
1Viver+  Revista do Professor

Quando falamos de relacionamentos 
com pessoas do meio secular, podemos 
perceber o grande perigo que há no que 
diz respeito à influência que estamos sus-
cetíveis. Porém Paulo fala algo a respeito 
disso, e afirma que não há como fugir do 
relacionamento com pessoas que não pro-
fessam a mesma fé, visto que para isso se-
ria necessário sair do mundo (1 Co 5.9,10).

Ao analisarmos métodos de evangeli-
zação utilizados no mundo inteiro, pode-
mos perceber que um dos mais utilizados 
é o evangelismo pessoal. Este método 
pressupõe, necessariamente, uma mí-
nima relação com as pessoas para que 
sejam de fato atingidas pela mensagem 
transmitida. Sendo assim, o cristão não 
deve se deixar influenciar com as coisas 
deste mundo, pelo contrário, deve ser um 
influenciador por onde passar, não taxa-
tiva e exaustivamente, mas de maneira 
próxima para que vejam a diferença en-
tre quem serve a Deus e quem não serve, 
deve estar apto para ter uma relação sau-
dável com todos à sua volta.
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Como ser influenciador?
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Nos dias atuais, há um crescente nú-
mero de influenciadores digitais nas redes 
sociais. Este é o nome que se dá aos po-
pularmente conhecidos como blogueiros 
e blogueiras. Eles estão por toda a parte, 
são pessoas com grande número de se-
guidores, podem ser as grandes persona-
lidades da televisão, da música ou mesmo 
famosos de qualquer nicho de atuação 
que se tenha interesse. A influência que 
essas pessoas exercem sobre os seus se-
guidores vai desde a maneira de falar, das 
gírias utilizadas, ou até mesmo aos pro-
dutos que este demonstre a qualidade, ou 
qualquer outra coisa que queira expor nas 
redes.

É interessante, porém, observar como 
estas pessoas conseguem influenciar a 
massa que os acompanha através das mí-
dias. Existem algumas “regrinhas” que os 
influenciadores precisam seguir para que 
sejam mais bem sucedidos em sua em-
preitada e que nos fazem pensar no papel 
do cristão, e, além disso, na sua eficácia 
como influenciador do Reino de Deus.

Os 
relacionamentos 
do cristão
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• Proximidade com o público - Apesar 
da separação entre o real e o virtual, os 
influenciadores digitais precisam ter uma 
boa frequência de postagens, principal-
mente nas áreas em que o público pode 
interagir mais ativamente, como nos sto-
ries ou em lives, para que os seguidores se 
sintam acolhidos, e sintam a proximidade 
necessária para gerar certa “amizade”, 
abrindo possibilidade de influência.

• Respondem dúvidas e questões so-
bre o seu nicho - Estamos na era da infor-
mação! Todos os dias existem milhares 
de perguntas a serem respondidas para 
os que estão observando a vida destas 
pessoas. Os influenciadores sempre se 
mostram interessados nas dúvidas que o 
público-alvo tem em relação à bandeira 
que ele levanta.

• Sabem muito sobre o que estão fa-
lando - Mostram-se sempre muito bem 
preparados e com as maiores novidades 
sobre o produto ou assunto em questão. 
Parece simples, mas estar bem preparado e 
conhecer bastante sobre o que se fala pode 
conferir autenticidade a alguém, para que 
se torne “autoridade” aos seus ouvintes.

• Provam e experimentam o produto 
- Em geral, os influenciadores digitais são 

usuários dos produtos que estão compar-
tilhando com a massa. Desta forma, é pos-
sível que ele fale com muito mais verdade 
sobre isso, porque experimentou e tem 
uma impressão verdadeira sobre aquilo.

Observando estas dicas, fica claro o 
porquê de conseguirmos ou não obter 
influência sobre aqueles que nos cercam 
e sobre nossa “nuvem de testemunhas” 
como o Apóstolo Paulo afirma. “Portan-
to, nós também, pois, que estamos rode-
ados de uma tão grande nuvem de teste-
munhas”, Hb 12.1a.

• É preciso se aproximar das pessoas 
(Lc 5.32/ Lc 10.34);

• É preciso responder às questões e en-
sinar a verdade do evangelho às pessoas 
(Mt 28.19 / Mt 7.28,29);

• É preciso saber e conhecer o verda-
deiro evangelho ( Jo 8.32 / Pv 18.15);

• É preciso provar e experimentar de 
fato a vida cristã ( Sl 34.8 / Jo 42.15);

Trata-se de influenciar mais do que ser 
influenciável, ter valores inegociáveis e 
ser um forte exemplo para este mundo 
da verdade do evangelho de Cristo.


