
Lição p/ Células – out/2019                                                                                                         20 a 27/10/2019. 

                        EVANGELHO; O PODER DE DEUS PARA A SALVAÇÃO DE TODO AQUELE QUE CRÊ 
                                                                                      Rm 1:16. 
 

 
Introdução – Há uma afirmativa em nosso texto base: “Não me 

envergonho da evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação 

de todo aquele que crê...” As palavras hebraicas e gregas para 

“salvação”, tem o sentido de libertação, segurança, preservação, 

perfeição... “Salvação” é a grande palavra expressada no evangelho 

da graça de Deus para a redenção, a justificação, o perdão, a 

santificação e a glorificação. O evangelho do qual não podemos nos 

envergonhar, apresenta a salvação em pelo menos três tempos: 

Vejamos...    

• O ser humano pode ser salvo da culpa e da penalidade do pecado - Ef 2:1-5. 

• O ser humano pode ser salvo do habito e do domínio do pecado - Rm 6:14. 

• Pela volta de Jesus, o ser humano pode ser salvo de todas as fraquezas físicas que são os efeitos do 

pecado e da maldição sobre o mundo pecador- Rm 8:18-19 e 1 Co 15:42-44. 

Tudo isso é apresentado no evangelho da salvação do qual não devemos nos envergonhar, mas faze-

lo chegar ao ser humano que está sem o conhecimento Mc 16:15-16. 

Porque Todo Aquele Que Invocar O Nome Do Senhor Será Salvo. 

1. Como Invocarão Aquele em Quem não Creram? Rm 10:14a  

Invocarão quando o evangelho chegar a eles através de nós... 

a- Precisam conhecer o Pai – Jo 3:16-17. 

b- Precisam conhecer o Filho unigênito – Jo 1:1-4 e 14. 

c- Serão convencidos pelo Espirito Santo – Jo 16:7-13. 

 

2. Como Crerão Naquele de Quem Nada Ouviram? Rm 10:14b 

Crerão quando tomarem conhecimento do evangelho chegar através de nós... 

a- Deus mandou-nos anunciar o evangelho de Jesus – Lc 4:18-19. 

b- Mandou-nos pregar o evangelho da salvação – Mc 16:15-16 , 2 Tm 4:2. 

c- Mandou-nos testemunhar de Jesus – At 1:8. 

3 Como Ouvirão se Não há Quem Pregue? Rm 10:14c 

Ouvirão quando nós pregarmos o evangelho a eles... 

a- Cada um de nós fomos comissionados a pregar o evangelho – Jo 17:18. 

b- A nós foi confiado o ministério da reconciliação – 2 Co 5:19-20. 

4. Como Pregarão se Não Forem Enviados? Rm 10:15ª 

Todos nós fomos enviados a pregar o evangelho... 

a- Tão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas – Is 52:7. 

b- Todos nós somo chamados a pregar o evangelho da paz – Ef 6:15. 

Conclusão – Quando não nos envergonharmos de pregar o evangelho à todos os que ainda não 

invocam o nome do Senhor, porque ainda não creem, ainda não ouviram, então estaremos 

cumprindo o plano, o propósito, o querer e a vontade de Deus para com o ser humano através de 

nós que somos Sua Igreja. Não percamos a oportunidade de pregar o evangelho neste tempo de 

tanta oportunidade, liberdade e possiblidades...  

Não se esqueça: 
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