• “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que
deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele
crê não pereça, mas tenha a vida eterna”.
(João 3.16)
• O Evangelho são boas novas de salvação. O
Evangelho é Deus salvando você pela graça. E
graça é Deus dando tudo e fazendo tudo por quem
nada merece e nunca terá condições de merecer.
• “Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e
isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das
obras, para que ninguém se glorie”. (Efésios 2.8,9)
• “Arrependei-vos, e crede no EVANGELHO”.
(Marcos 1.15)2

Sugestão de leitura:
Para que você saiba mais sobre o Evangelho de Cristo,
sugerimos o site da Revista Cristã Última Chamada.
Acesse o endereço da internet abaixo e saiba tudo sobre
Arrebatamento, Escatologia, Salvação em Cristo, Profecia Bíblica,
Fim dos Tempos, Últimos Dias e a Volta de Jesus.

www.revistacrista.org
______________________

Fonte:
1. Tiete da Religião ou Filho do Evangelho?
Autor: Carlos Moreira.
Site: www.genizahvirtual.com
2. Jornal Semeador n.º 17 – Pr. Glênio Fonseca
Paranaguá – Londrina – PR; Bíblia Sagrada (versão
ARC) e anotações particulares dos Pr. A. C. Vieira e
Edison A. Grando. Título original: Religião x
Evangelho.
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Tiete da
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Por Carlos Moreira

A religião muda rotinas.
O Evangelho muda pessoas...
A religião se propõe a ocupar prédios.
O Evangelho se dispõe a ocupar mentes...
A religião molda as pessoas.
O Evangelho muda as pessoas...
A religião consegue transformar pessoas boas em más.
O Evangelho é capaz de transformar pessoas más em boas...
Na religião, a Verdade é uma ideologia.
No Evangelho, a Verdade é uma pessoa...
A religião anestesia o pensamento.
O Evangelho reconstrói a consciência...
A religião se ocupa em edificar impérios.
O Evangelho se compromete a edificar pessoas...
A religião desafia você a ler as Escrituras.
O Evangelho instiga você a encarná-las...
Na religião, a confissão é uma liturgia do culto.
No Evangelho, a confissão é uma liturgia da vida...

eu sou...
A religião põe a bíblia em suas mãos.
O Evangelho a põe em seu coração...
A religião propõe uma Reforma.
O Evangelho, uma nova forma...
Na religião, há muitos culpados e muita culpa.
No Evangelho, há muitos culpados e nenhuma culpa...
A religião raciocina com a categoria do "todos por Um".
O Evangelho, com a factualidade do "Um por todos"...
A Religião muda à forma.
O Evangelho muda a fôrma...
Vem e segue-me, propõe o Evangelho.
Vem e senta-te, propõe a religião...
O Evangelho lhe desafia a seguir a Jesus.
A Religião lhe propõe seguir-se a si mesmo...
A religião nos leva a buscar coisas.
O Evangelho nos desafia a abraçar causas...

Na Religião: “Sem dízimos, nada podeis fazer.
No Evangelho: “sem Mim, nada podeis fazer”

O Evangelho propõe: "Negue a si mesmo, tome a sua
cruz e siga-me".
A Religião propõe: "Negue a sua cruz, tome a si
mesmo e siga-se"...

Na religião, arrependimento é um pesar por aquilo que eu
faço.
No Evangelho, arrependimento é a consciência sobre quem

Agora, a pergunta que não quer calar: você
é religioso ou é gente do Evangelho? 1

