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ORANDO O EVANGELHO 
PARTE 1 

[Salmo 103] Salmo de Davi. 1Todo o meu ser louve o SENHOR; louvarei seu santo 
nome de todo o coração. 2Todo o meu ser louve o SENHOR; que eu jamais me es-
queça de suas bênçãos. […] 20Louvem o SENHOR todos os anjos, os poderosos que 
executam seus planos, os que cumprem cada uma de suas ordens. 21Sim, louvem o 
SENHOR os exércitos de anjos, os que o servem e fazem sua vontade. 22Louve o 
SENHOR tudo o que ele criou, todas as coisas em todo o seu reino. Todo o meu ser 
louve o SENHOR.


A VIDA CENTRADA NO EVANGELHO 

Se você é normal, carne e osso como qualquer ser humano mortal… se você é gente 
como gente é – ainda que seja crente, crente de verdade – você não acorda todo dia com 
o coração latejando com vontade de louvar ao SENHOR; você não chega a um culto 
como este com o coração prontinho para cantar e celebrar a glória do Cordeiro de Deus, 
o Senhor Jesus Cristo. Geralmente, a gente acorda frio, passa o dia frio e chega à igreja 
com o coração ainda frio; e o pior, tem gente que sai do culto da forma como entrou: frio.


O estado de frieza da alma do crente não se deve apenas ao fato de que vivemos 
em corpos caídos no pecado, não é apenas porque a nossa velha natureza milita o tem-
po todo contra a nova natureza, não se explica apenas porque em nosso estado natural e 
neste mundo pecaminoso o coração da gente vive fisgado pela mediocridade do cotidia-
no… Tudo isso é verdadeiro, mas a frieza da alma do crente se explica, principalmente, 
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por não se saber nem se esforçar para saber como conectar a vida e o cotidiano com o 
evangelho da cruz de Cristo.


Todo cristão te dirá que o evangelho é absolutamente necessário para a salvação; 
mas nem todo cristão saberá articular que a vida da gente deve ser centrada no evange-
lho; ou seja: o evangelho é para descrentes E TAMBÉM para crentes. Ouça o apóstolo:


João 20.30-31 30Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais além dos que 
se encontram registrados neste livro. 31Estes, porém, estão registrados para que vo-
cês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham 
vida pelo poder do seu nome.


Salvação é um processo: fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos.


Romanos 8.23-25 23E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o 
Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo 
dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso 
corpo. 24Recebemos essa esperança quando fomos salvos. (Se já temos alguma 
coisa, não há necessidade de esperar por ela, 25mas, se esperamos por algo que 
ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança.)


2Coríntios 2.16 Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e con-
denação. Mas, para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E 
quem está à altura de uma tarefa como essa?


Hebreus 3.12-14 12Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês te-
nha coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. 13Advirtam 
uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é “hoje”, para que nenhum de 
vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. 14Porque nos tornare-
mos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confi-
ança que nele depositamos no início.


Romanos 5.9-11 9E, uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certa-
mente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. 10Pois, se quando ainda éra-
mos inimigos de Deus nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de 
seu Filho, agora que já estamos reconciliados certamente seremos salvos por sua 
vida. 11Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconcilia-
dos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.


Fomos salvos (i.e., justificados pela graça, por meio da fé), estamos sendo salvos 
(i.e, santificados pela graça, por meio da fé) e seremos salvos (i.e., glorificados pela gra-
ça, por meio da fé). A SALVAÇÃO É UM PROCESSO; e neste processo, o mesmo evan-
gelho que nos salvou também é o que está nos salvando e nos salvará no final. Nesse 
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processo da salvação, como Paulo escreveu em Romanos 5.11, “[…] podemos nos ale-
grar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.”


William Tyndale, tradutor pioneiro da Bíblia para o inglês, escreveu as seguintes 
palavras encantadoras no ano de 1525 – e selou estas palavras com morte pelo martírio:


Evangelion (o que chamamos de “evangelho”) é uma palavra grega que significa no-
tícias boas, alegres, felizes, cheias de júbilo, que alegram o coração do homem e o 
fazem cantar, dançar e saltar de alegria.


Se é tudo isso o evangelho (e é!), por que nós não nos alegramos?


NOSSO PROBLEMA É QUE não sabemos ou não fazemos questão de saber como 
conectar as verdades do evangelho ao cotidiano de nossa vida – nossa vida não é cen-
trada no evangelho, e não temos a menor ideia de como conectá-la nem fazemos ques-

tão de aprender. Ora, não é por pouca coisa, portanto, que acordamos com o coração 
frio, passamos o dia em uma geada espiritual e deitamos na cama para dormir com o co-
ração congelado; e mesmo quando chegamos ao culto na igreja, como aqui e agora, 
sentimos que não temos coração para Deus, mas uma pedra de gelo no peito.


A VIDA QUE NÃO É CENTRADA NO EVANGELHO congela, petrifica o coração. — 
MAS como conectar a vida ao evangelho? Como inflamar o coração com o evangelho? 
De que maneira você poderá centralizar sua vida no evangelho?


No comentário devocional que fizeram nos Salmos, tratando do Salmo 103, Ti-
mothy e Kathy Keller escreveram da necessidade de se infundir o evangelho no próprio 
coração até que o evangelho transforme o coração. Foi isso o que Davi fez; Davi praticou 
o diálogo interior, falando direta e vigorosamente ao seu próprio coração em vez de se 

limitar a ouvi-lo se queixar. Davi começou e terminou deste modo o Salmo 103:


1Todo o meu ser louve o SENHOR; louvarei seu santo nome de todo o coração. 2To-
do o meu ser louve o SENHOR; que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. […]  
22… Todo o meu ser louve o SENHOR.


E entre a abertura e o encerramento do salmo com louvor, o salmista apresentou uma be-
líssima meditação sobre o amor de Deus – de fato, sobre o evangelho de Deus (que é a 
expressão máxima do amor de Deus pelo seu povo).
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DAVI AGIU E NÃO FOI PASSIVO. Davi foi ativo; ele não deixou seu coração dar as 
cartas; o salmista colocou cabresto em seu próprio coração e o centralizou no evange-
lho. Davi ourou o evangelho. Podemos chamar essa prática davídica de meditação.


Keller escreveu que a meditação bíblica, diferente das variantes populares, não é 
uma técnica de relaxamento para esvaziar a mente, mas sim algo que enche a mente 
com a verdade, usando textos, pensamentos e memórias bíblicos para incendiar o cora-
ção. Neste salmo, o Salmo 103, Davi se debruçou sobre o evangelho tal como ele o co-
nhecia. Com efeito, este é o salmo mais cheio de evangelho em todo o Saltério! Portanto, 
como você preferir: Davi orou o evangelho; Davi meditou no evangelho; Davi pregou para 
sua própria alma o evangelho… é o que nós devemos fazer (e faremos).


REAFIRME O EVANGELHO 

Salmo103.1-2 1Todo o meu ser louve o SENHOR; louvarei seu santo nome de todo o co-
ração. 2Todo o meu ser louve o SENHOR; que eu jamais me esqueça de suas bênçãos.


Não sei para você, mas como esses versículos são para mim encorajadores!


Mesmo Davi – homem segundo o coração de Deus; mesmo ele! – nem sempre foi 
capaz de derramar espontaneamente seu coração em louvor a Deus; ele teve que “que-
brar o gelo” e estimular seu coração. Como? REAFIRMANDO O EVANGELHO para o 
próprio coração – as bênçãos, os benefícios do evangelho:


Salmo103.1-2 1Todo o meu ser louve o SENHOR; louvarei seu santo nome de todo o co-
ração. 2Todo o meu ser louve o SENHOR; que eu jamais me esqueça de suas bênçãos.


Quais são as bênçãos ou os benefícios do evangelho?


Terminada sua autoinvocação ou tendo despertado seu coração para louvar (vs. 1-
2), Davi passou a reafirmar os benefícios, as bênçãos do evangelho para a sua vida (vs. 
3-5). Leremos esse trecho, mas eis os seis verbos que demonstram o quanto as bençãos 
ou os benefícios do evangelho fizeram bem ao salmista – preste atenção: perdoar, curar, 
resgatar, coroar, encher e renovar. Por tudo isso é que a autoinvocação do salmo se justi-
fica (vs. 1-2): “Todo o meu ser louve o SENHOR; louvarei seu santo nome de todo o cora-

ção. Todo o meu ser louve o SENHOR; que eu jamais me esqueça de suas bênçãos.”


Quais bênçãos?
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Salmo 103.3-5 3Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doen-
ças. 4Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. 5Ele enche minha 
vida de coisas boas; minha juventude é renovada como a águia!


Por que essas coisas são uma bênção? Ou, de que modo elas nos beneficiam? 
Afinal, perdão, cura, resgate, coroação, enchimento e renovação para quê?


Ô, meu povo, muito cuidado aqui! A gente tem que tomar muito cuidado neste 
ponto. — Sabe por quê? — A pessoa não precisa ser nascida de novo (regenerada) para 
desejar essas coisas.


PENSE COMIGO: [1.] quem de nós não desejaria viver com a consciência tranqui-
la, sabendo que a pessoa a quem ofendemos nos perdoou? [2.] quem não daria tudo o 
que tem para ser curado e curtir bem a vida? [3.] quem não desejaria ser resgatado e 
adiar para mais tarde, bem mais tarde a chegada da morte? [4.] quem não apreciaria ser 
coroado de amor e de misericórdia? [5.] quem não gostaria de ter a vida cheia de coisas 
boas? e, por fim, [5.] quem não ansiaria beber da fonte a juventude e envelhecer com 
“qualidade de vida”? — Você não precisa ser crente para desejar essas coisas.


Portanto, o que há de verdadeiramente evangélico nas bênçãos do evangelho? 


Ouçamos o apóstolo Paulo. O que ele teria a nos ensinar sobre a bênção suprema, 
o benefício supremo do evangelho? — Sabe porque saber disso é importante? — De ou-
tro modo, não viveremos para o bem supremo do evangelho, mas transformaremos em 
ídolos a consciência tranquila, a saúde, a vida, o amor, as coisas boas e a juventude. 
Veja, mais uma vez, como é fácil idolatrar os benefícios do evangelho, sem, contudo, 
desfrutar de seu benefício supremo:


Salmo 103.3-5 3Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doen-
ças. 4Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. 5Ele enche minha 
vida de coisas boas; minha juventude é renovada como a águia!


Portanto, qual é o bem supremo do evangelho? Voltemos a Paulo:


Romanos 5.8-11 8Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer 
por nós quando ainda éramos pecadores. 9E, uma vez que fomos declarados justos 
por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. 10Pois, se 
quando ainda éramos inimigos de Deus nosso relacionamento com ele foi restaurado 
pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados certamente seremos 
salvos por sua vida. 11Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem 
fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
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Agora você sabe responder: qual é a bênção suprema do evangelho? qual é o be-
nefício último do evangelho? RESPOSTA: “Podemos nos alegrar em Deus” (Rm 5.11)!


O bem mais elevado, mais completo, mais profundo e mais doce do evangelho é o 
próprio Deus sendo desfrutado no coração de seu povo que foi resgatado pela vida e 
obra de Jesus Cristo. ESTE É O EVANGELHO: Deus, em Cristo, tornou-se o preço de 
nossa salvação (Rm 5.6-8); e Deus, em Cristo, tornou-se o prêmio da nossa salvação 
(Rm 5.11). O EVANGELHO É a boa notícia de que Deus comprou para nós a alegria eter-
na em Deus; Deus nos salvou da condenação de Deus para desfrutarmos de comunhão 
com Deus.


DESSE MODO, aquilo pelo que Davi está bendizendo o SENHOR são as coisas 
que o próprio Deus faz para que nós o desfrutemos em alegria no nosso coração:


Salmo 103.3-5 3Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doen-
ças. 4Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. 5Ele enche minha 
vida de coisas boas; minha juventude é renovada como a águia!


1. Preciso de perdão para que eu e Deus não vivamos mais de cos-
tas um para o outro. O perdão de Deus me reconcilia com Deus.


2. Preciso de cura porque um corpo arruinado pela enfermidade 
tende a me roubar o prazer da doce comunhão com Deus.


3. Preciso de resgate da morte (do ׂשחת  – shachath; da condena-

ção eterna; do inferno) porque lá não há alegria em Deus.


4. Preciso de amor e de misericórdia porque a esperança que não 
confunde (e ninguém vive sem esperança), [a esperança que não 
confunde…] é a que brota do amor de Deus que é derramado em 
nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado.


5. Preciso de coisas boas na medida certa porque, como se lê em 
Provérbios 30.9, “se eu ficar rico, pode ser que te negue e diga: 
‘Quem é o SENHOR?’. E, se eu for pobre demais, pode ser que 
roube e, com isso, desonre o nome do meu Deus.”
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6. Preciso do vigor da juventude que brota na vida daqueles que 
aprendem a esperar no SENHOR e – desse modo – eles voam 
alto, como águias, correm e não se cansam, caminham e não 
desfalecem enquanto servem ao SENHOR com alegria.


Quando olhamos para Davi orando o evangelho nós descobrimos o quanto é ne-
cessário se reafirmar o evangelho da cruz de Cristo para nosso próprio coração. De outro 
modo, permaneceremos com o coração frio, um frio de morte. — “Ó minha alma: sou 
perdoado para desfrutar de comunhão com Deus; tenho (ou quero) saúde para desfrutar 
do doce prazer da comunhão com Deus; fui resgatado para viver eternamente com Deus; 
recebo amor e misericórdia para desfrutar de Deus e reparti-los com outros; tenho coisas 
boas de que preciso para glorificar a Deus; e sou renovado para viver para Deus…” 

Quebre o gelo do seu coração: Arrependa-se do pecado. Creia em Jesus Cristo.


Quebre o gelo do seu coração: Ore o evangelho.


Salmo103.1-5 1Todo o meu ser louve o SENHOR; louvarei seu santo nome de todo o 
coração. 2Todo o meu ser louve o SENHOR; que eu jamais me esqueça de suas bên-
çãos. 3Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. 4Ele me 
resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. 5Ele enche minha vida de coi-
sas boas; minha juventude é renovada como a águia!


Ore o evangelho:


1. Senhor, me perdoe em Cristo Jesus para que eu e o Senhor não 
vivamos mais de costas um para o outro. Reconcilie-me com o 
Senhor por meio de Cristo.


2. Senhor, me cura porque meu corpo arruinado pela enfermidade 
tem me roubar o prazer da doce comunhão com o Senhor. E se 
nesta vida eu não for curado, mantenha meu coração em doce 
comunhão com o Senhor.


3. Senhor, não me deixe perecer no pecado. Resgate-me da morte 

(do ׂשחת  – shachath; da condenação eterna; do inferno) porque 

lá não há alegria em Deus. Eu quero desfrutar da alegria perene 
de tua presença por toda a eternidade.
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4. Senhor, preciso de amor e de misericórdia porque a esperança 
que não confunde (e eu não vivo sem esperança), [a esperança 
que não confunde…] é a que brota do amor de Deus que é der-
ramado no meu coração pelo Espírito Santo, que me foi dado.


5. Senhor, preciso de coisas boas na medida certa porque, como se 
lê em Provérbios 30.9, “se eu ficar rico, pode ser que te negue e 
diga: ‘Quem é o SENHOR?’. E, se eu for pobre demais, pode ser 
que roube e, com isso, desonre o nome do meu Deus.”


6. Senhor, dá-me o vigor da juventude que brota na vida daqueles 
que aprendem a esperar no SENHOR e – desse modo – que eu 
voe alto, como águias, corra e não me cansam, caminhe e não 
desfaleça enquanto sirvo ao SENHOR com alegria.


Ore o evangelho.


PRÓXIMO DOMINGO: o Deus do evangelho.


S.D.G. L.B.Peixoto
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