
Questionário
Querido amigo:

Por favor, separe alguns minutos para completar este questionário e devolver a 
pessoa que entregou a você.

1. Alguém já te disse que Deus te ama e que Ele tem um plano maravilhoso para 
sua vida?      oSim   oNão

2. Se hoje fosse o seu último dia na terra, você tem certeza, sem sombra de dúvi-
da, que você iria para o céu?     oSim   oNão

3. Se a sua resposta foi “Sim”, você respondeu porque você é uma boa pessoa e/
ou vai na igreja regularmente?    oSim   oNão

4. Você sabe que na Bíblia está escrito: “Porque todos pecaram e estão desti-
tuídos da glória de Deus”, e “ O salário do pecado é a morte, mais o presente de 
Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo nosso Senhor” e também que “Toda 
pessoa que clama o nome do Senhor Jesus será salvo!” ?     oSim   oNão

5. Você sabia que você é esta “pessoa”?    oSim   oNão

Aqui esta uma rápida oração para você: “Senhor, abençoe cada pessoa que leu 
este questionário com uma vida longa e saudável. Jesus, faça uma obra rápida 
no seu coração e mostre que Tú és real para eles. Se estes nunca clamaram pelo 
Teu nome, eu peço que eles façam isso agora”.

Se você gostaria de receber o presente que Deus tem para você hoje, leia a ora-
ção a seguir com sinceridade de coração e em voz alta:

“Senhor Jesus, entre em meu coração. Perdoe os meus pecados. Lave-me e 
limpa-me. Faça-me livre. Jesus, obrigado por morrer por mim. Eu creio que Você 
ressuscitou e que um dia voltará pra me buscar. Enche-me com o Espírito Santo. 
Dê-me paixão pelos perdidos, fome pelas coisas de Deus e coragem para pregar 
o evangelho de Jesus Cristo. Eu estou salvo. Eu nasci de novo. Estou perdoado e 
eu vou para o céu porque eu tenho Jesus no meu coração.”

6. Você fez a oração acima?    oSim   oNão

Quando você pede para Jesus entrar em seu coração e perdoar seus pecados, 
Ele te ouve e foi o que aconteceu. Todos os seus pecados estão perdoados. 
Lembre-se sempre de correr para Deus e não de Deus, porque Ele te ama e tem 
um grande plano para sua vida.

Nome: ______________________________________________________________________

Endereço: ____________________________________________________________________

Cidade: ________________________ Estado: _________ Código Postal: _____________

Telefone: (       ) ___________________________________

Nome da pessoa que entregou este questionário: ____________________________

Muito obrigado por responder este questionário.
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