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A INFLUÊNCIA DO EVANGELHO
Como discípulos e "enviados" de Jesus, que são chamados para viver como embaixadores da
reconciliação e trazer a influência do evangelho para os que estão longe de Deus, que coisas
precisamos lembrar, à medida que tentamos orientar a nossa vida para fazer discípulos no
poder do Espírito Santo? Que coisas devem nos guiar consistentemente nos nossos
relacionamentos com os que ainda não são crentes?
Nós não controlamos a mudança nas vidas dos não-cristãos. A mudança espiritual vem de
Deus! Mas existem coisas que nós controlamos na maneira em que nós trazemos a influência
do evangelho para uma pessoa, grupo de pessoas ou vizinhança.
Existem pelo menos 5 grandes áreas que nós controlamos:

ORAÇÃO
Ouvir e depender do Espírito Santo para sabermos para quem, como, quando e onde
devemos trazer a influência do evangelho. (O Espírito Santo é o "proclamador" de Jesus João 15:26-27, João 16:12-15). Além disso, devemos orar para que a nossa compaixão pelos
perdidos e paixão por vê-los restaurados a Deus cresçam continuamente.

PROXIMIDADE
Estar perto o suficiente das pessoas para que elas vejam como Jesus afeta os detalhes das
nossas vidas. Proximidade também nos leva à "verdadeira" amizade e confiança, que
normalmente são necessárias num relacionamento, antes que o evangelho seja claramente
demonstrado e comunicado. Esta proximidade requer que nós busquemos relacionamentos
com pessoas que ainda não são crentes e que orientemos as nossas vidas e horários de
maneira que passemos tempo de qualidade amando-os e servindo-os.

ESTILO DE VIDA ATRAENTE
A forma como vivemos as nossas vidas individualmente, com os nossos cônjuges e filhos, e
como uma comunidade missional PODE ser uma poderosa apologética para o evangelho. Nós
queremos que pessoas nos vejam trabalhando, liderando os nossos casamentos, criando os
nossos filhos, gastando o nosso tempo e dinheiro, nos divertindo e nos relacionando com os
outros com foco em Jesus e nos Seus propósitos. De igual forma, as nossas vidas devem ser
"atraentes" para os outros, por causa da obra do Espírito Santo que produz o Seu fruto nas
nossas vidas.

DEMONSTRAÇÃO
Servir os outros de maneira tangível e demonstrar o desejo de Jesus de restaurar todas as
coisas. Consistentemente demonstrar generosidade, compaixão, sacrifício, bondade, graça,
entre outras coisas nos nossos relacionamentos com descrentes. Algumas dessas coisas
podem ser abençoar pessoas com refeições, biscoitos caseiros, ajudar em tarefas domésticas,
fazer babysitting, emprestar coisas nossas, dar presentes, etc.
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PROCLAMAÇÃO
Declarar verbalmente as "boas novas" da vida, morte e ressurreição de Jesus para toda a
humanidade. As pessoas precisam não apenas ver e experimentar o evangelho , mas
precisam ouvir claramente a verdade sobre a história de Deus e que Ele procura por elas
através de Jesus.

QUESTÕES A CONSIDERAR:
•
•
•
•
•

O seu coração queima pelos seus amigos e vizinhos que estão perdidos? Você ora para
que o Espírito faça mais essa obra no seu coração?
Quem são os descrentes que você está tentando impactar com a influência do
evangelho?
Como você e a sua Comunidade Missional podem crescer em cada uma das 5 áreas nos
próximos meses?
Que coisas específicas você precisa parar de fazer ou começar a fazer para que esse
crescimento seja possível?
Quais são algumas das barreiras que te impedem de fazer essas mudanç as para
orientar a tua vida com a missão de fazer discípulos dada por Jesus?
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