Compartilhe Jesus: vá e dê vida
Compartilhar Jesus é uma das partes mais importantes da nossa fé cristã, mas também pode ser a
mais difícil. Este plano foi desenhado para te incentivar a compartilhar o evangelho, ajudando
pessoas a entender biblicamente por que eles deveriam compartilhar, o que é o Evangelho e como
superar o medo e dificuldade de falar sobre Jesus.

Fonte: https://www.bible.com/pt
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Por que devemos compartilhar?
Ao longo dos últimos 15 anos, uma citação se tornou o slogan evangelístico da fé cristã. Ela foi
atribuída a Francisco de Assis, e é mais ou menos assim: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho,
e se necessário use palavras". Apesar de todas as provas que Francisco nunca disse isso, muitos
crentes têm seguido este mandamento, testemunhando em silêncio.
Pode ser que a popularidade desta filosofia veio de cristãos que foram acusados de hipocrisia (sendo
semelhante à de Cristo no domingo, mas não na segunda-feira) e precisam aprender a fazer, e não
apenas falar. "Eu não vou dizer nada, eu vou ser apenas uma boa pessoa e espero que o meu amigo
possa 'ver' a mensagem do evangelho por meu bom comportamento."
Parece que ser uma "testemunha" de Jesus sem dizer uma palavra sobre Ele se tornou o modo
fundamental de vida missionária hoje.
A passagem de hoje nos dá uma imagem diferente da vida de um cristão. Em vez de esperar que as
pessoas notem sua fé, o apóstolo Paulo em Gálatas 1 é claro ao dizer que Deus o chamou e não
apenas para seguir a Jesus, mas para tornar seu nome conhecido. Sua própria identidade como um
crente é completamente envolvida na missão de compartilhar as boas novas de Jesus.
Compartilhar Jesus não é secundário, é central.
A centralidade disso é mostrada quando Paulo implora à igreja romana, perguntando: como as
pessoas vão saber sobre o poder que Deus tem para salvar se não abrir a boca e falar? Falar sobre o
evangelho nunca foi opcional ao seguir Jesus. É um transbordar de nosso amor por Ele e Seu amor
pelos outros.
Sim, as pessoas vão ver nossas boas obras e glorificar a Deus, mas a Bíblia deixa claro que a história
da morte e ressurreição de Jesus é muito boa e importante demais para deixar escondida. Devemos
compartilhar. O amor de Cristo nos constrange.
Por que não dar um passo de fé agora? Você poderia começar compartilhando este vídeo do yesHEis
com alguém que você sabe que precisa ouvir as boas novas de como Deus pode mudar sua vida.
Textos Bíblicos
 Gálatas 1:15-16


Romanos 10:11-15
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Por que estou com medo de compartilhar a minha fé?
Você sente medo de compartilhar sua fé com seus colegas de trabalho, familiares ou até mesmo
estranhos? Se assim for, então você está em ótima companhia. A maioria das pessoas têm medo de
compartilhar sua fé para uma das razões abaixo. Veja em quantas delas você se aplica:
- Eu tenho medo de ser rejeitado.
- Eu tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim.
- Eu não sei o suficiente para ser capaz de compartilhar com os outros.
- Eu não sei como responder às perguntas que surgem.
- Talvez a pessoa com quem estou compartilhando reagirá negativamente.
Em Juízes 6, somos apresentados à história de Gideão, um homem que também estava com medo, e
por boas razões. Ele viveu em uma época em que os filhos de Israel foram brutalmente oprimidos
pelos midianitas e os amalequitas. Gideão era apenas um cara normal tentando ganhar a vida como
um agricultor, enquanto tentava se desvencilhar de seus opressores.
Mas um dia o Anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse para enfrentar e lutar contra seu
inimigo. Deus disse a Gideão que ele estava destinado a salvar Israel dos midianitas, mas Gideão
estava com medo, e ele deu a Deus uma lista de razões pelas quais ele não era o homem para o
trabalho. Ele não podia, sozinho, salvar Israel! Seu clã foi o menor e mais fraco em toda a Israel, e ele
era de fato o mais fraco em toda a sua família! Certamente Deus tinha cometido um erro. Deus não
estava interessado na força de Gideão, mas em sua fraqueza, e Ele respondeu a Gideão: "Certamente
eu estarei com você, e você deve derrotar os midianitas como se fossem um só homem."
Não importa as dúvidas a respeito de porque você não pode compartilhar sua fé, Deus hoje está lhe
dizendo: "Certamente eu estarei com você." Seja qual for a montanha aparentemente intransponível
que estiver na sua frente, Deus vai ajudá-lo a superá-la. Você nunca está sozinho quando compartilha
sua fé; Deus está sempre com você. Em sua fraqueza, Ele é forte.
Texto Bíblico
 Juízes 6:14-16
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A quem devo falar?
Se você tem sido um seguidor de Jesus por algum tempo, sem dúvida você vai ter ouvido histórias de
trabalho missionário em terras distantes e grupos de pessoas não alcançados anteriormente onde
um cristão trouxe a mensagem de Jesus e viu a transformação radical.
Encorajador, não é? Sim, e possivelmente não.
Você pode estar se perguntando: "Qual aldeia distante posso alcançar? Se Deus me mandasse para
algum lugar assim, então eu seria totalmente um missionário e veria essas coisas incríveis
acontecerem!" Talvez nós começamos citando errado Isaías: "Envie-me Senhor, eu irei!"
Na leitura bíblica de hoje, estamos no final de uma tal transformação incrível, onde um homem
endemoninhado e isolado é restaurado e curado por Jesus; uma imagem do evangelho em ação. O
homem responde como nós: "Jesus, me leve com você para o outro lado." Ele queria deixar sua casa
e tornar-se um missionário com Jesus em uma terra distante. Parece um bom pedido, certo? Mas
Jesus diz que não.
Em primeiro lugar Jesus pediu a este homem para espalhar a notícia de sua transformação
exatamente onde estava, com sua família e amigos, em sua casa.
Você e eu já estamos exatamente onde precisamos estar, a fim de compartilhar o evangelho. Você
tem tudo que você precisa para ser um missionário. É hora de começar a contar "as coisas boas que o
Senhor tem feito por você" exatamente onde você está.

Texto Bíblico
 Marcos 5:18-20
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Tendo uma resposta pronta
Você está tendo uma semana ruim? Isso acontece com todos nós, e às vezes uma semana ruim pode
se transformar em um mês ruim. A pergunta mais importante é: Você sente que você pode
compartilhar as boas novas de Jesus, mesmo quando sua vida está um caos? Talvez você falhou em
um teste, o carro enguiçou e o aluguel está com três semanas de atraso. Como você responde? A
mensagem do cristianismo não é que as coisas ruins não vão acontecer com você nunca mais, mas
sim que Deus vai usar essas circunstâncias ruins para o seu bem e para a Sua glória (Romanos 8: 2829).
Quando seus amigos e família vêem que sua vida está em crise mas que você não se sente
sobrecarregado, eles coçam a cabeça e dizem: "Como é que você pode sorrir, mesmo quando tudo
está indo tão errado?" Ou talvez fazem um simples comentário como "eu queria poder lidar com
coisas como você faz." Esse é o momento em que você precisa ter aquela "resposta pronta" 1 Pedro
3:15 fala sobre a verdade pura e simples sobre sua fé, o seu Deus e seu futuro. Os momentos difíceis
podem ser uma oportunidade para que o Evangelho seja proclamado!
Talvez você está esperando a "oportunidade perfeita" para compartilhar sua fé. Mas em Mateus
28:19, Jesus diz aos seus discípulos para ir, e indo eles estão fazendo discípulos. Isto significa que
você estando no mercado, trabalhando, e sim, mesmo vivendo através de circunstâncias difíceis,
você está compartilhando a esperança de Jesus Cristo com aqueles que estão a sua volta. Todos os
dias temos momento e oportunidades de mostrar através das nossas vidas, para surpreender, para
responder a perguntas, e para termos uma resposta pronta para a nossa esperança.
Texto Bíblico
 1 Pedro 3:15
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A confiança para compartilhar
Vamos ser honestos - as dúvidas são uma realidade na fé cristã. Fé, em sua essência, é o "firme
fundamento das coisas que se esperam, a confiança de que as coisas não vêem" (Hebreus 11. 1). No
versículo de hoje você lê algo surpreendente. Depois de Sua morte e ressurreição, Jesus está de pé
na frente de seus discípulos, ensinando-os, e ainda "alguns duvidaram." Como poderiam duvidar? Ou
talvez você está pensando: Como é que eu vou contar aos outros sobre Jesus quando Seus próprios
discípulos tiveram dificuldades em acreditar?
Ao invés de deixar isso ser um desânimo, deixe isso te incentivar. Os Apóstolos lutavam para
acreditar, eles foram facilmente distraídos, e a dúvida era uma realidade em suas vidas. E, no
entanto Jesus ainda os amava e foi gentil para com eles, mesmo em sua dúvida. Assim é na vida
cristã hoje. O fato de que você duvida não te desqualifica das bênçãos ou obras do Reino. Não deixe
sua dúvida causar silêncio sobre sua fé. Em vez disso, seja honesto sobre suas dúvidas com quem
você está compartilhando, vá ao Senhor para obter respostas, e Ele será fiel. À medida que
crescemos em nosso relacionamento com Jesus, peça para Ele responder às suas perguntas e
dúvidas.
A leitura de hoje é conhecido como "A Grande Comissão", a vocação de cada crente em ir e espalhar
a notícia de Jesus e o que isso significa para todo aquele que crê. No fundo deste mandamento há
uma pequena promessa. Jesus disse: "e eis que eu estou convosco todos os dias". Jesus deu aos
discípulos uma visão de quando eles poderiam experimentar a Sua proximidade. É quando eles vão.
Quando você é obediente em compartilhar a notícia de Seu amor e paz, quando você assume o risco
de evangelizar, orar por alguém que não conheço, mantendo sua fé mesmo quando nos custa
alguma reputação, Jesus diz que Ele é com você . Ele está próximo.

Textos Bíblicos
 Mateus 28:17-20
 Atos 1:8
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