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Pr. Judiclay Santos

AQUECIMENTO:

comece orando e cantando.

B

Tempo de orar
ORE pela multiplicação dos PGM.
ORE pelos irmãos que estão ou
possuem familiares com COVID-19.
ORE para que o Espírito Santo conceda
a você coragem e oportunidade de
compartilhar o Evangelho.
ORE pelas famílias enlutadas da SIB.

E

Tempo de cantar
Conﬁarei
Jesus, essência do louvor
Nada além do sangue

Tempo da palavra

O TESOURO DO EVANGELHO:
A SALVAÇÃO PELA GRAÇA
[Atos 2. 22-23] 22 “Povo de Israel, escute! Deus
aprovou publicamente Jesus, o nazareno, ao
realizar milagres, maravilhas e sinais por meio
dele, como vocês bem sabem. 23 Ele foi entregue conforme o plano preestabelecido por
Deus e seu conhecimento prévio daquilo que
aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o
mataram.
“Evangelho" é uma palavra muito usada, mas
quase sempre mal interpretada. O Evangelho
não é apenas uma boa notícia, mas a maior e
melhor notícia que pode ressoar no ouvido de
homens e mulheres pecadores. A verdade
carregada na palavra evangelho é que Deus
nos deu um meio pelo qual podemos ter
perdão dos pecados e ser reconciliados com ele
mesmo.
O Evangelho apresenta a verdade de que
Jesus morreu pelos pecadores — Ao pregar o
primeiro sermão da história da igreja, Pedro
deu esse testemunho: a morte de Jesus na cruz
foi sim culpa de homens maus: judeus com a
ajuda de gentios o pregaram na cruz e o mataram. A manifestação do poder de Deus derramando seu Espírito sobre os primeiros discípulos, embora causasse admiração e espanto, não
se comparava a dádiva daquele que foi aprovado por Deus publicamente, o Senhor Jesus,
nazareno.
A cruciﬁcação seguida da morte de Jesus foi
o plano preestabelecido pelo próprio Deus,
esse foi o meio que ele escolheu antes da fundação, da criação do mundo. A santa e perfeita
justiça de só pode ser plenamente satisfeita
pela morte do Cordeiro perfeito, seu Filho, o
Senhor Jesus. Sinais, prodígios e milagres
foram usados para anunciá-lo e proclamá-lo
como Deus, como Senhor e Salvador.
Pergunta: Porque precisamos de perdão e
salvação pelos pecados que cometemos?
[Atos 2. 24-36] Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não
pôde mantê-lo sob seu domínio. [...] 32 “Foi esse
Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos
testemunhas disso. 33 Ele foi exaltado ao lugar
de honra, à direita de Deus. E, conforme havia
prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que
ele derramou sobre nós, como vocês estão
vendo e ouvindo hoje. [...] 36 “Portanto, saibam
com certeza todos em Israel que a esse Jesus,
que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e
Cristo!”.
Evangelho também é a demonstração do
poder de Jesus sobre a morte. O sermão de
Pedro tem um “mas” que sem ele signiﬁcaria
que Jesus não era Deus; Jesus não teria poder
sobre a terrível morte e a humanidade continuaria sem possibilidade de voltar a paz e comunhão com Deus. Contudo, Deus Pai deu o poder
ao Filho sobre todas as coisas, mesmo a morte!
Jesus foi escolhido por Deus; preordenado antes
que o mundo fosse criado para morrer pelo

Atos 2. 22-41

pecado do seu povo, "mas" ressuscitar vencendo a
marte em poder e glória. Jesus é o nome acima
de todo nome; ele é Deus junto como Pai e como
Espírito — enviado para exaltar o Filho; selar seu
povo, capacitá-los a viver em santidade dando
testemunho entre as nações de que Jesus é o
Senhor e Cristo.

Pergunta: O que seria do Evangelho sem o tesouro da ressurreição dos mortos?
[Atos 2. 37-41.] 37 As palavras partiram o coração
dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos
outros apóstolos: “Irmãos, o que devemos
fazer?”.38 Pedro respondeu: “Vocês devem se arrepender, para o perdão de seus pecados, e cada um
deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então
receberão a dádiva do Espírito Santo. 39 Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que
estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor, nosso Deus”.40 Pedro continuou
a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: “Salvem-se desta geração corrompida!”.41 Os
que acreditaram nas palavras de Pedro foram
batizados, e naquele dia houve um acréscimo de
cerca de três mil pessoas.
O Evangelho se torna completo e tesouro dos
que nele acreditam, pois fala da graça de Deus e
seu perdão. O Evangelho é a mensagem de Deus
capaz de quebrar corações endurecidos de
homens maus. Esses ﬁcam aﬂitos de sua condição
de perdição eterna e desesperadamente correm
para Deus, arrependidos de seus pecados.
O Evangelho é a maravilhosa notícia de que a
graça de Deus é acessível a todos os que creem e
recebem o sacrifício de Cristo como a justiça de
Deus em suas vidas. O Evangelho é a graça de
Deus sendo anunciada para os que estão perto e
para os que estão longe. É Deus dando gratuitamente seu perdão a mim e a você.
.
Pedro diz que o f ruto primário do arrependimento com fé na obra de Cristo deve ser a identiﬁcação com o povo de Deus pelo batismo. O
batismo é o testemunho de cada crente de que
ele recebeu o Espírito Santo em sua vida; pelo
batismo o crente anuncia ao mundo que morreu
e foi sepultado com Cristo e que pelo batismo
ele anuncia ao sair das águas que foi ressuscitado com Cristo.

Pergunta: Você acredita que o Evangelho é o
tesouro da graça de Deus? O batismo
é a identiﬁcação do crente como o povo de Deus?
[Conclusão] Os Batistas carregam a verdade do
Evangelho da graça. Este é o tesouro que desde a
mensagem de Pedro tem sido anunciada às
nações. Quando essa mensagem foi deturpada, os
batistas surgiram como resposta de Deus de que
ele continua a salvar seu povo unicamente pelo
sacrifício perfeito de seu Filho. Sua graça é a única
maneira que ele chama os que creem ao arrependimento pela fé em Jesus. Os batistas são arautos
do tesouro do Evangelho: Creiam e se arrependam para o perdão dos pecados e sejam batizados
em nome de Jesus Cristo!

Saiba Mais:

B

Apoio ao roteiro
O Tesouro do Evangelho: Os Batistas
e a Salvação Pela Graça | Pr. Judiclay
Santos:
https://www.youtube.com/watch?v=320Ec4MGWak&t=4962s

u

Participe

Participe
PGM Jardim Goiás
Toda quinta às 20h
71 99676-1708 | Luiz César
PGM dos Casais
Todo sexta às 20h
62 99662-8818 | Pr. Fabiano Sousa

PGM Setor Fonte Nova
Toda terça às 20h

PGM Setor Sudoeste
Todo sábado às 20h

62 99421-8036 | Johnatas Sousa

62 98158-7076 | Arthur Guilarde

PGM Parque dos Buritís
Toda terça às 20h

PGM Setor Campinas
Todo sábado às 20h

62 99695-7495 | Hubner Ramos

62 99131-4232 | Hiltemar Júnior

PGM Setor dos Funcionários
Toda quinta às 20h
62 99827-1818 | Tássio Amaral

Material produzido e distribuido gratuitamente pela
Segunda Igreja Batista em Goiânia

www.sibgoiania.org

