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2- TEMOS DE ESTAR DISPOSTOS
“Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que
estão em Roma.” (Rm 1.15)
Setembro/2019 – No. 404

VOCÊ ESTÁ DISPOSTO?
Romanos 1.14-16
REFLETIR
Como já sabemos, o apóstolo Paulo viveu a experiência da
transformação de perseguidor para pregador do evangelho de
Deus. Após tremenda mudança, Paulo sabia que seu encargo a
partir de então era algo precioso e maior que a própria vida. A partir
do trecho anterior da carta de Paulo aos romanos, podemos
destacar 3 verdades relacionadas a nossa postura diante do nosso
chamado de pregar o evangelho.
1- SOMOS DEVEDORES DO EVANGELHO
“Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como
a ignorantes.” (Rm 1.14)
Paulo dizia que devia ao evangelho pois sabia que sua
responsabilidade era falar do amor de Deus para pessoas de todas
as categorias.
• Somos devedores do evangelho pois temos a
responsabilidade de falar do Cristo que está vivo.
• Temos uma ordem de Deus de pregar o evangelho a toda
criatura.
• O servo inútil faz só aquilo que deveria ser feito (Lucas 17.110) (Tiago 4:17)
• Falar do evangelho é uma obrigação que nos foi dada. (1
Coríntios 9.16)
• Não é porque é uma ordem que temos que fazer com
obrigação, temos de fazer com amor. (1 Coríntios 9.17)
• Nossa responsabilidade não é converter e sim falar.
(Ezequiel 3:17-19)

Estar disposto a pregar o evangelho não é somente cumprir
uma ordem, mas é ter prontidão e boa vontade, porque Deus já
providenciou a salvação enviando seu filho Jesus, agora, cabe a
nós propagarmos a mensagem da salvação, e, para isso,
precisamos estar com o coração disposto.
• Atos 10 a conversão de Cornélio - o anjo da o local onde
Pedro estava para pregar o evangelho para ele
• Precisamos ser sensíveis à direção do Espírito Santo. Atos
8.26 - Deus dá outra direção a Felipe.
• Deus procura pessoas dispostas e engajadas no projeto
dEle. (Atos 20.24)
3- NÃO ME ENVERGONHO
“Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para
a salvação de todo aquele que crê: primeiro do judeu, depois do
grego.” (Rm 1.16)
O evangelho é o poder de Deus para salvação de todo
aquele que nele crê, portanto, não podemos nos envergonhar e
nos eximirmos dele. Há muita gente precisando ouvir a mensagem
da salvação através de você!
• Quando você fala é o Espírito Santo que fala através de
você. (Marcos 16)
• A nossa missão está do lado de fora, “fora do
acampamento”. (Hebreus 13.11-13)
PARA REFLETIR
“O evangelho é eterno, porém não temos a eternidade para pregálo, nós só temos o tempo que vivemos para alcançar aqueles que
vivem enquanto vivemos”. Reinhard Bonke
O tempo que temos é hoje, aqui e agora! Você está disposto?

