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Meditações Sobre Uma Testemunha
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“Graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir,
e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono;
e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel,
o primogênito dos mortos e o Príncipe
dos reis da terra. Ap. 1:5
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A palavra “testemunha” é “mártir” no Grego, e tem várias
tonalidades de significado, incluindo “aquele que faz o
que tem visto, ouvido ou conhecido. ” Contudo, isso
não significa que temos que morrer ou ser um mártir por
Cristo para sermos uma testemunha fiel. Ao contrário, é
sobre o testemunho que produzimos.

ORE:
• Por você, sua equipe de ministério e igreja, para que
encontrem maneiras criativas de ser uma testemunha
fiel em tempos de dificuldade.
• Por proteção contra as tentações ou influências de
Satanás, que possam impedir você e sua igreja de serem
uma testemunha fiel.
• Pela ajuda de Deus, procurando viver uma vida santa
e sem culpa, guardando sua doutrina e para que você
possa dar frutos em toda boa obra.
• Jesus nos chamou para sermos suas testemunhas. Leia e

Cristo é uma testemunha fiel porque Ele é nosso
Sacerdote Supremo que ofereceu a Si mesmo e morreu
e então ressuscitou dos mortos para obter nova vida
em favor dos filhos de Deus. Ele é uma testemunha fiel
pela Palavra e a Obra de Deus. Ele completou a obra da
Salvação e está sentado à direita do trono de Deus.
Você (sua equipe, a igreja) é chamado é ser uma
testemunha fiel da maravilhosa luz em um mundo inimigo
de poderes hostis contra Cristo e Seu reino. Como Paulo
disse: “pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue,
mas sim contra os principados, contra as potestades,
contra os dominadores das trevas desse mundo, contra a
iniquidade espiritual nos altos. (Ef 6:12).

memorize Mateus 28: 18-20 e Atos 1: 8.
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O que prevemos ser o resultado da testemunha fiel? A
resposta pode ser encontrada em Apocalipse 7:9-10
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• Carregar nossas cruzes diariamente
• Que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. (Heb 13:8,
Ap 1:8)

“Depois destas coisas olhei, e eis uma grande
multidão, que ninguém podia contar, de todas
as nações, tribos, povos e línguas, que estavam
em pé diante do trono e em presença do
Cordeiro, trajando compridas vestes brancas,
e com palmas nas mãos; e clamavam com
grande voz: Salvação ao nosso Deus, que está
assentado sobre o trono, e ao Cordeiro. ”

ORE:
• Por coragem e perseverança em meio à provações
pessoais ou tribulações.
• Pelas igrejas e crentes que você sabe que está
passando por perseguições e martírios por causa
de Cristo.
• Para o Senhor da Messe que envie trabalhadores

O apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos por
ser uma testemunha fiel de Jesus. João, o Batista foi
decapitado por ser uma testemunha fiel e precursor de
Jesus. Devemos estar preparados para sofrer por Cristo
como Testemunhas fiéis. Mas, nós temos a promessa e
garantia do livro de 1 Cor 10:13 e Rom 8:35 que Deus
em Seu amor infalível não nos permitirá sofrer além de
nossas forças.

(testemunha fiel) e que o Espírito Santo opere
nos corações daqueles que são apresentados
ao Evangelho.

Como permanecer uma testemunha fiel e ser paciente
nos momentos de tribulações? Devemos repetir o que
sabemos:
• Que fomos lavados dos nossos pecados (Ap 1:5) pelo
seu sangue.
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Jesus Cristo é uma testemunha fiel de Deus, o Pai, porque
“ninguém jamais viu o Pai, exceto aquele que veio de
Deus; somente ele viu o Pai.” (Jo 6:46) Ele veio encarnar
a Palavra de Deus, demonstrar graça e verdade a nós. (Jo
1:1, 17-18). Todos os operários do Evangelho são chamados a encarnar Cristo no mundo.

• Chade: Uma equipe trabalhará com agências parceiras
no leste do Chade, entre pessoas que não têm igreja na
língua materna

Este ano, SIM foi pioneira em uma nova iniciativa chamada “Testemunha Fiel em Comunidades Esquecidas” para
partilhar a Boa Nova de Jesus com aqueles que nunca
a ouviram. Temos identificado várias comunidades específicas as quais não existem igreja alguma e consequentemente nenhuma testemunha Cristã. Equipes de,
aproximadamente, 10 missionários serão enviados a esses
lugares, guiados por um obreiro experiente. Isto está em
resposta direta ao nosso propósito e à nossa regra de
missão “fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo em comunidades onde Ele ainda não é conhecido. ”

ORE:
• Para que trabalhadores sejam identificados e enviados
a cada um desses países. Ore por cada membro de
equipe e pelo total de 45 trabalhadores a partir de
fevereiro 2021.
• Louve a Deus pelas primeiras duas famílias que iniciarão
que iniciaram com Testemunha Fiel este ano.
• Louve a Deus por cada líder das equipes. Ore para que
Deus lhes dê sabedoria.
• Ore pelos três novos locais sejam identificados até
fevereiro de 2020 para que se possa expandir a obra.
• Ore pelo financiamento que já possuímos para que
continue e que tenhamos sabedoria para melhor usar os
recursos que Deus está providenciando.
• Ore para que fiquemos nos caminhos de Jesus por todo
o caminho, conduzidos por Seu Espírito Santo e guiados
por Sua Palavra e Seu amor por todo o povo.

Os primeiros três lugares são:
• Tailândia: A cidade de Ayutthaya, que é a antiga capital da
Tailândia, mas praticamente não tem Testemunha Cristã.
• Mali: O povo Hassaniya, no qual existem apenas
quatro crentes conhecidos entre milhões, está aberto a
receber obreiros.
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