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Você sabia que existem dois evangelhos (circuncisão e incircuncisão), e dois pactos? Após a morte de cristo na cruz do 
calvário, foi feita uma divisão, (AC – DC), antes da cruz, depois da cruz. Em todo universo respeita-se esta divisão, somente 
os chamados cristãos ainda não acordaram para essa verdade. Até Jesus de Nazaré, cumpria-se a lei de Moisés, após sua 
morte e ressurreição foi estabelecido um novo fundamento. Vejamos isso biblicamente:

Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com 
a casa de Israel, diz o Senhor; Porei as minhas leis em suas 
mentes, E em seu coração as escreverei; E eu lhes serei por 
Deus, E eles me serão por povo; 

E não ensinará cada um a seu próximo, Nem cada um ao 
seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor; Porque todos me 
conhecerão, Desde o menor deles até ao maior.

Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, E de 
seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei 
mais.
Dizendo Nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que 
foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. 
HEBREUS. 08: 10 – 13.

Após a morte de Cristo na Cruz do Calvários, a Lei deixou de 
ser, hoje estamos na nova aliança do novo pacto. Hoje 
vivemos a graça de Deus.

Porque “o fim da lei” é Cristo para justiça de todo aquele 
que crê. ROMANOS. 10:4.

Convidamos-te a reinar em vida, vivendo o evangelho do 
Cristo ressuscitado, a graça de Deus. Desfrute de uma vida 
abundante sabendo que em Cristo todas as coisas foram 
feitas novas, e você já é um abençoado.

Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as 
coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo. 2ª 
CORÍNTIOS, 5: 17.

A Paulo foi dado o privilégio de comunicar este novo pacto, 
a bíblia cita que ele foi o perito arquiteto, que estabeleceu 
este novo fundamento. O fundamento é Cristo ressuscitado 
e ninguém pode mudar aquilo que foi decretado.

Conforme a graça de deus que me foi dada, eu como perito 
arquiteto, pus o fundamento, e outro edifica em cima; mas 
cada um veja como sobre-edifica. Porque ninguém pode 
colocar outro alicerce além do que já está posto, que é 
Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:10,11ª CORÍNTIOS. 3: 10.

"dois fundamentos, dois evangelhos” 
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