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“Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder,
e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por
amor de vós.” I Tessalonicenses 1:5

0. Introdução

Precisamos entender o nosso tema. Do dicionário temos:
(a) RECONHECER = Identificar (algo ou alguém) que já havia conhecido
antes, avaliando o estado ou situação a fim de assegurar-se de sua
legitimidade.
(b) VERDADEIRO = Aquilo que é Autêntico, não é falso.
(c) EVANGELHO = Doutrina de Cristo.
Portanto, qual será nosso objetivo nestas duas noites?
PROPÓSITO: Identificar a Autêntica Doutrina de Cristo, avaliando nosso estados
pessoal, como crentes e como igreja local, a fim de verificarmos se permanecemos
legitimados por ela.
1. A Questão da Legitimidade

Você já viu alguma nota de R$1,00 falsificada? Ou uma pequena moeda de R$0,10, ou
de R$0,05 falsificada? Por que é muito difícil encontrar pequenos valores falsificados?
A resposta é que só se falsifica aquilo que tem valor. Satanás tem falsificado o que de
mais valioso o homem pode receber, que tesouro nenhum pode superar: O
EVANGELHO DE CRISTO.
A Igreja em Tessalônica (Pequeno comentário)
A igreja de Tessalônica foi fundada pelo Apóstolo Paulo, em sua segunda viagem
missionária em 50 dC (Atos 17:1-9). Ficou ali apenas três semanas. Mas o quê
exatamente Paulo ficou fazendo naquela cidade?
Em Atos 17:2-3 lemos: “Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles; e por três
sábados disputou com eles sobre as Escrituras, Expondo e demonstrando que convinha
que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus, que vos anuncio,
dizia ele, é o Cristo.”
Paulo ficou ali disputando, expondo, demonstrando, anunciando, ou seja pregando a
Palavra de Deus.

1.° Ponto: Você reconhece o verdadeiro evangelho pela forma que você o recebe.

“Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras...”
I Tess 1: 5a

“...recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo.”
I Tess. 1: 6b

“Porque por vós soou a palavra do Senhor...”
I Tess 1:8a

Paulo não estava dizendo que o evangelho não foi em palavras, mas que não foi
SOMENTE em palavras. Paulo está afirmando que o evangelho foi primeiramente EM
PALAVRAS.
“O VERDADEIRO EVANGELHO SÓ PODE SER CONHECIDO ATRAVÉS DA
PALAVRA DE DEUS E VOCÊ O RECEBE PELA PREGAÇÃO.”
PALAVRA: do Grego logos (Logos) significa ato de falar, repetindo os ditos de
Deus, doutrinando através da exposição minuciosa e detalhada de forma inteligível e
racional.
Esta é a maneira que Deus Se deu a conhecer através de tempos e épocas. Senão
vejamos:



CRIAÇÃO: pela Palavra de Deus (Gên. 1:1-31). A frase que mais se repete: “E
disse Deus...”



REVELAÇÃO AOS PATRIARCAS: pela Palavra de Deus (Gen. 12:1)



REVELAÇÃO DA LEI A MOISÉS: pela Palavra de Deus (Êxodo 3:4, 7; 4:2, 11
e 20:1)



REVELAÇÃO AOS PROFETAS: pela Palavra de Deus (Isaías 1:2, 10; 44:1;
45:1; 53:1 – Jeremias 1:1-2 – Ezequiel 1:3)



A Bíblia está repleta da frase: “Assim diz o Senhor...” e também “Veio a mim a
Palavra do Senhor...”.



João 1:1-3 e 14

Quem é a essencial Palavra de Deus? O Filho, Jesus Cristo, a sabedoria e poder pessoais
da plena revelação de Deus, o Pai. Ele é o ministro da criação e governo do Universo,
causa de toda a vida deste planeta, física e moralmente falando. Esta Palavra em Sua
Plena, Suprema e Inigualável Revelação, em Sua misericórdia, graça, amor e justiça,
para obtenção da salvação de Seus eleitos, revestiu-se da natureza humana na pessoal
real e histórica de Jesus, o Messias [Cristo], sendo a segunda pessoa da trindade,
anunciando visivelmente a todos os homens através da suas palavras e obras as Boas
Novas de Redenção.

Ele foi condenado à morte que os ladrões recebiam, sofrendo sob chicote e tortura do
exército romano, foi exposto completamente despido, pregado em uma cruz no lixão da
cidade (Gólgota), entre dois bandidos da pior espécie, sem ter cometido criem algum.
Ele foi sepultado em um túmulo emprestado, mas RESSUSCITOU ao terceiro dia,
apareceu aos apóstolos, subiu ao céu e sentado está à destra de Deus, intercedendo pelos
santos e há de retornar um dia para Reinar e Reger como Soberano Senhor, pelos
séculos dos séculos, amém!
Quem nEle crê é salvo da condenação eterna e é liberto do pecado. Esta é a
DOUTRINA de CRISTO que chegou até nós pela REVELAÇÂO da PALAVRA de
DEUS.
2.° Ponto: Você reconhece o verdadeiro evangelho pelo que ele produz na sua vida
pessoal.
Salvação, Santificação e absoluta necessidade de falar destas Boas Novas aos que não
conhecem a Cristo. O evangelho foi até os irmãos em Tessalônica porquê Paulo levou a
Palavra de Deus até eles – I Tess 1:5 (missões, evangelismo, proclamação do
evangelho). Nós não fomos salvos para irmos para o céu, senão já estaríamos lá. Nós
fomos salvos para levar a mensagem do evangelho a um mundo que não conhece a
Deus.
Que privilégio e que responsabilidade! Não podemos fugir desta missão que Deus nos
confiou. Aquele que recebeu o verdadeiro evangelho não pode sentar-se uma poltrona
confortável e esperar que as coisas aconteçam, mas dispõe-se a ajudar da melhor forma
que puder na divulgação da mensagem salvadora revelada na cruz.
Assim fomos salvos (I Coríntios 1:21) e assim devemos trabalhar (Romanos 10:13-17).
Precisamos fazer algumas sérias ADVERTÊNCIAS:
(1ª) A Igreja não pode substituir a pregação e o ensino expositivo da proclamação do
evangelho por qualquer outra forma de apresentação, incluindo: Danças, Teatros,

Música, Filmes, Festas, Passeatas, Atividades Sociais, ou qualquer outra meio mundano
e carnal que pretenda ajudar ou melhorar a forma escolhida por Deus para divulgação de
Suas Eternas verdades. Fazer isto é negar a Soberania de Deus em agir conforme Ele
deseja e quando Ele deseja.

“Assim será a minha palavra, que sair da minha boca; ela não voltará para mim vazia,
antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei.” – Isaías 55:11
Afinal podemos perguntar: Porque nos reunimos? [Lucas 10:40-41-Maria e Martha]
(2ª) O produto (resultado) natural, normal e eficaz da Palavra de Deus em nossas vidas é
o desejo intenso, santo, incessante e ardente de levar o Evangelho àqueles que estão
perecendo sem Cristo.
Gostaria de fazer uma confissão: O que sinto mais saudades da Congregação onde
estávamos? Os sábados à tarde, quando nos reuníamos com os jovens (uma vez por mês
recebíamos os jovens da IBR Graça) e eles distribuíam folhetos e convidavam as
pessoas. Não eram muitos, eram poucos que participavam. Mas que alegria sem igual o
Senhor nos concedia. Até mesmo quando nos reuníamos para varrer, encerar, o piso da
congregação para o culto no dia seguinte, servindo ao Senhor, preparando Seu lugar de
adoração para a pregação da Palavra. (Evangelismo, no aspecto mais simples e sublime.
Nada neste mundo compara-se ao prazer e deleite de fazer a vontade de Deus)
Atualmente enfrentamos o mesmo problema dos irmãos do primeiro século: um mundo
que Odeia Deus (Amós 8:11-12). O mundo anda vagueando pelo misticismo e rejeita a
pregação da Palavra. Eles rejeitam e vituperam o nome do Filho de Deus. Conclamamos
esta igreja a:

•

reunir-se pelos motivos certos (ouvir, ensinar, aprender da Palavra de Deus)

•

trabalhar pela causa de Deus (evangelismo – orando, contribuindo e indo).

Deus nos abençoe e nos faça cada dia mais fiéis. Amém!

