O AMOR DE JESUS

Ser de Jesus é muito bom, e é por isto que devemos falar de Jesus aos outros: para que
conheçam o amor de Cristo!

Todos os que recebem a Jesus Cristo como Único, Suficiente, Exclusivo e Eterno Salvador,
verdadeiramente, sentem o Seu amor em seus corações através do Espírito Santo de Deus
que vive nos cristãos.

Por isto, todos os redimidos devem servir ao Senhor Jesus e cumprir o IDE conforme está
determinado em Atos 1:8. Todos precisam compartilhar a salvação que receberam de Cristo
(Mt 28:19-20; Mc 16:15, 20). A Palavra não abre exceção.

E ninguém pode dizer que não tem vocação para isso, porque o requisito básico para a
evangelização é estar disposto a obedecer à ordem imperativa de Jesus: “E nós somos
testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles
que lhe obedecem”
(At 5:32); “
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações,
e então virá o fim”
(Mt 24:14).
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É importante perguntar: Que significa esperar a volta de Jesus? Para responder a esta
pergunta, ninguém deve se ater ao verbo esperar que dá a idéia de aguardar apenas. Não é
isso. Esperar a volta de Jesus Cristo é dedicar tempo para o trabalho diligente de evangelismo
e não de espera ociosa.

Não há que se preocupar em exercer atração pelo próprio e novo comportamento perante os
familiares e a sociedade, porque Jesus é quem exerce a atração pelo Seu sacrifício conforme
está escrito: “E eu, quando for levantado da Terra atrairei todos a mim mesmo” (João 12:32).

Assim, é dever de todos os cristãos testemunhar com coragem e respaldo na Palavra, para
evitar sobre si, o cumprimento de Marcos 8:38: “Porquanto, qualquer que, entre esta geração
adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do
homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos”
, na vida de quem não obedece a ordem imperativa do IDE de Jesus (Atos 1:8), pois se assim
não fizer estará se envergonhando do Evangelho (Lucas 9:26).

Devemos, portanto, nos espelhar no exemplo da mulher samaritana (João 4:28, 29, 39) e
anunciar as Boas-Novas.

E uma das formas de evangelizar é através da contribuição ao Ministério Pregadores do
Telhado, que tem sido a fonte de salvação para muitos em todo o Brasil e no mundo, através
da Rádio Feliz FM que divulga o Evangelho puro de Jesus Cristo e que necessita de
provedores para sustentar a Obra de Evangelização.

Assim, os salvos em Cristo se colocam à disposição do Espírito Santo, orando sem cessar (I Ts
5:17) e crendo que vão ser usados para evangelizar e também sustentar, com seus recursos
financeiros, a Obra de Evangelização.

Acesse Pregadoresdotelhado.org.br e faça já a sua contribuição para a pregação do
Evangelho e certamente será recompensado pelo Senhor!
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