
Você sabia que toda pessoa realmente convertida a Cristo se torna 
ganhadora de almas? 
 
Esta é uma das características mais fortes de nossa identidade 
como filhos de Deus e deve ser buscada e alimentada de todo o 
coração por cada crente! Jamais negligenciada. 
 

No entanto, se não estivermos ligados ao Espírito de Deus, nossa 

tendência natural, é nos ocuparmos somente com as dificuldades e 

os problemas que surgem na vida. Tiraremos os olhos do nosso 

principal propósito e começaremos a viver somente para resolver os 

problemas e vir aos cultos e pedir bênçãos e milagres para resolver 

problemas e assim gastaremos nossa vida, sem cumprir nossa 

principal missão: Ganhar almas! 

 

Somos Ganhadores de Almas 

“E, andando junto do mar da Galiléia, viu a Simão, e a André, 
irmão de Simão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eram 

pescadores. 
Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu farei que vos torneis 

pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as 
suas redes, o seguiram. E ele, passando um pouco adiante, viu 

Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no 
barco, consertando as redes, 

e logo os chamou; eles, deixando seu pai Zebedeu no barco 
com os empregados, o seguiram”. 

Mc 1.16-20 
 
 
01. Para sermos ganhadores de almas, além de um testemunho 
verdadeiro, precisamos de algumas características: 
 
a) Sentimos a necessidade e a urgência desta obra – Mt 9.35-38 E 
percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas 
sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda 
sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, 
compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e 
errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus 
discípulos: Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores 
são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande 
trabalhadores para a sua seara. 
 



Quando amamos ver a obra de Deus crescendo, queremos fazer 
parte disso. Sentimos grande alegria em ver que somos supridores 
das necessidades que surgem no trabalho de uma igreja. 
 
O sentido de urgência nos torna motivados e incansáveis. 
 
(b) Nos colocamos ao dispor de Deus, como Isaías – Is 6.8. Depois 
disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem 
irá por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. 
 
Não deixamos que nenhum obstáculo seja grande de mais diante 
do que nos for proposto por Deus: Mudar de cidade, largar carreira, 
dedicar um tempo da minha profissão para fazer a obra, me tornar 
um obreiro, começar uma igreja do zero, entrar no Seminário e ir 
até o fim, etc... 
 
(c) Buscamos obter preparo espiritual: na Palavra, na oração e no 
jejum – 2Tm 2.15 Procura apresentar-te diante de Deus 
aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, 
que maneja bem a palavra da verdade. 
 
A Palavra nos dá sabedoria, argumento, direcionamento.  
A oração nos dá a certeza de que Jesus estará sempre no assunto 
O jejum nos dá unção para guerrear contra as trevas. 
 
(d) Procuramos amar as pessoas e enxergar suas necessidades 
espirituais – Mc 6.34 E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande 
multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas 
que não têm pastor; e começou a ensinar-lhes muitas coisas. 
 
O ato de evangelizar alguém, sobretudo, deve ser fruto de 
compaixão. 
 
02. O que acontece quando somos ganhadores de almas? 
 
Cumprimos a ordem de Jesus – Mt 28.19. Portanto ide, fazei 
discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e 
do Filho, e do Espírito Santo; 
 
Ganhar almas é um mandamento do Senhor. Pecamos, quando não 
fazemos aquilo que o Senhor Jesus nos manda fazer. É o pecado 
de omissão.  
 
Provocamos festa no céu – Lc 15.7. Digo-vos que assim haverá 
maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que 
por noventa e nove justos que não necessitam de 
arrependimento. 



 
Contribuimos para a libertação de muitas pessoas escravizadas por 
Satanás – Cl 1.13. e que nos tirou do poder das trevas, e nos 
transportou para o reino do seu Filho amado; 
 
Nos tornamos sal e luz para o mundo – Mt 5.13,14. Vós sois o sal 
da terra; mas se o sal se tornar insípido, com que se há de 
restaurar-lhe o sabor? para nada mais presta, senão para ser 
lançado fora, e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do 
mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um 
monte; 
 
03. Algumas atitudes de quem quer ganhar almas sempre 
 

1. Dou sempre testemunho aos outros, do que Jesus fez em 
minha vida. 

 
2. Faço a diferença, com uma vida santa, separada do pecado, 

todos os dias oro e leio a Palavra. 
 

3. Convido sempre pessoas para a célula e para os cultos. 
 

4. Me preocupo e oro pelo desenvolvimento espiritual dos novos 
na fé. 

 
5. Aprendo mais e mais da Palavra, memorizando versículos 

chaves para o evangelismo. 
 

6. Separo tempo para consolidar pessoas. 
 
 
CONCLUSÃO: 
 
Ganhar vidas para Deus é a principal missão de um filho de Deus. 
Por isso, tome hoje mesmo a decisão de ser um(a) ganhador(a) de 
almas. 


