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10/1/2021 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

Texto base: Romanos 1.16 

Palavras chave: Evangelho, movimento, mensagem. 

Objetivo: Apresentar o evangelho como uma mensagem de natureza dinâmica. 

 

Para entender a passagem 

Porque, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa 

obrigação; e ai de mim, se não anunciar o evangelho! 

1 Coríntios 9:16 

INTRODUÇÃO:___________________________________________________________________ 

Anteriormente, em nossa primeira lição, destacamos que o evangelho não 

corresponde a tudo. Antes, o Evangelho é algo definido como: uma boa notícia 

que relata aquilo que foi feito por nós e que erámos incapazes de fazer; é a 

mensagem sobre como fomos resgatado de um perigo. Em resumo, o Evangelho é 

uma grande narrativa, uma história dividida em quatro Atos ou capítulos: CRIAÇÃO, 

QUEDA, REDENÇÃO e CONSUMAÇÃO.  Portanto, diante desse quadro que constitui 

a espinha dorsal do evangelho temos, nesta segunda lição, o desafio de mostrar 

que o Evangelho não é algo simples.  

I. O EVANGELHO É SIMPLES, MAS NÃO É..._________________________________________ 

Quando falamos que o Evangelho não é algo simples não estamos dizendo 

que ele não possa ser apresentado de forma simples ou que sua mensagem seja 

incompressível e deva ser apresentada exclusivamente por alguns crentes “mais 

especiais”. O Evangelho é uma mensagem de natureza clara e atual, mas não é 

simplista. Em resumo, o queremos dizer é que há uma complexidade no Evangelho 

que não pode ser simplificada, e ela encontra-se no seu eixo prático, pois o 

Evangelho genuinamente bíblico é uma mensagem de natureza dinâmica. 

Entenda como eixo prático a realidade de que o Evangelho, como notícia, deve 

ser anunciado por todos os verdadeiros discípulos de Jesus (Mateus 28. 16-20, Atos 
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1.8). O Evangelho exige ação, uma atitude real em face de sua natureza 

anunciativa.   

Ao terminar o sermão da montanha os discípulos deveriam estar se 

perguntando: “como reagir diante de todas essas verdades que foram ditas?” 

Provavelmente, esta é a razão pela qual Jesus profere a “parábola dos dois 

construtores”. Vejamos Mateus 7. 24-27, leia essa parábola com a pergunta em 

mente:  “como reagir diante da verdade do Evangelho?”. Perceba que os dois 

construtores são ouvintes, os dois tem instrução, os dois possuem uma informação, 

mas a grande diferença entre ambos é a prática. O Evangelho em sua integridade 

nos convoca a sermos porta-vozes, proclamadores, anunciantes!  

Diante desse fato, somos aspirados para ir em direção a uma atitude mais 

ativa em face ao Evangelho. O Evangelho desde seu embrião tem natureza 

dinâmica (mobilidade), atitude ativa. No protoevangelho (Gn. 3.15) a ação provém 

de Deus: “porei inimizade [...]”; “esta lhe ferirá a cabeça [...]”. Abraão foi alcançado 

pelo Evangelho (cf. Gl 3.8) este Evangelho que para ele foi desafiador em razão de 

sua mobilidade: “sai da tua terra [...] e vai [...]” (cf. Gn 12. 1-4). O anúncio do 

Evangelho é uma doce obrigação da qual todo verdadeiro cristão deve sentir-se 

encarregado (cf. 1 Co 9.16). A compreensão da narrativa determina nossa missão 

e define a razão de estarmos aqui, no mundo. Quanto a mensagem do Evangelho 

tem nos deslocado de nossa comodidade? Quanto de nossa vida é dedicado a 

este anúncio! Podemos concluir este primeiro ponto com as palavras de D. A. 

Carson: “Visto que o evangelho é notícia, boa notícia [...], deve ser anunciando; é 

isso que se faz com notícias [...] ele é uma notícia, e, portanto, deve ser 

publicamente anunciado”.  

 II. PREPARANDO-SE PARA PROCLAMAR___________________________________________ 

Em virtude dessa natureza dinâmica, muitos cristãos se omitem e alegam não 

proclamar as boas-notícias devido a um temor justificado por uma incapacidade. 

Dizem: “eu não sou capaz de anunciar”. Temos que concordar que deva haver um 

preparo para a proclamação, mas a falta de compreensão do Evangelho não irá 

impactar somente o anúncio (ou a falta dele) mais afetará a própria compreensão 

de mundo do crente que não anuncia. Em outras palavras, caso sua incapacidade 

de anunciar se deva a uma falta de compreensão não será somente o anúncio 
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prejudicado, mas você mesmo! Portanto, seria equivocado aliviar sua consciência 

dizendo que você não deveria anunciar, porque deve!  

Diante disso, visando estabelecer esse entendimento, somos convocados a 

irmos até a carta de Paulo aos Romanos, esta que é uma exposição bem elaborada 

do Evangelho, quase no estilo ponto por ponto. É curioso perceber que já no 

primeiro versículo da carta, Paulo descreve a si mesmo como “separado para o 

Evangelho de Deus”. Além disso, as conhecidas palavras de Paulo, presentes no 

verso 16, já podem ecoar em nossas cabeças: “não me envergonho do Evangelho, 

porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê: primeiro do 

judeu, depois do grego”. Que estas palavras se façam presentes em nosso viver 

diário!  

III. O EVANGELHO EM ROMANOS 1 A 4 ____________________________________________ 

De fato as novas do Evangelho era o alicerce do ministério de Paulo, e, na 

carta aos Romanos, ele faz uma apresentação minuciosa e clara do mesmo, 

vejamos: 

Paulo escreve acerca da ira de Deus e do pecado do homem (capítulos 1-3); 

Paulo escreve acerca da justificação e da justiça imputada (capítulos 3-5); 

Paulo escreve acerca da santificação e da retidão prática (capítulos 6-8); 

Paulo escreve acerca da eleição da Igreja de Deus (capítulos 9-11); 

Paulo faz aplicações práticas de várias verdades do Evangelho (capítulo 12). 

A Epístola aos Romanos contém uma expressão deliberada e detalhada do 

que Paulo entendia ser as boas-novas. Paulo começa dizendo: “Não me 

envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo 

aquele que crê” (Rm 1.16). Em seguida, Paulo explica as boas-novas sobre Jesus. 

Nos capítulos 1 a 4, vemos que Paulo estruturou sua apresentação do evangelho 

ao redor de verdades essenciais, verdades que se mostram repetidas vezes na 

pregação do Evangelho feita pelo apóstolo. Vejamos o pensamento de Paulo em 

Romanos 1 a 4. 
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Primeiramente, Paulo diz aos seus leitores que eles são responsáveis para com 

Deus. Depois de suas observações introdutórias em Romanos 1.1-7, Paulo começa 

sua apresentação do Evangelho por declarar que “a ira de Deus se revela do céu” 

(v.18). Paulo com essa declaração aponta para o fato de que a humanidade não 

é autônoma. Não criamos a nós mesmos. Foi Deus quem criou o mundo e tudo o 

que nele existe, inclusive nós (cf. Sl 24.1). Visto que Ele nos criou, Deus tem o direito 

de exigir que o adoremos. Veja o que Paulo nos diz no versículo 21: “Porquanto, 

tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram 

graças; antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes 

o coração insensato”. 

Assim, Paulo novamente acusa a raça humana: eles pecaram por não honrar 

e não dar graças a Deus. Como pessoas criadas que pertencem a Deus, temos de 

viver, falar, agir e pensar de um modo que admite e reconhece a autoridade de 

Deus sobre nós. Em segundo, Paulo diz aos seus leitores que o problema deles é que 

se rebelaram contra Deus. Eles – juntamente com todos os demais – não honraram 

a Deus e não lhe deram graças como deveriam. O seu coração insensato 

obscureceu-se, e eles “mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da 

imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis” (Rm 

1.23). Quão absurdo é trocar a glória de um Deus verdadeiro por uma imagem. 

Aliás, a idolatria é a raiz e a essência do pecado, e seus resultados são terríveis.  

Na maior parte dos três capítulos seguintes, Paulo enfatiza esse ponto, 

acusando a humanidade de serem pecadores contra Deus, no capítulo 1, o foco 

de Paulo é os gentios; no capítulo 2, Paulo enfoca vigorosamente os judeus. Paulo 

sabia que a maioria dos judeus, cheios de justiça própria, aplaudiriam as suas 

chicotadas nos gentios. Por isso, em Romanos 2.1, ele muda a direção e aponta sua 

acusação para aqueles que aplaudiram: “Portanto, és indesculpável, ó homem”. 

Assim como os gentios, ele diz, os judeus transgrediram a lei de Deus e estão sob seu 

julgamento. 

Em Romanos 3, Paulo acusou de rebelião contra Deus cada indivíduo que há 

no mundo. “Já temos demonstrado que todos, tanto judeus com gregos, estão 

debaixo do pecado” (v. 9). E sua conclusão solene é esta: quando estivermos 

diante de Deus, o Juiz, toda boca se calará. Ninguém formulará uma defesa. 
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Nenhuma desculpa será apresentada. Todo o mundo – judeus e gentios, cada um 

de nós – será considerado plenamente responsável diante de Deus (v. 19). Gentios, 

Judeus, todos pecaram! (cf. Rm 3.23). 

Você deve estar se perguntando, onde estão as boas-novas? De fato, são 

más notícias. A realidade da nossa rebelião contra o Deus Santo e Justo, que julga 

retamente, não é um pensamento feliz. Contudo, é um pensamento importante, 

porque prepara o caminho para as boas notícias. Se alguém nos diz: “Venho salvar 

você!”, isso não é boa notícia se você não crê realmente que precisa ser salvo. 

Em terceiro, Paulo diz que a solução de Deus para o pecado da humanidade 

é a morte sacrificial e a ressurreição de Jesus Cristo. Tendo apresentado as más 

notícias da triste condição que enfrentamos com pecadores diante de nosso Deus 

justo, Paulo se volta às boas notícias, o evangelho de Jesus Cristo. “Mas agora”, diz 

Paulo, apesar de nosso pecado, “sem lei, se manifestou a justiça de Deus 

testemunha pela lei e pelos profetas”. (v. 21). Em outras palavras, há um meio de os 

seres humanos serem colocados em posição de justos diante de Deus, ao invés de 

injustos; de serem declarados inocentes, ao invés de culpados, de serem 

justificados, ao invés de condenados. E esse meio não é agir de modo correto ou 

viver uma vida mais justa. Ele se manifesta “sem lei”. Daí a afirmativa de Tim Keller 

“O Evangelho não é algo que fazemos, mas aquilo que foi feito por nós”. 

Como isso acontece? Em Romanos 3.24, Paulo nos diz abertamente. Apesar 

de nossa rebelião contra Deus e em face de nossa situação desesperadora, 

podemos ser “justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que 

há em Cristo Jesus”. Por meio da morte sacrificial e da ressurreição de Cristo – por 

causa de seu sangue e sua vida – pecadores podem ser salvos da condenação 

que nossos pecados merecem. No entanto há mais uma pergunta que Paulo 

responde. Como, exatamente, essas boas notícias servem para mim? Como eu sou 

incluído nessa promessa da salvação? Por último, Paulo diz aos seus leitores como 

eles mesmos podem ser incluídos nessa salvação. É sobre isso que ele escreve no 

final de Romanos 3, prosseguindo até ao capítulo 4. 

A salvação que Deus proveu nos alcança “mediante a fé em Jesus Cristo”. 

Para todos “os que crêem” (3.22). Então, como essa salvação se torna boas-novas 

para mim e não somente para outra pessoa? Como chego a ser incluído na 
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salvação? Por meio do crer em Jesus Cristo., por confiar nele, e em ninguém mais, 

para salvar-me. “Ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio”, 

Paulo explica, “a sua fé lhe é atribuída como justiça” (4.5) 

QUATRO PERGUNTAS CRUCIAIS 

Agora tendo examinado o argumento de Paulo em Romanos 1 a 4, podemos 

reconhecer que no âmago de sua proclamação do evangelho estão as respostas 

de quatro perguntas cruciais: 

1. Quem nos fez diante de quem somos responsáveis? 

2. Qual é o nosso problema? Em outras palavras, estamos em dificuldades e por 

quê? 

3. Qual é a solução de Deus para esse problema? O que ele fez para nos salvar 

de tal situação? 

4. Como eu – eu mesmo, aqui e agora – posso ser incluído nessa salvação? O 

que essas boas-novas fazem para mim e não somente para outra pessoa? 

Podemos resumir assim esses quatro pontos principais: Deus, o homem, Cristo e a 

resposta.  

IV. O EVANGELHO ALÉM DE ROMANOS_________________________________________ 

Examinemos agora algumas outras passagens do Novo Testamento, nas quais 

o evangelho de Jesus é apresentado em resumo. Por exemplo, considere as 

palavras de Paulo em 1 Coríntios 15: 

Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes 

e no qual ainda perseverais; por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal 

como vo-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos 

entreguei o  que também recebi: que Cristo morreu  pelos nossos pecados,  segundo  

as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo  as  Escrituras.  

E  apareceu  a  Cefas depois, aos doze (vv. 1-5). Devemos perceber a estrutura 

disposta pelo apóstolo. Paulo não é tão abrangente aqui como o foi em Romanos 

1 a 4, mas os principais contornos estão claros. Nós, seres humanos, estamos com 

problemas, mergulhados em “nossos pecados” e em necessidade de sermos 

“salvos” (como é óbvio, embora implícito, do julgamento do Deus). Mas a salvação 

vem por meio disto: “Cristo morreu pelos nossos pecados... foi sepultado e 
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ressuscitou”. E podemos apropriar-nos de tudo isso por retermos “a palavra tal como 

vo-la preguei”, por crermos verdadeiramente, e não crermos em vão. Vemos, 

então, nessa passagem, as verdades cruciais: Deus, o homem, Cristo, a resposta.  

Mesmo nos sermões registrados no livro de Atos dos Apóstolos, essa estrutura 

central do evangelho é clara. Quando Pedro falou às pessoas no dia de 

Pentecostes o que deviam fazer em resposta à sua proclamação da morte e da 

ressurreição de Jesus, ele disse: “Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado 

em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados” (At 2.38). Outra vez, o 

apelo de Pedro não foi abrangente, o juízo de Deus estava implícito e as verdades 

cruciais estavam presentes no apelo. O problema: vocês precisam de que Deus 

perdoe seus pecados e não os julgue por causa deles. A solução. a morte e a 

ressurreição de Jesus Cristo, sobre as quais Pedro falara amplamente no sermão. A 

resposta necessária: o arrependimento e a fé, evidenciados pelo ato de batismo. 

Em outro sermão de Pedro, essas quatro verdades cruciais estão evidentes outra 

vez: Mas Deus,  assim,  cumpriu  o  que dantes anunciara por boca de todos os 

profetas: que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos 

para serem cancelados os vossos pecados.  At 3.18-19. O problema: vocês precisam 

de que seus pecados sejam cancelados, e não julgados por Deus. A solução: Cristo  

padeceu.  A resposta: arrependam-se e convertam-se a Deus, em fé. Ou considere 

a pregação do evangelho que Pedro fez para Cornélio e sua família:  

E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em 

Jerusalém; ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este 

ressuscitou Deus no terceiro dia... Dele todos os profetas dão testemunho de que, 

por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. At 

10.39-43. Perdão dos pecados. Por meio do nome do Crucificado e Ressuscitado. 

Para todos os que creem. Paulo também pregou esse mesmo evangelho na 

ocasião descrita em Atos 13: 

Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de 

pecados por intermédio deste; por meio dele, todo o que crê é justificado de todas 

as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés (vv. 38-39).  
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Novamente,  a estrutura clara que podemos reconhecer é Deus,  o  homem,  

Cristo,  a resposta.  Vocês precisam de que Deus lhes dê “remissão  de pecados”.  

Isso  acontece por meio  de Jesus e acontece para “todo o que crê”. 

 V. CONCLUSÃO_________________________________________________________________ 

Primeiramente, as más notícias: Deus é nosso juiz, e temos pecado contra Ele. 

Depois, as boas-novas: Em Jesus, Deus coloca-se em nosso lugar, paga a dívida (Mc 

10.45; Jo 12.20-36; 1 Tm 2.6), derrota os poderes do mal (Cl 2.15; 1 Jo 3.8), suporta a 

maldição e a ira divina (Mt 27.45; Gl 3.13; 1 Jo 2.2; 4.10); garante-nos a salvação 

pela graça e não por nossas boas ações (Ef 2.8,9; 2Tm 1.9) e se torna um exemplo 

para nós (1 Tm 1.16; Hb 12.2; 1 Pe 2.21). A redenção por intermédio da substituição 

encontra-se no âmago de toda teóloga dos autores bíblicos, evidenciando-se 

como as boas-novas de salvação!  

VI. APLICAÇÃO__________________________________________________________________ 

1. O Evangelho, devido sua natureza dinâmica, exige movimento. Somos chamados 

a não somente conhecer a notícia, mas anunciá-la.  

2. Não existe boas-notícias sem a compreensão das más notícias. Um Evangelho 

que desconsidera a realidade do pecado se constitui um falso evangelho.  

3. Devemos compreender a narrativa do Evangelho pois ela molda nossa missão e 

a razão de estarmos aqui.  

 

 


