
The Good News (Portuguese) 

O Evangelho, As Boas Novas 

“No principio criou Deus os céus e a terra.” (Gen.1.1) 

Ao aprendermos sobre as boas novas é importante primeiro aprendermos 
que a Terra, o mundo não foi feito por acaso, mas sim resultado de um 
propósito.  Depois dessa afirmação aprendemos sobre a ordem naqual 
Deus criou as  coisas que deveriam estar na Terra. No terceiro dia Ele 
criou o mundo vegetal e depois disso os tipos de animais básicos. Eles 
foram todos criados com um sistema de informação genética, o que 
tornou possivel para eles reproduzirem perpetuamente após a própria 
espécie. Os peixes são peixes desde o começo, os macacos são macacos 
desce o começo. Depois disso Deus criou o homem separado dos animais. 

“Criou Deus, pois, o homen à sua imagem, à imagem de Deus o 
criou; homem e mulher os criou” (Gen.1:27) 

A atitude de Deus para com o homem foi de graça e bondade. 

“E Deus os abençou, e lhe disse: Sêde fecundos, multiplicai, 
enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre as aves dos céus, e 
sobre todo animal que rasteja pela terra.” (Gen.1:28) 

Disso aprendemos muito claramente que o ser humano não é descedente 
dos animais ancestrais. Mais adiante no texto aprendemos que a vida do 
ser humano não é sem sentido, na verdade ela é cheia de significado e 
responsabilidades dadas por Deus. 

A responsabilidade  do sucesso do bem estar do homem seria em grande 
parte baseada na obediência dos comandos do Criador. Depois de tão 
long tempo, no entanto, aprendemos que o ato de desobediência feito 
pelo primeiro homem teve um efeito grave e negativo sobre toda a 
humanidade. Com relação a essas coisas, dizem as Escrituras, 

“Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no 
mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a 
todos os homens porque todos pecaram” (Rom. 5:12) 

http://scienceforcreation.com/wordpress/goodnews/portuguese


A palavra pecado é usada como “errar o alvo”. E o alvo que não foi 
atingido é a justiça de Deus que é absoluta e consistente. 

Nós somos historicamente descedentes de Adão o qual desobedeceu o 
Senhor Deus. Atravéz do nascimento fisico herdamos a sua natureza, 
uma natureza que tem a capacidade e vontade de fazer o bem e o mal. 
Por isso,para nós é impossivel manter uma justiça consistente. A 
Escritura diz: 

“Como está escrito: Não há justo, nem sequer um,” (Rm. 3:10) 

E verdade que somos capazes de fazer boas obras em palavras, 
pensamentos e açoes, mas por causa da nossa natureza defeituosa ou 
poluida, continuamente ao longo do tempo fazemos mas obras também. 

“Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus” (Rm.3:23) 

Nenhum ser humano é livre dessa situação e é uma situação inevitável. 
Não exite quantidade suficiente de boas obras ou atividades religiosas da 
nossa parte que possam resolver esse problema. Isso é porque as nossas 
boas obras vêm da mesma natureza que produz as nossas más obras. 

A palavra evangelho siginifica “boas novas”. As boas novas é que o 
Senhor Deus, Criador da Terra e vida na Terra tomou o problema sobre Si 
e o resolveu. 

Nenhuma obra religiosa da nossa parte pode fazer uma expiação aceitável 
pelos nosso pecados. Só o trabalho de Deus, nosso Criador pode fazer 
isso. 

“Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua 
misericórdia, ele nos salvou….” (Tito 3:5,6) 

O profeta Isaias escreveu sobre o problema humano e a solução divina. 

“Todos nós andámos desgarrados como ovelhas; cada um se 
desviava pelo caminho, mas o Senhor fêz cair sobre ele a 
iniquidade de nós todos.” (Is. 53:6) 



O profeta disse ao povo de Deus que o Senhor providenciaria um 
sacrificio adequado que  livraria todos da punição do pecado. 

Jesus Cristo, filho de Deus testemunhou esse fato histórico dessa maneira, 

“Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu  Filho 
unigênito, para que todo aquele que nêle crê não pereça, mas 
tenha a vida eterna.” (John 3:16) 

Então, aqui está as boas novas do que Jesus fez por nós, afirmado no 
Novo Testamento. 

“Antes de tudo vos entreguei o que também recebi; que Cristo 
morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi 
sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.”(I 
Cor. 15:3-4) 

Esta é a essência do evangelho. Jesus Cristo, filho de Deus, foi crucificado 
na cruz, e nela pagou pelos nossos pecados. 

“Aquele que não conheceu pecado, ele o fêz pecado por nós; para 
que nêle fossemos feitos justiça de Deus.” (II Cor. 5:21) 

“Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nosso 
pecados …” 

(Pe.2:24) 

Ele morreu, foi sepultado em três dias depois ressuscitou dentre os 
mortos. Na sua morte ele pagou a penalidade pelos nossos pecados a e 
sua ressurreição mostrou que ele foi triunfante sobre a morte. Isso indica 
que nós os que confiamos em Jesus Cristo receberemos não só apenas o 
perdão dos nossos pecados, mas também vida terna. 

Quando Martha estava falando com Jesus sobre a morte do seu irmão 
eles tiveram essa conversa: 

“Eu sei, replicou Martha,  que ele há de ressurgir na ressurreição, 
no ultimo dia.  Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. 
Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.” Jo. 11:24-25) 



Esse grande obra de Deus foi realizada acerca de 2000 anos atráz, e 
depois registrada nas Escrituras Sagradas. Historicamente tem sido 
conhecida como evangelho ou boas novas. Agora é nossa para 
recebermos pela fé e não por obras religiosas. 

“Pela graça sois salvos, mediante a fé; e isso não vem de vós, é 
dom de Deus; não de obras, para que ninguém se glorie.” 

(Ef. 2:8,9) 

E se alguém,agora,perguntar: “O que devo fazer para ser salvo e ter os 
meus pecados perdoados?” Aqui está o que a Escritura fala, 

“…..Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa.” (Atos 
16:31) 

A Escritura fala com referência a Jesus, 

“Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem 
feitos filhos de Deus; a saber: aos que crêem no seu nome.” 
(Jo.1:12) 

Paulo, o apóstolo, escreve, 

“Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu 
coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás 
salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se 
confessa a respeito da salvação.” (Rom. 10:9,10) 

Hoje pode ser o dia da sua salvação e garantia de uma vida eterna pela fé 
em Jesus Cristo, filho de Deus. 

“Porque: Todo aquele que invocar o nome, do Senhor, será salvo.” 
(Rm.10:13) 
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