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SENDO UMA 
TESTEMUNHA 
CATIVANTE 
EM UM MUNDO 
EM GUERRA.

SÉRIE:



SENDO UMA 
TESTEMUNHA 
CATIVANTE 
EM UM MUNDO 
EM GUERRA.

CATIVANTE: “Que consegue cativar ou 
atrair; capaz de inspirar; em que há 
simpatia.” 

“Ao cair da tarde daquele primeiro dia da 
semana, estando os discípulos reunidos 
a portas trancadas, por medo dos 
judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio 
deles e disse: "Paz seja com vocês! " 
Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e 
o lado. Os discípulos alegraram-se 
quando viram o Senhor. Novamente 
Jesus disse: "Paz seja com vocês! 
Assim como o Pai me enviou, eu os 
envio". João 20:19-21 NVI 

SÉRIE:



1. O MEDO SILENCIA UMA TESTEMUNHA CATIVANTE 

“Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos 
a portas trancadas, por MEDO dos judeus...” João 20: 19a NVI 

“Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e 
com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus.” Filipenses 4:6 NVI 

2. A PAZ FORTALECE UMA TESTEMUNHA CATIVANTE 

“Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "Paz seja com vocês!" João 20: 19b 
NVI 

“E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e 
as suas mentes em Cristo Jesus.” Filipenses 4:7 NVI 

“Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos 
estão firmes em ti.” Isaías 26:3 NVT  



3. A CRUZ ESTIMULA UMA TESTEMUNHA CATIVANTE 

“Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se 
quando viram o Senhor.” João 20:20 NVI 

“Se vivemos, vivemos para o Senhor; e, se morremos, morremos para o Senhor. 
Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor.” Romanos 14:8 

4. JESUS   ENVIA UMA TESTEMUNHA CATIVANTE 

“Novamente Jesus disse: "Paz seja com vocês! Assim como o Pai me enviou, eu os 
envio". João 20:21 NVI 

“Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: "Quem enviarei? Quem irá por nós? " E 
eu respondi: "Eis-me aqui. Envia-me! " Isaías 6:8 NVI 



NATAL LUZ NA IBFC

SÉRIE DE 
MENSAGENS DE 
6 DE DEZEMBRO 
A 3 DE JANEIRO



DEVOCIONAL
40 anos ibfc

Ano que vem teremos um novo livro devocional 
celebrando os nossos 40 anos de igreja. Envie seu 

texto e faça parte!

1. título
2. versículo-chave
3. máx. 1300 caracteres
4. introdução, meio, conclusão
5. 1ª pessoa (eu, nós)

Seu texto deve conter:

Envie seu devocional para: 
comunicacaoibfc@gmail.co
m até 10 de Dezembro. Se 
você tiver alguma dúvida 

mande uma mensagem para 
o WhatsApp: 99682-0210.



1. O pastor Gilberto nos fala que a Bíblia diz que devemos viver de uma maneira 
que torne o evangelho de Cristo atraente por ser testemunha cativante. Ele faz a 
pergunta, quando você entra uma sala, as pessoas estão felizes, tristes ou bravas 
por você estar lá? Por que é importante estar ciente de como somos percebidos ou 
como impactamos outras pessoas ao nosso redor? 

1. 2020 tem sido um ano difícil em muitos aspectos. Muitos de nós ficamos com 
medo durante a pandemia, a retórica eleitoral e o confinamento. Que medos você 
desenvolveu? Você ficou surpreso por ter esses medos? Os medos estão fazendo 
você ficar em silêncio sobre sua fé? 
2. O que lhe traz paz, é a ausência de problemas ou a presença de Jesus? Como a 
paz de Jesus nos torna diferentes? Como podemos demonstrar sua paz em 
tempos difíceis? 
3. Em João 20:20 está escrito que Jesus mostrou aos discípulos suas mãos e lado 
como evidência que ele foi crucificado, mas não foi o fim de sua história. Hoje 
podemos sentir doenças, desânimo, depressão ou ansiedade; no entanto, Deus 
está no controle e este não é o fim de nossa história, porque Romanos 14: 8 nos 
diz que “vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor”. Que lição você tira do 
conhecimento da cruz para encorajá-lo a agir e ir ao mundo para ser Testemunha 
de Deus?
4. Em vez de fugir dos problemas que enfrentamos hoje, como podemos respon-
der ao chamado de Deus e correr em direção a ele com nossas ações de serviço 
para ser uma testemunha de esperança em Jesus?

1. Compartilhem seus medos e orem uns pelos outros.

GRUPOS DE 
CRESCIMENTO



MOVIDOS
PELO AMOR
E NÃO PELO
MEDO


