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E

vangelho é uma palavra cujo significado é é sinonimo de Mensagem ou boa-nova. Esta mensagem normalmente
está ligada ao cristianismo. Ela deriva da palavra grega “evaggelion” e expressa uma verdade credível.
Nesta conformidade vamos explanar vários itens com referencia ao evangelho que a bíblia apresenta:

1 – PREDITO POR DEUS
Esta boa-nova, foi prometida a Abraão por Deus.
Gen. 12.3 diz: “E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas as famílias da terra.”
A mensagem que Abraão ouviu não era somente para a sua descendência, mas através dele para todas as famílias da terra.
Tratou-se da justificação pela fé, de que ele – Abraão, foi um exemplo.
Lemos em Gal.3.6-9: “Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, Sabei, pois, que os que são da fé são filhos
de Abraão, Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão,
dizendo: Todas as nações serão benditas em ti.
2 – PREDITO PARA JESUS
Em Isaías 61.1 lemos que “O Espirito do Senhor Deus está sobre mim; porque o Senhor me ungiu, para pregar boas novas aos mansos;
enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos”
Esta frase “Boas Novas” refere-se ao evangelho que profeticamente está predito e que Jesus iria cumprir, pregando. (Lucas
4.18)
3 – PREDITO PELOS PROFETAS
I Pedro 1:10-12 - Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os
profetas que profetizaram da graça que vos foi dada indagando que tempo ou
que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava,
anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória
que se lhes havia de seguir aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas
para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por
aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho; para
as quais coisas os anjos desejam bem atentar
Hebreus 3:16 - 4.2 - Porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram; mas não todos os que saíram do Egito por meio de
Moisés. Mas com quem se indignou por quarenta anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no
deserto e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. E vemos que não puderam
entrar por causa da sua incredulidade tenhamos pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça
que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da
pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram.
4 – ANUNCIADO POR JESUS.
Mateus 11.5 - Os cegos vêem, e os coxos andam; os leprosos são limpos, e os surdos ouvem; os mortos são ressuscitados,
e aos pobres é anunciado o evangelho.
Mateus 9.35 - E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino,
e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo.
Marcos 1.1 - Principio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus .
Lucas 8.1 - E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o
evangelho do reino de Deus
5 – ANUNCIADO PELOS APOSTOLOS E DISCIPULOS
Pedro e João aos samaritanos
Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos
anunciaram o evangelho. Actos 8.25
Filipe aos judeus e samaritanos
E Filipe se achou em Azoto e, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesaréia. Paulo
aos judeus e aos gentios . Atos 8:40
Paulo aos judeus e aos gentios
E ali pregavam o evangelho. Actos 14.7 – Rom.1.15
Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus; de maneira que desde Jerusalém, e arredores, até ao
Ilírico, tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo. Romanos 15.19
Pedro aos gentios
Pedro e disse-lhes: Homens irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios
ouvissem da minha boca a palavra do evangelho, e cressem. Actos 15.7
Samuel Pereira – pág. 2

O Evangelho

6 – ANUNCIAR: MANDAMENTO PARA TODOS
E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura . Marcos 16.15
7 – REFERENCIAS
Vamos apresentar os vários nomes que são dados ao Evangelho.
Este evangelho foi pregado no meio dos judeus, samaritanos e gentios.
O Evangelho tratava e trata da apresentação da boa nova ou seja a mensagem de Cristo traduzida na necessidade do
homem se arrepender dos seus pecados, confessando-os para adquirir a vida eterna.
O Evangelho é igual em todas as épocas. Desde que foi anunciado a Abraão até aos dias de hoje. Ele refere a necessidade
de Fé na Obra de Jesus. O evangelho está subordinado a uma mensagem: A mensagem de Deus: Todo o homem é
pecador e precisa de um Salvador.
7.1-EVANGELHO
São 63 as referencias bíblicas que indicam a palavra única “evangelho”. Esta palavra é indicada por Jesus, Paulo, Pedro,
Filipe e outros.
Os cegos vêem, e os coxos andam; os leprosos são limpos, e os surdos ouvem; os mortos são ressuscitados, e aos pobres é
anunciado o evangelho.
Mt26:13 Em verdade vos digo que,onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez
Mc 1:15 E dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no evangelho.
Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas, qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do
Mc 8:35
evangelho, esse a salvará.
E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há, que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou
Mc10:29
mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho,
Mc13:10 Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações.
Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será
Mc 14:9
contado …
Mc16:15 E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Respondendo, então, Jesus, disse-lhes: Ide, e anunciai a João o que tendes visto e ouvido: que os cegos vêem, os coxos
Lc 7:22
andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o evangelho.
Lc 9:6
E, saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho, e fazendo curas por toda a parte.
E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo, e anunciando o evangelho, sobrevieram os
Lc 20:1
principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos,
Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos
At 8:25
anunciaram o evangelho.
At 8:40
E Filipe se achou em Azoto e, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesaréia.
At 14:7
E ali pregavam o evangelho.
At 14:21 E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia,
levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os
At 15:7
gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho, e cressem.
E, logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes
At 16:10
anunciarmos o evangelho.
Rm 1:15 E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estais em Roma.
Rm 2:16 No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho.
Rm10:16 Mas nem todos têm obedecido ao evangelho; pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação?
Rm11:27 Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós; mas, quanto à eleição, amados por causa dos pais.
Rm11:28 Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós; mas, quanto à eleição, amados por causa dos pais.
E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento
Rm15:20
alheio;
Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a
Rm16:25
revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto,
Porque ainda que tivésseis dez mil aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais; porque eu pelo evangelho vos gerei
1Co4:15
em Jesus Cristo.
1Co 9:14 Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho.
Porque, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação; e ai de mim, se não
1Co 9:16
anunciar o evangelho!
Logo, que prémio tenho? Que, evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no
1Co 9:18
evangelho.
1Co 9:23 E eu faço isto por causa do evangelho, para ser também participante dele.
Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado; o qual também recebestes, e no qual também
1Co 15:1
permaneceis.
2Co 4:2 Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto.
2Co 8:18 E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no evangelho está espalhado em todas as igrejas.
Para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que
2Co10:16
estava já preparado.
Porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes,
2Co 11:4
ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis.
Mt 11:5
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Gl 1:6
Gl 1:8
Gl 1:9
Gl 1:11
Gl 2:2
Gl 2:5
Gl 2:14
Gl 3:8
Gl 4:13
Ef 3:6
Ef 3:8
Ef 6:19
Ff 1:5
Fl 1:7
Fl 1:12
Fl 1:17
Fl 2:22
Fl 4:3
Fl 4:15
Cl 1:5
Cl 1:23
1Ts 1:5
1Ts 2:4
2Ts 2:14
2Tm1:10
2Tm 2:8
Fm 1:13
1Pd 1:12
1Pd 4:6

Maravilho-me de que tão depressa passásseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho;
Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja
anátema.
Assim, como já vo-lo dissemos, agora de novo também vo-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que
já recebestes, seja anátema.
Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens.
E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em
estima; para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão.
Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós.
Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de
todos: …
Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão,
dizendo: Todas as nações serão benditas em ti.
E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne;
A saber, que os gentios são co-herdeiros, e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo evangelho;
A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as
riquezas incompreensíveis de Cristo,
E por mim; para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do
evangelho,
Pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora.
Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da
minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do evangelho.
E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho;
Mas outros, por amor, sabendo que fui posto para defesa do evangelho.
Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no evangelho, como filho ao pai.
E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no evangelho, e
com Clemente
E bem sabeis também, ó filipenses, que, no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja
comunicou comigo
Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho,
Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes
ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu
Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita
certeza,
Mas, como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos
homens,
Para o que pelo nosso evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo.
E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, e trouxe à luz a vida e a
incorrupção pelo evangelho;
Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho;
Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho;
Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram
anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho; para as quais coisas os anjos
desejam bem atentar.
Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos,

7.2 – EVANGELHO DO REINO
- EVANGELHO DO REINO DE DEUS
Jesus e os apóstolos pregaram e evangelho evidenciando a chegada do reino de Deus –
O Senhor Jesus Cristo. Mateus 10.7 diz: “E, indo, pregai, dizendo: É chegado o reino
dos céus.” Trata-se do anuncio de um reino do qual Jesus Cristo será o Rei.
Jesus ensinou-nos a orar. Na oração modelo Ele aconselha os crentes a desejar a
chegada do Seu Reino. O Reino dos Céus ou Reino de Deus são parte do ensino no
evangelho - A boa Nova.

Mt 4:23
Mt 9:35
Mt 24:14
Mc 1:14
Lc 4:43
Lc 8:1

E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas
as enfermidades e moléstias entre o povo.
E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino,
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim.
E, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus,
Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus;
porque para isso fui enviado.
E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o
evangelho do reino de Deus
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7.3 – EVANGELHO DE JESUS CRISTO
Evidencia que o Evangelho de Jesus era de Deus – Seu Pai. Fala de Jesus, o homem que é o Messias prometido. Este
evangelho revela o seu imenso amor e humanidade.
Mc 1:1
Rm 1:9
Rm 15:19
2Ts 1:8

Principio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus;
Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como
incessantemente faço menção devós,
Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus; de maneira que desde Jerusalém, e arredores, até
ao Ilírico, tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo.
Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho
de nosso Senhor Jesus Cristo;

7.4 – EVANGELHO DE CRISTO
Pregado por Paulo entre os gentios evidencia Cristo, o Messias. Cristo como o pagador da promessa de Deus para
remissão dos pecados da humanidade. É um evangelho que tem por figura principal Cristo – o prometido aos judeus, e
necessário ser crido no meio dos gentios.
Rm 1:16
Rm 15:29
1Co 9:12
2Co 2:12
Gl 1:7
2Co 9:13
2Co 10:14
Fl 1:27
1Ts 3:2

Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê;
E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do evangelho de Cristo.
Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais justamente, nós? Mas nós não usamos deste direito;
antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo.
Ora, quando cheguei a Trôade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor,
O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo.
Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão, que confessais quanto ao evangelho de
Cristo,
Porque não nos estendemos além do que convém, … pois já chegamos também até vós no evangelho de Cristo,
Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja
ausente, ouça acerca de vós que estais num mesmo espírito,
E enviamos Timóteo, nosso irmão, e ministro de Deus, e nosso cooperador no evangelho de Cristo,

7.5 – EVANGELHO DE DEUS
É a Boa Nova vindo directamente de Deus. Não é diferente do Evangelho do reino de Deus, porque é o
mesmo. Fala de um Deus bom, misericordioso e perdoador. Fala de um Deus que oferece Vida Eterna
num reino eterno.
Fala de um Deus que criou o homem para sua Gloria e para seu Louvor. Este homem desobedeceu e
agora precisa de recuperar a comunhão com Ele através de Jesus.
1Ts 2:2
1Ts 2:9
1Ts 2:8
1Pd 4:17
1Ts 2:2
1Pd 4:17

Mas, mesmo depois de termos antes padecido, e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em
nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus
Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga; pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a
nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus.
Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o evangelho de Deus,
mas ainda as nossas próprias almas; porquanto nos éreis muito queridos.
Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus; e, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles
que são desobedientes ao evangelho de Deus?
Mas, mesmo depois de termos antes padecido, e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em
nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus
Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus; e, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles
que são desobedientes ao evangelho de Deus?

7.6 – EVANGELHO DA GRAÇA, GLÓRIA, PODER
Eis o ensino do evangelho. Perdão gratuito. Glória prometida e Poder alcançado no futuro com o Rei Jesus
At 20:24
1Tm 1:11
2Co 4.4
2Tm 1:8

Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, e o ministério que
recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus.
Conforme o evangelho da glória de Deus bem-aventurado, que me foi confiado.
Nos quais o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do
evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu; antes participa das
aflições do evangelho segundo o poder de Deus,

7.7 – EVANGELHO DA PAZ
Anuncia a paz de espírito, a paz de Deus para o crente e a paz que temos com Deus.
Rm 10:15
Ef 6:15

E como pregarão, se não forem enviados? como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de
paz;
E calçados os pés na preparação do evangelho da paz;
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7.8 – EVANGELHO DA INCIRCUNCISÃO
Forma de explicar o evangelho aos gentios por Paulo. Ele ensinava que aceitar o evangelho de Cristo (Rom.1.16) não
implicava a necessidade de recorrer ao rito da circuncisão, que era um acto judaico e próprio da nação.
Gl 2:7

Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da
circuncisão

7.9 – EVANGELHO SALVAÇÃO
Paulo ao falar do evangelho da vossa salvação imprime a ideia que foi através do evangelho que os crentes aceitaram, agora
alcançaram as grandes virtudes referidas neste livro aos efésios: O Espírito Santo e estão integrados na família de Deus
como um corpo.
Ef 1:13

Em quem também vós estais, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação; e, tendo nele
também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa.

7.10 – EVANGELHO ETERNO
Evangelho trazido por um anjo. Anunciado aos moradores da Terra. Diz que todos devem adorar
a Deus, como desde a Lei dada a Moisés, passando pelo ensino de Jesus (Jo.4.23) até aos dias e
hoje. Anuncia a condenação para os incrédulos e a salvação para os fieis.

Ap 14:6

E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra,

Samuel Pereira – pág. 6

