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“Portanto, jamais se envergonhe de falar 
a outros sobre nosso Senhor. E, também, não 
se envergonhe de mim, que estou preso por 
causa dele. Com a força que Deus lhe dá, 
esteja pronto para sofrer comigo por causa 
das boas-novas”. 2 Timóteo 1:8

Par�cularmente gosto muito de filmes de 
espiões. Alguém que tem um disfarce tão 
apurado e que altera tanto a sua iden�dade 
que entra no covil inimigo sem ninguém 
perceber e sai de lá como se nada �vesse 
acontecido. Quanto melhor o espião, mais 
tempo ele passa desapercebido, sem causar 
nenhuma suspeita para as pessoas ao seu 
redor. 

Infelizmente alguns cristãos têm essa 
mesma a�tude, parecem espiões. Suas 
conversas, suas mensagens, suas a�tudes, 
passam desapercebidas por todos. Há 
inclusive grande surpresa quando esse cristão 
diz: “eu fui a igreja esse domingo.”  

Em 2 Timóteo, Paulo está preso e prestes 
a morrer por conta do evangelho e agora ele 
ordena a Timóteo “não se envergonhe de 
testemunhar” (v.8). Esse testemunho envolve 
proclamar a mensagem de salvação e 
associar-se ao ensino de Paulo. Ao fazer duas 
afirmações como essas Timóteo estava 

correndo sérios riscos de vida. A mensagem 
de salvação em Cristo e a vida de Paulo não 
deveriam ser mo�vo de vergonha.  

O argumento do Apóstolo é simples. O 
cristão foi chamado para uma vida santa (2 
Tm 1.9) foi salvo pela graça de Cristo (v.9), 
recebeu vida eterna por causa da morte de 
Cristo (v.10) e o evangelho o capacita para a 
obra Dele. No versículo 12 Paulo concluí 
dizendo: “Por isso estou sofrendo assim. Mas 
não me envergonho, pois conheço aquele em 
quem creio e tenho certeza de que ele é 
capaz de guardar o que me foi confiado até o 
dia de sua volta.” 

Paulo não viveu como espião, mas como 
embaixador. Ele deixava claro a todos a quem 
pertencia, qual sua iden�dade e quem era 
seu Rei e Senhor. Ele não agia escondido, 
antes proclamava as verdades do evangelho 
abertamente, sem se envergonhar ou 
in�midar apesar da morte iminente. 

Como você tem vivido nesses dias? 
Andamos como verdadeiros espiões ou 
estamos dispostos a viver em coragem por 
causa do evangelho do Senhor? Que o 
evangelho que te salvou o conduza a falar 
corajosamente do amor, da graça, da jus�ça e 
da salvação que temos em Cristo.
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