“Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus,
para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa
luz.” 1Pe 2:9.
Quando perguntamos aos crentes porque eles não evangelizam, três respostas são mais
frequentes: Eu não sei evangelizar; Eu não tenho coragem; eu não tenho tempo. Ouvindo
essas mesmas respostas sempre que fazemos alguma pesquisa, gastei algum tempo
refletindo na razão por trás dessas respostas, afinal todos temos acesso à mesma Bíblia,
todos temos a mesma ousadia que o Espirito dá e todos temos as mesmas 24 horas por
dia para vencermos os desafios da evangelização.
A conclusão a que cheguei me impactou profundamente: na verdade, o que falta para que
os crentes evangelizem não é tempo, conhecimento e ousadia; o que falta para os crentes
é santidade. Por causa disso escrevi o livro ‘Sejam santos’ e lancei a campanha ‘Sejam
santos’ há alguns anos. O livro já está esgotado, penso em re-editá-lo, mas, enquanto
isso não acontece, permita-me voltar ao tema aqui.

Eleitos para pregar
Nesse texto Pedro declara que os crentes são geração eleita, escolhida, para anunciar
(exangelo = externalizar a mensagem) as grandezas daquele que os chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Isso define a missão do crente: a razão de haverem sido
chamados por Deus é evangelizar. No contexto, o apóstolo estava dizendo que Cristo é
pedra de alicerce para os crentes e pedra de tropeço para os descrentes, então ele faz
essa declaração de quem são os crentes e qual o seu propósito. Eles são eleitos ou
escolhidos, como já vimos, e têm três características que lhes permitem viverem conforme
o propósito com que foram escolhidos.
Santidade é integridade: “Vocês, porém, são... sacerdócio real,” – ou seja, são
sacerdotes com características da realeza, que ministram ao Rei. A palavra grega
para rei é formada pelo prefixo ‘basis’ que significa soleira, a pedra inteira no
pórtico pela qual todos devem passar. A ideia é de algo sólido, bem estabelecido,
bem firmado como deve ser o trono do Rei. Quando um crente diz que não sabe
pregar o Evangelho, ele não tem o conhecimento da Verdade, não está firmado na
base. Falta integridade a esse crente, ele não está firme, não tem base, não é um
sacerdote real.
Santidade é pureza: “Vocês, porém, são... nação santa,” – Entre quatro termos
que poderiam ter sidos usados, ‘hagios’ em sua conexão com ‘agnos’ sugere a
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ideia de pureza, incontaminação. Um crente com valores santos não tem medo do
que o mundo teme (Pedro usará esse conceito em 3:14), não se deixa calar por
causa do que vão pensar ou fazer se ele pregar. É a contaminação com os valores
e pensamentos do mundo que intimida os crentes, o medo de perder bens,
privilégios ou relacionamentos, o amor ao mundo. É possível que a raiz de ‘hagios’
seja ‘hagos’ que significa terrível – quem se santifica realmente pode parecer
horroroso aos olhos do mundo, mas quem procura agradar o mundo tem medo de
ser assim.
Santidade é exclusividade: “Vocês, porém, são... povo exclusivo de Deus,” – o
conceito aqui é de coisa que foi comprada e, portanto, aguarda o destino que seu
comprador lhe quiser dar. Obviamente a pessoa que não tem tempo para fazer o
que Jesus mandou, não é de propriedade exclusiva dele, mas atende a outros
senhores que lhe ocupam o tempo e as forças. Somente aquela pessoa que
efetivamente faz o que o Senhor Jesus manda é que revela por obras de fé que
realmente está submissa à sua autoridade e poder: esse é o Evangelho do Reino
de Deus em Cristo.

Como escovas de dente
O objetivo de Pedro é a santificação dos crentes e ele trata disso em seguida, porque ele
sabe que o cumprimento da missão depende dessa santidade. Crentes íntegros, puros e
consagrados a Deus haverão de evangelizar espontânea e intensamente.
Essas três característica, integridade, pureza e exclusividade, a meu ver, representam
categorias em que podem ser encaixados todos os ensinos bíblicos sobre santidade. Não
conheço outra categoria de santidade. Também parecem revelar a causa por trás das
desculpas para não evangelizar: ao crente que diz que não sabe evangelizar, falta
integridade; ao crente que diz que não tem coragem para evangelizar, falta pureza; ao
crente que diz que não tem tempo para evangelizar, falta exclusividade. A todos eles falta
santidade.
Muitas pessoas lembram da campanha Sejam Santos que realizamos por causa de uma
ECO (Evangelização Com Objeto) que criei para explicar o conceito de santidade. Usei
três escovas de dente para isso. A primeira com o cabo quebrado: ninguém quer uma
escova de dentes quebrada, Deus também rejeita um crente sem integridade. A segunda
tendo caído na privada: ninguém quer uma escova de dentes suja, Deus também rejeita
um crente contaminado. A terceira tendo sido usado por outra pessoa: ninguém quer uma
escova de uso coletivo, Deus também rejeita o crente que não lhe é consagrado. A nós,
porém, mesmo tendo sido quebrados, contaminados e usados por outros senhores, Deus
deseja nos fazer Novas Criaturas, íntegros, puros e exclusivos dEle.
Sabendo dessas coisas, tanto a liderança deve levar os crentes à santificação, como cada
crente deve buscar santificar-se com todas as suas forças. Temos a graça de Deus para
fazermos isso com alegria, então não nos demoremos em fazê-lo.
Antes de tudo precisamos deixar o pecado. Se não temos nos dedicado a construir
nossa vida sobre a sólida base da Palavra, mas desperdiçamos nosso tempo com
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o que não edifica; se temos nos deixado contaminar com as ideias desse mundo e
temos medo do que eles temem; se estamos tão ocupados seguindo outros
senhores que não temos tempo para obedecer a Deus – devemos confessar
nossas culpas e deixar de lado o que é mal.
Precisamos abraçar o que é bom. Ao ouvir esse texto, se verdadeiramente
queremos ser a geração eleita: precisamos abraçar a Palavra de Deus e nos
comprometermos em conhecer mais do Senhor; devemos abraçar os valores do
Reino de Deus e temer somente a Deus, não aos homens, não ao sistema;
Devemos colocar a vontade de Deus como absoluta em nossa vida, esperando
nEle antes sonhar, planejar, fazer, ir, comprar e dizer qualquer coisa.
Como verdadeira geração eleita, devemos estar prontos a ‘exagelizar’ – colocar
para fora a mensagem que está dentro de nós, repartir com outros o conhecimento
que adquirimos das “...grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz.”. A evangelização é a obra de fé que Deus requer de todo aquele
que nele crê, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do corpo e da
alma e produz um efeito em toda a sociedade.
Este é o segredo do crescimento do Reino, esse grão de mostarda cresce no bom
terreno da santificação. Crentes íntegros, puros e consagrados levarão a
mensagem transformadora do Evangelho por toda a terra, serão invencíveis
estando no Senhor e tendo a Palavra do Senhor em si. Sejam santos!

Salva Vidas
Equipando crentes para cumprirem sua missão
Salva Vidas é o ministério pessoal do pastor José Bernardo. Depois de ter fundado a
AMME Evangelizar, onde continua atuando como presidente, o pastor José Bernardo
desejou ter uma estrutura simples para apoiar seus projetos ministeriais. Enquanto a
AMME Evangelizar continua ajudando igrejas de todo o Brasil na evangelização, o
ministério Salva Vidas se dedica a cumprir o chamado pessoal.
Nos últimos anos a principal atuação da Salva Vidas tem sido na formação de líderes,
dando ênfase à liderança de adolescentes e aos próprios adolescentes como líderes.
Milhares de líderes têm sido treinados no Seminário Líder Adolescentes, o programa
TEEN10 também tem sido implantado em muitas igrejas, resultando na salvação de
milhares, em maior compromisso com a fé e com o testemunho.
O ministério, o pastor José Bernardo e a equipe são mantidos principalmente pelos
recursos captados na loja virtual do ministério em www.salvavidas.biz. Lá, DVDs e CDs
cuidadosamente selecionados são oferecidos a um preço justo, cumprindo a missão de
equipar os crentes para cumprirem sua missão e também levantando o sustento para a
manutenção do ministério. De preferência à loja do ministério Salva Vidas.
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