“Vim pregar sobre resgate. Jesus Cristo não veio para condenar o mundo, Ele
veio para salvá-lo”, afirma Franklin Graham em coletiva de imprensa no RJ

Esta será a quinta vez que Franklin Graham compartilha a Palavra de Deus em um
evento evangelístico no Brasil e a primeira no Rio de Janeiro.
“Estou na bela cidade do Rio de Janeiro, onde estou ansioso para compartilhar a
esperança de Jesus Cristo na praia de Copacabana no sábado à noite.”, disse
Franklin Graham.
Graham se reuniu com jornalistas na quinta-feira, dia 09 de junho, em uma
coletiva de Imprensa com representantes de vários estados e veículos de
comunicação do país. Durante a conferência de imprensa, Graham explanou mais
detalhes sobre a mensagem de esperança que vai partilhar no evento Esperança

Rio, que será realizado neste sábado, 11 de junho, em um palco montado nas
areias da praia de Copacabana.
“Sou muito grato pelas igrejas que me convidaram para o Rio de Janeiro e estou
ansioso para pregar o Evangelho aqui. Embora o mundo tenha mudado desde a
visita de meu pai Billy Graham a esta cidade há 48 anos, a mensagem da cruz não
mudou. A necessidade do coração humano não mudou. As pessoas estão
procurando algo hoje, e muitas nem sabem o que procuram. Eles só sabem que
não estão satisfeitas. Há um vazio em seu coração que somente o próprio Deus
pode preencher.” Em relação às expectativas para o cronograma, Franklin disse:
“Oramos para que neste sábado à noite haja milhares de pessoas que entreguem
suas vidas a Jesus Cristo, assim como fizeram quando meu pai pregou aqui há 48
anos.”, declara Graham.
Este é o cerne da mensagem que Graham irá compartilhar com o povo do Rio de
Janeiro. Ele diz que é uma mensagem de Boas Novas, que enfatiza o quanto Deus
ama e cuida de cada brasileiro:
“Ao olharmos para o mundo hoje, não há políticos que possam resolver os
problemas que enfrentamos. Os governos não podem resolver os problemas que
enfrentamos. O coração humano só pode ser mudado por Deus. É por isso que
viemos ao Brasil, para pregar o Evangelho, dizer que Deus ama o Brasil. Ele ama
cada pessoa, que Ele enviou Seu Filho Jesus Cristo a este mundo para nos salvar
de nossos pecados. Jesus Cristo não veio para condenar, mas para salvar...Esta é
a mensagem que vim pregar”, finaliza Graham.
O Esperança Rio contará com música ao vivo de KB, um premiado rapper cristão
e artista de hip hop dos Estados Unidos. Os cantores cristãos brasileiros Aline
Barros, Theo Rubia, Dunamis Music e Fernandinho também se apresentarão ao
vivo. O Esperança Rio é gratuito e todos são bem-vindos. A programação terá
início às 16h.

Confira as fotos da coletiva de Imprensa: https://esperancario.com/imprensa/
Acesse a um dos trechos da entrevista coletiva:
https://www.youtube.com/watch?v=W9tVARtcOpk

Informações à Imprensa:
Jornalistas são convidados a cobrir o Esperança Rio. Para credenciais de Imprensa
e instruções sobre a cobertura do evento, por favor, encontre a assessora de
Imprensa Paloma Furtado às 15h30 de sábado, dia 11/06, na praia, próximo ao
palco, altura do posto 2. Paloma irá encontrá-lo na Entrada 1 e garantirá que você
tenha tudo o que precisa para cobrir o Esperança Rio. Você pode entrar em
contato com Paloma em: (21) 99716-3247 ou imprensa@esperancario.com.

