
498-COMPARILHE COM ALEGRIA 

18/03/2018 à 24/03/2018 

Quebra-gelo: Que tipo de coisas ou noticias você compartilha com alguém? Por quê?  

 Texto Bíblico: João 1 45-46 

Introdução: No texto que lemos vemos Filipe entusiasmado testemunhando sobre Jesus 

para Natanael.  Ele diz: “Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei.” Filipe não 

demorou em ir compartilhar aquilo que ele estava vivendo. Falou de Jesus 

ousadamente!  Filipe age como um evangelista!  Evangelizar é levar boas noticias, 

particularmente a noticia de que a Salvação veio ao mundo em Cristo. 

  Por que será que compartilhamos tantas coisas: o time que ganhou, a promoção 

no emprego, a colocação no vestibular etc. Mas quando chega da hora de compartilhar a 

Cristo travamos?  Há algumas coisas que podemos aprender com a atitude de Filipe: 

Desenvolvimento: 

1-Não se deve guardar somente para sí o que Deus quer que seja compartilhado: 

Deus enviou seu filho Jesus Cristo,  para  salvar a toda a humanidade ( João 3.16,  1 Tm 

2.4-6).  O evangelho deve ser compartilhado para alcançar o máximo de pessoas.    

Testemunhar Cristo ao próximo é um mandamento, negligenciar isso é pecado. ( Mt. 

28.19 , Mc.16.15).  

Filipe fez o que Deus esperava dele, que, ao encontrar o Salvador prometido, 

compartilhasse, para que mais pessoas pudessem experimentar as maravilhas que ele 

agora experimentava. Quando Jesus entra na nossa vida, experimentamos salvação e 

transformação. A melhor coisa que pode nos acontecer é sermos alcançados por Cristo!  

Que motivo teríamos para não compartilharmos tudo isso com quem nos rodeia?  

2-Filipe ousou e colheu os bons frutos: Filipe foi ousando. Não estava preocupado 

com as opiniões sobre ele que Jesus era o Messias. Sua preocupação era testemunhar a 

verdade maravilhosa que agora fazia parte da sua vida.  “É ele!Aquele de quem Moisés 

escreveu que viria!”. Foi com empolgação falar com Natanael.  

Mesmo recebendo uma forte objeção “Pode vir algo bom de onde esse homem 

vem?” Sua resposta foi direta: “Vem e Vê!”Com isso ele está dizendo: “Vem você 

também ver como é bom!Natanael foi e foi impactado e passou a andar com Jesus.  

Conclusão: Jesus com é certeza, o diferencial na nossa vida. O que pode ser empecilho 

para que testemunhemos nossa caminhada com ele para as pessoas?  Compartilhamos 

tantas coisas porém, o mais importante hesitamos. Peçamos perdão por qualquer 

negligência da nossa parte em testemunhara Cristo e oremos para que Deus sempre nos 

dê a alegria e a ousadia de Filipe para ganharmos vidas e mais vidas para o Senhor.  
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