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O avanço crescente da tecnologia e do acesso 
à internet vem trazendo grandes modificações 
para o mundo ao longo dos anos. No ramo pro-
fissional, por exemplo, essa evolução também 
ficou perceptível. Algumas profissões deixaram 
de existir e outras novas surgiram. Uma profis-
são que tem atraído a atenção de milhões de 
pessoas em todo o globo é a de influenciador 
digital ou influencer, como é mais conhecida, e é 
a profissão do momento. 

O que faz um influenciador? Bom, tecnicamente 
é o que o nome sugere: ele influencia pessoas, cha-
madas seguidores. Cada influencer segue um nicho 
de mercado, que pode ser moda, gastronomia, 
turismo, cultura, religião, política, esporte e outros 
temas. Ele costuma fazer propaganda, comparar, 
mostrar, utilizar determinados produtos ou servi-
ços, debater assuntos em alta sobre seu segmento 
específico, produzindo conteúdo para suas redes 
sociais.

Com tantas influências e referências de fácil 
acesso na internet, é preciso muito cuidado e aten-
ção. Como deve se portar o jovem cristão diante de 
suas escolhas? Ser influenciador ou influenciado? É 
importante ressaltar que a nossa maior referência 
nesta terra é Jesus. Precisamos ser Seus imitado-
res. “Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos 
amados”, Ef 5.1. 

Cristo nos ensinou a ser influenciado-
res do Reino. Portanto, precisamos reunir 
o maior número de seguidores para 
Jesus. Essa é nossa missão! “Mas vós 
sois a geração eleita, o sacerdócio real, a 
nação santa, o povo adquirido, para que 
anuncieis as virtudes daquele que vos 
chamou das trevas para a sua maravilho-
sa luz”, 1Pe 2.9.

Para ser um bom influencer do Reino, é preciso 
observar alguns pontos importantes:

1- Mantenha a sua posição perante suas ami-
zades. “Foge também dos desejos da mocidade; 
e segue a justiça, a fé, a caridade, e a paz com os 
que, com um coração puro, invocam o Senhor”, 
2Tm 2.22.

O seu comportamento deve influenciar as pes-
soas para o bem e não ao contrário. 

2- Fale de sua fé. Aproveite a sua interação e 
fale do amor de Deus. Esteja pronto para as opor-
tunidades e leve o conhecimento da verdade que 
liberta para os seus amigos.

3- Não abra mão de seus princípios. A sua 
salvação é mais importante que qualquer núme-
ro, like ou visualizações. Siga os ordenamentos 
da Palavra de Deus e mantenha uma vida de 
intimidade com o Pai, assim você fará sábias 
escolhas e colherá bons frutos. “Tende cuidado, 
para que ninguém vos faça presa sua, por meio 
de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição 
dos homens, segundo os rudimentos do mundo, 
e não segundo Cristo”, Cl 2.8.

O jovem cristão e as amizades bem estrutura-
das, portanto, têm um grande potencial para a 
evangelização e são grandes influenciadores para o 
Reino de Deus.
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