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OS TRÊS FIOS DO EVANGELISMO: terceiro fio – compartilhar o evangelho
Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada, por meio da igreja, aos principados
e poderios nas regiões celestiais.
Efésios 3.10

O terceiro fio

No último estudo dessa série abordaremos o objetivo dos três fios: compartilhar o evangelho.
Pudemos ver como é importante estabelecermos um relacionamento buscando ideias comuns com o
não crente e ampliando o seu relacionamento com outros cristãos. No entanto, é necessário que
busquemos uma oportunidade para o compartilhamento do evangelho, que são as boas novas da
salvação em Cristo Jesus.
O conteúdo do evangelho

O compartilhamento do evangelho não precisa de um profundo conhecimento bíblico, mas apenas o
essencial: conhecer e testemunhar o único caminho, verdade e vida (Jo 14.6) e o amor gracioso que
fez Jesus morrer em nosso lugar (Jo 3.16). É claro que não queremos incentivar, com isso, uma
negligência quanto ao aprofundamento bíblico e teológico, que se fazem essenciais para evitar que
o erro distorça a pregação do evangelho. No entanto, como a mulher samaritana, apresentar Jesus
exige somente que o conheça e saiba que ele é a fonte de águas vivas (Jo 4).
A autenticação do evangelho

O reconhecimento de firma em cartório busca confirmar a assinatura de um importante documento
evitando fraudes e prejuízo para as pessoas interessadas. Da mesma forma, o evangelho somente
soará como verdadeiro se a comunidade de fé para quem a pessoa foi apresentada procurar viver a
mensagem que prega. Caso contrário, será como uma “fraude” e causará muitos prejuízos,
contribuindo para a dureza no coração de muitas pessoas.
A dinâmica do Espírito Santo

Nesse processo de pregação e vivência do evangelho, a comunidade de fé precisa compreender o
papel do Espírito Santo. Ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo (Jo 16.8), por isso não
precisamos discutir ou “defender Deus” ao não convertido, bastando demonstrar, na prática, o amor
Dele. Também não precisamos ficar com medo de sermos referências espirituais, pois se buscarmos
viver nele, seremos guiados por ele (Rm 8.14), que vivifica a nossa relação com Deus (Rm 8.26-27),
confirmando a nossa filiação divina (Rm 8.16). Nas palavras dos pastores Tim Chester e Steve
Timmis, no livro “Igreja Total”, que inspirou essa pequena série: “O Espírito Santo dá existência à
igreja por meio da palavra do evangelho. Mediante essa mesma palavra, ele continua a transformar
as pessoas para que se tornem menos amantes de si mesmas e mais amantes do evangelho e dos
outros”.

