
GUARDAR O EVANGELHO 
 

"Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a 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" (Romanos 1.16-17 ). 

 

"O evangelho declara o que Deus fez por nós em Cristo. Não é sobre o que podemos fazer para 

alcançar a Deus" (Declaração de Cambridge). 

 

        Os reformadores apontaram três marcas para ajudar o fiel crente a reconhecer a 

verdadeira igreja de Jesus e diferenciá-la das falsas: 

 

• Ela pratica a pura pregação do evangelho; 

• Mantém a pura administração dos sacramentos segundo Cristo os instituiu; 

• Exercita a disciplina na igreja para a correção e punição dos pecados. 

 

        Os que pertencem à igreja devem ser reconhecidos pelas marcas das cristãos: 

 

• Eles creem em Jesus Cristo como o único Salvador; 

• Fogem do pecado; 

• Buscam por justiça; 

• Amam o verdadeiro Deus e os seu próximo; 

• Crucificam a carne com as obras delas; 

• Apelam sempre para o sangue, sofrimento, morte e obediência de Jesus Cristo no qual 

têm a remissão de seus pecados, por meio da fé Nele. 

 

        O evangelho não é somente uma mensagem para um mundo que perece; é a mensagem 

que forma, sustenta e fortalece a igreja. Sem o evangelho a igreja não tem nada dizer - ou seja, 

nada a dizer que não possa ser dito por qualquer outro instrumento humano. O evangelho 

define a mensagem e a missão da igreja no mundo e protege o povo de Deus contra os dardos 

inflamados do maligno e dos falsos encantos do pecado. 

        O evangelho é tão vital à vida cristã que precisamos saturar-nos com ele para sermos 

membros de igrejas saudáveis. Isso parece tão óbvio que afirmá-lo pode parecer tolice. Muitos 

evangélicos possuem um entendimento superficial e pobre do evangelho como resultado de 

ouvirem, por anos, uma apresentação do evangelho fundamentada em sermões que atendem 

às nossas necessidades sentidas. 

       O evangelho é literalmente, "boas-novas". Como "boas-novas", o evangelho oferece a 

esperança baseada nas promessas de Deus e nos fatos e verdades históricas que confirmam 

essas promessas. 
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