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O EVANGELHO TRANSFORMANDO
SEU TRABALHO
O Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
é definido nas Escrituras como “o poder de Deus para
a salvação...” (Rm 1.16). O termo, em seu significado
original, quer dizer: boas novas, que foram enviadas
pelo próprio Deus por meio da pessoa de Cristo.
Jesus é, em si mesmo, a própria boa nova; sua vida,
obra e ministério foram impecáveis; sua morte fora
carregada de propósito bem definido pelas Escrituras;
e sua ascensão gloriosa certificou cabalmente que
suas afirmações eram verdadeiras.
A ressurreição de Jesus e todas as suas implicações
diferenciam Cristo de todos os outros líderes religiosos vividos em todas as épocas, portanto, o Evangelho
de Cristo é carregado de singularidade. Embora fosse
humano como nós, não era simplesmente qualquer
homem, sob quaisquer condições. Ele é o clímax do
processo perene da autorrevelação de Deus na humanidade.
A mensagem proclamada que impactou o mundo
poderosamente juntou pessoas de diferentes
nações e classes sociais, e tem transformado
gerações. Isso somente é possível pela Mensagem
do Cristo ressurreto. Somente pela proclamação do
Evangelho por meio da Igreja de Cristo, pelo poder
do Espírito Santo, se promoverá a glória de Deus, a
edificação da Igreja, a extensão do Reino de Deus
e sua justiça, em toda a sociedade, inclusive no
contexto empresarial.

B O L E T I M D I G I TA L O I TAVA I G R E J A

Cada cristão, ou melhor, membro do corpo de Cristo,
é - em potencial - um discípulo d’Ele e deve comportarse como tal. Dentro de uma organização empresarial,
seja empresário ou colaborador, o discípulo de
Cristo deve obedecer ao seu chamado pelo qual foi
designado, “...indo por todo o mundo e pregando o
evangelho a toda a criatura.” (Mc 16.16)
O tempo que um cristão convive com pessoas dentro
de uma empresa é provavelmente até maior do que
em sua própria casa com sua família. Todavia, isso
não lhe dá o direito de pregar a todo momento. Ele
está ali para cumprir suas obrigações dentro de um
horário estipulado, se não as fizer, será rotulado como
inconveniente ou convidado a se retirar da empresa.
O verdadeiro discípulo de Cristo deve receber a instrução de seu Mestre. Jesus disse em Lucas 6.40 que:
“O discípulo não está acima de seu mestre; todo aquele,
porém, que for bem instruído será como o seu mestre.”
Então, como cristãos, o que devemos fazer para proclamarmos a Mensagem transformadora, o Evangelho de Cristo, dentro de um contexto empresarial,
sem ferir as normas do empregador? Alguns princípios úteis que podem facilitar a proclamação do
Evangelho onde o cristão trabalha:
1) Obedeça e cumpra pelo menos as suas obrigações
e atribuições que lhes foram dadas, demonstrando
disposição e diligência ao cumprir (horários, zelo,
cuidado com o patrimônio da empresa e com os
colegas de trabalho);
2) Procure aprimorar cada vez mais a execução de seu
trabalho. Sempre faça além daquilo que te pedem,
dentro de suas habilidades. Se não as possui, busque
formação para executá-las. Não seja um servo que
faz somente aquilo que lhe foi mandado (Lc 17.10);
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3) Falando em servo, sirva... sirva... sirva… do maior
até o menor, independentemente de quem quer que
seja. Jesus disse em Marcos 10.45 “...que não veio para
ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate
por muitos.” Não pode haver limitações ou imposições
ao servir, nem tampouco buscar reconhecimento e
exaltação pelo serviço prestado;
4) Tenha um posicionamento firme nos seus valores
éticos e morais conforme as Escrituras, apesar de
não serem propriamente o Evangelho, estão contidos
dentro dele. Lembre-se, toda a sua vida é norteada
pelo Evangelho de Cristo, dê o seu testemunho não
somente em palavras, mas em ações palpáveis e
concretas.
Os princípios elencados acima dizem respeito à
sua vida e seu caráter, que essencialmente devem
ser moldados por aquilo que você crê. Certamente,
portas abrirão, oportunidades surgirão, barreiras
cairão para a efetiva pregação do Evangelho.
Existem outros princípios estratégicos muito
importantes que devem ser usados na pregação do
Evangelho dentro de uma empresa, promovendo o
Reino de Deus. Que são:
1) Seja atencioso, ouça as pessoas atentamente, crie
empatia com os colegas de trabalho. As pessoas
confiarão naquilo que você fala;
2) Crie relacionamentos propositalmente para a
proclamação do Evangelho, pois nesse ambiente
você terá liberdade para falar do Evangelho que
transforma eternamente;
3) Ore pedindo ao Espírito Santo por salvação no seu
local de trabalho, pois é Ele quem convence o homem
“do pecado, da justiça e do juízo” (Jo 16.8);
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4) Estude e medite na Palavra de Deus, pois você tem
que ser convicto e saber explicar o que a Bíblia fala
sobre: Criação – Queda – Redenção.
Quanto aos resultados, não se preocupe, é o Espírito Santo que convencerá as pessoas sobre a mensagem do Evangelho. Declare como Paulo em 1Co
15.3-4: “Antes de tudo vos entreguei o que também recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo
as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.” Não cabe a nós julgar
os resultados de aceitação ou não do Evangelho. A
pregação não depende do grau de aceitação. Somos
discípulos de Cristo e, como tais, nos foi dado o privilégio de pregar o Evangelho segundo as Escrituras.
Então, apenas pregue.
Paulo, em 2Co 2.15, diz que “...nós somos para com
Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos
como nos que se perdem”.
Portanto, pregue a singularidade do Evangelho em
seu trabalho, usando sua vida como testemunho
e as estratégias que o Espírito lhe mostrar. Não
tenha medo e nem dúvidas do Seu grande poder de
transformação. E num alcance maior, por meio da
proclamação do Evangelho em seu trabalho, famílias
inteiras poderão render-se ao Senhor. Então, se
você não tem feito, comece a fazer diferença em seu
trabalho, seja um discípulo fiel a Cristo. As Escrituras
recomendam: “Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas,
suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista,
cumpre cabalmente o teu ministério” (2Tm 4.5).
Lic. Milton Fernandes • Licenciado
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AME E MEMORIZE A BÍBLIA
Memorizar a Palavra é um mandamento
“Ouve, Israel, o SENHOR, nosso Deus, é o único SENHOR.
Amarás, pois, o SENHOR, teu Deus, de todo o teu coração,
de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras
que, hoje, te ordeno, estarão no teu coração; tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa,
e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te.
Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por
frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de
tua casa e nas tuas portas.” (Dt 6.4-9)
Nesse texto, vemos claramente Deus mostrando
o nível de profunda intimidade que devemos ter
com sua Palavra. Com a prática da memorização
bíblica, desenvolvemos intimidade com Deus, que
deseja que tenhamos um relacionamento de perto
com Ele, a ponto de sermos conhecidos como um
povo exclusivamente Seu, zeloso de boas obras.
Um povo parecido com Ele, com Suas ideias, Seus
pensamentos, Seu jeito de ser. E é na Palavra d’Ele
que encontramos tudo isso.
Forme o hábito de memorizar, até que se torne um
“hábito santo”. Eis algumas dicas para aumentar
seu amor pela Bíblia (compre uma de papel e baixe
também um aplicativo):
1. Tenha várias Bíblias e traduções;
2. Colecione Bíblias de estudo;
3. Leia a Palavra. Leia grandes porções da Bíblia;
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4. Comece memorizando um texto que você gosta.
Não comece memorizando genealogias;
5. Ouça a Palavra em todo lugar e sempre que puder;
6. Tenha a Palavra sempre por perto. No aplicativo
é ‘boa, boa, boa’!
7. Escreva a Palavra;
8. Escreva versículos em cartões;
9. Compre um caderno grande e escreva um versículo em cada folha;
10. Coloque versículos na porta da geladeira, espalhe
pela casa e escritório;
11. Fale a Palavra. Fale alto (quando der, claro);
12. Fale versículos para as pessoas;
13. Tente responder ao telefone com um versículo
bíblico;
14. Cante a Palavra. Memorize canções que são
versículos;
15. Transforme o versículo em canção;
16. Dramatize a Palavra. Gesticule, faça caras e bocas;
17. Desenhe a Palavra. Seja criativo. Faça bible
journaling;
18. Faça esquemas, diagramas, acrósticos;
19. Relembre o que você memorizou;
20. Pense, medite, escreva, publique a Palavra em
suas redes sociais;
21. Faça associações criativas, com endereços,
pessoas etc;
22. Memorize versículos com as referências;
23. Ensine a seus filhos a Palavra;
24. Ensine seus netos a memorizar a Bíblia;
25. Cante versículos com eles;
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26. Seja disciplinado com sua Bíblia. Leia todos os
dias;
27. Separe grandes períodos de tempo para lê-la;
28. Divirta-se com ela. Aprenda palavras novas em
diferentes traduções;
29. Faça do seu contato com sua Bíblia um grande
prazer;
30. Ore a Palavra de Deus;
31. Tudo isso, para não pecar, para acertar o alvo,
para, enfim, ser mais parecido com Jesus.
Pr. Jeremias Pereira • Pastor Titular
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