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Segundo o entendimento jurídico define-se por 
testemunha a “pessoa que se apresenta à justiça, 
por convocação ou voluntariamente, para relatar 
algo que presenciou ou que passou a saber.” Para 
que o relato da testemunha seja bem sucedido 
perante o juiz. A testemunha precisa dizer a ver-
dade sobre os fatos. É importante também que ela 
tenha conhecimento sobre o ocorrido. A testemu-
nha precisa ser transparente expressar de forma 
clara tudo que sabe sobre o caso. Existem duas 
grandes diferenças sobre o ato de testemunhar: 
uma consiste no ato de falar em juízo como uma 
testemunha, como já explanado anteriormente; 
ou demostrar algo através da atitude ou do relato. 
Quando somos comparados as testemunhas de 
Cristo na Bíblia, não é no sentido de testemunhar 
perante um juiz, mas sim demonstrar através de 
nossas atitudes o Evangelho de Cristo Jesus.

A Bíblia nos compara como testemunhas de Cris-
to, “Mas receberão poder quando o Espírito Santo 
descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas 
em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os 
confins da terra”, At 1.8.

Testemunhar o que Jesus tem feito em nossas 
vidas revela ao mundo que Cristo está vivo! O 
verbo testemunhar exprime a ideia de relatar aos 
outros um acontecimento que se presenciou ou 
uma informação que recebeu. Somos testemunhas 
de Cristo porque sabemos que Ele nos libertou 
do pecado, morreu para nos salvar, ressuscitou e 
breve vai voltar. E, a comprovação deste testemu-
nho se dá pelo poder da Palavra de Deus. Por isso 
testemunhe todo bem que Cristo já lhe deu, todos 
os milagres, todas as benção, todas as conquistas. 
Você tem a importante missão de ser testemunha 
do Reino Celestial!
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