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O poder do Evangelho
“Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de
Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e
também do grego” (Romanos 1: 16).
Todos nós sabemos que o evangelho tem o significado de boas novas,
boas notícias, novidade de vida. Mais do que isso, o evangelho não se
constitui em um mero código de ética ou uma filosofia de vida, se assim fosse
teria pouco ou nenhum impacto na vida das pessoas confrontadas por ele.
O evangelho é na realidade o poder de Deus. As boas novas possuem o
condão de promover a libertação e a salvação do ser humano. Paulo está
afirmando claramente que o evangelho é o instrumento de Deus para salvar o
pecador da condenação do pecado. E isto é o resultado da ação do poder de
Deus na vida do pecador.
Quando o poder do evangelho se manifesta na vida de alguém o
resultado é a transformação daquele que o ouviu. No entanto, esse poder só
será eficaz se aquele que é alcançado pelo evangelho depositar a sua fé em
Cristo, confiar-lhe a sua vida, envolver-se com Ele e com a verdade que a
palavra de Deus acerca dEle revela.
Um envolvimento assim redunda em sinceridade moral, em dedicação e
em uma consagração visível em todos os aspectos da vida. E embora a
salvação mencionada por Paulo seja oferecida aos judeus primeiro, os gentios
também experimentam a mesma salvação.
Somos frutos da ação do evangelho que operou com grande poder em
nossas vidas, na medida em que fomos alcançados pela graça e misericórdia
de Deus quando aceitamos as boas novas de todo o nosso coração. Dessa
forma podemos afirmar como o apóstolo do amor: “Mas, a todos quantos O
receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos
que creem no Seu nome” (João 1:12).
Uma igreja que persevera no poder de Deus, será sempre uma igreja
que não se envergonha do evangelho de Cristo. Pelo contrário, assim como o
apóstolo Paulo, essa igreja se orgulhará por ser portadora da preciosa
mensagem de boas novas encontrada na palavra de Deus, mensagem de que
o mundo está carente e necessitado de ouvir.

