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CARTA VIVA
Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o 

Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. 2 Coríntios 3:3

Shalom Berseba! Quantos de nós já não ouvimos um ditado: “A propaganda é a alma do negócio”? Empresas que são 
líderes de mercado investem  milhões e milhões em propaganda para apresentar o seu produto e convencer que o que 
ela oferece é o “melhor”. Existe um mundo de informação onde vamos: a uma esquina de nossa casa vamos ver placas 
de vende, aluga, muros pichados, escritas, outdoors, fachadas e etc. Tudo isso são informações.

Certa feita pedi para um amigo fazer uma placa para colocar em casa anunciando que ali tinha um pedreiro. O rapaz 
começou a demorar a fazer e então eu disse: “faça de qualquer jeito”, “escreve ai de qualquer forma”, e então ele 
disse: “Quando te perguntar quem fez você vai dizer o que?" e eu disse: “que foi você!” Então ele disse: “Não 
posso fazer de qualquer jeito, pois desta forma ficarei desonrado em fazer”
Você pode dizer que não está entendendo, porém é muito simples. O que tem escrito em você? O que as pessoas estão 
lendo em você? Quando seu vizinho, amigo, professor, filhos, esposas te veem, o que estão lendo?

A Bíblia diz que somos a Carta de Cristo... não uma carta escrita com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo!  Não nas 
tabuas, mas sim no coração! Somos um letreiro, estamos cercados de pessoas nos observando... nos lendo. Olha o que 
diz Hebreus 12:1 Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, 
deixemos todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos 
está proposta, Tem uma nuvem, muita gente,  querendo ler a Carta de Cristo em você...o que estão lendo?

As vezes passamos e não conseguimos entender o que está escrito, letras pequenas, já bem apagadas... parece uma 
marca d’água. Como está o evangelho em seu coração? Pouco fala de Jesus, as pessoas nem consegue entender que 
você é um Cristão? Quero que você entenda que não somos cristãos pelo que escrevemos nas redes sociais, pelas 
mensagens lindas que reproduzimos para os amigos de fé e incentivo. Somos cartas vivas. 
As vezes vejo pessoas postarem tantas mensagens de “Deus”, e estão secas, escuras, sem sabor, e me pergunto, será 
que ela não lê o que ela mesmo manda a todos? É porque precisamos SER a CARTA! Esta é a proposta de Jesus!
Tem hora que passamos em frente a um lugar e ficamos perguntando: o que será que tem ali? Pois a “fachada” está 
em branco, vazia, sem nada! Já recebeu uma carta sem nada escrito? Um email sem o texto? Estes dias mandei o 
estudo aos líderes e estava sem o anexo, e ainda escrevi: “Segue o anexo”, então logo os líderes começaram a me 
contatar e perguntar: Cadê o anexo? Cadê a carta? O que está escrito? Filho e filha de DEUS, você não anda em 
branco? Vazio? Sem nada? Cuidado! Logo logo pode vir um vândalo e pichar a sua vida, e marcar a sua história! 
DEUS TEM ALGO LINDO A ESCREVER EM VOCÊ. Mais ele quer escrever para alguém ler!

Quando você fala com um profissional da arte da publicidade, eles falam de uma coisa chamada “poluição visual” ou 
“muita informação”. É quando tem tanta coisa escrita, tanta informação que não conseguimos absorver nada.  Deixa 
eu te fazer uma pergunta hoje: não tem muita informação em ti? Muita coisa escrita... é tristeza, é depressão, é alegria, 
é tribulação, é gritaria, é paz... tudo misturado!!! E você acha que vão ler e entender algo em ti? Se decida!!! Preciso 
saber que sou um garoto(a) propaganda do Evangelho de Cristo! UMA CARTA VIVA! Que as pessoas estão me 
olhando e lendo quem é Jesus através de minha vida!

Já é manifesto! Você já pode começar agora a publicar sua nova história, sua vida! Quem sabe você diz.: “em minha 
vida só estão lendo derrota, fracasso, perdas, choro, vergonha, e etc." DEUS MUDA HOJE ESTA HISTÓRIA. Ele 
pode escrever a sua História Novamente! Daniel 2:21 diz: E ele muda os tempos e as estações; ele remove os reis e 
estabelece os reis; ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. 22 Ele revela o profundo e o 
escondido; conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Deus sabe o que está realmente escrito em você! 
Pergunte a si mesmo, se dependesse de sua vida, para o evangelho salvar. Qual é a propaganda que estão vendo em 
você? O que estão lendo, estão entendendo? Hoje Deus quer levantar pessoas que são AS CARTAS VIVAS do seu 
Reino! CARTAS ABERTAS, LEGÌVEIS! Habacuque 2:2 Então o Senhor me respondeu, e disse: Escreve a visão e 
torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. As pessoas que passam correndo por 
nossas vidas, precisam enxergar e ler: JESUS VIVE. É tão engraçado, as cores do Mac Donald, o seu famoso “M”, as 
cores da Coca Cola, suas cores, ao olhar falamos: eu conheço aquela marca! Assim Deus deseja em sua vida, que 
todos olhem e já associa você ao CRISTO VIVO!
Divulgue o Evangelho sem escrever nada, porém vivendo tudo... Pois quem escreve é um: CRISTO JESUS! 


