
 

NÃO PODEMOS DEIXAR DE FALAR 

Min. Tallita Vieira Barros Todeschini 

Há uma frase atribuída a São Francisco de Assis que diz: “Pregue o Evangelho em 

todo tempo. Se necessário, use palavras.” Essa é certamente uma frase de grande impacto, e 

sabemos muito bem o que ela significa, pois nos lembra que nossas atitudes são muito mais 

poderosas do que nossas palavras. Contudo, precisamos lembrar que, em algum momento de 

nossa caminhada cristã, nos será requerido falar. Podemos ser crentes fiéis a Deus, com um 

testemunho maravilhoso, mas para que o evangelho alcance o perdido, ele precisa ouvir de 

nós acerca do Jesus que mudou nossas vidas. Alguns textos bíblicos confirmam o que estou 

dizendo: 

Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a res-

peito de Cristo. Romanos 10.17 

Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre 

prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês 

têm. 1Pedro 3.15 

Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que esti-

verem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda a firmeza, o se-

guinte: por causa da vinda de Cristo e do seu Reino, pregue a mensagem e insista em anun-

ciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a 

paciência. 2Timóteo 4.1,2 

 Falar de Jesus tem sido um desafio cada vez maior para nós, crentes do século XXI, pois 

nossa cultura tenta nos convencer de que a questão religiosa é algo de fórum íntimo, e que não 

é aceitável falarmos com outros sobre algo tão pessoal. Em alguns países da Europa, por exem-

plo, já é comum a proibição de se “incomodar” as pessoas com assuntos religiosos em locais 

públicos (em outras palavras. É proibido evangelizar!). No Brasil, ainda somos livres para fa-

lar, e não podemos negligenciar essa oportunidade. Deus vai requerer isso de nós! 

 Deus deseja que suplantemos as adversidades do tempo em que estamos vivendo, e, 

corajosamente, façamos como Pedro e João que, corajosamente, não se curvaram diante da 

proibição das autoridades religiosas da época: 

Então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a 

respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam:— Os senhores mesmos julguem diante de 

Deus: devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo 

que temos visto e ouvido. Atos 4.18-20 

 

 Como eles, não podemos deixar de falar. Então, fale! 


