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FOQUE EM UM

Estudo disponível no site: projetotimoteo.org.br

Lição 1: Foque Em Um
1. Quais pessoas você deseja (ora) que um dia se tornem seguidores de Cristo?
2. Por que tantas vezes é um desafio compartilhar a nossa fé com outros?
3. Como podemos passar a ver o evangelismo menos como um peso/obrigação e
mais como um privilégio?
4. Salmos 96:1-10

• Quem deve cantar ao Senhor? (v.1)
- Como você acha que este versículo que diz que todos os habitantes da terra
devem louvar a Deus seria (ou é) recebido hoje pela sociedade?

• Como o autor deste Salmo descreve Deus? (v.4-5)
- Ao dizer que Deus é mais temível que os outros deuses o autor está
sugerindo que os outros devem (em algum nível) ser temidos?

- Como o autor descreve os outros deuses? (v.5)
- Como Jeremias 10:5 descreve um ídolo?
Observação: O autor está dizendo que o único que deve ser temido é Deus. Os
outros deuses, na verdade, não são um Deus pois eles são ídolos. E ídolos não
podem fazer coisa alguma. Deus (o único Deus) fez os céus (v.5).

- Leia 1 Coríntios 8:4-6 e responda:
• O que Paulo diz que um ídolo representa? (v.4)
• Como podemos declarar que há somente um Deus?
5. Deus merece ser adorado e Ele deseja que todos o adorem.

• O que estes textos nos dizem sobre o coração de Deus?
- 1 Timóteo 2:3-4
- 2 Pedro 3:9
6. Em Mateus 28:18-20, somos comissionados a pregar o evangelho (a declarar ao
mundo que há somente um Deus).

• O que você pode fazer esta semana para cumprir este chamado?
Oração:
Ore pedindo que Deus te ajude a cumprir esta missão.
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Lição 2: Foque Em Um (Eunuco Etíope)
1. Você lembra de um encontro/uma conversa que foi marcante/que impactou a sua
vida?
2. Leia Atos 8:26-40 e responda as perguntas:

• Quem era o eunuco etíope?
• O que este homem tinha ido fazer em Jerusalém?
- O que esta ida a Jerusalém nos diz sobre o etíope (e o seu desejo de buscar
a Deus)?

• Qual era o profeta que o etíope estava lendo?
• Qual foi o principal ensinamento que Filipe transmitiu ao etíope? (v.35)
Observação: Às vezes, nos convencemos que o nosso testemunho de vida é o
suficiente para testemunharmos a respeito de Cristo, mas, nesse texto vemos
como é importante falar de Jesus para que a outra pessoa possa compreender a
mensagem.

- Leia Romanos 10:14 e responda:
• Qual ação que esse texto nos encoraja a fazer?
Observação: Todos podem falar sobre a sua própria conversão. Você pode
falar sobre quem você era e como Deus tem agido para transformar a sua
vida.

• O que o eunuco fez ao ouvir a mensagem de Filipe? (v.36-38)
Observação: A iniciativa (o desejo) de se batizar partiu do etíope. Ele
compreendeu o que precisava fazer e ele tomou a iniciativa.

• O que o etíope fez antes de ser batizado? (v.37)
• Qual é a forma de batismo usada na conversão do eunuco? (v.38-39)
• Quanto tempo levou para o eunuco tomar a decisão de ser batizado? (v.36)
• Como o eunuco se sentiu depois de ser batizado? (v.39)
Aplicação:

• Você tem falado de Cristo?
• O que você pode fazer para estar mais atento as oportunidades que Deus está
te apresentando para falar dEle?

• Como um cristão se sente ao ver uma outra pessoa entregar a sua vida a
Cristo?

Oração:
Ore pedindo por oportunidades para compartilhar o Evangelho com outras pessoas.
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Lição 3: Foque Em Um (Paulo)
1. Você já teve receio de falar de Cristo para alguém?

• Talvez essa pessoa era alguém do mundo e não tinha interesse por coisas
•

espirituais.
Talvez você estava receoso do que essa pessoa pudesse fazer/falar se você
abordasse esse assunto com ela.

2. O Novo Testamento nos conta que as pessoas tinham receio de serem perseguidas
por uma pessoa. E provavelmente ninguém iria imaginar que essa pessoa se
converteria um dia.

• Você sabe quem é essa pessoa?
3. Leia Atos 9:1-20 e responda as seguintes perguntas:

• Qual foi o propósito da viagem de Paulo para Damasco?
• O que aconteceu no caminho?
• Quais foram as instruções de Jesus para Saulo? (v.5-6)
- Por que as instruções não foram relacionadas a como ele poderia se
converter? Por que Jesus pediu que Saulo fosse à Ananias?

• Como foi a visão que Ananias recebeu? (v.10-11)
- Você, como Ananias, estaria um pouco receoso em compartilhar a sua fé com
Saulo?

• O que você acha da atitude de Ananias em ir falar de Cristo para Saulo, mesmo
entendendo o risco?

• O que Saulo fez depois de ouvir a pregação de Ananias? (v.17-18)
• O que Saulo fez depois do seu batismo? (v.20)
Aplicação:

• Como Deus agiu nas vidas de Saulo e Ananias?
• Ou você é Saulo (ainda precisando de Cristo em sua vida) ou você é Ananias (e
você está falando de Cristo para outros). Você se enquadra em qual destas
situações?

- Qual é o próximo passo que você precisa tomar?
• Cite o nome de uma pessoa com quem você pretende compartilhar o
Evangelho?

Oração:
• Conclua a reunião orando pelos nomes que foram compartilhados.
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Lição 4: Foque Em Um (Cornélio)
1. Ao longo das últimas semanas, quais oportunidades têm sido apresentadas para
você compartilhar a sua fé?
2. Leia Atos 10:1-8 e responda:

• O que o texto nos diz sobre Cornélio e a sua família?
•

Observação: É interessante que Cornélio vive em uma sociedade politeísta mas
ele serve a Deus.
O que o anjo disse para Cornélio? (v. 4-6)

Aplicação:

• Qual seria a sua reação se um anjo viesse e dissesse para você que suas
orações e ações de caridade foram recebidas por Deus?

3. Leia Atos 10:9-16 e responda:

•
•
•
•

Descreva a visão que Pedro viu.
O que Deus pediu que Pedro fizesse? (v.13)
Por que era tão difícil para Pedro matar e comer estes animais?
O que Pedro fez? (v. 14-15)

Aplicação:

• Você teria coragem (como Pedro) de explicar para Deus o motivo de você estar
•

o desobedecendo?
Há alguma área de sua vida em que você precisa que Deus te alerte sobre a
sua conduta?

4. Leia Atos 10:34-48 e responda:

• Como a visão de Pedro influenciou como ele vê Cornélio?
• Deus poderia ter instruído Cornélio sobre o que era necessário fazer para

receber a salvação. Por que, ao invés disso, Deus escolhe usar Pedro para
pregar para Cornélio?

Aplicação:

• Como Pedro, você tem agido com preconceito/discriminação em relação a
algumas pessoas?
- Como você pretende mudar estas atitudes?
• Como essa história de Cornélio te encoraja a estar mais ativo em compartilhar o
Evangelho?
• O que você pode fazer esta semana para compartilhar a sua fé?
5. Leia Atos 13:47 e ore para que possamos ser luz para o mundo.
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