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Por que o Evangelho é o Poder? 
Scott Price  
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“Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para 
a salvação de todo aquele que crê... visto que a justiça de Deus se revela no 
evangelho, de fé em fé, como está escrito: O justo viverá por fé” (Romanos 
1:16-17) 

Muitas pessoas dizem que o evangelho é a morte, sepultamento e ressurreição 
de Cristo: nada mais, nada menos. Embora devamos concordar prontamente que os 
fatos históricos da morte, sepultamento e ressurreição são uma parte essencial do 
evangelho, devemos também ser fiéis à Palavra de Deus e dizer que há 
definitivamente mais no evangelho do que isso. É evidente que SE o evangelho fosse 
somente o fato da morte, sepultamento e ressurreição, então todo mundo que tem 
uma religião seria salvo, incluindo muitas seitas como os Testemunhas de Jeová, 
Mórmons, Adventistas do Sétimo Dia, Católicos, etc. 

Paulo o Apóstolo está dizendo em Romanos 1:16 que o evangelho é o meio que 
Deus usa como o poder para salvar os crentes, mas nesse versículo ele não diz o 
porquê o evangelho é tal poder. O versículo 17 nos diz: “Visto que (porque) a justiça 
de Deus se revela no evangelho”. Essa justiça à qual Paulo está se referindo é uma 
justiça que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu por sua obediência à lei e sua morte 
sobre a cruz, para pagar pelos pecados do seu povo. Essa é uma justiça que é 
imputada ao seu povo no novo nascimento. Tudo isso é a ênfase principal de toda a 
Bíblia e o cerne do evangelho. 

Essa revelação da justiça de Cristo é a ÚNICA coisa que mostrará corretamente 
aos pecadores que a justiça própria deles é pecado e que precisam se arrepender. Esse 
é o pecado que não podemos detectar com nossa consciência, visto que, pelo 
contrário, nossa consciência nos leva a tentar estabelecer uma justiça própria. Ao 
tentar fazer o que pensamos ser bom, na realidade pecamos (veja Romanos 10:1-4). 
Somente o evangelho, com a sua justiça real e aceitável, pode expor esse erro. O 
evangelho, portanto, deve conter mais que os fatos da morte, sepultamento e 
ressurreição de Cristo. Ele deve conter pelo menos uma idéia básica da justiça 
estabelecida pelo Substituto quando ele satisfez as demandas da lei e da justiça de 
Deus. Evangelize sua família e amigos (mesmo os religiosos!) com esse evangelho, se 
desejar a salvação deles. 

                                                   
1 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em Setembro/2006. 

http://www.monergismo.com
mailto:felipe@monergismo.com

