
EVANGELHO - UMA NOTÍCIA FORA DE SÉRIE 

“O anjo, porém, lhes disse: Não temais; eis aqui vos trago boa-nova de grande 

alegria, que o será para todo o povo: é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, 

o Salvador, que é Cristo, o Senhor” (Lucas 2:10-11). 

Essa é uma passagem bíblica que narra os acontecimentos que giraram em 

torno do nascimento de Jesus. É o anúncio da boa notícia aos pastores. Muitas 

lições estão contidas nesse pequeno trecho. Vejamos o que podemos aprender 

com essa declaração divina. 

AS BOAS NOVAS DO EVANGELHO. 

A palavra ‘evangelho’ no grego Koiné (comum) significa literalmente boas novas. 

Evangelho é uma notícia acima do comum, fora de série. É algo maravilhoso que 

Deus está fazendo por cada um de nós. Essa é uma novidade que mudou e 

continuará mudando a vida das pessoas e do mundo inteiro. Jesus veio para nos 

dar a maior de todas as bênçãos, a vida eterna – João 17:3. 

O EVANGELHO PRODUZ GRANDE ALEGRIA. 

As boas novas do Evangelho produzem satisfação completa. “Alegrem-se” 

(Mateus 28:9). Essa foi a primeira palavra proferida por Jesus às mulheres que 

foram ao seu túmulo no domingo da ressurreição. Ele estava dizendo que 

vencera a morte e nós também venceremos com Ele. A nossa vitória em Cristo 

é o verdadeiro motivo da nossa alegria. A verdadeira satisfação e realização só 

podemos encontrar na pessoa e na obra de Cristo. Devemos buscar a Deus e 

servir a Cristo por prazer, não por obrigação – Filipenses 4:4. 

O EVANGELHO É PARA TODOS. 

Esse é uma mensagem destinada a todas as pessoas do planeta terra. Cristo 

nasceu, morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte para dar vida a todos. 

Conhecer o Evangelho é um privilégio imenso, mas não podemos guardar essa 

notícia somente para nós. Devemos anunciar essa bênção para todos os povos. 

A evangelização é o principal papel da Igreja de Jesus – Marcos 16:15-16. 

O EVANGELHO É UMA PESSOA - JESUS CRISTO. 

A boa notícia é Jesus Cristo, o Salvador e Senhor.  

Para ser o nosso Salvador ele pagou o preço da sua vida por nós. Jesus nasceu 

e morreu na cruz para ser o nosso redentor. Ele pagou o preço com seu sangue 

para nos comprar. Nossa atitude diante dessa ação divina é reconhecer e aceitar 

sinceramente a obra que Ele já fez por nós. O crente verdadeiro não perde a 

salvação, pois o sangue de Jesus derramado na cruz é a garantia do favor 

imerecido de Deus – I João 1:7.  

O texto também fala de Jesus como o Senhor. Quando Jesus ressuscitou ele se 

tornou completamente vitorioso. Vencer a morte foi a maior das vitórias. E a 

nossa atitude diante desse fato é de completa submissão a Cristo. Ele é o Senhor 

sobre todas as criaturas e todos os reinos. Nossa vida deve estar debaixo do 



controle dele. Todo joelho se dobrará na presença de Jesus Cristo - Filipenses 

2:5-11.  

Sejamos fiéis ao nosso Salvador e Senhor! 

Pastor João Marcus 

 


