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O caminho de volta 

Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou 

disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. 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. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao 

fim é pela fé, como está escrito: "O justo viverá pela fé". (Romanos 1.14-17). 

 



 
 

ESTUDO 
Todo evangelho de Jesus é sustentado nele mesmo. Se uma pregação não fala da palavra               
de Deus e usa o texto como pretexto, está baseada numa experiência pessoal e tem como foco                 
o próprio homem, esse evangelho não é o de Jesus. (Pergunta 1). 

O Evangelho de Jesus nos apresenta Jesus como o Filho de Deus. Jesus foi gerado no                
ventre de Maria, fruto de milagre, gerado pelo Espírito Santo. O Evangelho não é uma religião                
qualquer. Ele é o Filho do Deus vivo! 

O “evangelho” que envergonha é um “evangelho” que Jesus não é o centro, é um               
“evangelho” de pessoas que não são salvas, não foram libertas por Cristo e ainda estão               
perdidas em seus pecados.Estão tentando perdoar seus pecados através de um           
comportamento “moralmente” aceito. (Pergunta 2).  

O Evangelho de Jesus é aquele que coloca Cristo no centro. Os homens começaram a               
amar mais a criação do que o Criador. O homem passou a ser amante de si mesmo. Jesus                  
precisa ser o objeto da sua adoração, merece ser amado, precisa ser nosso senhor e salvador.                
O homem por si só não pode se justificar. O Evangelho de Jesus aponta para a Cruz de                  
Cristo. A essência do Evangelho é o próprio Cristo! (Pergunta 3).  

Não existe cristianismo sem arrependimento: antes de Jesus pisar nessa terra, Deus havia             
enviado João Batista para preparar o caminho do Senhor. A mensagem pregada é uma              
mensagem de arrependimento. Todo evangelho sem arrependimento, sem o reconhecimento          
da necessidade de um Salvador, não é um evangelho de Jesus. (Pergunta 4).  

O Evangelho de Cristo estabelece o Reino de Deus aqui na terra, assim como sua cultura,                
linguagem, princípios e o poder de Deus. O poder que foi dado a Jesus para vencer as                 
tentações foi por meio da palavra, tudo o que Jesus fez foi baseado na palavra de Deus. A                  
palavra é manifestação do poder de Deus. Praticar a palavra é ver o poder de Deus em ação.                  
(Pergunta 5).  

PERGUNTAS 

1. O que é o Evangelho? 

2. Como é possível alguém envergonhar o Evangelho? 

3. De que maneira podemos tirar Jesus do centro das nossas vidas? 

4. Por que o arrependimento deve ser um processo contínuo? 

5. De que maneira negligenciar a meditação e a prática da palavra tem a ver com               
envergonhar o Evangelho? 

6. Qual evangelho estamos vivendo? 

 



 
 

BETHEL NEWS 
Masterclass - Segunda-feira às 20 horas. 
Tadel Online - Terça-feira às 19 h e 30 m 
Células Online (Quarta, Quinta e Sábado). 
Culto de Celebração Online - Domingo às 18h. 
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m. 
Juventude Hope - Sábado às 19 h. 

 


