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O Evangelho é sobre o que Cristo fez 
Brandan Kraft 

 

O Evangelho ou “boas novas” sobre Cristo e a salvação não é algo sobre o 
que ele está fazendo. O Evangelho é sobre o que Cristo fez. O Evangelho vem 
como um anúncio ao povo de Deus de que aqueles que crêem nessa mensagem já 
são parte do reino de Deus. Aqueles que crêem foram justificados por Cristo há 
2000 anos sobre a cruz. 

João 19:28, “Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam 
terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede”. 

João 19:30, “E, quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está 
consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito”. 

Hb. 9:12, “Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio 
sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna 
redenção”. 

1Co. 15:3-4, “Porque primeiramente vos entreguei o que também 
recebi: que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, 
e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as 
Escrituras”. 

 

Isso é tudo! Ela é uma mensagem simples e chega como “coisas boas” (Rm. 
10:15) aos vasos escolhidos de misericórdia por Deus (Rm. 9:23). Os cristãos 
olham para trás, na cruz de Cristo, como a fonte de tudo da sua salvação, e para 
nada mais. Eles não olham para qualquer experiência ou qualquer outro evento em 
suas vidas. 

O apóstolo Paulo advertiu contra anti-cristos que viriam e perverteriam essa 
mensagem com evangelhos falsos e lutou contra essas mensagens terríveis durante 
o seu ministério. Hoje, a advertência sobre o anti-cristo tem sido percebida e 
existem muitos evangelhos falsos. Existem no geral duas características 
prevalecentes entre esses evangelhos falsos. Primeiro, todos eles usam a 
“linguagem do Evangelho”. Segundo, todos eles apontam para um benefício real 
da cruz como a base da salvação. Por exemplo, um dos benefícios da morte de 
Cristo é o dom precioso da fé que é dada ao povo de Deus para sua segurança. É 
assim que eles chegam a confiar e conhecer a expiação de Cristo por eles. Mas 
muitas pessoas têm feito disso a base da salvação. Frases como: “você deve nascer 
de novo”, “você precisa ter fé”, “Deus ama você e deseja te salvar”, e “aceite 
Cristo como seu salvador pessoal” são geralmente indícios fatais que a pessoa 
usando essa linguagem está promovendo um evangelho falso. 
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 Devemos nos prevenir contra confundir nossas experiências com a 
mensagem de Cristo. É verdade que devemos nascer de novo para ver o reino de 
Deus, mas isso não é o Evangelho. Nascer de novo é um resultado da salvação 
realizada por Cristo – não a causa dela. 

Pra mim é uma grande alegria saber que a salvação é inteiramente fora de 
mim e regozijo-me na justiça própria do meu Senhor Jesus Cristo. Estou contente 
em saber que a sua justiça é minha simplesmente pela Graça Soberana de Deus. 
Isso verdadeiramente são boas novas! 

 
 

Fonte: http://www.pristinegrace.org/media.php?id=412 
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