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Pr. Pedro Soares Neto
“Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá
e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estais num mesmo espírito, combatendo
juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho.” Filipenses 1:27
I – INTRODUÇÃO
O apóstolo Paulo foi chamado por Deus para viver o evangelho de forma digna. O Senhor o
achou fiel em tudo, por isso confiou a ele a revelação do Novo Testamento. Ele escreveu quase
todo o Novo Testamento.
Ele diz aos filipenses que deviam se portar de forma digna do evangelho. Ele queria ouvir
por onde ele fosse que os filipenses andavam num mesmo espírito e combatiam pela fé do
evangelho.
II – HOJE AS PESSOAS NÃO ESTÃO MAIS SE IMPORTAND COM O TESTEMUNHO
Estamos vendo hoje que são poucos os que se importam com o testemunho cristão e com o
Evangelho. Escândalos estão acontecendo por toda parte e as pessoas não se preocupam com
isso.
“Ai do mundo, por causa dos escândalos; porque é mister que venham escândalos, mas ai
daquele homem por quem o escândalo vem!” Mateus 18:7
O Senhor Jesus disse que é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele homem
por quem vem o escândalo. Sim, será muito duro o juízo para este.
Hoje são poucos que se preocupam com a imagem do Evangelho. Frequentam igrejas
achando que só isso basta. Mas, nós temos a responsabilidade de testemunhar do poder do
evangelho. Temos de zelar por nossas vidas para que o evangelho não seja blasfemado.
“Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa
escândalo, e os que cometem iniqüidade.” Mateus 13:41
A Separação será feita no final. O Senhor mandará os seus anjos para separarem do Seu
Reino os que promovem escândalos e cometem iniquidade.
Por estarmos vivendo hoje o tempo do fim, está ficando cada vez mais raro encontrarmos
verdadeiros cristãos. O compromisso com o evangelho hoje está quase extinto. As pessoas estão
preocupadas somente consigo mesmas e estão se esquecendo da aliança que fizeram com o
Senhor.

Quantos estão trocando de mulher como trocam de roupa. Quantos falam mentiras para
tirar algum proveito. Quantos roubam para adquirirem bens materiais. O testemunho não é coisa
importante mais. O que vale é se dar bem nessa vida.
“Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que
fostes chamados,” Efésios 4:1
O Senhor deseja que a nossa maneira de viver seja digna do nosso chamamento. Ele nos
chamou para andarmos de forma digna do evangelho.
Ser digno é: ser merecedor de elogios, ser honesto, ser honrado.
O evangelho nos coloca em lugar de honra. A honra vem quando somos verdadeiros, não
fingidos, honestos em tudo que fazemos, honrados nos compromissos.
Se no mundo hoje só encontramos pessoas corruptas, desonestas, desonradas, aqueles
que vivem no evangelho devem ser o oposto de toda essa imundície. Somos filhos do Rei e
devemos andar como tal.
Jesus encontrou Natanael e deu testemunho a seu respeito:
“Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem
não há dolo.” João 1:47
Natanael era um verdadeiro israelita em quem não havia nenhum dolo, ou seja, engano. Ele
era correto, verdadeiro. Por isso, o Senhor deu um bom testemunho dele. Precisamos corrigir
nosso caráter, temos de nos afastar de tudo aquilo que é contrário com a santidade do Senhor.
Não é porque todos estão podres hoje que o cristão também tem de ser. Nós fomos
chamados para testemunhar de Jesus, e isso exige uma nova vida em Sua presença. Precisamos
buscar a verdadeira santidade que vem do Senhor.
CONCLUSÃO
“Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó; e era este homem íntegro, reto e
temente a Deus e desviava-se do mal.” Jó 1:1
Jó chamou a atenção de Deus porque era íntegro, reto e temente a Deus. Assim, devemos nos portar
também hoje no meio dessa geração maligna.
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