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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima terça-feira para você 

e todos os seus. Segundo conceitua o dicionário, a dicotomia é uma divisão 
com dois termos opostos. O apóstolo Paulo fez algumas considerações 
dicotômicas, senão vejamos: “Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o 
Espírito contra a carne; e estes opõem-se um ao outro, para que não 
façais o que quereis”. (Gálatas 5:17); “Porque a inclinação da carne é 
morte; mas a inclinação do Espírito é vida e paz”. (Romanos 8:6). 

 
Vivemos uma sociedade de ideias e convicções paradoxais. No 

seio das igrejas, infelizmente, essa é também uma realidade flagrante. Há 
aqueles que pregam a desesperança, com distorções da simplicidade e 
verdade do Santo Evangelho e pouquíssimos ainda perseguem as boas novas, o 
anúncio da vida plena, centrados em Jesus Cristo. 
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Sobre o tema, compartilho escrito retirado da Revista Ultimato, 
julho/agosto/2016: 

 

OS PREGADORES DA 
ESPERANCA 

E OS PREGADORES DA 
DESCRENÇA 

 
Certos profetas do tempo de Jeremias espalhavam a descrença 

pelo país inteiro (Jeremias 13:15). Eram os pregadores da descrença, da 
desesperança; os desevangelizadores. Os pregadores da desesperança estão 
entre nós, como no tempo de Jeremias, alguns atuando abertamente contra o 
conteúdo da fé cristã, outros – o que é mais grave – desevangelizando dentro 
dos arraiais cristãos ao distorcerem com suas palavras e suas vidas o conteúdo 
da esperança. 

 
O significado do verbo evangelizar é anunciar as boas novas de 

esperança de que “Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único 
filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado; para 
que todos, crendo nEle, possam ter vida plena e eterna.” (João 3:16, AM). 
Os pregadores da esperança (os evangelizadores) são aqueles que ajudam o 
outro a enxergar, de fato, quem é Jesus Cristo, que lutam para acabar com a 
incredulidade, a indiferença, a resistência, e instam com amor para ninguém 
ficar de fora do âmbito da esperança. 

 
A marca distintiva do cristianismo é a fé em um Cristo histórico, 

que se encarnou, viveu, morreu, ressuscitou e retornará. Deus, por meio do 
seu Filho, esteve entre nós e clareou e reforçou as promessas de esperança. É 
em suas palavras que se baseia a nossa esperança de um futuro completo. E é 
esta esperança que nos ajuda a suportar uma jornada cheia de angústias e 
incertezas hoje. 

 
Os pregadores da esperança, além de espalhar as boas novas, 

zelam por seu conteúdo. Eles estão certos de que a esperança é para hoje 
(“Vida plena”, João 3:16) e para o futuro (“Vida eterna”, 1ª João 5:11-12) e 
de que a visão que se tem do futuro nos inspira à ação hoje. 

 
Jesus é a consumação da ESPERANÇA. Meditemos nisso em mais 

esse dia. 
 
 
 
 

 


