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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 – resumo da noite anterior.
Relembrando nosso propósito:
(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.
Os dois pontos enfatizados ontem:
 1.° Ponto: Você reconhece o verdadeiro evangelho pela forma que você o
recebe.

“O VERDADEIRO EVANGELHO SÓ PODE SER CONHECIDO ATRAVÉS DA
PALAVRA DE DEUS E VOCÊ O RECEBE PELA PREGAÇÃO.”
“...aprouve a Deus chamar os crentes pela loucura da pregação.” – I Cor 1:21b
“De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela Palavra de Deus.” – Romanos 10:17
 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

“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

•

Amós 8:11-12

Hoje vamos procurar destacar o complemento do texto de I Tess 1:5: “...mas
também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza...”
1. A questão dos milagres e curas

Muitos afirmam realizar curas e milagres. Como saber o que é falso e i que é
verdadeiro?
Paulo foi muitas vezes acusados pelos falsos apóstolos e mestres de ensinar falsas
doutrinas, inclusive na igreja em Tessalônica. Como ele respondeu?

“Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com
fraudulência;” I Tess. 2:3
A apóstolo dá três características de seu ministério em defesa do que ele pregava. Não
foi com engano (segundas intenções), com imundícia (dando mau testemunho), e com
fraude (dizendo que fazia e o que não fazia ou que fazia mais ou menos).
A palavra “engano” é aqui traduzida do grego plane (Plane), do qual deriva a palavra
Planeta. O significado é de vaguear sem rumo, longe da verdade.
Atualmente a maioria das igrejas tem substituído o verdadeiro evangelho por um
misticismo grosseiro, ambíguo e diabólico, afirmando que as pessoas devem querer algo
que vá além da Palavra de Deus, algo que as leve à experiência fenomenal e
transcendental.
Paulo falou várias vezes a respeito (I Tim. 6:3,4 e 20; II Tim 1:13-14; 2:17). Os
falsificadores (kapeleuo

-

kapeleuo)

são os mascates, os trapaceiros, os

barganhadores do evangelho que têm segundas intenções (lucro) e que não andam em
conformidade com a Doutrina de Cristo e dos Apóstolos. Utilizam-se da Palavra de
Deus para o enriquecimento fácil (II Ped 2:1-3).
Para tanto eles argumentam possuir um “poder” idêntico, e a te mesmo superior, aos dos
apóstolos. Mas façamos uma análise de seus milagres e curas comparando com o
quadro das Sagradas Escrituras que nos mostra:
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Os milagres e as curas EXTRAORDINÁRIAS realizadas pelos homens cessaram. Não
estou dizendo que Deus não pode curar. Estou dizendo que não há mais necessidade,
nem fundamento bíblico para o que dizem os pseudo “curandeiros” da fé. E além disso ,
não há nenhuma comprovação de que algo assim tenha acontecido depois que os
apóstolos se foram. Muito mesmo antes da morte de Paulo, os milagres já iam cessando
a medida que a Palavra de Deus se tornava completa (I Cor 11:30; Fil. 2:25-27; Tiago
5:14 e 15; II Tim 4:20) .
Os dons extraordinários cessaram (I Cor. 13:8-10) e hoje reconhecemos quem segue a
Cristo por permanecer em conformidade com a Doutrina (I Tim 6:3; II Tim. 4:1-4)
3.° Ponto: Você reconhece o verdadeiro evangelho por estarem os ministros, líderes,
pregadores, pastores e igrejas em conformidade com a Palavra de Deus.
Paulo enfatizava que lê havia estado com Jesus e provava através dos dons
extraordinários, mas nem ele mesmo se prestou a dizer que curava todas as pessoas (II
Tim. 4:20).
O Verdadeiro Evangelho:
 Vem pela Palavra de Deus, através da pregação
 Produz constrangimento pelo Espírito Santo para o trabalho de missões
 Esta em conformidade com a Palavra de Deus (Doutrina) na sua totalidade (sem
contradiçõe)
E por fim podemos ler: “...e em muita certeza...” – I Tess 1:5

Poderíamos passar aqui dias e dias descobrindo os tesouros celestiais contidos na
Palavra de Deus, mas cabe-nos caminhar para o fim.
4.° Ponto: Você reconhece o verdadeiro evangelho porque ele produz Eficaz Salvação.
O ser humano tem na morte a certeza de que é um pecador. Qual a prova maior que
você (e todos os homens) é um pecador? Nós vamos morrer um dia.(Rom 5:12)
Religiões, obras, qualquer outro meio de tentar chegar-se a deus não podem produzir
aquilo que só Jesus Cristo, através do Espírito Santo, pela pregação do evangelho eterno
pode: Certeza da Salvação. (I João 5:12-13; Atos 1:3, 10-11; João 14:1-3).
Você tem esta certeza? Muitos gostam de ler João 3:16 mas se esquecem, ou não
gostam, de ler João 3:18 e 36. O homem pecador já está condenado. Esta é a má notícia.
O homem não precisa fazer nada para ir para o inferno, ele já está condenado a ele.
A Boa Nova (evangelho) é que para ser salvo o homem não pode fazer nada, pois Jesus
Cristo já fez. Se tu te arrependeres dos teus pecados, e creres de todo o teu coração que
Cristo Jesus é teu único e Suficiente Salvador, serás salvo.
Rom. 10:9

