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EBD – Escola Bíblica Dominical 

Texto base: 1 Coríntios 15.-1-19 

Palavras chave: Evangelho, influência, poder 

Objetivo: Apresentar a influência do evangelho em todas as coisas. 

 

Para entender a passagem 

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:___________________________________________________________________ 

Já vimos que o evangelho não corresponde a tudo, e isso significa que ele deve ser 

visto como o anúncio de uma notícia, distinto de seus resultados e implicações. Também 

vimos que o Evangelho não é simplista, há uma complexidade no Evangelho que é 

irredutível, pois sua natureza dinâmica exige ação ativa no mundo. Sendo assim, o 

Evangelho é uma notícia e notícias devem ser anunciadas – somos encarregados por 

sermos testemunhas deste anúncio (cf. Atos 1.8)! Contudo, embora o Evangelho seja um 

conjunto de verdades a ser compreendidas e cridas, não pode permanecer apenas como 

um conjunto de crenças quando verdadeiramente crido e compreendido. Portanto, a 

lição de hoje visará evidenciar a influência indispensável que o evangelho tem sobre todas 

as coisas. 

I. O ALCANCE DO EVANGELHO__________________________________________________________ 

Concordamos com Lesslie Newbigin quando diz que “A narrativa cristã oferece um 

conjunto extraordinário de lentes; não sendo algo para o qual olhamos, mas através do 

qual olhamos”. Paulo diz o mesmo em Romanos 12.1, após expor a doutrina da justificação, 

afirma: “Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso 

corpo como sacrifício vivo...”. A Bíblia ensina que diante de quase tudo que nos diz respeito, 

o evangelho estabelece um caminho completo de vida e influência. O evangelho alcança 

todos os aspectos de nossa vida porque é o poder que nos dá uma nova vida (Rm 1.16,17; 

Cl 1,5,6; 1 Pedro 1,23-25). 

D.A Carson, sintetiza bem essa ideia. Em seu artigo “O Evangelho de Jesus Cristo” (1 

Coríntios 15.1-19), o teólogo analisa as diretrizes éticas de 1 Coríntios e chega à seguinte 

conclusão: 

“[Este] livro [...] mostra repetidamente que o evangelho age, de forma correta, na 

transformação colossal de atitudes, padrões morais, relacionamentos e interações culturais 

[...] 

Assim como Paulo achou necessário insistir na ação do evangelho em todas as áreas 

da vida dos coríntios, temos de fazê-lo hoje [...] 

TEMA: O EVANGELHO PARA VIDA REAL 

LIÇÃO: O EVANGELHO INFLUENCIA VÁRIAS COISAS 
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Não é preciso muito esforço para refletirmos seriamente no fato de que o evangelho 

também precisa transformar as práticas empresariais e as prioridades comerciais dos 

cristãos, mudar as prioridades de rapazes mergulhados em um narcisismo inseguro, mas 

inveterado, desfazer a angústia solitária e, muitas vezes, o prazer cheio de culpa de jovens 

solteiros que buscam se satisfazer sem nunca encontrar a felicidade, eliminar o desespero 

cansado dos que vivem à margem da vida, e muito mais. E isso tem de ser feito não pela 

tentativa de abstrair princípios sociais do evangelho, menos ainda pela concentração 

infindável no periférico, mas precisamente pela pregação, pelo ensino e por viver em 

nossas igrejas o glorioso evangelho de nosso bendito Redentor.” 

II. A RIQUEZA DO EVANGELHO____________________________________________________________ 

Vimos que o evangelho como notícia deve apresentar aspectos-chave da obra de 

Cristo na cruz. J. I. Packer é muito feliz quando diz que o resumo do Evangelho poderia se 

dá em três palavras: Cristo salva pecadores!  

Sem sombras de dúvidas, Cristo é a personagem principal da história da redenção. 

Tudo é sobre Ele e tudo é para Ele.  Essa notícia, que é boa notícia, tem o próprio Deus 

como autor e personagem principal! Temos que em Gênesis 3.15, Cristo é anunciado e em 

seguida toda a história se dá por meio de sombras que expectam o grande anseio pelo 

Messias. O autor aos Hebreus nos dá um resumo dessa história (cf. Hb 1.1). Esse pequeno 

trecho nos diz que Deus tem uma notícia e Ele não se cala!  

Poderíamos esboçar a história do evangelho em três pontos que se seguem: 

1. O Filho de Deus esvaziou-se e veio ao mundo em Jesus Cristo, tornando-se servo; 

2. Ele morreu na cruz como sacrifício substitutivo; 

3 Ele ressurgiu do túmulo como as primícias ou primeiros frutos de um mundo 

inteiramente renovado. 

Nosso próximo tópico buscará desenvolver cada uma dessas três verdades e assim 

apresentar as infindáveis implicações do Evangelho.  

III. O EVANGELHO INFUENCIA TODAS AS COISAS 

a) A ENCARNAÇÃO E O ASPECTO “DE CIMA PARA BAIXO” DO EVANGELHO  

Visto que Jesus foi o Rei que se tornou servo, temos uma inversão de valores em sua 

administração do reino (Lc 6.20-26). No reino de Jesus, os pobres, os sofridos e os 

perseguidos estão contrapondo com os ricos, reconhecidos e satisfeitos. Os primeiros serão 

os últimos (Mt 19.30). Por que seria assim?  

Essa inversão é uma forma de imitar o modelo redentor de Cristo (Filipenses 2: 1-11). 

Embora Jesus fosse rico, ele se tornou pobre. Embora ele seja um rei, serviu. Embora seja o 

mais importante, ele se torna o servo de todos. Jesus triunfou  sobre o  pecado por seu  

poder,  mas também pelo serviço  sacrificial. Ele venceu, ao perder tudo. Isso é 

completamente contrário à forma de pensar do mundo que valoriza poder, 

reconhecimento, riqueza e status. Então, o evangelho criou um novo tipo de comunidade 

para servir as pessoas cujo estilo de vida é totalmente diferente. Vantagens raciais e sociais, 

acúmulo de dinheiro e poder às custas de outros, desejo de ser reconhecido e popularizado 

- todos esses são sinais de vida mundial. Eles representam o oposto do pensamento do 
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evangelho. Algumas pessoas podem ter medo dessa ideia. “Será que a encarnação foi um 

evento totalmente único e impossível de ser imitado?” 

A resposta é sim e não. Sim, porque o Filho de Deus assumiu nossa humanidade para 

si mesmo em Jesus de Nazaré, uma vez por todas e sem necessidade de repetição. Não, 

porque todos nós somos chamados a seguir o exemplo de sua humildade.  

b) A MORTE RECONCILIATÓRIA E O ASPECTO “DE DENTRO PARA FORA” DO 

EVANGELHO 

Os fariseus normalmente ressaltam os aspectos externos da aliança — marcos 

delimitadores da aliança como o lavar de mãos, a circuncisão, a Torá e outros — e não  um 

coração  regenerado  (Lc 11.39-41; Mc 7. 1-23). No  entanto,  O Reino de Deus “não  consiste 

em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo” (Rm 14.17). Por que seria 

assim?  

Jesus tomou nosso lugar na cruz e conquistou-nos a salvação, a qual recebemos de 

graça,  como  um presente.  A religiosidade tradicional ensina que, se realizarmos boas 

obras e seguirmos os padrões morais com nosso comportamento  exterior,  Deus entrará em 

nosso  coração,  nos abençoará e salvará.  Ou seja,  se eu  for obediente,  Deus me amará 

e me aceitará. Mas o evangelho é o oposto disso: se creio de coração que Deus me 

aceitou e me ama livremente, pela graça, então posso começar a obedecer em 

decorrência da alegria e da gratidão  interior.  A religião  é de fora para dentro, mas o 

evangelho é de dentro para fora.  Somos justificados unicamente pela graça,  não  pelas 

obras;  Somos colocados em posição de justos aos olhos de Deus por causa da obra de 

Cristo. Quando entendemos isso no nosso interior,  nosso  relacionamento  com Deus, com 

nós mesmos e com os semelhantes é totalmente revolucionado no nosso ser exterior. 

Há algo indispensável de se entender a respeito do verdadeiro Evangelho. Nossos 

méritos adulteram a pureza dele (Efésios 2. 1-9). Quando o assunto é a salvação, nosso 

estado natural de depravação nos impossibilita de escolhermos o bem, de forma que a 

salvação é exclusivamente por meio da soberania de Deus. Contudo, em Tiago 2. 14-18, 

temos que a fé verdadeira produz obras dignas do Evangelho, frutos visíveis! A salvação 

operada em nós nos impele a operar boas obras. E esta é a influência “de dentro para fora” 

do Evangelho.   

c) A RESSUREIÇÃO E O ASPECTO “DE FRENTE PARA TRÁS” DO EVANGELHO  

Jesus  é  ressurreto,  mas  nós  não.  Ele  inaugurou o reino de Deus, mas o reino não 

está totalmente  presente.  A  vinda  do  Rei  messiânico acontece  em  dois  estágios.  Na  

primeira  vinda,  ele  nos  salvou  do  castigo  do pecado  e  nos  deu  a  presença  do  

Espírito Santo,  a  garantia  do  tempo  vindouro  (2Co 1.21,22; Ef 1.13,14). No fim dos tempos, 

ele virá completar  o  que  iniciou  na  primeira vinda,  salvando-nos  do  domínio  e  da  

própria  presença  do  mal  e  do  pecado.  Trará uma  nova  criação,  um  mundo  físico  

purificado de toda fragmentação.  

Hoje os cristãos vivem à luz dessa realidade futura. A realidade futura molda toda 

nossa realidade presente. Evangelizamos, transmitindo o evangelho às pessoas e 

preparando-as para o dia do julgamento. Também ensinamos os cristãos a integrar fé e 

trabalho para que se tornem transformadores da cultura, trabalhando para o 

desenvolvimento humano – o bem comum. O aspecto "já, mas ainda não” do reino nos 
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afasta, de um lado, das visões utópicas e triunfalistas de domínio cultural e, de outro lado, 

do pessimismo ou do distanciamento com relação à sociedade.  

Como um todo, essa influência do evangelho nos concede movimento. Por  causa 

do aspecto de cima para baixo, do reino/encarnação, a igreja conferirá grande realce à  

comunidade,  aos pequenos grupos, à doação e compartilhamento  de  recursos  como  

nunca  se viu, às disciplinas espirituais, à reconciliação racial e à vivência com o pobre. Por 

causa do aspecto de dentro para fora, do reino/reconciliação, a igreja valorizará tanto a 

devoção pessoal quanto a sua vida pública. Por causa do aspecto de frente para trás, do 

reino/restauração, a igreja conferirá grande realce ao bem-estar da  cidade,  ao  

envolvimento  nos  bairros  e com toda a cidade, ao engajamento cultural e a formação 

de pessoas para trabalhar em profissões  “seculares”  com  uma  cosmovisão cristã. 

Pouquíssimas igrejas, denominações ou movimentos integram todos esses ministérios e 

ênfases. Cremos, porém, que uma visão abrangente do evangelho bíblico – uma visão que 

abrace os aspectos de dentro para fora, de cima para baixo e de frente par atrás do 

evangelho – centralizará a igreja na Palavra.  

IV. O EVANGELHO MUDA TODAS AS COISAS_______________________________________________ 

Timothy Keller tem uma definição lúdica a respeito da influência do Evangelho. Ele 

nos diz que “O Evangelho não é apenas o á-bê-cê, mas o á-a-zê da vida cristã”. Com isso 

ele quer evidenciar que é impossível achar que o evangelho salva os não-cristãos e depois 

os cristãos amadurecem pelo árduo esforço próprio. É mais exato dizer que somos salvos 

por crer no evangelho, esse crer por meio da fé, essa fé que é dom de Deus; e então, somos 

transformados pelo poder do Evangelho em cada aspecto da nossa mente, do nosso 

coração e da nossa vida (cf. Rm 12. 1,2; Fp 1.6; 3. 13,14). 

No entanto, existem dois erros que buscam roubar o verdadeiro evangelho de nós. 

Por um lado, o moralismo/religiosidade/legalismo destaca a verdade sem graça, 

apontando que devemos obedecer à verdade para ser salvo. Por outro lado, o 

relativismo/irreligião/liberalismo enfatiza a graça sem verdade, apontando que Deus (se ele 

existe) aceita a todos nós e cada um de nós escolhe sua própria verdade. Contrariando 

esses dois pontos de vista, devemos notar que o evangelho é uma mensagem de graça e 

verdade, e que Jesus é cheio de graça e verdade (João 1:14). Keller novamente disse 

assertivamente que: "A 'verdade' sem graça não é verdadeira, e a 'graça' sem verdade 

não é a verdadeira graça." Quando esses dois extremos, do moralismo e do relativismo, 

ocorrerem, o poder do evangelho enfraquecerá. Portanto, devemos descartar esses dois 

extremos perigosos e compreender a centralidade bíblica do evangelho 

V. APLICAÇÃO - EXTRAÍDO DO LIVRO “IGREJA CENTRADA” – (KELLER, 2014)__________________ 

1. Desânimo e depressão: Quando alguém está deprimido, o moralista afirma: “Você 

está desobedecendo  às regras.  Arrependa-se”. Por sua vez,  o  relativista aconselha: “Você 

só  precisa se amar e se aceitar”. Na ausência do  evangelho, o moralista trabalhará no  

comportamento, e o relativista, nas emoções — e apenas as superficialidades serão  

tratadas, e não o coração. Partindo do pressuposto de que a depressão não tenha 

fundamento fisiológico, o evangelho faz com que examinemos a nós mesmos e cheguemos 

a esta conclusão: “Algo em minha vida se tornou  mais importante do  que Deus: um pseudo 

salvador, uma forma de justiça pelas obras”. O evangelho nos leva a abraçar o  

arrependimento, e não a simplesmente evitar as superficialidades. 
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2. Amor e relacionamentos: Geralmente, o moralismo transforma os relacionamentos 

em jogo de culpas. Isso acontece quando o moralista fica traumatizado por críticas severas 

e reage preservando uma autoimagem de pessoa boa ao culpar os outros. O moralismo  

também pode levar as pessoas a buscar amor como forma de ganhar a salvação; ao  

receberem amor, elas se convencem de que são  valiosas. Isso,  por sua vez, quase sempre 

cria uma codependência: “você precisa  se salvar salvando  os outros”. Por outro lado,  o  

excesso de relativismo  reduz o  amor a  uma  parceria negociada  de benefícios mútuos.  

Você se relaciona  enquanto não lhe custar nada. Sem o evangelho, a decisão é usar os 

outros de modo egoísta ou deixar-se usar pelos outros de modo  egoísta. O evangelho  não 

nos induz a nenhuma dessas duas posturas. De maneira abnegada, sacrificamo-nos e nos 

comprometemos, mas não por necessidade de convencer a nós mesmos ou  aos outros de 

que somos aceitáveis. Podemos amar alguém o suficiente para confrontar essa pessoa,  

mas continuamos ao  seu lado mesmo quando isso não nos beneficia. 

3. Sexualidade: O moralista tende a ver o sexo como algo sujo ou pelo menos como 

um impulso perigoso que leva constantemente ao pecado. O relativista/pragmático  

enxerga o  sexo  simplesmente como  um apetite biológico e físico. O evangelho nos mostra 

que a sexualidade deve refletir a auto-entrega de Cristo. Ele se entregou completamente, 

sem impor condições.  Por consequência,  não devemos procurar intimidade se,  ao  mesmo 

tempo, retivermos o restante da nossa vida. Se nos entregamos sexualmente, também 

temos de nos dar jurídica, social e pessoalmente. O sexo só deve ser compartilhado no 

relacionamento  do  casamento,  totalmente comprometido e permanente. 

4. Família: O moralismo  pode tornar a pessoa escrava das expectativas dos pais, 

enquanto o relativismo/pragmatismo não vê necessidade de lealdade familiar ou 

cumprimento  de promessas e alianças,  se essas coisas não  satisfizerem as necessidades 

da pessoa. O evangelho nos liberta de tornar a aprovação dos pais uma forma de salvação  

psicológica ao  nos mostrar que Deus é nosso  Pai por excelência.  Se entendermos isso,  

não  seremos dependentes nem hostis demais em relação aos nossos pais. 

5. Autocontrole: Os moralistas nos mandam controlar nossas paixões para não  

sermos castigados. Essa é uma abordagem baseada na decisão. Os relativistas mandam 

que sejamos nós mesmos e descubramos o que é bom para nós. Essa abordagem é 

baseada na emoção. O evangelho  nos diz que a graça inabalável, dom gratuito  de Deus,  

“nos ensina a dizer ‘Não’ às nossas paixões” (Tt 2.12; NIV), se tão somente lhe obedecermos. 

Ele nos apresenta novos desejos e afeições. O evangelho nos conduz a uma abordagem 

da pessoa integral que tem início com a entrada da verdade no coração. 

6. Raça e cultura: A tendência moralista/ conservadora é usar a verdade para 

avaliar a cultura. Achando-se superiores aos outros no impulso da soberba auto-

justificadora, os moralistas idolatram sua cultura como superior. A abordagem 

relativista/liberal é a de relativizar todas as culturas (“Todos podemos ser amigos,  porque 

não  existe verdade.”).  Por um lado,  o  evangelho  nos leva a ser um tanto  críticos de 

todas as culturas, incluindo a nossa própria (pois a verdade é objetiva e real). Mas ele 

também nos leva a reconhecer que não somos moralmente superiores a ninguém, uma vez 

que somos salvos somente pela graça. Nesse caso, o evangelho é o grande nivelador. 

Tanto o pecado quanto a graça destroem qualquer vanglória de todos nós. “Todos 

pecaram” (Rm 3.23,  grifo do  autor) e “não  há justo, nem um sequer” (Rm 3.10,  grifo  do  

autor; cf.  Sl 143.2); portanto, “todo  aquele que nele [Jesus] crê não [...  perece],  mas [...  
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tem] a vida eterna” (Jo 3.16; cf.  Mc 16.16; Jo 3.36; 5-24; 7-38; 11.26).  Pois em Cristo “não  há 

judeu  nem grego,  não  há escravo  nem livre, não  há homem nem mulher” (G1  3.28, ). O 

cristianismo é universal ao receber todo  o  mundo, mas também é individual ao confessar 

que Jesus é Senhor e a cultura e a etnia (ou qualquer outra identidade) não o são. Os 

cristãos que descansam no  evangelho  exibirão  convicção  moral e compaixão com 

flexibilidade.  

7. Testemunho: O moralista defende o proselitismo,  porque “estamos certos,  e eles 

estão  errados”. Essa abordagem é quase sempre ofensiva. A perspectiva relativista/ 

pragmática nega toda a legitimidade do evangelismo.  Mas o  evangelho  produz em nós 

uma constelação de qualidades. A generosidade e o amor — não a culpa — nos com 

pelem a anunciar o  evangelho. Livramo-nos do medo de ser ridicularizados ou  magoa 

dos pelos outros, uma vez que, pela graça, já recebemos o  favor de Deus.  Nossa maneira 

de tratar os semelhantes reflete humildade, porque sabemos que fomos salvos somente 

pela graça, não por causa de conhecimentos superiores ou de nosso caráter. Somos 

esperançosos em relação a todos, até mesmo os “casos mais difíceis”, pois fomos salvos 

somente pela graça, não porque tínhamos tudo para ser cristãos. Somos corteses e 

cuidadosos com as pessoas. Não  temos de pressioná-las nem coagi-las, pois é somente a 

graça de Deus que abre os corações,  não nossa eloquência ou  persistência e nem mesmo  

a receptividade deles (Êx  4.10-12). Juntas, essas qualidades desenvolvem não apenas um 

cidadão excelente em uma sociedade multicultural, mas também um evangelista 

cativante. 

8. Autoridade humana: Os moralistas são propensos a obedecer às autoridades 

humanas (família,  tribo,  governo  e hábitos culturais) com ansiedade excessiva,  porque se 

apoiam muito  em sua autoimagem de  pessoas  íntegras. Os  relativistas/pragmáticos  ou   

obedecem demais às autoridades humanas (pois não têm autoridade maior pela qual 

julgar sua cultura), ou obedecem  de  menos (pois  talvez  só  obedeçam quando  não  há  

outro  jeito).  Isso  resulta  ou em autoritarismo ou em desrespeito à autoridade  devidamente  

estabelecida. O evangelho oferece um padrão pelo qual podemos nos opor  à  autoridade 

humana (se ela contradiz a Bíblia), bem como um incentivo para obedecermos de 

coração às autoridades civis, mesmo  que tenhamos a chance de desobedecer. Confessar 

que Jesus era Senhor significava também confessar que César não era. Embora 

ultimamente tenham surgido  estudos discutindo  o  teor “contraimperial” de vários textos 

da Bíblia,  é importante frisar que ela se importa tanto em fazer oposição às autoridades 

governamentais ou ao “império" como tal quanto em prescrever uma reorganização  

adequada do poder. Não que Jesus tenha usurpado o trono de César, mas,  ao  permitirmos 

que César ultrapasse seus limites, ele está usurpando o trono de Cristo e levando o povo à 

idolatria. 

9. Culpa e autoimagem: Quando alguém diz “Não  consigo  me perdoar”,  isso  revela 

que algum padrão, condição  ou  pessoa é mais central à identidade dessa pessoa do que 

a graça de Deus. Deus é o único Deus que perdoa — nenhum outro “deus" o fará. Se 

alguém não  consegue se perdoar, é porque fracassou  para com o seu verdadeiro deus 

—  ou  seja, qualquer coisa que sirva como sua justiça verdadeira —  que está mantendo  

esse alguém cativo. O falso deus dos moralistas geralmente é um deus criado por sua 

imaginação, um deus santo e exigente, mas não bondoso. O falso deus do 

relativista/pragmático  geralmente é alguma realização ou relacionamento.  
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Isso é ilustrado na cena do filme A Missão, em que Rodrigo Mendoza, o antes 

mercenário  traficante de escravos,  interpretado por Robert de Niro,  se converte à igreja 

e, em sinal de penitência,  arrasta sua arma dura e suas armas até penhascos íngremes. 

No fim, porém, ele pega a armadura e as armas para lutar contra os colonialistas e morre 

nas mãos deles. Ao retomar suas armas, Mendoza revela que nunca abandonou de 

verdade suas inclinações mercenárias,  assim como  sua penitência revelou que,  desde o  

início, ele nunca entendeu a mensagem do perdão. O evangelho traz descanso e 

segurança à nossa consciência. Porque Jesus derramou seu sangue como “resgate” por 

nosso pecado (Mc 10.45). Nossa reconciliação com Deus não ê uma questão de 

cumprirmos a lei para ser salvos, nem de censurarmos quando deixamos de cumpri-la. Ela 

é o “dom gratuito” de Deus (Rm 6.23). Sem o  evangelho,  nossa autoimagem baseia-se em 

vivermos de acordo  com alguns padrões —  sejam nossos ou  impostos por alguém.  Se 

vivermos conforme esses padrões,  seremos confiantes,  mas não humildes; se não  vivermos 

de acordo  com eles, seremos humildes, mas não confiantes. Somente no evangelho  

conseguimos ser extremamente ousados c totalmente sensíveis e humildes, pois somos simul 

Justus et peccator, tanto perfeitos quanto pecadores! 

10. Alegria e humor: O moralismo corrói nossa alegria verdadeira e nosso  humor, 

porque o  sistema legalista nos obriga a levarmos a nós mesmos (nossa imagem, nossa 

aparência, nossa reputação) muito a sério. Por outro lado o relativismo/pragmatismo se 

inclina ao pessimismo, à medida que a vida passa, em consequência da inevitável 

descrença que vem da falta de esperança em relação ao mundo (“No fim, o  mal triunfará 

porque não há julgamento nem justiça divina"). Se somos salvos unicamente pela graça,  

essa salvação é uma fonte contínua de alegria maravilhosa. Nada em nossa vida é banal 

ou prosaico. É um milagre sermos cristãos, e o evangelho, que nos dá uma humildade 

corajosa,  deve nos dar um senso  profundo de alegria e humor. Não temos de nos levar 

tão a sério, e estamos repletos de esperança em relação ao mundo. 

11. Atitudes em relação à classe social: Ao observar os pobres, os moralistas 

normalmente acham que a má situação  deles é resultado  da falta de responsabilidade 

pessoal. Assim, desdenham dos pobres por serem uns fracassados. Os relativistas 

normalmente minimizam o papel da responsabilidade pessoal e veem o pobre como 

vítimas impotentes que necessitam ser resgatadas por entendidos. Os pobres, em si, ou se 

acham fracassados, ou culpam furiosamente os outros por seus problemas. No  entanto,  o  

evangelho toma-nos humildes, livres de superioridade moral, porque sabemos que 

estávamos falidos espiritualmente, mas fomos salvos pela generosidade de Cristo. Ele nos 

leva a ser graciosos, a não nos preocuparmos demais que as pessoas recebam o que 

merecem, pois estamos cientes de que nenhum de nós merece a graça de Cristo. Também 

nos dispõe a respeitar os cristãos pobres como irmãos em Cristo, pessoas que têm o que nos 

ensinar.  Somente o  evangelho  pode produzir respeito  humilde e solidariedade para com 

o pobre (veja Sl 140.12: 146.9; Pv 14.31; 21.13; 22.22,23; 29.7). 

Em  Tiago  1.9,10, o cristão  pobre  “deve gloriar-se na sua alta posição", mas o cristão 

rico deve gloriar-se “na sua humilhação, porque  passará  como  a  flor  silvestre".  Tiago está 

aplicando o  evangelho à percepção de classe de seus ouvintes. Todo aquele que está em 

Cristo é, ao mesmo tempo, um pecador que merece a morte e um filho adotivo de Deus, 

totalmente aceito e amado. Mas Tiago afirma que o crente rico se beneficiará 

espiritualmente ao considerar sua situação de pecador diante de Deus, uma vez que 
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recebe muita atenção da sociedade. Já o cristão pobre se beneficiará espiritualmente ao 

considerar sua alta posição espiritual, uma vez que não recebe nada da sociedade a não 

ser desprezo. Em um lance notável e semelhante. Paulo  diz a Filemom,  um cristão  dono  

de escravos,  que Onésimo,  seu  escravo,  deve ser tratado  como  “irmão  amado” (v.  16). 

Portanto,  afirma Paulo,  Filemom deve receber e tratar seu  escravo  como  se recebesse a 

mim mesmo (v. 17). Ao ensinar que os cristãos que compreendem o evangelho devem ter 

uma forma radicalmente diferente de entender e exercer o  poder,  Paulo  mina 

gravemente a própria instituição  da escravidão. Quando  o  dono  e o  escravo  

reconhecem um ao outro como pecadores salvos pela graça e irmãos amados, “a 

escravidão é abolida mesmo que sua capa institucional permaneça”. O evangelho 

“esvaziou (a escravidão) de seu conteúdo interior.  

VI. CONCLUSÃO________________________________________________________________________ 

A falta de equilíbrio em nosso tempo tem potencial de nos levar a um afastamento 

do verdadeiro evangelho. Os padrões mórbidos, doentios e pecaminosos na igreja, nossa 

vida pública e em nossa vida privada são basicamente devido à falha em analisar o 

profundo significado do evangelho. A compreensão verdadeira do evangelho é capaz de 

mudar o nosso coração e a maneira como tratamos tudo na vida. Quando o evangelho é 

exposto e totalmente evidenciado nas igrejas, essa igreja parecerá única. As pessoas 

encontrarão um equilíbrio atraente e estimulante entre a crença moral e a compaixão. 

D. A. Carson afirma o seguinte: 

“O evangelho  é normalmente apresentado não  apenas como  verdade que 

devemos aceitar e na qual crer, mas como o verdadeiro poder de Deus para a 

transformação (veja 1Co 2; 1Ts 2.4; Rm 1.16,17). Uma das coisas mais urgentes hoje é o 

estudo cuidadoso de como o evangelho, bíblica e ricamente entendido, deve moldar tudo 

o que fazemos na igreja, todas as nossas éticas, todas as nossas prioridades.” 

Mas como isso acontece? Como é na prática uma igreja centrada no evangelho? 

Como uma igreja ou grupo de igreja pode se transformar em um grupo de fé centrado no 

evangelho? Primeiro, uma redenção revolucionária do evangelho deve ser realizada - a 

vida da igreja e o reavivamento no coração das pessoas. Chamamos isso de renovação 

pelo evangelho. 

 


