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“DECIDINDO PELA CRUZ”
I Coríntios 2:2
Introdução: A igreja de Jesus Cristo deve proclamar o evangelho sobre os alicerces da cruz. Nosso evangelho deve
ser o reflexo pleno da obra de Deus consumada na cruz, e nenhum de seus membros pode ser considerado cristão se
não tiver as marcas da crucificação em suas vidas. Sem os sinais do lenho não há vida cristã verdadeira. A salvação
que o Senhor oferece aos homens não é como uma reforma de uma casa velha, mas sim a demolição completa dos
escombros e a construção de um novo edifício. A cruz extirpa o velho, a ressurreição implanta o novo. A cruz
simboliza a morte do velho homem. A humanidade precisa passar pela cruz, sem cruz não há salvação.
I – A MORTE NA CRUZ E A RESSURREIÇÃO DENTRE OS MORTOS
Em sua morte na cruz Jesus realizou a justificação plena e universal a fim de nos reconciliar com o Pai. Na
ressurreição Jesus transferiu a vida para salvar a todo aquele que verdadeiramente crê na suficiência de seu
sacrifício (Romanos 5:10). Esses dois pontos são suficientes para a pregação do evangelho, pois não se pode anunciar
as boas novas de salvação sem esclarecer plenamente os dois lados. O Evangelho consiste em anunciar as boas
novas, ou seja a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, essas boas novas diz respeito a associação da morte e
ressurreição de Jesus a nossa experiencia. Pregar o evangelho e não considerar a morte e ressurreição do Senhor
Jesus e desrespeitar o Evangelho (I Coríntios 15:1-4)
Muitas pessoas pregam a Bíblia sem pregar o Evangelho, a ordem de Jesus foi: Ide por todo o mundo e pregai o
Evangelho a toda criatura (Marcos 16:15). Quando encontrarmos uma pessoa com problemas espirituais, lembre-se
de Jesus na cruz. Se esta pessoa puder chegar a Deus de qualquer outro modo, então a cruz de Jesus Cristo é
desnecessária.
II – A DECISÃO DO APÓSTOLO PAULO
Conforme vimos em nosso texto áureo o Apóstolo Paulo decidiu não crer em nada além de Cristo crucificado, (I
Coríntios 1:21), a ausência da cruz reflete a tendencia humanista de solucionar a rebeldia do pecado com paliativos,
sem a ênfase radical da cruz nossa mensagem não passa de um acordo diplomático (I Coríntios 1:18). Na pregação do
evangelho não se comercializa almas, no perfil da salvação não há negociação.
Pregar a mensagem da cruz é uma decisão de muita sabedoria. Por isso os pregadores devem anunciar o Evangelho
puro do Senhor Jesus Cristo, pregadores não podem ser animadores de auditório, mas sim homens inflamados com
o verdadeiro evangelho.
Não podemos empobrecer a pregação do Evangelho, precisamos pregar hoje com o mesmo realce e vigor
apresentado pelas escrituras.
III – NOSSA DECISÃO EM CRER E PREGAR SOBRE A CRUZ
Se nós não proclamarmos a mensagem da cruz e não insistirmos na enfase da ressurreição, nós não pregamos o
evangelho. Qualquer assunto bíblico pode ser pregado desde que esteja harmonizado com a mensagem do calvário.
Toda mensagem bíblica precisa estar nos conformes e moldes apresentados no sacrifício de Cristo.
Há muitos líderes preocupados em agradar o auditório, seguindo caminhos condenados pela Palavra de Deus, como
a diversão e animação. Essa mensagem agrada as plateias ávidas por novidade e entretenimento. Contudo essa
forma de anunciar o evangelho afasta o púlpito de sua centralidade.
Conclusão: Vivemos dias em que o show, o entretenimento, as baladas se popularizam em meio a sociedade
moderna. Contudo a mensagem do Evangelho é a palavra de salvação ao pecador, e essa mensagem nem sempre é
recebida com alegria, pois é um contraste com o pecado e a forma de viver desse mundo. Torna-se um prejuízo
eterno buscar a aprovação dos ouvintes, com assuntos interessantes, deixando de apresentar claramente aquilo que é
imprescindível.
O destaque da da mensagem de Cristo é a cruz, e o destaque da cruz e a morte do pecador juntamente com Cristo
Jesus. A ênfase da morte é a ressurreição em novidade de vida. Dessa forma nós só pregamos o evangelho de Cristo
quando insistimos nesse tema aprovado por Deus e pregado pelos apóstolos e pela verdadeira igreja do Senhor
Jesus.

