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PODER PARA TESTEMUNHAR 

“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”. Atos 1.8 
 
SENTIR 
 
Na época da escola, quando tinha que apresentar trabalhos na 
sala de aula, você fazia isso com tranquilidade, sem inibição, ou 
você era mais tímido(a)? 
 
APRENDER 
 
Uma das evidências de que já nascemos de novo é a presença 
do Espírito Santo em nós. Pela fé, cremos que fomos salvos e 
regenerados pela graça mediante a fé na Palavra de Deus. 
 
A partir daí o Espírito Santo começa uma obra em nós que nos 
transforma dia-a-dia em alguém mais parecido com Jesus. Além 
disto, Ele age não somente em nós, mas através de nós. 
 
Algumas dessas ações do Espírito Santo são: 

• Gerar em nós um caráter santo (Gl 2.22-23). 
• Firmar nossa identidade e destino (Ef 3.16-19). 
• Conceder dons para o ministério (1Co 12.4-7). 
• Nos ensinar e dar sabedoria (Jo 14.26). 
• Nos conduzir na verdade (Jo 16.13-14). 
• Nos encher do amor de Deus (Rm 5.5). 
• Nos revestir de poder para anunciar o evangelho (At 1.8). 

Muitos de nós podemos achar que somos tímidos ou não 
sabemos falar de Jesus. Mas quando recebemos o Espírito 
Santo, recebemos dele graça e poder para fazer isso. 
 
Foi assim com o apóstolo Pedro que mesmo sendo um homem 
simples e iletrado (At 4.13), depois que recebeu o Espírito Santo 
se levantou com ousadia e anunciou Jesus diante de muitas 
pessoas (At 2.14). 
 
Uma testemunha simplesmente fala da experiência que teve, 
daquilo que ouviu, viu e provou. Se já temos provado do amor de 
Deus em Cristo Jesus, então podemos contar sobre isso às 
pessoas: isso é ser testemunha de Cristo! 
 
REFLETIR 
 
Como você tem vivido e se relacionado com as pessoas próximas 
a você? Elas ouvem você falar a respeito da sua fé e do que 
Deus fez em sua vida? 
 
Você tem dificuldades, se sente acanhado ou tímido para falar do 
evangelho com as pessoas? Você crê que Deus tem poder para 
mudar isso na sua vida? 
 
A verdade é que Jesus nos comissionou e nos deu todo o poder a 
fim de anunciarmos a evangelho ao mundo todo. 
 
APLICAR 
 
Orem pelas pessoas que manifestaram dificuldades em falar de 
Cristo aos outros. Declarem sobre a vida delas o poder do 
Espírito Santo para serem testemunhas de Jesus. 
 
Peça para aqueles que evangelizam com mais facilidade para 
darem dicas e orientações aos demais. Encorajem uns aos 
outros em amor. 
 
Façam planos para alcançar seus amigos para Jesus. 


