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-------------------------------------------------- 
O Evangelho é uma mensagem irresistivel. 
-------------------------------------------------- 

RECAPITULAR: 
No primeiro seminário o mais importante 
foi deixar claro que: 
a) Toda a Escritura foi Divinamente 

inspirada. 
b) Existe inspiração para tempos, nações 

e pessoas especificas. 
c) A Escritura não é o Evangelho, mas 

todas revelam partes do Evangelho, de 
Cristo. 

d) Até que Cristo veio clarear e cumprir 
tudo o que as escrituras falavam dele. 
(Lucas 24:27 / 44) 

e) A Palavra de Deus é Cristo, e é eterna. 
Essa é a palavra para todos. 

f) O Evangelho é a única palavra de Deus 
válida e a única que gera fé. 

 

1- Qual é a informação que o 
Evangelho contém? 

O Evangelho é o Poder de Deus para 
Salvação de Todo o Homem. (Rom.1:16-17) 
 
O Evangelho gera fé para nos justificar 
diante de Deus e diante dos homens. 
 
Diante de Deus, livra-nos da condenação 
do inferno. (João 5:20-24) 

Quem honrar o Filho, honra o Pai. 
Quem não rejeitar o Evangelho 
(minha palavra)...é justificado 
diante de Pai... 
(Rom.3:24) 
 

Diante dos Homens, dá-nos galardões 
para a vida eterna e acesso a promessas. 
Mateus 5:13-16 / Mateus 5:19-20 
Uns serão chamados menores e outros 
grandes no reino dos céus.  
Mas se a nossa justiça não for superior ao 
dos fariseus, aí sim seremos condenados. 
Pois é sinal de que Rejeitamos a Cristo. 

RESUMO: 
O Evangelho contém esta informação, a 
justificação diante de Deus e diante dos 
homens... 
 
Se lermos o NT, iremos sempre ver esta 
dupla, por um lado somos salvos da 
condenação pela fé, por outro lado, temos 
a obrigação de glorificar a Deus diante dos 
homens com as nossas OBRAS. 

 
2- Fé e Obras, parece uma 

contradição. 
Ef.2:5-10  / Tiago 2:14-24 
A fé vem por ouvir o Evangelho, ao crer 
nele, somos justificados diante de Deus. 
Não fomos salvos por sermos boas 
pessoas, porque ninguém é bom, todos 
pecaram... 
 
Mas ao sermos salvos, por essa graça, 
então devemos praticar BOAS OBRAS. 
 
Crer em Deus somente não chega, é 
necessário que esta fé seja alimentada por 
Obras...dinamo, é como o alternador de 
um carro...  
 
NOSSA FÉ é aperfeiçoada pelas OBRAS. 
V.22 
 

3- Que Obras são essas? 
O Evangelho nos dá a seguinte notícia: 
# Deus ama-nos e nos redimiu antes da 
fundação do mundo. 
# Deus Enviou o seu Filho para cressemo-
nos nele e conheçamos o Pai. 
João 6:29  
# Em Cristo estamos reconciliados. 
# Em Cristo nossos pecados são perdoados. 
# Em Cristo Temos a Vida eterna com Deus. 
# Em Cristo Ressuscitaremos dos mortos 
com corpo novo. 
# Em Cristo temos uma nova pátria 
 “Nova Jerusalém”. 
 
Mediante isto as Obras seguem o mesmo 
Espírito: 
OBRAS que geram:  SALVAÇÃO 
(Evangelização), GRAÇA, MISERICÓRDIA, 
JUSTIÇA, AMOR e VIDA. 



4- Nossas OBRAS serão 
JULGADAS por Cristo no 
Tribunal de Cristo. 

 
Existe dois tipos de JULGAMENTOS 
O Tribunal de Cristo –  
Julgar as OBRAS dos SANTOS. 
 
O Juízo Final –  
Julgar os ÍMPIOS / Anjos Caídos / diabo / 
Besta / Falso Profeta.  
(Apoc.20:11-15) 
 
TRIBUNAL de CRISTO 
Rom.14:8-12 / II Cor.5:10 
I Cor.3:1-15 
Cada um receberá o seu galardão, segundo 
o seu trabalho... 
Se a obra de alguém se queimar recebe 
detrimento... 
Se a obra de alguém não se queimar 
recebe prémio... 
 
Alguns prémios: 
I Cor.2:9-16 – A mente de Cristo para um 
bom descernimento... 
Apoc.22:12 
II Tim.4:8 
I Cor.6:1-20 – Iremos julgar o mundo, os 
injustos e julgar os anjos... 
 
As Obras dos Santos são julgadas, para que 
Deus faça justiça diante dos homens. 
 
Uns serão grandes no reino dos Céus. 
Outros serão menores... 
 
Quem rejeita a graça de Deus, o Evangelho, 
Será condenado para o fogo eterno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5- A nossa Excelência deve 
passar por: 

# Servir ao Senhor. 
Col.3:23-25 
Deus deu dons aos homens... 
Servir ao Senhor é Servir pessoas, 
comunidade, através das obras: 
OBRAS que geram:  SALVAÇÃO (devemos 
evangelizar), GRAÇA, MISERICÓRDIA, 
JUSTIÇA, AMOR e VIDA. 
 
Para alcançar excelência é necessário: 
# Precisamos de ser cheios do Espírito 
Santo...Nos enchemos do E.S. à medida 
que fazemos mais OBRAS. 
 
# Precisamos de conhecer o Evangelho. 
# Precisamos de estar preparados para as 
adversidades. 
 
 

6- Jesus é a chave hermeneutica 
para entendermos a bíblia. 

Significado da palavra»» Hermeneutica? 
técnica de interpretar e explicar um 
texto ou discurso. 
 
Tudo tem de passar pelo OLHAR de 
CRISTO. 
Qualquer discurso contrário ao Espirito de 
Cristo, Espirito do Evangelho  
NÃO PASSA...Não é Palavra de Deus para 
nós Hoje. Cristo é TUDO. 
Coloss.1:12-23 
 
Tudo o que Paulo disse que não corrobora 
com o discurso de Cristo é apenas 
circunstâncial...Tudo o que Paulo disse que 
corrobora com Cristo é eterno. 
 
Não podemos ter Cristo + opinião de  
Calvino ou de Moisés ao mesmo tempo... 
 
Se Seguirmos os que vieram ANTES de 
CRISTO e os que virão DEPOIS de CRISTO, 
Estaremos a Seguir Ladrões e Salteadores.  
João 10:1-16 
 
 
 


