Lição 1
O Evangelho é o Poder de Deus
“Pois não me envergonho do evangelho, porque é o
poder de Deus para a salvação de todo aquele que
crê, primeiro do judeu e também do grego.”
Romanos 1:16

Introdução
O evangelho é o poder de Deus – o evangelho transforma! Ao iniciarmos esta série, queremos
refletir sobre este poder maravilhoso do evangelho, capaz de mudar a minha vida, a sua vida, a
vida da igreja e a vida de toda uma comunidade, como por exemplo, o nosso país, ainda que
atolado em escândalos de corrupção, violência, engano e imoralidade.
 Você crê que Deus pode transformar a vida da nossa nação, assim como fez com a cidade
de Nínive? Jonas, capítulo 3.
 Você se lembra de alguém – familiar, vizinho ou amigo – que você achava impossível
mudar, e que foi transformado pelo poder do evangelho?
 Por que o evangelho tem todo este poder?
Quando falamos do evangelho, não estamos falando apenas do que Jesus fez no Calvário –
embora, obviamente, é impossível extrapolar a importância de sua morte substitutiva. Em 1
Coríntios 15:1,2, Paulo relembra àquela igreja o evangelho que pregou e pelo qual eles foram
salvos: “Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual
ainda perseverais; por ele também sois salvos”. Ele escreve que a mensagem do evangelho não
se limita à cruz: é a história da encarnação de Jesus Cristo (v. 3,4), da sua vida sem pecado (v. 3),
da morte substitutiva em nosso lugar, da ressurreição (v. 4), da ascensão e reinado, revelando-se
ao apóstolo, no caminho de Damasco (v. 8) e o vitorioso retorno à Sua noiva, a igreja (v. 23-25).
O evangelho é o poder de Deus – porque Cristo é o poder de Deus! (1 Co 1:23,24). É a pessoa e a
obra de Cristo que o Pai quer aplicar em nossa vida, para que sejamos “transformados, de glória
em glória” à própria imagem do Senhor Jesus! 2 Co 3:18.
Vivendo à luz do evangelho de Cristo, nossa vida pode ser transformada de várias maneiras:
1. Encarnação
“E o Verbo se fez carne e habitou entre nós” – Jo 1:14. Por causa da encarnação, Jesus Cristo sabe
exatamente como é viver em um mundo amaldiçoado pelo pecado, cheio de pessoas que
quebram as regras – como cada um de nós. Somos pecadores, verdadeiros quebradores de
regras, mas Ele nos amou e enfrentou todas as dificuldades que nós enfrentamos. Ele está
conosco – Seu nome é Emanuel, Deus conosco. Ele compreende a nossa fraqueza (Hb 4:15,16). O
entendimento de Seu amor quando enfrentamos o pecado leva embora as nossas mazelas.
 Como a compreensão da encarnação do Senhor Jesus pode influenciar no amor que nós
devemos ao nosso próximo?
Lembra-se das palavras do Senhor Jesus? “Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos
outros; assim como eu vos amei” – Jo 13:34. Como Jesus me amou, a mim, pecador, assim eu
posso amar o meu próximo – porque fui amado e sou exatamente como é o meu próximo.
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2. Vida sem pecado
“...foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado” – Hb 4:15. Por
causa da sua vida sem pecado, eu agora posso ter um histórico perfeito de amor ao meu
próximo. Ele amou perfeitamente os quebradores de regras – e “deixou-nos o exemplo para
seguirmos os seus passos” – 1 Pe 2:21-25. Por mais que eu continue a falhar no amor, o histórico
d’Ele pode ser o meu – e o seu evangelho é o poder de Deus para conduzir-me a uma vida de
integridade e santidade, conforme as palavras do apóstolo Paulo: “Irmãos, quanto a mim, não
julgo havê-lo alcançado; mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e
avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana
vocação de Deus em Cristo Jesus” – Fp 3:13,14.
3. Morte substitutiva
“Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras...” – 1 Co 15:3. Por causa da morte
substitutiva – também chamada de morte vicária – estou completamente perdoado dos meus
pecados, mesmo os pecados que eu pareço cair com a maior facilidade. Deus não se ira mais
comigo porque derramou toda sua ira em Seu Filho amado: “Aquele que não conheceu pecado,
ele o fez pecado por nós; para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus” – 2 Co 5:21.
4. Ressurreição
“...e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras” – 1 Co 15:4. Por causa
da ressurreição de Cristo (e da justificação que ela proporciona), eu sei agora que o poder do
pecado sobre a minha vida está enfraquecido. Sim, falhei novamente, mas posso ter a coragem
de enfrentar o pecado porque não sou mais escravo dele. Isso substitui o desespero – pela fé –
para declarar guerra ao meu orgulho e egoísmo.
5. Ascensão e Reino
“E, então, virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo
principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto
todos os inimigos debaixo dos pés” – 1 Co 15:24,25. Por causa da ascensão e do Reino, eu sei que
a situação que eu vivo não é meramente acaso. Ele orquestrou tudo isso para que eu me lembre
d’Ele e seja abençoado novamente pelo evangelho. Ele reina sobre a minha vida e intercede por
mim, agora mesmo – Hb 7:25. Não sou escravo do acaso ou da sorte. Ele é meu Soberano e Rei e
eu posso descansar em seu plano de amor e me alegrar n’Ele – Salmo 34.
6. Ele voltará
“Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram” – Ap 1:7. E, por
causa da sua promessa de retorno, eu sei que toda a dúvida, a injustiça e as lutas um dia
chegarão ao fim – “E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não
haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram” – Ap 21:4. Aleluia! Esta
vida que agora vivo não é tudo o que existe. Há as boas notícias do evangelho. Eu posso
compartilhar com as pessoas que Deus colocou ao meu redor como Jesus se revelou a mim,
perdoou o meu passado, me dá vida vitoriosa no presente – e uma viva esperança para o futuro!
Conclusão
“O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê”. O evangelho de Cristo
é oferecido agora a todas as pessoas. Você já crê? Quer fazer agora a sua decisão? É simples:
basta confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador – Rm 10:9. Isto transformará a sua vida!
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