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Cadê as Testemunhas?
Atividade Nº 1
a. Atos 1:8
“Porém,
quando
o
_______________
_________________ descer sobre vocês, vocês
receberão _________________ e serão minhas
______________ em Jerusalém, em toda a
Judéia e a Samaria até nos lugares mais
___________________ da terra.”
b. Lucas 24:47 e 48
“E que, em nome dele, a ____________________ sobre o arrependimento e o perdão dos
________________ seria anunciada a todas as _________________, começando em Jerusalém.
Vocês são ______________________ dessas coisas.”
c. Isaías 43:10
“O SENHOR diz: ‘Povo de Israel, você é a minha __________________________, você é o
_________________ que eu escolhi para que me __________________, e ____________ em mim,
e ________________ que eu sou o único _________________.”
Atividade Nº 2
Conversar no grupo: O que é uma testemunha?
Atividade Nº 3
Completar:
a. Atos 4:20
“Pois não ________________ deixar de _________________ daquilo que temos ______________
e _______________.”
b. 1 João 1:1
“Estamos _____________________ a vocês a respeito da Palavra da ____________, que existiu
desde a ________________ do mundo. Nós a _______________ e com os nossos próprios
___________ a ____________. De fato, nós a ________________, e as nossas mãos
______________ nela.”
Nós não precisamos saber muito sobre a Bíblia para poder contar as nossas
experiências para as outras pessoas. Todos nós já somos testemunhas de Jesus - e o
nosso testemunho pode ajudar outros a crer nele.

Atividade Nº 4
Completar:
a. 1 Pedro 3:15
“Tenham no __________________ de vocês respeito por __________________ e o tratem como
_____________________. Estejam sempre __________________ para ________________ a
qualquer pessoa que ______________ que expliquem a ________________ que vocês têm.”

Algumas pessoas têm testemunhos poderosos de como elas foram salvas de uma
vida de pecados terríveis. Porém, todos nos temos um testemunho sobre aquilo que
Jesus tem feito por nós. O que é importante é que nós estejamos prontos para
explicar a nossa esperança para as pessoas que querem saber sobre Jesus.
Atividade Nº 5
Começar a pensar sobre o seu testemunho: o que Jesus tem feito na sua vida. Você poder fazer
anotações nesta folha. Quem quiser pode compartilhar seu testemunho com o grupo.
Como foi a minha vida antes de eu conhecer Jesus?

Como foi que eu encontrei Jesus?

O que mudou na minha vida depois que eu conheci Jesus?

