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O EVANGELHO DA SALVAÇÃO 

SEMANA I – 18 A 24/02 
 
Texto Base: Romanos 1.16-17 
 

“Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para 
salvação de todo aquele que crê; primeiro do judeu, e também do 
grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé 
como está escrito: "O justo viverá por fé".  

 
* Sublinhe as palavras em sua Bíblia!  

 
Como você deve se posicionar diante do evangelho?  
Não se envergonhar, falar deste com ousadia, poder e valorizando-o.  
Na Época em que foi escrito conhecer o evangelho era causa de vergonha, pois o 
Império Romano e sua moral era oposto ao Evangelho. O Evangelho era sem 
credibilidade porque Jesus era Judeu, a nacionalidade judia era considerada 
sub-humana e desprezada na época.  
 
Porque as pessoas se envergonham do Evangelho hoje? MEDO! 

• Medo da vergonha intelectual. Para muitos o Evangelho não cumpre os 
padrões intelectuais e filosóficos. Mas a verdade é que este tem uma 
filosofia e método superior.  

• Medo da vergonha social. Medo de ser rejeitado, ignorado, perder amigos e 
familiares.  

• Medo de ser inadequado, incompetente ou considerado de nível inferior na 
sociedade.  

 
De acordo com texto bíblico o que o Evangelho faz por nós? Este nos salva! (v. 
16)  

O Evangelho nos salva de quê?  
1. Perdição, sem direção e fora do caminho para a vida eterna.  
2. Libertação do pecado, do seu poder e influência.  
3. Corrupção da alma, da ausência de integridade e das doenças.  
4. Da ira e do julgamento vindouro.  
 
Como o Evangelho nos salva?  
Romanos 1.17: “Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé 
como está escrito: O justo viverá por fé.”  
 

• O Evangelho nos salva revelando a justiça de Deus. A tendência humana é 
pensar que é o suficiente bom e correto para ser aceito.  

• É pela fé em Cristo; o salvo continua "imperfeito", mas a fé o torna aceitável 
a Deus.  

• O poder para o justo viver por fé está em praticar e encarnar o evangelho. 
 
Vivendo o amor de Cristo 

Conversem sobre algumas coisas práticas que podemos fazer para  
demonstrar que não nos envergonhamos do Evangelho e ore uns pelos outros, 
pedindo ousadia, amor e coragem para testemunhar e viver uma vida pela 
palavra de Deus. 
 

A PALAVRA DE DEUS 

SEMANA II – 25/02 A 03/03 
 
Texto Base: Mateus 7.24-27 
 
Jesus Cristo contou uma história sobre dois homens, um insensato que  
construiu sua casa sobre a areia, e outro sábio que construiu sobre a rocha. Esta 
casa representa em primeiro lugar a espiritualidade da pessoa, mas pode ser 
aplicada para a construção de um casamento, profissão, ministério ou outro 
empreendimento.  
 
Vamos aplicar algumas lições deste texto as nossas vidas 
 
vs. 24) “Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, 
será comparado a um homem sábio, que edificou a casa sobre a rocha.” 
  

• Ser sábio significa ouvir e praticar, “obedecer” aos ensinos de Jesus e não 
apenas falar.  

• Edificar sobre a rocha significa ter Jesus Cristo no centro de tudo na vida. (1 
a Tm 2:5.)  
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Como podemos buscar a centralidade de Jesus Cristo no dia a dia?  
Estudando, meditando e aplicando a palavra. Adorando Jesus e fazendo as 
obras que Ele fez.  

 
vs.25) “E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram 
com ímpeto contra aquela casa; contudo não caiu, porque estava fundada sobre 
a rocha.” 
 

• Nenhuma casa (vida) está isenta das tempestades, dificuldades e 
sofrimentos.  

• As dificuldades (os dias ruins), virão para todos, a questão é: onde você está 
edificado.  

• O que provérbios 24.16 ensina sobre o justo? Que ele está edificado sobre a 
rocha. 

  
vs.26) “Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em 
prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a 
areia.” 
  

Por qual razão uma pessoa edifica sobre a areia? 
Porque ela ouve e não obedece. 

 
Edificar sobre a areia significa: construir sob as tradições humanas, sob as 
emoções, legalismo religioso, espiritualismo, carnalidades e ritualismo 
repetitivos em nome de Deus.  
 

Pense: O envolvimento com as práticas acima nos rouba de Jesus e de sua 
palavra. 

 
vs. 27) “E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram 
com ímpeto contra aquela casa e ela caiu; e grande foi a sua queda.”  
 

• Podemos nos preparar para as tempestades da vida e não sofrer perdas 
eternas.  

• Ouvir e obedecer a palavra de Deus é o que fez a diferença entre as duas 
casas.  

• As casas são construídas por homens, isto mostra que somos responsáveis 
por edificar.  

 
Vivendo o amor de Cristo 

Conversem sobre como vocês se preparam em Deus para as adversidades da 
vida. Compartilhem suas lutas e necessidades e orem uns pelos outros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMAÇÃO  
AGENDA SUJEITA ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. 

INFORMAÇÕES: +55 31 3384-3915 

SEMANA DO CLAMOR 
2019 

10 A 13 
MARÇO 
07 A 10 
ABRIL 

DOM ÀS 10H, 17H E 19H 
SEGUNDA A QUARTA  

7H, 15H E 19H30 
TEMPLO 

ENCONTRO 
HOMENS EM FOCO 

18 
FEVEREIRO 

SEGUNDA ÀS 19H30 
TEMPO 

TEMA: MEU AMIGO 
ESPÍRITO SANTO 

RAÍZES 
ACAMPS MOCIDADE 

02 A 05  
MARÇO 2019 

INFORMAÇÕES: 
Igor: (31) 98808-7580  
Bela: (31) 99165-1617   

CURSO DE CASAIS 
INÍCIO  

18 
MARÇO 

SEGUNDA ÀS 20H 
TEMPLO 

INFO: +55 31 3384-3915 

ENCONTRO DE 
MULHERES 

EU ME DEIXO CURAR 
DE DENTRO PARA 

FORA  
 

05 A 06 
ABRIL 

SEXTA E SÁBADO 
INSCRIÇÕES: 

+55 31 3384-3915 
R$ 30,00 

INTIMIDADE 
ACAMPS 

ADOLECENTES 

18 A 21 
ABRIL 

SÍTIO RECANTO CENTRAL 
INFO: CULTO 

ADOLECENTES  
SEXTA ÀS 20H 

Orar pelo Pastor Daniel Sampaio e sua família, pelo dirigente e os membros 
do seu GCEM e pela Igreja Família todos os dias. 

 


