
 

 
 

40 DIAS COM PROPÓSITOS |  
VOCÊ FOI FEITO PARA UMA MISSÃO 
 
Dia 37 | Partilhando sua mensagem de vida 
 
 

PALAVRA 
 

“Quem crê no Filho de Deus sabe, em seu coração, que esse testemunho é              
verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque            
não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho.” 1 João 5.10 (NVT) 

 
Ser cristão significa ser testemunha de Jesus. Ele nos chamou para, simplesmente,            
atestar o seu amor para outras pessoas. Note que isso nem sempre envolve defender,              
com argumentos, um ponto de vista, pois Jesus não nos chamou para sermos seus              
advogados. Testemunhar é, antes de tudo, revelar o que foi feito em nossa vida por               
Jesus. Nossa vida transformada é a principal prova e o principal argumento do             
evangelho.  
Às vezes, pensamos que, para testemunhar, precisamos ter uma grande história para            
contar. No entanto, o evangelho, quase sempre, é mais simples do que pensamos.             
Jesus nos pediu apenas para mostrarmos o seu amor às outras pessoas, contando-lhes             
como nós mesmos fomos alcançados por esse amor (1Tm 1.16). E nós podemos fazer              
isso de diversas formas: podemos conversar diretamente com as pessoas sobre isso            
(1Pe 2.9); podemos nos aproximar de alguém (ou de uma família) e, convivendo com              
ela, permitir que essa pessoa conheça a nossa história e como chegamos até Jesus;              
podemos compartilhar as lições de vida que aprendemos com as nossas experiências            
(Pv 25.12), enfim. Opções não faltam para demonstrar o amor do Pai aos que ainda não                
se encontraram com ele. Nosso papel é, simplesmente, colocá-las em prática.  
 
Para memorizar o versículo de hoje, faça uma mímica para cada frase do versículo              
acima e repita pelo menos 5 vezes a mímica para decorar o verso completamente. 
 

 
 

ANOTAÇÕES  
1. Histórias compartilhadas criam uma ponte pela qual Jesus pode atravessar. Por           

isso, as nossas experiências, quando divididas, podem aproximar outras pessoas          
de Jesus (1Tm 1.16). Pensando nisso, escreva o resumo de uma experiência            
marcante na sua vida como cristão. 

 
2. Leia 1 Pedro 2.9 e preencha as lacunas abaixo. 

 



 

  
Vocês, porém, são ______________________ , reino de ___________ nação         
______, propriedade _________ de _______. Assim, vocês podem ________ às          
pessoas como é ______________ aquele que os chamou das __________ para           
sua maravilhosa _______. 
 

3. Olhando para a sua história pessoal, com quem Deus gostaria que você a             
compartilhasse? (Pergunta extraída do livro) 

 
 

 
PRÁTICA 
 
( ) Eu decido convidar meu(minha) amigo(a) _____________ (escreva o nome) para            
uma refeição e compartilhar um pouco da minha experiência com Cristo em até 10 dias. 
 
( ) Eu decido orar, durante 5 dias, pelo ____________ (escreva o nome), para que               
seu coração esteja aberto conhecer a Jesus por meu intermédio.  
 

 

 
ORAÇÃO    
 
Agradeça a Deus porque você já foi alcançado pelo seu amor e peça a ele que encha o                  
seu coração de paixão e amor pelas pessoas à sua volta. Ore, principalmente, por              
aquelas pessoas do seu convívio por quem você não tem simpatia ou afeição. 

 
 

 


