LIÇÃO #08/2022
O PODER DO EVANGELHO
O Antigo Testamento já tinha sinais que anunciavam o poder do sacrifício de Jesus. O derramar
do sangue de um animal inocente no Éden, para que Deus pudesse fazer vestes que cobririam o
pecado e a vergonha de Adão e Eva; o sangue no umbral das portas dos hebreus no Egito; o
cordão vermelho na janela da casa de Raabe; a serpente na cruz, em meio ao deserto, curando as
chagas do povo hebreu; são anúncios proféticos. Gênesis 3:21 | Êxodo 12:22 | Josué 2:21 |
Números 21:9
Como está sua casa? Você “passa o sangue”? Você é salvo mesmo? Vive sem dívidas e legalidades
para com o Maligno ou ainda está preso a grilhões emocionais, materiais e espirituais das trevas?
É importantíssimo, vital, responder essa pergunta diante de Deus. O que você pode testemunhar
para as pessoas ao seu redor acerca desse ensino bíblico e das suas experiências no Reino?
A Célula é uma das instâncias de relacionamento onde precisamos compartilhar tudo isso.
Assim como o sangue de Jesus, o Evangelho também é uma providência soberana do Céu.
ευαγγελιον euaggelion – “Evangelho significa boas novas, as boas notícias do Reino de Deus.
Esse termo inclui a pregação de (sobre) Jesus Cristo que, tendo sofrido a morte na cruz para obter a salvação
eterna para os homens, restaurado à vida e exaltado à direita de Deus no céu, voltará em majestade para
consumar o Reino de Deus...” (Dicionário Strong´s). Atos 10:36 | Atos 20:24
“TUDO QUE FOI CRIADO PELA PALAVRA É AFETADO PELA PALAVRA.”
O mundo e tudo que existe no universo se move pela palavra. Realizamos o que pensamos e
queremos por intermédio da linguagem. A linguagem envolve a emissão de palavras; sejam elas
escritas, faladas ou representadas com sinais e símbolos. Por isso a imprensa, a mídia, as notícias
em todo o mundo, é poder incontestável. Tendências, comércio, moda, educação, governos...
tudo é afetado por notícias, pela palavra; infinitamente mais pelo Evangelho! João 1: 1 a 14
Jesus, a Palavra, é a justiça, é a intervenção divina na dimensão do tempo e espaço, onde o homem
vive lutando para vencer o pecado e a condenação. Quando Deus decidiu intervir no mundo, usou
a Palavra, o Verbo. Ela existe exatamente para que tenhamos vida, e vida em abundância. A missão
da Igreja é a proclamação dessa Palavra, do Evangelho, as boas novas do Reino. Por isso o Espírito
Santo vem, nos enche de poder, e nos torna testemunhas. Aí você entende por que o Maligno
trabalha para intimidar, oprimir, impedir as pessoas de anunciarem a verdade. Se não
proclamarmos o Evangelho, outras notícias nos dominarão. Romanos 1:18 | Efésios 1:13 |
Efésios 6:17 | Colossenses 3:16 | João 15:3
Você é tímido, tem dificuldades de falar do Evangelho ou foi transformado por ele, encheu-se do
Espírito Santo e se tornou uma testemunha viva? Atos 1:8 | II Timóteo 4:1 a 5 | Efésios 6:19
Quais são as notícias do Evangelho, as boas novas do Reino de Deus que você tem recebido
através da igreja local? Quais são os frutos do Evangelho na sua vida e família? Você testemunha,
pode enumerá-los e publicar, ou ainda é tímido? II Timóteo 1:8 a 14
Hebreus 4:12
Porque a palavra de Deus - Evangelho, notícias, proclamações, decretos, texto
sagrado, versículos, testemunho... - é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer
espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas,
e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.
Se você é um cristão de verdade, mostre isso anunciando o Evangelho aos outros. Se você tem
algum tipo de constrangimento, confesse, peça ajuda, aprenda a testemunhar, encha-te do
Espírito Santo e nunca mais deixe as oportunidades passarem enquanto você fica calado.
Leiam juntos Romanos 10:13-15
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