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Vocês serão minhas
testemunhas

Atos
Atos 1

Lembro-me de ter dito a um amigo: “Se eu estivesse morrendo,
o que eu mais precisaria seria a certeza de que tudo em que acreditei
sobre Jesus era verdadeiro”.
Durante os dias entre a ressurreição e a ascensão, Jesus conquistou a confiança de seus discípulos. Ele demonstrou e falou a verdade
sobre si mesmo. E, então, ele os deixou com uma missão claramente
definida e prometeu dar-lhes poder para realizá-la. Assim, Lucas foi
capaz de escrever com segurança a Teófilo sobre Jesus.
DISCUSSÃO EM GRUPO: Quando a sua fé em Jesus Cristo foi incentivada por palavras proferidas por outros?
REFLEXÃO PESSOAL: Preciso de certeza de que tudo em
que acredito sobre Jesus é verdadeiro, não só quando estiver
morrendo, mas também enquanto estou vivendo. O que você
precisa para construir a sua confiança em quem é Jesus?
Neste estudo, vamos considerar a tarefa de construir a igreja de
Jesus Cristo e sua promessa de nos equipar para tal tarefa. Leia Atos
1.1-11.

1. O que Lucas, o autor dos Atos, informa a Teófilo sobre os últimos
dias de Jesus na terra?
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Atos

2. O que dá credibilidade à sua informação?

3. Como a sua esperança e sua confiança em Jesus são afetadas pelo
que você aprendeu sobre ele nessa passagem?

4. Coloque-se no lugar dos apóstolos. Como você se sentiria se fosse
o primeiro a receber a tarefa descrita no versículo 8?

5. De acordo com a passagem, como estamos equipados para essa
tarefa?

6. Imagine que você estivesse lá, olhando para o céu. Como você acha
que os demais seguidores de Jesus foram afetados pela promessa de
que ele retornaria?

7. Hoje, como somos afetados por essa promessa?

8. Leia Atos 1.12-26. Como os discípulos reagiram perante tudo o
que eles viram e ouviram?

9. Por que foi importante para eles estarem juntos?
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10. Como você é afetado quando ora dessa forma com os outros crentes
– considerando, especialmente, a parte que lhe cabe nessa tarefa (v. 14)?

11. Pedro torna-se o líder desse grupo, orientando-se pelas Escrituras sempre que fala. Como as palavras de Davi afetam a confiança do
grupo, além de dar-lhe direção?

12. O que você encontra nessa passagem para se equipar, se motivar
e lhe dar confiança para desempenhar a tarefa que lhe tenha sido
atribuída?

Agradeça a Deus por lhe dar a maravilhosa tarefa de ser uma de suas
testemunhas. Conte seus medos e as alegrias que você sente por ser um de
seus servos nessa missão.

Agora ou mais Tarde
Reflita sobre o que significa para você ser testemunha de Jesus
em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Onde está a sua Jerusalém – aqueles próximos a você que
precisam conhecer Jesus? Sua Judeia – sua nação? Sua Samaria
– aqueles que estão em seu mundo, porém são diferentes de
você; pelos quais você teria que atravessar as barreiras culturais
e do preconceito, e teria que sair de sua zona de conforto para
poder amá-los? Qual é o papel que lhe cabe na tarefa de levar
as Boas Novas até aos confins da terra? Ou seja, como você
poderia apoiar as missões pelo mundo afora?

