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O	  evangelho	  não	  é	  invenção	  
11	  Faço-‐vos,	  porém,	  saber,	  irmãos,	  que	  o	  evangelho	  por	  mim	  anunciado	  não	  é	  segundo	  o	  homem,	  12	  
porque	  eu	  não	  o	  recebi,	  nem	  o	  aprendi	  de	  homem	  algum,	  mas	  mediante	  revelação	  de	  Jesus	  Cristo.	  13	  
Porque	  ouvistes	  qual	  foi	  o	  meu	  proceder	  outrora	  no	  judaísmo,	  como	  sobremaneira	  perseguia	  eu	  a	  igreja	  
de	  Deus	  e	  a	  devastava.	  14	  E,	  na	  minha	  nação,	  quanto	  ao	  judaísmo,	  avantajava-‐me	  a	  muitos	  da	  minha	  
idade,	  sendo	  extremamente	  zeloso	  das	  tradições	  de	  meus	  pais.	  15	  Quando,	  porém,	  ao	  que	  me	  separou	  
antes	  de	  eu	  nascer	  e	  me	  chamou	  pela	  sua	  graça,	  aprouve	  16	  revelar	  seu	  Filho	  em	  mim,	  para	  que	  eu	  o	  
pregasse	  entre	  os	  gentios,	  sem	  detença,	  não	  consultei	  carne	  e	  sangue,	  17	  nem	  subi	  a	  Jerusalém	  para	  os	  
que	  já	  eram	  apóstolos	  antes	  de	  mim,	  mas	  parti	  para	  as	  regiões	  da	  Arábia	  e	  voltei,	  outra	  vez,	  para	  
Damasco.	  Gálatas	  1.11-‐17.	  

Pregado	  na	  IPB	  Rio	  Preto	  em	  26/09/2010,	  às	  19h30.	  
[O	  evangelho	  é	  uma	  revelação	  que	  muda	  o	  rumo	  da	  vida,	  

os	  planos	  de	  sucesso	  e	  os	  pontos	  de	  vista	  religiosos	  de	  uma	  pessoa].	  

Introdução	  
1.	   Qual	  é	  a	  sua	  experiência	  com	  o	  evangelho?	  
2.	   A	  defesa	  de	  Paulo:	  Sua	  experiência	  com	  o	  evangelho.	  
S.T.:	   Em	  Paulo	  o	  evangelho	  produziu	  três	  experiências:	  

I.	   O	  evangelho	  muda	  a	  direção	  da	  vida	  
13	  Porque	  ouvistes	  qual	  foi	  o	  meu	  proceder	  outrora	  no	  judaísmo,	  como	  sobremaneira	  perseguia	  eu	  a	  
igreja	  de	  Deus	  e	  a	  devastava.	  14	  E,	  na	  minha	  nação,	  quanto	  ao	  judaísmo,	  avantajava-‐me	  a	  muitos	  da	  
minha	  idade,	  sendo	  extremamente	  zeloso	  das	  tradições	  de	  meus	  pais.	  15	  Quando,	  porém,	  ao	  que	  me	  
separou	  antes	  de	  eu	  nascer	  e	  me	  chamou	  pela	  sua	  graça,	  aprouve	  16	  revelar	  seu	  Filho	  em	  mim,	  para	  
que	  eu	  o	  pregasse	  entre	  os	  gentios,	  sem	  detença,	  não	  consultei	  carne	  e	  sangue,	  17	  nem	  subi	  a	  
Jerusalém	  para	  os	  que	  já	  eram	  apóstolos	  antes	  de	  mim,	  mas	  parti	  para	  as	  regiões	  da	  Arábia	  e	  voltei,	  
outra	  vez,	  para	  Damasco.	  

1.	   Antes,	  “perseguidor”	  (13-‐14).	  Atos	  8.1	  e	  9.1-‐2:	  Um	  perseguidor	  de	  Jesus.	  
2.	   Depois,	  “pregador”	  outro	  rumo	  (15-‐17).	  Entre	  Atos	  9.19	  e	  9.20,	  Arábia	  e	  retorno	  para	  

Damasco	  (3	  anos).	  Não	  voltou	  para	  sua	  base	  em	  Jerusalém.	  
3.	   O	  padrão	  do	  discipulado	  (Gn	  12.1-‐4;	  Mc	  1.16-‐20;	  2.14).	  

Quem	  é	  alcançado	  pelo	  evangelho	  tem	  sua	  rota	  alterada.	  O	  evangelho	  muda	  a	  
direção	  da	  vida.	  

II.	   O	  evangelho	  muda	  planos	  de	  sucesso	  pessoal	  
13	  Porque	  ouvistes	  qual	  foi	  o	  meu	  proceder	  outrora	  no	  judaísmo,	  como	  sobremaneira	  perseguia	  eu	  a	  
igreja	  de	  Deus	  e	  a	  devastava.	  14	  E,	  na	  minha	  nação,	  quanto	  ao	  judaísmo,	  avantajava-‐me	  a	  muitos	  da	  
minha	  idade,	  sendo	  extremamente	  zeloso	  das	  tradições	  de	  meus	  pais.	  

1.	   Um	  jovem	  judeu	  promissor	  (13-‐14).	  
2.	   Considerou	  sua	  carreira	  como	  perda	  (cf.	  Fp	  3.4-‐8).	  Nossos	  planos	  e	  os	  planos	  de	  Deus	  

—	  alinhamento	  ou	  conflito?	  Cf.	  Pv	  16.1.	  
Quem	  é	  alcançado	  pelo	  evangelho	  submete	  seus	  planos	  e	  sonhos	  a	  Deus.	  O	  
evangelho	  muda	  planos	  de	  sucesso	  pessoal.	  

III.	   O	  evangelho	  muda	  pontos	  de	  vista	  religiosos	  
13	  Porque	  ouvistes	  qual	  foi	  o	  meu	  proceder	  outrora	  no	  judaísmo,	  como	  sobremaneira	  perseguia	  eu	  a	  
igreja	  de	  Deus	  e	  a	  devastava.	  14	  E,	  na	  minha	  nação,	  quanto	  ao	  judaísmo,	  avantajava-‐me	  a	  muitos	  da	  
minha	  idade,	  sendo	  extremamente	  zeloso	  das	  tradições	  de	  meus	  pais.	  
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1.	   Antes,	  “confiança	  na	  carne”;	  justiça	  baseada	  nos	  méritos	  humanos:	  “judaísmo”	  (13,	  14;	  
cf.	  Fp	  3.3-‐4).	  

2.	   Agora,	  justiça	  baseada	  na	  fé	  (Gl	  2.20;	  cf.	  Fp	  3.9).	  Deus	  mudou	  a	  percepção	  religiosa	  de	  
Paulo.	  Cristo	  era	  antes	  objeto	  de	  perseguição;	  agora,	  seu	  tesouro	  mais	  precioso	  (Jo	  
6.44;	  1Co	  2.14;	  2Co	  4.6).	  
Quem	  é	  alcançado	  pelo	  evangelho	  tem	  sua	  percepção	  religiosa	  modificada.	  O	  
evangelho	  muda	  nossas	  opiniões	  religiosas.	  

Concluindo...	  
1.	   Por	  que	  o	  evangelho	  é	  tão	  poderoso?	  Porque	  ele	  não	  provém	  do	  homem	  e	  sim	  de	  

Deus	  (Gl	  1.11,16).	  
2.	   O	  evangelho	  é	  uma	  revelação	  que	  muda	  a	  direção	  da	  vida,	  os	  planos	  de	  sucesso	  

pessoal	  e	  nossas	  opiniões	  religiosas.	  
O	  evangelho	  muda	  tudo.	  O	  evangelho	  é	  poder;	  transforma;	  altera	  o	  eixo	  de	  nossa	  
existência	  e	  redefine	  o	  nosso	  destino	  eterno.	  O	  evangelho	  não	  é	  invenção	  da	  igreja;	  
pelo	  contrário,	  a	  religião,	  dentro	  da	  história,	  tem	  feito	  oposição	  ao	  evangelho;	  por	  
isso	  cada	  geração	  deve	  conhecer	  o	  sentido	  do	  evangelho.	  Não	  “consultar	  homens”	  
mas	  buscar	  o	  ensino	  de	  Deus.	  Eis	  o	  que	  devemos	  fazer.	  Aprender	  o	  que	  Deus	  nos	  
ensina	  sobre	  salvação	  nas	  Escrituras,	  e	  viver	  à	  luz	  desta	  revelação.	  Que	  Deus	  nos	  
conduza	  a	  uma	  compreensão	  cada	  vez	  mais	  ampla	  e	  profunda	  do	  evangelho.	  Amém.	  

	  


