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Anunciar as boas novas do evangelho de Jesus 
Cristo é um princípio fundamental da fé cristã. Três 
dos autores dos Evangelhos relatam esse manda-
mento dado pelo Salvador:

1) No livro de Marcos, lemos: “E disse-lhes: 
Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda 
criatura. Quem crer e for batizado será salvo; mas 
quem não crer será condenado”, Mc 16.15–16.

2) Mateus cita o mandamento do Salvador: 
“Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espí-
rito Santo”, Mt 28.19.

3) Lucas declara: “Assim está escrito (…) 
[que] em seu nome se pregasse o arrependi-
mento e a remissão dos pecados, em todas as 
nações”, Lc  24.46–47.

Trazendo a aplicação destas instruções do 
Salvador para os dias atuais, os profetas moder-
nos desafiaram todos nós a compartilharmos o 
Evangelho de Cristo com todas pessoas. Existe 
algo importante que precisa ser colocado em 
evidencia, assim como acontece com muitas 
outras coisas, compartilhar o Evangelho come-

ça, primeiramente, com o desejo de nos tor-
namos multiplicadores do Reino. Se quisermos 
ser instrumentos mais eficazes nas mãos do 
Senhor para compartilhar Seu evangelho, preci-
samos sinceramente desejar fazê-lo. A Bíblia nos 
oriente e nos ensina, através da vida de Jesus, 
para o que fomos chamados e criados, e ainda, 
o porquê Cristo esteve entre nós. Ele precisou 
se tornar homem para que os homens o tivesse 
como um exemplo real e verdadeiro. Como dis-
cípulos de Cristo, precisamos querer andar como 
Ele andou, ser como Ele foi, ensinar como Ele 
ensinou e amar como Ele amou.

Precisamos a cada dia buscar ao Senhor para 
que o desejo pelo Reino não se acabe em nos-
sos corações. O coração do cristão precisa arder 
queimar pelas coisas do Reino, por almas salvas, 
libertas e rendidas ao Criador. Nesta era de redes 
sociais, não devemos apenas ter afinidade como 
Reino e só “curtir” o que nos interessa. Devemos 
fazer do Evangelho nosso estilo de vida e com-
partilhar o amor de Cristo com todas as pessoas, 
a fim de que encontrem a salvação. 

Curtir ou compartilhar?
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