
www.projetoadoradores.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEÚDO DO DISCIPULADO 1/1 
#7 – Ser-me-eis testemunhas! 
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A testemunha é uma pessoa que viu o fato. Ela não fica calada, testemunha. 
Impressionante, o Senhor nos diz que o primeiro sinal da presença do Espírito Santo morando 
em nós será o fato de nos tornarmos testemunhas. 
 
O que vemos? 
O que presenciamos e narramos aos outros? 
O que você vivenciou do Reino de Deus e pode transmitir aos outros como testemunha? 
 
A testemunha pode ser responsável única pela mudança radical dos rumos de uma história, de 
um julgamento, de uma vida. 
Deus nos chama, não para sermos evangélicos ou seguirmos uma determinada religião, mas para 
anunciar o Evangelho de seu filho Jesus. Para fazermos isso com legitimidade, não podemos 
somente ler os relatos, precisamos presenciar, vivenciar o que vamos relatar. 
 

Atos 1:8 
[...], mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis 
testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos 
confins da terra. 

 
1. Anote três experiências pessoais com o Espírito Santo, com a Palavra, que podem 

ser anunciadas publicamente por você como testemunha. 
 

2. Anote o nome de três pessoas do seu relacionamento que precisam ouvir através 
de você, que tem o Espírito Santo, o testemunho de alguma promessa de Deus. 
 

3. Planeje com seu discipulador como você vai abordar essas pessoas durante a 
próxima semana e experimentar o poder de Deus testemunhando. 

 
 
O EXEMPLO DO JOÃO 
 

João 1:1-10 
1 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 2 Ele 
estava no princípio com Deus. 3 Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, 
e, sem ele, nada do que foi feito se fez. 4 A vida estava nele e a vida era a luz dos 
homens. 5 A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. 
6 Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. 7 Este veio como 
testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer 
por intermédio dele. 8 Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, 9 
a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. 1 

 

Conversem sobre isto:  
 

• Será que alguém à nossa volta desconhece o amor e o poder de Jesus porque não 
estamos testemunhando? 

• Será que nossa desatenção ou constrangimento em uma vida de testemunho não é fruto 
de pouca presença do Espírito e de Seus dons? 

• Mediante essa lição, o que decidimos fazer? 


