
 

 
 

28 – MINHAS TESTEMUNHAS 

Quebra Gelo – Quem é a primeira pessoa que você vai procurar no céu? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

- Ore agradecendo ao Senhor por você fazer parte deste PGM 

- Ore ao Senhor pela vida do seu pastor e da liderança de sua igreja. 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) -– Tempo de adorar ao Senhor! Nesta semana 

mais uma vez você líder poderá sugerir um ou dois cânticos para o tempo de adoração. 

Tempo da Palavra (20 min): Atos 1.8 “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". 
 

 Meus amados irmãos, estamos vivendo um tempo de bênçãos e de avanço na propagação do evangelho. 

No último domingo, como Igreja, completamos um ano de existência e foi um tempo de celebração e de 

sermos desafiados a avançarmos na multiplicação de discípulos. Somos chamados a sermos testemunhas de 

Jesus onde Ele nos colocou. Veja o que nos diz atos 1:8 - “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". 

 O livro de Atos começa com a história da ascenção de Jesus. Depois de instruir seus discípulos para 

ficarem em Jerusalém e esperar o dom do Espírito Santo, e Jesus foi elevado as alturas enquanto eles olhavam. 

Mas nestas últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, o Mestre Jesus foi claro em dizer o que eles deveriam 

fazer após receberem o espirito Santo. Eles deveriam ser testemunhas. O dicionário da língua portuguesa 

define “testemunha” como “a pessoa que relata tudo o que viu e que ouviu”. Jesus ordenou os seus 

discípulos que pudesse por onde passar falarem do que eles tinham visto e ouvido.  

 Hoje este é nosso chamado, compartilhamos com cada pessoa ao nosso redor tudo que temos visto e 

ouvido a respeito de Jesus. O Mestre disse que nos receberíamos o “poder”, a palavra “poder”, está relacionado 

ao poder espiritual, sermos capacitados para a tarefa de tornar o nome de Jesus conhecido, e é isso que ele 

espera de nós. O tempo é hoje, e a ordem é para agora, e não podemos deixar passar as oportunidades que ele 

tem nos dado. Vamos nesta noite refletir sobre nossa missão – Sermos testemunhas. 

  
Perguntas para Reflexão: 
 

1– Qual é o versículo da Bíblia que mais marca o seu coração? (Querido Líder, se alguém esquecer a 

referência do versículo ou parte dele, ajude-o, não o deixe desistir! Se possível, com antecedência, peça para 

seu líder em treinamento para ficar com celular em mãos e pesquisar. O importante é que incentivemos nossos 

irmãos à terem um relacionamento com a Palavra de Deus.) 

 

2 – Você já presenciou um milagre? Compartilhe conosco. (Querido Líder, dê a oportunidade para 2 

irmãos compartilharem. Graças a Deus temos muito a compartilhar. Contudo, se dermos oportunidade a 

muitos, nossa reunião pode se alongar demais) 
 

3- Se você pudesse fazer uma comparação de como era sua vida antes de Jesus e como é sua vida agora, 

que transformação Ele fez em você? Compartilhe conosco o que Jesus fez em sua vida. (Querido líder, 

escolha mais 2 pessoas. Lembre-se de dar oportunidade para outros, assim, todos poderão participar. Ah... 

peça que as pessoas façam um resumo em no máximo 3 minutos. Precisamos ter cuidado com tempo, 

lembra?!) 
 

4 – Qual é a condição para ser testemunha de Jesus? (É falar daquilo que ouviu, viveu ou ouviu, certo? Então! 

Lemos a Bíblia, presenciamos milagres, e tivemos muitas experiências com o Senhor. Isso mostras que somos 

testemunhas e podemos falar de Cristo em todos os lugares.) 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min): Nesta semana nosso período 

de oração virá depois do período da palavra. Multiplique em duplas e compartilhe com sua dupla de oração 

sua experiência de leitura da Bíblia e oração da semana. Peça que os irmãos compartilhem sobre como foi 

a prática das coisas que Deus falou no último encontro. Estimule os que não conseguiram, anime os que não 

tentaram e louve a Deus pelos que praticaram. 

 

Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades abaixo: 

 

 

 

                                                                                           

#DESAFIO DA SEMANA 
Durante esta semana, seja uma testemunha para seu alvo de oração. 

 


