
Lição 13 (4° trimestre – 2014/Tiago) 
Evangelho Eterno  
 
Material Bíblico: Hb 4:2; Sl 130:3, 4; Lc 15:11-32; Rm 3:24-26; Hb 10:1-4; Ap 14:12; Jr 31: 3.  
 
Citações  

• O evangelho começa e termina com o que  Deus é, não com o que queremos pensar que 
precisamos. Tom Houston    

• O Evangelho faz lembrar a todos os homens de seu destino pessoal inexorável na 
eternidade, baseado em decisões conclusivas em determinado tempo. Carl F.H. Henry . 

• O evangelho não é nem uma discussão nem um debate. É um anúncio. Paul S. Rees  

• O evangelho tem a marca do céu sobre si. William J. C. Branco  

• Uma simples bolsa de estudos não é capaz de nos revelar o evangelho da graça. Nunca 
devemos permitir que a autoridade de livros, de instituições ou de líderes substitua a 
autoridade de "conhecer" Jesus Cristo pessoal e diretamente. Quando as visões religiosas 
dos outros  se interpõem entre nós e a  nossa experiência de ver Jesus como o Cristo, 
tornamo-nos simplesmente pouco convincentes e pouco persuasivos agentes de viagens, 
como se distribuíssemos folhetos para lugares que nunca visitamos. Brennan Manning  

 
Perguntas  
 Como definimos o evangelho? Qual é o nosso papel? Como podemos evitar de que o 
evangelho seja a nosso respeito ou a respeito de nossa organização? Depois de ler Tiago, como 
você explicaria o entendimento dele a respeito do evangelho? Porque o chamamos de “evangelho 
eterno”, já que quando estivermos no céu, por que precisaríamos dele? Como podemos ter certeza 
de que a boa nova é a respeito de nosso bom Deus?  
 
Resumo Bíblico  
 Mesmo se ouvirmos as boas novas, elas não serão boas para nós, a menos que confiemos 
no Deus que nós dá as boas novas (Hebreus 4:2). Ninguém pode estar diante de Deus sem o Seu 
perdão (Salmo 130:3,4). A parábola do filho pródigo ilustra bem como é o nosso gracioso Pai 
Celestial de amor (Lucas 15: 11-32). "No entanto, através do dom gratuito da Sua graça, Deus 
nos torna justos por meio de Cristo Jesus, que nos liberta. Deus abertamente apresentou Jesus 
como o presente que traz paz para os que nele confiam, Ele, que derramou seu sangue. Deus fez 
isso para demonstrar que é realmente justo, pois anteriormente segurou e deixou passar impunes 
os pecados, mas neste tempo presente Deus prova que é justo e faz o que é certo, e torna justos os 
que confiam em Jesus ". (Tradução de Romanos 3: 24-26 de “Free Bible Version” 

http://www.freebibleversion.org). O sangue de touros e de bodes não pode remover pecados. 
Somente o poder curador de Deus é que pode nos transformar (Hebreus 10:1-4). O evangelho 
eterno é descrito em Apocalipse 14. Deus nos fala através de Jeremias 31: 3 (NVI): “Eu a amei 
com amor eterno; com amor leal a atrai ” 
 
Comentário  
 O evangelho eterno são as boa novas de Deus, a boa notícia a respeito dEle  mesmo como 
sendo um ser bom, e a boa nova de que este bom Deus nos salva.  
 O que é o evangelho? Nas palavras de Jesus: “Eu vim para que tenham vida, e a tenham 
plenamente.” (João 10:10 NVI). Este convite vem do Deus da vida. Mas só responderemos a ele 
se acreditarmos nas boas intenções deste Deus Salvador - pois de outro modo, por que 
confiaríamos nEle, e por que quereríamos passar a eternidade com Ele? Foi para revelar Deus 



para a humanidade que Jesus veio: “Então Jesus disse em alta voz: "Quem crê em mim, não crê 
apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou.” (João 
12:44-45 NVI) 
 Esta boa notícia é o evangelho, ou em outras palavras, como se expressa no velho termo 
anglo-saxão “god-spel”, que originalmente significava “história de Deus”. Muitas das vezes não 
contamos a verdadeira história. Esta na hora de deixarmos a nós mesmos de lado e nos voltarmos 
para Deus. Deixar de lado as coisas que valorizamos – todas as besteiras do mundo que tem 
invadido nossas vidas recentemente  e trocá-las pelos tesouros que não apodrecem e nem 
enferrujam.  
 É tempo de pregar não a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, e tudo o que Ele disse, e quis 
dizer e fez. É tempo de pregar a carta cristã do Sermão da Montanha, e nos tornar como os 
mansos, os misericordiosos, os pacificadores, e os que tem fome e sede de justiça. É tempo de 
deixarmos nosso egoísmo de fora: “O deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para 
que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos 
pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor 
de Jesus. Pois Deus que disse: "Das trevas resplandeça a luz", ele mesmo brilhou em nossos 
corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse 
tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus, e não 
de nós.” (2 Coríntios 4:5-7 NVI)  
 “Esta é a vida eterna: que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem 
enviaste.” (João 17: 3 NVI). Isto significa estar realmente vivo, com a abundância só Deus pode 
dar. A vida abundante que não se esconde que exige compartilhamento: o disseminar do real 
evangelho do maravilhoso e amoroso Deus que ganha a todos aqueles que respondem a seu 
chamado, e o seguem com amor e confiança por todo o universo.  
 Mas se esse evangelho não significa nada para nós, se ele não nos transformar, se nossa 
vida não revelar a Deus, nós não temos o evangelho e a verdade não está em nós. Estamos com a 
língua presa e não temos nada a dizer. Todas as outras versões do evangelho são fraudes porque 
substituem a verdade  essencial com algo diferente. O evangelho é a respeito de uma pessoa, um 
Deus que te ama, e a quem você ama em troca, e que quer amar a todos os seus equivocados, e 
questionadores filhos. É sobre este Deus que continua a cuidar de nós, que está respondendo as 
acusações feitas contra ele através de demonstrações, que quer desesperadamente terminar este 
tempo de pecado e sofrimento e  nos levar para casa para permanecermos com Ele para sempre. 
Este é o Deus que responde às nossas perguntas, que põe fim aos nossos medos, e que é a nossa 
salvação.  
 
Comentários de Ellen White  
 Para os cansados e sobrecarregados, Cristo diz: "Vinde a mim ... e eu vos aliviarei." 
Corações inquietos e  cansados, pensem nas palavras do Salvador: “Qualquer de vós que beber 
desta água que eu lhe der, nunca mais terá sede.” Beba dos poços do prazer mundano, e você terá 
sede novamente. Beba da água da vida, e você ficará satisfeito e revigorado; porque estará em 
você "uma fonte de água que jorra para a vida eterna." Amor, luz, verdade e vida são encontradas 
no evangelho eterno. Vinde, vós que estais cansados e sobrecarregados, vinde para a água viva. 
"Aquele que tem sede venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. "{ Trad. de    “The 

Youth’s Instructor” de 11 de setembro de 1902}  
 Assim agora, antes da vinda do Filho do homem, o evangelho eterno tem que ser pregado 
a "toda nação, e tribo, e língua, e povo". Apoc. 14:6 { O Desejado – pág. 633}   
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