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O estudo da química esclarece que grande maioria dos ma-

teriais encontrados na natureza, e em nosso corpo não são 

substâncias puras, mas na verdade, misturas de duas ou mais 

substâncias. Uma das classificações conhecidas é a mistura ho-

mogênea. 

São misturas homogêneas, aquelas que apresentam um as-

pecto uniforme, com uma única fase (monofásica). Exemplos: 

soro fisiológico (0,9 g de cloreto de sódio em 100 mL de água); 

aço (liga metálica formada por 98,5% de ferro e 1, 5% de carbo-

no). As misturas homogêneas podem estar no estado sólido, 

líquido ou gasoso. 

Essas misturas homogêneas são chamadas de soluções e 

elas não podem ser separadas por métodos físicos, mas apenas 

por técnicas químicas.

Quando estudamos os Evangelhos, na Bíblia Sagrada perce-

bemos que a mensagem central entre os quatro livros é única, 

como uma mistura homogênea: levar a mensagem de salva-

ção para humanidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Se-

nhor. Podemos considerá-los como uma mistura homogênea, 

pelo fato de não existir Evangelho sem Jesus. 
Para a mistura ser considerada perfeita ela precisa ter to-

dos os elementos. O elemento principal nos quatro Evange-

lhos, sem dúvidas, é Jesus de Nazaré. E, mesmo passando 

por quatro pontos de vista diferentes, quando estudamos os 

Evangelhos encontrados uma mistura tão perfeita e uniforme 

que podemos enxergar com clareza a mensagem de Jesus 

Cristo em todos eles. O Evangelho de Cristo é homogêneo 

e perfeito! Através dele é revelado o grande amor de Deus 

para com a humanidade ajudando o pecador a encontrar a 

salvação. Todos precisam ouvir o Evangelho, porque Jesus é o 

único caminho para a salvação.

“Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o 
evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com 
o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa he-
rança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o 
louvor da sua glória”,  Ef 1.13-14.

O Evangelho homogêneo
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