiba que você está
orando por ela. Provavelmente ela se sentirá
valorizada por você. Apresentação: “Oi, Sarah, como
está? Quero que saiba que tenho orado por você
para que Deus abençoe sua vida, família, estudos
etc”.
Nota: Comunique isto naturalmente, de forma que a
pessoa entenda que você está orando porque se
interessa e quer vê-la bem.
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Passo 3

7
8
9
10

Fé

Ação

“Está é a confiança que temos ao nos aproximarmos
de Deus: se pedirmos alguma coisa de acordo com
a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos
que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos
que temos o que dele pedimos”
1Jo. 5:14-15

Caso a pessoa saiba que você está orando por ela,
depois de alguns dias, pergunte se há algum pedido
especial de oração. Você pode perceber também
algum motivo específico e comunicar à pessoa que
está orando.
Apresentação: “Sarah, lembra que eu te disse que
estava orando por você? Continuo fazendo isso
todos os dias e estava pensando que talvez você
tenha alguma necessidade especial pela qual
gostaria que eu orasse. Gostaria de orar
especificamente, se me permitir”.
Nota: provavelmente a pessoa nos pedirá algo. Se
for possível, recomendamos que faça uma breve
oração no lugar onde se encontra.

