
ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES
TEMA ANUAL:’’E SEREIS MINHAS TESTEMUNHAS’                                       1º TRIMESTRE: TESTEMUNHANDO NO PODER DO ESPÍRITO SANTO 

SÉRIE: TESTEMUNHANDO O EVANGELHO
SEMANA 15: Pregando o Evangelho sem 

medo.
Texto Básico: 1 Co. 1. 18-25
Introdução: A “Semana 14” encerrou nossa 

série de estudos sobre o poder transformador 
do evangelho em nossas famílias, concluindo 
nosso mês de maio. Continuaremos, agora, 
tratando do evangelho e suas implicações 
para nossas vidas e, consequentemente, para 
a vida da Igreja.

Só pode proclamar o verdadeiro evangelho 
a-quele crente que entende sua nova identi-
dade em Cristo. Como disse Ronaldo Lidório 
“há uma significativa correlação entre quem 
somos em Cristo Jesus (nossa identidade) e o 
que somos chamados a fazer (nossa missão)”. 
Quando lemos 1 Pe 2.9, vemos esta verdade. 

• Quem somos. “Vós, porém, são geração 
eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de 
proprieda-de exclusiva de Deus ...” 

• Nossa Missão. “A fim de proclamar as vir-
tudes daquele que os chamou das trevas para 
a sua maravilhosa luz”.

Um dos grandes obstáculos que os crentes 
en-frentam hoje em dia para o anúncio do 
evangelho é que eles mesmos não tem certeza 
de quem são. Quando temos noção de nosso 
estado antes de Cristo, nossa motivação e co-
ragem para compartilhar o evangelho cresce 
na mesma proporção. Afinal de contas, quem 
teria vergonha de testemunhar que foi salvo 
da morte?

Nosso problema é que, nesse anúncio do 
evangelho, muitas vezes estamos mais preo-
cupados em agradar nossos contemporâneos 
do que necessariamente expor sua verdade e 
seu conteúdo. Paulo tinha todos os motivos 
para “se envergonhar” da mensagem salvado-
ra, pois o mundo que o rodeava era encan-
tado com filosofia e sinais: “porque os judeus 
pedem sinais e os gregos buscam sabedoria” 
– I Co. 1.22. Mas ele não se preocupava em 
enquadrar o evangelho de acordo com as ca-
tegorias dos ouvintes. Muito pelo contrário, 
ele sabia que suas palavras seriam motivo de 
escândalo e consideradas loucura por mui-
tos: “mas nós pregamos o Cristo crucificado, 
escândalo para os judeus e loucura para os 

gentios”. Essa postura deixa uma grande li-
ção para nós. Frequentemente nos sentimos 
intimidados para compartilhar o evangelho 
porque não temos a cultura de professor uni-
versitário, os argumentos de um filósofo ou 
a mente lógica de um matemático. Aí faze-
mos duas opções equivocadas: a primeira, e 
pior, é deixar de falar por medo, sentindo-se 
incapaz de falar com “gente grande”. A se-
gunda é tentar “diluir” o evangelho nessas ca-
tegorias humanas a fim de que ele seja mais 
“digerível” pelos ouvintes e, de tão adaptado, 
ele acaba perdendo a essência. É óbvio que 
devemos ser educados e procurar nos fazer 
compreender aos ouvintes, mas é preciso to-
mar cuidado para que pequenos ajustes de 
comunicação não se transformem em esva-
ziamento da mensagem da Cruz. 

Paulo nos deixa uma lição importante: 
qualquer pessoa, de qualquer idade, em qual-
quer classe social tem a mesma necessidade e 
deve ouvir a mesma mensagem: A Cruz de 
Cristo. Se não aceitar, será indesculpável no 
dia do juízo, pois o evangelho também é ins-
trumento de condenação. Não tenha medo 
da oposição. Pois a mensagem da Cruz vai 
sofrer resistência da filosofia e cultura de 
nossos dias, pois ela declara que todos devem 
se render ao senhorio de Cristo. Devemos se-
guir o exemplo de Paulo, evitando qualquer 
tentação de conformar nosso evangelho às 
tendências do momento ou aos desejos de 
homens carnais. Não temos esse direito. 

Pense Nisso!

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
• “Um dos grandes obstáculos que os cren-

tes en-frentam hoje em dia para o anúncio do 
evange-lho é que eles mesmos não tem certeza 
de quem são.” Que tipo de pessoas se enqua-
drariam nesta categoria?

• “A fim de proclamar as virtudes daquele que 
os chamou das trevas para a sua maravilhosa 
luz”. Comparando nossas ações com essa se-
gunda parte do versículo, que tipo de equívo-
co cometemos no anúncio do evangelho?


