ESTUDO BÍBLICO
PROFESSOR
LIÇÃO 06
A ORDEM DE CRISTO
Uma vez que recebemos a nova vida em Cristo, Ele nos deu uma ordem,
ou seja, agora que somos cristãos, temos uma responsabilidade.
1. Qual foi a última ordem dada por Cristo a todos nós? (Mateus 28:18-20)

Ir por todo o mundo e fazer discípulos.
Aplicação: Porque todo cristão fala de Cristo para outra pessoa?
2. Por onde temos que começar a falar de Jesus Cristo? (João 1:40-42)

André correu para levar seu irmão Pedro a Jesus. Devemos
começar pela nossa família.
Aplicação: Qual o lugar mais difícil para se falar de Jesus Cristo? É na
família porque, as pessoas nos conhecem e geralmente nos perguntam quem
nós somos para poder falar sobre Jesus ou mudança de vida.
3. O que o apóstolo Paulo nos ordenou a sermos e falarmos? (Atos 22:15)

Ser testemunha e falar para os outros sobre aquilo que temos
visto ou ouvido
Aplicação: Qual a diferença entre a testemunha e o advogado? Tanto a
testemunha quanto o advogado podem defender ou acusar, a diferença é que,
o advogado não tem compromisso com o fato porque ele não viu e nem
presenciou, a testemunha ela tem que ter compromisso com a verdade. Se
você entrar num bar e falar mal de Cristo para os homens que estão bêbados,
eles vão aceitar? Não, no entanto eles não são testemunhas de Jesus, mas
advogados. Cristo não precisa de advogados mas de testemunhas.
Portanto devemos ser testemunhas de Jesus Cristo. Uma testemunha
numa sala de tribunal deve dizer o que ela sabe a respeito duma dada situação.
A testemunha cristã deve contar aos outros o que ela sabe a respeito de Jesus
Cristo, e o que significa ter confiado Nele pessoalmente.
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4. Por que não precisamos nos envergonhar de falar de Cristo aos outros?
(Romanos 1:16)

Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos
os homens.
Aplicação: As pessoas tem vergonha de sair à rua com uma garrafa de
whisky? E com uma bíblia? A garrafa de whisky destrói o homem enquanto a
bíblia traz salvação.
Existem duas maneiras pelas quais podemos dar testemunho do que Cristo
fez em nossas vidas:

1 - Testemunhando através da vida
Algumas pessoas que você conhece nunca lêem a Bíblia e nem tem
qualquer contato significante com cristianismo. Se você quer que elas saibam o
que Cristo pode fazer por elas, deixe-as ver o que Cristo tem feito por você.
1.1. Como devemos viver para que as pessoas possam ver Cristo em nós?
(Filipenses 2:15)

Irrepreensíveis, sinceros, e como filhos de Deus, sem culpa
alguma.
Ainda neste mesmo texto, como devemos aparecer ao mundo?

Como as luzes que iluminam o mundo.
Aplicação: As pessoas sempre estarão olhando para a sua maneira de
viver. Exemplo: Numa empresa onde só trabalham moças algumas se
engravidam antes de se casarem, não saem muitos comentários, mas se tiver
uma moça evangélica que engravidou antes de se casar será comentada por
todos.
1.2. Em I Coríntios 15:33,34 os cristãos são solicitados a viver de que
forma? Por que?

Devem vigiar para não pecar, porque alguns ainda não têm o
conhecimento de Deus, e isto é uma vergonha para nós.
Aplicação: Muito cuidado com suas atitudes, sua maneira de falar e de
tratar as pessoas, você nunca sabe perto de quem você está. Você pode
encontrar esta pessoa num culto aqui na igreja.

Rua Antenor Soares Gandra, 485 - Colônia - Jundiaí - SP
Contato: (11) 4533-4191 / 99260-6235 | www.ibmj.org.br | secretaria@ibmj.org.br

2

2 - Testemunhando através de palavras
Mesmo que você tenha um modo de viver que agrade a Deus, que seja
diferente daqueles que não conhecem a Jesus Cristo, as pessoas nunca saberão
porque você vive assim se não contar a elas.
2.1. Temos muito receio de falar de Cristo aos outros porque achamos que
não temos conhecimento suficiente. Vejamos o exemplo de um cego de
nascença que Cristo curou. Ele tinha pouco conhecimento teológico, mas pode
dar um testemunho simples e efetivo. Quais os dois fatos que ele relatou? (João
9:25)

1º - Eu era cego.

2º - Agora eu vejo.
Aplicação: Testemunhar é falar da transformação que Cristo fez em
nossas vidas. E somente a pessoa terá conhecimento do que Cristo faz se
experimentar, deixá-lo entrar em sua vida.
2.2. Devemos sempre estar preparados para quê? (I Pedro 3:15)

Para ensinarmos sem temor a qualquer que nos pergunte o
motivo da esperança que há em nós.
Aplicação: É importante que procuremos com o passar do tempo
conhecer a respeito de Deus e da sua palavra, e também conhecer a doutrina
que estamos ensinando e se ela está de acordo com a Bíblia.
“Testemunhar é olhar bem ao Senhor Jesus Cristo, e então, contar aos
outros o que você viu e o que Ele fez por você”.
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Seu testemunho
Você deve preparar o seu próprio testemunho. Dar o testemunho é um
dos melhores modos de apresentar Jesus Cristo aos seus parentes e amigos
íntimos, que são às vezes as pessoas mais difíceis de alcançar com a mensagem.
Para compartilhar seu testemunho:

Faça-o bem informal, não faça uma pregação. Diga o que Cristo tem feito
por você.

Faça-o breve, três ou quatro minutos servem para tratar os fatos essenciais.

Conte como era a sua vida sem Cristo, como você o encontrou e agora como
você é com Jesus em sua vida.

Mantenha Cristo como centro. Um bom testemunho sempre dá ênfase no
que Ele tem feito.

Use as escrituras. Um ou dois versículos são suficientes.

2.3. O que você deve evitar e por que? (II Timóteo 2:23) e (I Timóteo 1:4 a
6)


As questões loucas, porque produzem confusões.

2.4. Em II Timóteo 2:24:
2.4.1. O que não deve fazer um servo de Deus?

Discutir outras doutrinas.
2.4.2. O que ele deve ser?

Manso e ter muita disposição para ensinar aqueles que desejam
aprender.
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