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William Franklin “Billy” Graham Jr, teólogo e 
pastor batista norte-americano, foi um grande 
evangelista, que dedicou seu ministério evangelís-
tico para divulgar a mensagem de Salvação. Billy 
Graham pregou pessoalmente para mais pessoas 
do que qualquer outro pregador da História. De 
acordo com a sua equipe, a partir de 1993, mais de 
2,5 milhões de pessoas deram um passo à frente 
em suas cruzadas para receber a Jesus Cristo como 
seu Salvador. Billy Graham ajudou a impulsionar 
o movimento Juventude para Cristo, que ajudou 
diversos jovens a voltar para Jesus.

O testemunho de Graham só ressalta o que 
muitas vezes falta em nós: confiança em Deus, 
coragem e ousadia para pregar a Palavra. Não é 
preciso viajar por muitos países ou cruzar frontei-
ras para fazer missões. Você pode começar a fazer 
a diferença em seu ciclo de amizades, com pessoas 
do seu convívio. Tudo tem o primeiro passo; você 

só precisa dá-lo hoje, e não deixar para depois. 
Nós precisamos começar, pois o restante está no 
controle exclusivo de Deus. 

Atualmente, o Senhor conta com jovens deste-
midos, que se disponibilizam por inteiro para o mo-
vimento do Reino. Deus espera de nossa geração 
ousadia para pregar a boa Palavra. Muitas vezes, 
falta-nos compreender que nossa missão terrena 
é ser influenciadores do Reino e anunciadores da 
Salvação.

Quando um pecador se arrepende de seus pe-
cados e aceita a Jesus como seu Salvador, ele não 
é condenado, mas tem a vida eterna. Essa notícia 
é tão boa que não podemos guardá-la só para 
nós. Todos precisam ouvir as boas-novas! Todos os 
seguidores de Jesus devem contar as boas-novas 
para outras pessoas, que ainda não as conhecem. 
As pessoas precisam saber que Jesus salva e trans-
forma vidas.
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