
As 12 Pedras do Alicerce — Aula 10



1a Etapa: Por Que Testemunhar

* Fazendo a diferença

Na aula passada, falamos sobre o Céu e sabemos que é um lugar 
maravilhoso. Pois bem, hoje estaremos vendo como podemos 
oferecer às pessoas a oportunidade de experimentá-lo! Mas não 
vamos apenas falar sobre fazer uma diferença na eternidade. Vamos 
também olhar para aqui e agora. 

Não faltam problemas e estes não desaparecem como se por 
mágica quando a pessoa recebe o Senhor, como vocês 
provavelmente já perceberam. Mas a diferença é que agora podem 
contar com Jesus para trilhar com eles a estrada da vida. 
Encontraram a fonte da alegria e do amor que os ajudará em sua 
jornada. Não queremos que as pessoas conheçam Jesus tal como 
nós? Pois é… isto é testificação: dividir o amor de Jesus com um 
outro ser humano, dar testemunho da sua crença em Jesus. A meta 
é que a pessoa a quem você testemunhe também aceite Jesus 
como seu Salvador.

* Jesus deu a todos os que crêem a “Grande Incumbência”

Mateus 28:19 20 - Portanto, ide 
e fazei discípulos de todos os 
povos, ... ensinando-os a 
guardar todas as coisas que eu 
vos tenho mandado. 
João 20:21 - Paz seja convosco! 
Assim como o Pai Me enviou, 
Eu vos envio.
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Romanos 10:14-15 - Como, pois, invocarão aquele em quem não 
creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como 
ouvirão se não há quem pregue? (15) E como pregarão, se não 
forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés dos 
que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas!

“Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura” 
(Marcos 16:15) não parece uma sugestão, concordam?! A 
mensagem é clara! Em outra passagem, Jesus, mais uma vez, 
deixou explícito que todos os que crêem estão incumbidos de 
pregar o Evangelho:

João 15:16a - Não fostes vós que Me escolhestes, mas fui Eu que vos 
escolhi, e vos designei para que vades e deis fruto.

* “O Amor de Cristo nos compele”

Mateus 9:36 - Vendo Ele as multidões, tinha grande compaixão 
delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não 
têm pastor.
2 Coríntios 5:14a - Pois o Amor de Cristo nos compele.

O Senhor quer que, como Ele, sejamos movidos pelos mesmos 
sentimentos de compaixão, amor e desvelo. “Ele tinha grande 
compaixão”. O amor de Cristo deve ser o que nos motiva a fazer 
tudo ao nosso alcance para alcançar os outros. Não meramente um 
senso de dever e obediência aos Seus mandamentos, mas porque 
nossos corações estão sinceramente sensibilizados pelas 
necessidades dos outros.

O cego que foi curado

Um homem que sofria de cegueira foi conduzido a um hospital. O



médico que o operou removeu cataratas dos seus olhos e o 
homem voltou para casa vendo e feliz. Poucas semanas mais tarde, 
voltou ao mesmo hospital, segurando a ponta de uma corda à qual 
também se agarravam outros 40 cegos. Ele os levou ao lugar onde 
recebera a visão. Não deveríamos também fazer o mesmo no 
sentido espiritual?

* Como a sua testificação pode mudar o 
mundo

A sua testificação pode mudar mais do 
que você percebe! As palavras dos 
profetas de Deus atravessaram as eras, 
varreram a terra e mudaram o curso da 
História! Suas mensagens mudaram os 
corações dos homens e lhes deram 
esperança de um mundo melhor.

Mas quer você mude uma nação ou não, 
se tiver mudado ainda que seja uma 
única vida pelo poder do amor de Deus, 
terá mudado a sua parte do mundo!Uma vida mudada mostra ser 
possível que o mesmo aconteça a outras vidas e que o mundo 
possa ser mudado, começando com apenas uma pessoa. E tudo 
porque você compartilhou o amor de Deus com os outros.

Nunca subestime a influência e os resultados que a salvação de 
uma pessoa apenas pode ter! 

Bíblia ou jantar?

Em uma das ilhas da Nova Guiné, o chefe de uma tribo lia 
pacificamente a Bíblia, quando foi interrompido por um mercador



francês. “Besteiras!” - disse o francês. “Por que você está lendo a 
Bíblia? Parece que os missionários já o pegaram. Pobre otário. Jogue 
isso fora. A Bíblia nunca fez nada de bom por ninguém.”

E num tom calmo veio a resposta: “Se não fosse por esta Bíblia, você 
já estaria no meu caldeirão!”

* Recompensas celestiais para os testificadores

Daniel 12:3 - Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do 
firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as 
estrelas, sempre e eternamente.
Lucas 12:8 - Digo-vos que todo aquele que Me confessar diante dos 
homens também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de 
Deus.
1 Coríntios 3:8b - Cada um receberá o seu galardão segundo o seu 
trabalho.

* Se a sua vida estiver repleta do Senhor, fluirá para os outros

É natural falarmos daquilo em que acreditamos:

João 3:11 - Em verdade, em verdade, te digo que nós dizemos o que 
sabemos e testificamos do que vimos; contudo não aceitais o nosso 
testemunho.
Atos 4:20 - Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e 
ouvido.

Uma pessoa que tem o amor de Jesus não consegue escondê-lo!

Mateus 5:14-16 - Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma

2a Etapa: Dicas de testificação



cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e 
se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina a 
todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante 
dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a 
vosso Pai que está nos céus.

* Seja um exemplo de amor

O seu exemplo pessoal é um importante aspecto do seu 
testemunho que ajudará a conquistar as pessoas.

Filipenses 2:15-16a - Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, 
filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e 
perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo,  
retendo a Palavra da vida.
1 Timóteo 4:12b - Mas sê um exemplo dos fiéis, na palavra, no 
trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza.
Tito 2:7-8 - Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina 
mostra integridade, reverência, linguagem sã e irrepreensível, para 
que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer 
de nós.
João 13:35 - Nisto conhecerão todos que sois Meus discípulos, se 
vos amardes uns aos outros.

O seu maior testemunho é o amor, pois o único amor de Deus que



as pessoas podem ver é o que vêem em você. Se não lhes mostrar o 
amor que podem ver e sentir, terão muita dificuldade em crer que 
há Alguém desconhecido lá em cima que os ama de verdade.

Procure sempre deixar um pouco de amor no coração daqueles com 
quem tiver contato, mesmo que seja apenas uma palavra, um 
sorriso, ou um olhar de simpatia, para que saibam que Deus os 
amou naquele dia!

O maior testemunho que pode dar àqueles a quem conhece não 
está nas palavras que você fala, mas no seu exemplo. À medida que 
deixar Jesus operar em sua vida, verá que alguns aspectos da sua 
personalidade e comportamento mudarão. Talvez não fique tão 
ansioso ou zangado quando as coisas estão difíceis, ou se torne mais 
alegre e respeitador dos sentimentos alheios. As pessoas de sua 
convivência notarão as mudanças e se perguntarão o que lhe terá 
acontecido. E essa curiosidade poderá gerar oportunidades para que 
você lhes explique a origem das mudanças.

Os primeiros cristãos revolucionaram o mundo com o amor de Deus. 
A maneira como viviam convencia os outros que sua fé era real. O 
escritor romano Tertuliano (c.160 – c. 225), ao se referir à Igreja 
Primitiva, relatou que os pagãos costumavam exclamar: “Vejam como 
eles amam uns aos outros!” Certamente, o interesse e desvelo entre 
os cristãos se tornavam visíveis em suas ações, atitudes e palavras.

* Não se esqueça que parte do seu exemplo é a alegria do Senhor!

Retrate o Senhor como Ele é: um Deus feliz, que ama e Se deleita no 
amor e na felicidade. Um semblante feliz ajuda a conquistar os 
outros.

Salmo 144:11 - Verdadeiramente são felizes aqueles cujo Deus é o



Senhor!
1 Pedro 1:8 - Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E, ainda 
que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria 
inexprimível e gloriosa.

* Não é necessário saber todas as respostas! - Jesus é a resposta!

Você não precisa responder todas as perguntas das pessoas nem 
tentar desfazer todas as suas confusões e dúvidas. Se lhe 
perguntarem algo que não saiba responder, diga-lhe que não sabe, 
pois ainda está aprendendo. “A Bíblia é um livro grande e é preciso 
a vida inteira para aprender todas as coisas interessantes que nela 
existem. Mas de uma coisa sei: o Senhor atende a oração. Ele é meu 
melhor amigo e funciona!”

Um exemplo perfeito disso foi o cego a quem Jesus curou. Ao ser 
interrogado pelos escribas e fariseus sobre a sua cura, não sabia 
muitos detalhes, mas de duas coisas tinha certeza: fora cego e 
estava curado!

João 9:25 - Respondeu ele: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: Eu 
era cego, e agora vejo.

* É uma conquista do Espírito Santo!

Muitas vezes, nossas palavras são insuficientes quando tentamos 
expressar o maravilhoso amor que Jesus tem pelas pessoas, , mas o 
Espírito Santo pode usá-las para falar ao coração das pessoas para 
que entendam o que estamos tentando dizer. Como Paulo disse:

1 Coríntios 2:4-5 - A minha palavra e a minha pregação não 
consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em 
demonstração de Espírito e de poder, para que a vossa fé não se



apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus.

Se estiver tentar fazer o melhor ao seu alcance, o Senhor abençoará 
a sua testificação! Não há porque temer confundir as coisas, 
porque o que quer que diga com o fim de compartilhar a verdade 
da Palavra, será abençoado pelo Senhor. A Sua Palavra não voltará 
para Ele vazia.

Isaías 55:11 - Assim será a Palavra que sair da Minha boca: Ela não 
voltará para Mim vazia, mas fará o que Me apraz, e prosperará 
naquilo para que a enviei.

* Não desista!

Ainda que não veja os resultados da sua testificação na hora, tenha 
certeza que, de alguma maneira, está obtendo resultados. O Senhor 
prometeu que a Sua Palavra não retornará vazia, mas que realizará 
o seu propósito!

Vocês não verão alguns dos 
resultados até chegarem no Céu, 
porque nem sempre ficarão 
sabendo o que aconteceu com a 
semente que plantou no coração 
de alguém. Talvez a pessoa a quem 
testemunhou virá a conhecer o 
Senhor por causa de algo que lhe 
disse, ou o seu testemunho a 
deixará mais receptiva para 
quando outro cristão lhe falar do 
Senhor.

Nem sempre conseguimos ser 
semeadores e ceifeiros, porque o



Senhor disse que alguns semeiam, enquanto outros águam, mas 
Deus é quem dá o crescimento.

1 Coríntios 3:6 - Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o 
crescimento.

A testificação nunca falha! Mesmo se não se sentir um sucesso, se 
estiver fazendo o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer, estará 
sendo bem-sucedido!

Obrigado, Jesus, por tudo que me tem 
dado: a salvação, o Espírito Santo, a Sua 
Palavra e uma vida maravilhosa e cheia 
de amor! Por favor, ajude-me a “amar o 
meu próximo” compartilhando com eles 
a Sua vida e as Suas Palavras. Por favor, 
conceda-me a dádiva de um coração 
terno para com os que não O conhecem 
e o desejo de alcançá-los.

Ajude-me a ter por aqueles a quem 
testifico o mesmo amor e interesse que 
você, Jesus, tem por eles. Quero 
salientar Você e não a mim mesmo, 
falar as Suas Palavras e não as minhas. 
Ajude-me a deixar de lado meus 
problemas pessoais e me concentrar 
nos outros, para que possam encontrar
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Você em suas vidas. Ajude-me a não ser tímido, mas a deixar Você 
brilhar em mim e através de mim.

Obrigado, Jesus, pela elevada vocação de ser Sua testemunha. Por 
favor, ajude-me a obedecer a Sua comissão de pregar o Evangelho a 
toda criatura (Marcos 16:15).
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