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Conexão com Deus 
 

15 – Evangelho em Palavra e em Poder 
 

“...porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente 
em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em 
plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso 
procedimento entre vós e por amor de vós” – 1 Ts 1:5 

 

Introdução 
 

Quando Jesus rogava ao Pai pelos seus discípulos, na magnífica oração sacerdotal de João 17, 
encontramos essa frase no verso 17: "Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade". Jesus 
nos diz que a Palavra de Deus é a verdade absoluta que o mundo precisa ouvir. Os evangelhos 
nos ensinam que Jesus é a verdade de Deus para a salvação do perdido – João 14:6. Todos que 
aceitam a Jesus aceitam viver na Sua Palavra, que é a verdade. Além de ser a verdade, Jesus é 
também a sabedoria e o poder de Deus: “...mas para os que foram chamados, tanto judeus como 
gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus” – 1 Coríntios 1:24. 
 

 O que você acha, vivemos hoje um evangelho só de palavras ou também de poder? 
 

O mundo tem ouvido muito as palavras do evangelho, mas precisa também ser transformado 
pelo poder do evangelho. A palavra do evangelho ajunta multidões no caminho para o céu, mas 
é o poder do evangelho que muda a vida dessas pessoas – e elas passam a viver para agradar a 
Deus. As palavras do evangelho agradam as pessoas porque indicam o caminho certo, mas o 
poder do evangelho agrada a Deus porque transforma as pessoas.  
 

 Olhe para você. Sua vida já foi transformada pelo poder do evangelho?  
 

1. O Evangelho em Palavras 
 

O seu valor é que a Palavra declara e esclarece que Jesus é o Único Caminho que nos conduz ao 
Pai – “Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim” – João 14:6.  
 

Quando pregamos a palavra do evangelho isso gera fé no coração do ouvinte e o Espírito Santo o 
convence de que Jesus é o único caminho para o céu e por isso deve entrar por esse caminho. A 
palavra nos toca e paramos de procurar outro caminho – e ficamos em paz. É disso que fala 
Romanos 10:17:  “E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo”.  
 

Quando pregamos a Palavra o Espírito Santo faz sua parte e convence a pessoa sobre Jesus. O 
evangelho em palavras traz paz ao coração de quem procura porque lhe mostra que achou o que 
procurava. 
 

 Como essa verdade pode ser vista na vida do carcereiro de Filipos e sua casa? Atos 16:31-34. 
 

2. O Evangelho em Poder 
 

Em 1 Tessalonicenses 1:5 o apóstolo Paulo declara que “...o nosso evangelho não chegou até vós 
tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção”. 
Significa que aconteceram mudanças na vida das pessoas que aceitaram a palavra de Jesus. 
Essas mudanças geram alegria para quem mudou e fazem divulgação de Jesus para quem nota 
as mudanças. Paulo diz que pregou para os tessalonicenses a Palavra, mas também mostrou o 
poder de Deus de transformar sua vida. Ele era um religioso perseguidor da Palavra e se tornou 
uma nova criatura, discípulo e seguidor da Palavra. Quando o evangelho chega com poder a 
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pessoa não continua mais a mesma. Ela muda e todos notam. Aconteceu com Paulo, aconteceu 
com os moradores de Tessalônica – veja a sequência do texto de 1 Tessalonicenses 1:5-10. 
 

 Como o poder do evangelho transformou os tessalonicenses? O que mudou na vida deles?  
 

Eles se tornaram discípulos de Paulo (imitadores), desfrutavam de alegria no Espírito Santo 
(ainda que enfrentando tribulações), tornaram-se modelo para outros discípulos, abandonaram 
os ídolos, e mantinham uma viva esperança da volta de Cristo. 
 

 Como o poder do evangelho transformou a sua vida? 
 

3. O Poder transformador do Evangelho  
  

Em 2 Coríntios 5:17 Paulo enfatiza: “E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas 
antigas já passaram; eis que se fizeram novas”. Esse belíssimo texto proclama que o efeito do 
evangelho quando recebido em poder, regenera a natureza da pessoa. Gerar significa “criar” e 
regenerar é “criar novamente”. É o “novo nascimento” pregado por Jesus a Nicodemos, em João 
3:3-8. Quem encontra Jesus e o aceita de verdade, não só de palavras, é feito nova criatura.  
 

 O que significa ser feito nova criatura?  
 

Significa que novas atitudes – na área moral, na área espiritual, nos negócios, na vida em família, 
no relacionamento com Deus e com as pessoas – novas atitudes passam a fazer parte da nossa 
vida. O poder do evangelho nos faz agir conforme Efésios 4:25 a 5:2 – passamos a ter novas 
atitudes e novo comportamento.  
 

Quem não muda de vida não foi alcançado ainda pelo poder do evangelho – só pelas palavras – 
tornou-se mais um simpatizante de Jesus. 
 

Conclusão 
  

O Senhor Jesus nos deixou um alerta que merece toda a nossa atenção. Está registrado em 
Mateus 7:24-27, especialmente os versos 26 e 27: 
 

“E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato 
que edificou a sua casa sobre a areia; e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e 
deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína”. 

  

Será que o evangelho chegou à nossa vida só em palavras ou também em poder? Se chegou só 
em palavras, a mudança que aconteceu foi apenas superficial – trocamos a maneira de ser 
religiosos, apenas. Antes tínhamos uma prática e depois mudamos para outra. A pessoa ia a uma 
igreja, fazia as orações de uma maneira, e quando recebeu o evangelho pelas palavras sobre 
Jesus passou a se reunir com outras pessoas e a fazer as orações de outra maneira. 
 

Mas, se o evangelho chegou em poder, a conduta moral muda radicalmente, a ponto de se 
mostrar uma outra pessoa no agir e no falar. A nossa comunidade precisa também do poder do 
evangelho para mudar a vida das pessoas. 
 

Quando o evangelho chega em palavras e em poder, o Espírito Santo completa sua obra 
trazendo certeza ao coração da pessoa e isso gera a paz que todos buscam para viver feliz. 
Quando somos transformados, isto brota em nossa vida com tal explosão e graça que passamos 
a viver um evangelho de Palavra e de Poder: 
  

“Vai para tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. 
Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera; e todos se admiravam” – 
Marcos 5:19,20. 

 

Quem era este que se tornou pregador do evangelho? Acredite – o endemoninhado gadareno. 


