17º Dia- Quarta-Feira (21/03)
Juntos anunciando as boas novas de Cristo
Texto: Rm 1:14-16 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.
Introdução:
O apostolo Paulo considerava seu dever anunciar as
boas novas de Cristo a todas as pessoas onde estava
ou onde pudesse ir. Sou devedor tanto a gregos como
a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes.
Ele estava sempre disposto. Por isso estou disposto a
pregar o evangelho também a vocês.
O apostolo cheio do conhecimento das boas novas de
Cristo, anunciava com ousadia e sem nenhum receio
de rejeição da parte das pessoas. Não me envergonho
do evangelho, porque é o pó der de Deus para a
salvação de todo aquele que crê.
Esta incumbência está missão, este dever é para
todos nós também que fomos salvos pela mensagem
das boas novas. Mt 28:19-20 Portanto, vão e façam
discípulos de todas as nações, batizando-os em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei.

“E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos
tempos".
Este mandamento foi dado por Jesus no evangelho de
Mateus.
Agora vamos ver esta mesma ordem no evangelho de
Marcos 16:15 E disse-lhes: "Vão pelo mundo todo e
preguem o evangelho a todas as pessoas.
Também no evangelho de Lucas 24:44-47 E disselhes: "Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava
com vocês: Era necessário que se cumprisse tudo o
que a meu respeito estava escrito na Lei de Moisés,
nos Profetas e nos Salmos". Então lhes abriu o
entendimento, para que pudessem compreender as
Escrituras. E lhes disse: “Está escrito que o Cristo
haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro
dia, e que em seu nome seria pregado o
arrependimento para perdão de pecados a todas as
nações, começando por Jerusalém”.
No evangelho de João não foi diferente Jo 20:21
Novamente Jesus disse: "Paz seja com vocês! Assim
como o Pai me enviou, eu os envio".
A mesma ordem em Atos 1:8 Mas receberão poder
quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão
minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia
e Samaria, e até os confins da terra".

Jesus nos deu esta missão de anunciar as boas novas
de salvação, porque esta era sua missão também Lc
19:10 Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o
que estava perdido".
João 18:37 "Então, você é rei! ", disse Pilatos. Jesus
respondeu: "Tu dizes que sou rei. De fato, por esta
razão nasci e para isto vim ao mundo: para
testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade
me ouvem".
João 12:46 Eu vim ao mundo como luz, para que todo
aquele que crê em mim não permaneça nas trevas.
Lucas 4:43 Mas ele disse: "É necessário que eu
pregue as boas novas do Reino de Deus noutras
cidades também, porque para isso fui enviado".
Fomos salvos pela mensagem das boas novas de
Cristo e nos tornamos mensageiros destas boas
novas de salvação.
A nossa missão é resgatar as pessoa das mãos de
satanás.
Levar essas pessoas a se reconciliarem com Deus
IICo 5:18-20 Tudo isso provém de Deus, que nos
reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos
deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus
em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não
lançando em conta os pecados dos homens, e nos
confiou a mensagem da reconciliação. Portanto,

somos embaixadores de Cristo, como se Deus
estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio.
Por amor a Cristo lhes suplicamos: Reconciliem-se
com Deus.
Desejo compartilhar algumas razões pelas quais
devemos anunciar as boas novas de Cristo:
1.

Porque anunciar as boas novas de Cristo é nossa
responsabilidade. Ez 3:18 Quando eu disser a um
ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir
nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus
caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio
morrerá por sua iniqüidade; mas para mim você
será responsável pela morte dele.
Ainda que todos vão prestar contas a Deus
individualmente, é nossa responsabilidade advertir
aqueles que ainda não tiveram um encontro Cristo.
ICo 9:16 Contudo, quando prego o evangelho, não
posso me orgulhar, pois me é imposta a
necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o
evangelho!

2.

Porque anunciar as boas novas de Cristo é um
privilegio.
Anunciar a boas novas de Cristo é um enorme
privilegio para todos nós IICo 5:18-20 Todas essas
coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de
volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo
Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir

com todos para que se tornem aceitáveis diante
dele e se reconciliem com Ele. Pois Deus estava
em Cristo, recuperando o mundo para Si, não
levando mais em conta os pecados dos homens
contra eles, e sim apagando-os. Esta é a
mensagem maravilhosa que Ele nos deu para
transmitir aos outros. Somos embaixadores de
Cristo. Deus nós está utilizando para falar a vocês:
Nós lhes imploramos, como se o próprio Cristo
estivesse aqui suplicando a vocês: aceitem o amor
que Ele lhes oferece - reconciliem-se com Deus.
3.

Porque anunciar as boas novas de Cristo é o único
caminho para mudar o entendimento das pessoas
que estão ao nosso redor. Pedro corajosamente
disse perante o sinédrio At 4:12 Não há salvação
em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há
nenhum outro nome dado aos homens pelo qual
devamos ser salvos".
Em Curitiba há muitas pessoas sem esperança de
salvação se nós não lhes anunciarmos as boas
novas de salvação Rm 10:13-15 porque "todo
aquele que invocar o nome do Senhor será salvo".
Como, pois, invocarão aquele em quem não
creram? E como crerão naquele de quem não
ouviram falar? E como ouvirão, se não houver
quem pregue? E como pregarão, se não forem
enviados? Como está escrito: “Como são belos os
pés dos que anunciam boas novas”.

4.

5.

Porque anunciar as boas novas de Cristo é
cumprir a vontade de Deus para salvar todas as
pessoas. Deus quer salvar todas as pessoas desta
cidade de Curitiba ITm 2:4 Que deseja que todos
os homens sejam salvos e cheguem ao
conhecimento da verdade. IIPed 3:9 O Senhor não
demora em cumprir a sua promessa, como julgam
alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês,
não querendo que ninguém pereça, mas que todos
cheguem ao arrependimento.
Porque anunciar as boas novas de Cristo é um
trabalho que acelera a vinda de Cristo. Juntos
vamos colaborar com o tempo de Deus
anunciando as boas novas de salvação Mt 24:14 E
este evangelho do Reino será pregado em todo o
mundo como testemunho a todas as nações, e
então virá o fim. Vamos juntos fazer como o
apostolo Paulo At 20:24 Todavia, não me importo,
nem considero a minha vida de valor algum para
mim mesmo, se tão-somente puder terminar a
corrida e completar o ministério que o Senhor
Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho
da graça de Deus.

Conclusão:
Convocamos toda a igreja Shalon, para juntos
anunciarmos as boas novas de Cristo:
1.

Porque é nossa responsabilidade

2.
3.

4.

5.

Porque é um grande privilégio
Porque é o único caminho para mudar a realidade
das pessoas que estão a nossa volta
Porque é para cumprir a vontade de Deus em
salvar todas as pessoas
Porque isso vai acelerar a volta de Jesus.

