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3. Reflexão:
Após o cinto da verdade e a couraça da justiça, Paulo diz que
devemos ter os nossos “pés calçados com a prontidão que vem do
evangelho da paz”. A Escritura algumas vezes usa a linguagem figurada de
uma caminhada para representar nossa conduta diária, tal como quando
Paulo diz, “Andamos por fé, e não por vista” (2 Coríntios 5:7).
Quando o apóstolo diz que o “Evangelho da Paz” é como um
calçado para o nosso caminhar cristão, ele está nos dizendo que o
conteúdo do Evangelho deve ser uma parte integral e permanente de nossa
conduta diária. No contexto de batalha espiritual, o Evangelho é o meio
pelo qual avançaremos com o reino de Deus e estenderemos suas
fronteiras.
Programações, caridade, música... embora importantes, por si
não são os meios decisivos pelos quais conquistaremos o território e
avançaremos nesta guerra. Antes, é pela publicação do conteúdo do
Evangelho de Cristo que destruiremos as fortalezas que têm sido
construídas na mente dos incrédulos.
Paulo diz que devemos ter a prontidão que vem do Evangelho da
Paz, de forma que não devemos apenas conhecer o conteúdo do Evangelho
para nós mesmos, mas devemos estar preparados para pregá-lo, articulálo e defendê-lo. Pedro também nos instrui a fazer isso, e escreve, “Estejam
sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a
razão da esperança que há em vocês” (1 Pe 3.15).
O mandato bíblico para o cristão é que ele deve “ir pelo mundo
todo e pregar as boas novas a toda criatura” (Mc 16. 15). Esta não é uma
opção. Jesus ordenou Seus discípulos a pregarem o Evangelho ao “mundo
todo”. Paulo diz que ele “não se envergonhava do Evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele
que crê” (Rm 1. 16). O Evangelho de Cristo é o “poder de Deus”, por meio
do qual o Senhor realizará os Seus propósitos na Terra. Uma vez que tenha
se estabelecido em nós que o Evangelho é “o poder de Deus”, não nos
envergonharemos dele, nem ficaremos constrangidos por aquilo que ele
apresenta para nós como nova perspectiva de vida.
O Evangelho é a boa notícia e traz o crente a um lugar de paz com
Deus e com o Seu povo. Nessa perspectiva, tanto evangelismo quanto o
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4. Finalizando:
1) Conversem a respeito de como tem sido o seu anúncio
do Evangelho;
2) Elaborem uma estratégia para evangelizar alguém (uma
mensagem, uma ligação, uma doação...);
3) Orem: Clamem a Deus por uma oportunidade de anunciarem o
Evangelho da Paz;
4) Declarem o seu amor da seguinte forma:
- famílias com mais de dois integrantes: faça uma declaração
de amor a quem está à sua direita (abrace);
- famílias com dois integrantes: faça uma declaração de amor
um ao outro (abrace);
- devocional individual: reflita a respeito do cuidado de
Deus por sua vida;
5) Tire uma foto dos que participaram desse devocional e
publique em suas redes sociais. Com a seguinte legenda:

#catedralpresbiteriana e
#anunciamosapaz
catedralrio.org.br

facebook.com/catedralrio

catedralrio
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ensino são fundamentais. De fato, a conversão é o primeiro passo do eleito,
mas deve haver, a partir desse importante momento inicial, um constante
crescimento em direção à maturidade. Tanto o evangelismo como o ensino
servem à finalidade última de produzir cristãos maduros, para serem
apresentados a Cristo.
Assim, “a prontidão que vem do Evangelho da Paz” deve
significar mais do que ter apenas compreensão suficiente do Evangelho,
para dizer a outra pessoa como afirmar a Cristo, mas essa prontidão diz
respeito também a sermos capazes de ajudar pessoas a respeito das
doutrinas bíblicas.
Calçar o Evangelho da Paz é anunciar o Reino, ou seja, proclamar
a salvação em Cristo e o Seu governo soberano a quem nos cerca. “O teu
Deus reina!” é a mensagem! Este evangelho é de paz porque na medida em
que nos submetemos ao governo de Cristo e esse governo vai aumentando
em nós, temos a paz de Cristo governando os nossos corações.
Os pés são a base do corpo; dão sustento e levam o corpo ao seu
destino. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz representa o
“ide” de Jesus. Façamos a nossa parte (Mt 28. 18-20; Gl 1. 6-7, 11).

