
 

 

 

O CUBO EVANGELÍSTICO 

DESCOBRINDO A RESPOSTA PARA O MAIOR QUEBRA-CABEÇA DA VIDA! 
 

Como conduzir alguém a Cristo usando o Cubo Evangelístico 
(Use as setas que aparecem no cubo para ajudar-lhe a ver como abrir as figuras) 

 

 

Mostre "Homem em Pecado" separado de 
"Deus" 

 Esta luz (aponte o lado direito) representa Deus. 
 Deus é perfeito e sem pecado. 
 Deus nos ama! 
 Deus não quer que nenhum de nós se perca, mas que todos tenhamos a vida 

eterna. 
 Mas os nossos pecados precisam ser removidos para que tenhamos a vida eterna 

com Deus. Esta figura (aponte o lado esquerdo) representa as pessoas – como 
você e eu. 

 A escuridão ao redor representa o pecado. 
 Pecado é qualquer coisa que Deus nos disse para não fazer. 
 A Bíblia diz que "todos pecaram e carecem da glória de Deus" (Rm 3.23). 
 Nossos pecados nos separam de Deus. 

 

 

Abra para "Cristo na Cruz" 
 
 Deus nos amou tanto que enviou à terra Seu Único Filho Jesus Cristo, em forma de 

homem. 
 Deus fez com que Jesus morresse na cruz para pagar os nossos pecados com o 

Seu sangue. Ele levou sobre Seu corpo os nossos pecados na cruz para que 
pudéssemos chegar até Deus (1 Pe 2.24; 3.18). 

 A Bíblia diz: "Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter 
Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores" (Rm 5.8). 

 A Bíblia também diz: ”Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu 
Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna" 
(Jo 3.16). 

 

 

  Abra para "O Sepulcro" 
 

 As pessoas sepultaram Jesus numa tumba. 
 Puseram uma enorme pedra como porta, para fechar o sepulcro. 
 Soldados vigiavam o sepulcro. 

 
 
 

 



 

Abra para "Cristo Ressuscitado" 
 

 Deus enviou um anjo para retirar a grande pedra e assustar os soldados. 
 Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos! 
 Pouco depois, Deus levou Jesus de volta para os céus. 
 Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e venceu a morte. 

 

 

Abra para "A Ponte da Cruz" 
 
 Jesus é o único caminho pelo qual podemos chegar a Deus. 
 Jesus disse na Bíblia: "Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao 

Pai senão por mim" (Jo 14.6). 

 Através de Jesus, podemos obter o perdão de todos os nossos pecados e ficar com 
Deus para sempre. 

 Entretanto, somente saber estas coisas não é suficiente! Devemos decidir 
colocar nossa fé em Jesus – confiar que Ele pode nos salvar dos nossos pecados. 

 Se você não tomar o passo de confiar em Jesus, os seus pecados não serão 
removidos! (Hb 4.2). 

 

 

 

Abra para "Céu e Inferno" 
 
 A Bíblia diz que quem crê em Jesus tem a vida eterna e não é condenado. Mas 

quem não crê em Jesus já está condenado, e a ira de Deus está sobre ele  

 (Jo 3.16,18,36). 
 O castigo do pecado é a morte, mas a vida eterna através de Jesus é um presente 

gratuito de Deus. 

 O que você escolhe? 
 Crer em Jesus Cristo para ser perdoado e receber a vida eterna? (aponte para o 

"céu"). 

 Ou rejeitar Jesus Cristo e sofrer o castigo eterno de fogo? (aponte para o 
"inferno"). 

 

 

FAÇA A PERGUNTA: 
Você quer confiar em Jesus agora mesmo e ser salvo? 

(se a resposta for SIM, continue) 
 

A Bíblia diz: "Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou 

dentre os mortos, serás salvo" (Rm 10.9). Eu posso ajudar você a fazer uma oração a Deus. Mas lembre-se: não é 

pelo fato de dizer estas palavras que você estará salvo. Deus está olhando para o seu coração, para ver a verdadeira 

fé em Jesus. Você está pronto? (se a resposta for SIM) Vamos orar: 

 



Deus, obrigado por me amar.  /  Sei que sou um pecador e que tenho pecado contra o Senhor.  /   

Eu acredito que Seu Filho Jesus Cristo   /   morreu numa cruz   /   para pagar os meus pecados   /   e 

que o Senhor o ressuscitou dentre os mortos.   /   Eu agora deposito minha fé somente em Jesus   /   

para me perdoar   /   e me salvar dos meus pecados.   /   Eu confesso que Jesus é o Senhor!   /   

Obrigado por me dar o presente da vida eterna.   /   Eu oro em nome de Jesus,   /   Amém!.  

 

Segurança da Salvação 
 

 

Mostre "Céu e Inferno" 
 

 Se você tomar este passo de crer em Jesus Cristo hoje, o que a Bíblia diz a seu 
respeito é: "Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos 
filhos de Deus" (Jo 1.12). 

 (Aponte para as mãos) Jesus disse também: "As minhas ovelhas ouvem a minha 
voz; eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna; jamais 
perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão" (Jo 10.27,28). 

 

 

 

(PASSO OPCIONAL) 

Mostre "A Ponte da Cruz" 
 
 Jesus também disse: "Em verdade, em verdade vos digo: quem ouve a minha 

palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas 
passou da morte para a vida" (Mova seu dedo, atravessando a ponte, em 
direção à luz, para indicar o "passar da morte para a vida") (Jo 5.24). 

 

 

Para voltar à posição inicial do cubo, abra a figura "Céu e Inferno". 

 

Passos para os que seguem a Cristo! 
 

 

 
Quando o cubo evangelístico está na posição inicial, na sua 

parte posterior aparece esta figura. Use-a para ajudar o 
novo convertido a crescer em Cristo! 

 

 

 

AME a Deus e a todas as pessoas. 
"Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o 
teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante 
a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo" (Mt 22.36-40). 



 ESTUDE a Bíblia (a Palavra de Deus) diariamente. 
Comece com o Evangelho de João. Leia um capítulo por dia. 
"Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para 
que, por ele, vos seja dado crescimento para salvação" (1 Pe 2.2). 
"Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra" (Jo 14.23). 

 ORE a Deus constantemente. 
Em oração, você pode agradecer, adorar a Deus e pedir Sua ajuda. Pode também 
confessar seus pecados e orar por outros. 
"Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de 

Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de 

Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente 

em Cristo Jesus" (Fp 4.6,7). 

 REÚNA-SE regularmente com outros cristãos. 
Deus manda que os cristãos se reúnam regularmente para adorá-lo, orar, estudar a 
Bíblia e ajudar aos outros. 
"Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns; antes, façamos 
admoestações..." (Hb 10.25). 

 CONTE a outros as boas noticias de Jesus Cristo. 
Deus quer que contemos às outras pessoas como podem ter a vida eterna com Deus 
ao confiar em Jesus Cristo para salvá-los dos seus pecados. Você pode usar este 
folheto ao falar a outros acerca de Jesus! 
"E disse-lhes [Jesus]: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura" 
(Mc 16.15). 
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