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O DISCÍPULO MULTIPLICADOR E SEU 
TESTEMUNHO PESSOAL

• Nossa maneira de viver tem que evidenciar a 
presença de Cristo em nós.

• Devemos sempre estar dispostos a 
compartilharmos o testemunho de nossa 
conversão com intencionalidade.

• Ser um discípulo multiplicador é saber 
aproveitar cada oportunidade para 
compartilhar seu testemunho pessoal de 
conversão.



Evangelismo com Estilo de vida

• Todo discípulo precisa ter uma vida que 
mostre a presença de Cristo as pessoas ao 
redor.

• Para isso o testemunho pessoal é 
indispensável.

• Todo discípulo de Cristo deve evidenciar uma 
vida transformada pelo Espírito Santo que 
habita em seu coração e controla seu viver.



Evangelismo com Estilo de vida

• Na caminhada de Vida Discipular temos que 
evidenciar o estabelecimento intencional de 
RDs.

• Não podemos negligenciar as oportunidades 
que surgirem em nosso relacionamento 
intencional em proclamarmos nosso 
testemunho de conversão pessoal como um 
lançamento de uma semente. O Espírito Santo 
fará germinar no tempo próprio.



O TESTEMUNHO DE PAULO
Atos 22:1-15

"Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa".

Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse:
"Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente
por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de
vocês hoje. Persegui os seguidores deste Caminho até a morte, prendendo tanto homens como
mulheres e lançando-os na prisão, como o podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o
Conselho, de quem cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de
trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras, para serem punidas. "Por volta do meio-
dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao
meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: ‘Saulo, Saulo! por que você está me
perseguindo? ’ Então perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: ‘Eu sou Jesus, o
Nazareno, a quem você persegue’. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não
entenderam a voz daquele que falava comigo. "Assim perguntei: Que devo fazer, Senhor? Disse
o Senhor: ‘Levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer’. Os que
estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara
cego. "Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os
judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: ‘Irmão Saulo, recupere a
visão’. Naquele mesmo instante pude vê-lo. "Então ele disse: ‘O Deus dos nossos antepassados
o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o Justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será
testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu.

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/22/1-15+


O TESTEMUNHO DE PAULO
Atos 26:9-20

"Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome
de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos
chefes dos sacerdotes lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à
morte eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de
castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades
estrangeiras para persegui-los. "Numa dessas viagens eu estava indo para Damasco, com
autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu
a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao
redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em
aramaico. ‘Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará
dor! ’ "Então perguntei: Quem és tu, Senhor? "Respondeu o Senhor: ‘Sou Jesus, a quem você
está perseguindo. Agora, levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e
testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu
próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das
trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos
pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim’. "Assim, rei Agripa, não fui
desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco,
depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo
que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu

arrependimento.

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/26/9-20+


O TESTEMUNHO DE PAULO

1.O discípulo deve verbalizar seu testemunho e
dizer as pessoas quem é Cristo para ele

2.O que ele tem feito na sua vida.

3.O quanto ele significa para sua vida.



PARA REFLETIR

1. COMO ERAM MINHA VIDA E MINHAS 
ATITUDES ANTES DE SEGUIR A CRISTO.

2. COMO CONHECI A CRISTO

3. COMO É A MINHA VIDA DEPOIS QUE ACEITEI 
JESUS CRISTO COMO SENHOR E SALVADOR 
PESSOAL.


