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Qual a mensagem que eu e você devemos pregar e mais, qual a 
mensagem que devemos viver? Essas são perguntas essências 
que um discípulo de Cristo deve saber responder. A resposta 
que damos a essas perguntas definem nossa identidade e o 
conteúdo daquilo que proclamamos. O discípulo de Cristo é o 
que recebe em si e proclama a outros a pregação contida nas 
sagradas escrituras. Mas, qual é então essa mensagem?!

Desde Noé até Paulo a mensagem da bíblia tem sido clara: 
"Arrependei-vos e crede”.  Em 2 Pe 2:5 Pedro nos revela que 
Noé era o pregoeiro da justiça: “E não perdoou ao mundo 
antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da 
justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios;”  John 
Gill, no capítulo 22 do Pirke R. Eliezer, cita as palavras de Noé 
segundo a tradição judaica: “Arrependei-vos dos vossos maus 
caminhos e obras, para que as águas do dilúvio não caiam sobre 
vós, e corte toda a descendência dos filhos dos homens.” Essa 
tradição judaica ganha credibilidade quando vemos o 
significado da palavra traduzido por “pregoeiro”, A palavra 
Keryx significa um que anuncia, um que proclama, um que 
prega ou um mensageiro publico. É interessante notar também 
que a palavra que Marcos usa para descrever a João Batista é 
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Liderança!
Oração da semana: Que possamos viver e pregar a mensagem 
que a bíblia prega!
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semelhante no seu significado: anunciar, pregar e proclamar. O 
que nos faz concluir que certamente Noé deve ter pregado 
arrependimento e fé à sua geração. Essa mensagem de 
arrependimento e fé foi pregada por todos os profetas do AT, 
por João Batista Mt 3:2-8, por Cristo Mc 1:15, os apóstolos At 
3:19 e por Paulo At 20:21. !

Não tem pra onde corrermos, pois a bíblia é clara, sua 
mensagem é voltem si a Deus e creiam nele como o único que 
pode salvar aos homens.!

Temos que viver isso !
Nossa luta então deve ser em poder viver essa mensagem. 
Arrependimento se resume em fazer a vontade do Pai, porque 
isso testifica do caráter misericordioso e santo daquele que nos 
salvou. viver sendo diariamente regenerados pelo trabalhar do 
Espírito para que o bom cheiro de Cristo seja exalado por 
nosso intermédio a um mundo mal. Crer se resume em não ter 
nesses frutos do arrependimento, que pelo Espirito está sendo 
gerados em nós, confiança alguma para salvação mas confiar 
exclusivamente no sacrifício perfeito oferecido por Cristo em 
nosso favor.!

 A pergunta é: será que vivo essa mensagem e é essa mensagem 
que estou proclamando a outros? Mensagem que produz boas 
obras diante de Deus e dos homens mas que não deposita nelas 
confiança alguma para salvação nem prover mérito por quais 
posso me achegar a Deus?!

!
Deus nos ajude a viver e proclamar a mensagem da Bíblia, 
mensagem essa que nos chama nos ensina a praticar boas obras 
mas não depositar nelas confiança alguma. Nos ensina sempre a 
crer na suficiência de Cristo em nós. Que sejamos verdadeiros 
discípulos! Amém.!

!
Pr Dú.
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Acabei por gostar da arvorizinha, 
agora já era, vai ta sempre aqui, 
kkk 


