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Lição: “AS BOAS NOVAS DO EVANGELHO” 
INTRODUÇÃO: 
o Qual foi a real missão de Jesus? Qual a principal razão da sua vinda / envio? 

o O que é ou quais são as boas notícias do Evangelho do Reino dos Céus? 
I. DEUS TEM PROFUNDA AVERSÃO AO PECADO E PROFUNDO AMOR AO PECADOR: 
A. Jesus foi chamado de Salvador  - Mateus 1.21. 

B. Jesus chocou e revolucionou o modo de pensar dos seus contemporâneos ao ensinar e praticar o perdão  -  

João 8.1-11. 

C. Jesus disse que não veio chamar justos e sim pecadores ao arrependimento  -  Mateus 9.10-11. 

D. Jesus atraía a si as pessoas de má fama, pois sabiam que em Jesus encontrariam amor e aceitação  -  Lucas 

15.1-2. 

E. Jesus explicou por parábolas o convívio com tais pessoas  -  Lucas 15.1-24. 

o A expectativa dos céus é pelo arrependimento dos pecadores. 

o Não importa o que temos feito contra o Pai, ele nos quer de volta (Jeremias 3.1). 

F. O Deus de toda a graça e perdão  -  II Crônicas 33.1-16; Isaías 1.18; Miquéias 7.18. 

G. Muitos sofrerão a condenação eterna, mas não porque Deus deseje fazê-lo  -  Ezequiel 18.23; 33.11. 
II. O SACRIFÍCIO VICÁRIO DE CRISTO: 
A.  O salário do pecado é a morte. E por já havermos pecado é o que merecemos  - Romanos 6.23a. 

o Sofreremos a justa punição pelos nossos pecados ou alguém sofrerá por nós. 

B. Há solução? Resposta: Romanos 6.23b.  

o Todas as pessoas pensam que só quem merece pode ter a vida eterna. 

o É difícil entender que nós que somos pecadores não podemos fazer nada para sermos dignos da vida 

eterna. 

o A salvação é um presente que Deus nos oferece por meio de Jesus Cristo! 

C. Só Jesus pôde satisfazer ao mesmo tempo, dois traços da personalidade Divina: Justiça e Misericórdia. 

o Isso somente foi possível por ele nunca haver pecado  -  Hebreus 7.25-27. 

o Ele nos substituiu quando morreu na cruz  -  II Coríntios 5.21 e I Pedro 2.22-25 (Isaías 53.1-12). 

D. Jesus sofreu a nossa punição voluntariamente. Alguns pensavam que estavam matando Jesus contra a sua 

vontade, e que por isso o estavam vencendo, mas Jesus entregou-se e não foi forçado a morrer  -  João 

10.17-18. 
III. O QUE É O EVANGELHO: 
A. A missão de Deus em Jesus é claramente especificada  -  João 3.16-17; 10.10; Mateus 1.21; João 1.29. 

B. O maior desejo de Deus não é outro senão salvar o homem  -  II Pedro 3.9; I Timóteo 2.3-6. 

C. O Evangelho é: 

1. Poder de Deus para a SALVAÇÃO de todo aquele que crê  -  Romanos 1.16. 

2. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou  -  I Coríntios 15.1-3. 

o Essa deve ser a nossa principal mensagem hoje. 

3. Perdão dos pecados  -  Atos 3.19; Hebreus 8.12; Romanos 8.1. 

4. Poder para transformar vidas  -  I Coríntios 6.9-11; II Coríntios 5.17. 

D. O Evangelho não é:  

1. Prosperidade financeira  -  João 6.27. 

2. Cura de doenças  -  Mateus 18.8-9. 

3. Expulsão de demônios  -  Lucas 10.20. 

4. Solução ou ausência de problemas nesta vida  -  Mateus 26.39,42. 

o Embora Deus tenha poder para curar, resolver todos os nossos problemas, etc. Ele nunca fez uma 

afirmação direta para nós que faria isso. E quando o faz, é segundo sua vontade soberana e não 

quando nós exigimos ou determinamos. 

E. Sofrimento faz parte da vida cristã (Ex.: Homens fiéis a Deus que sofreram  -  Jesus, Jó, Paulo, etc.)  -  João 

16.33; II Coríntios 12.7-10 (A minha graça te basta); Hebreus 11.36-38; I Pedro 4.12-19; Apocalipse 7.13-14. 
APLICAÇÃO: 
 O pior de todos os problemas da humanidade tem sua solução em Jesus e em seu evangelho. E qual é 

esse problema? Fome? Doenças ou deficiências físicas? Desemprego? Etc.? Não, o pior problema da 

humanidade é o pecado e suas conseqüências ou resultados, nesta vida, e o que é ainda mais grave, o castigo 

eterno no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. 

 Reconciliação com Deus é a maior necessidade do homem, e essa necessidade pode ser plenamente 

suprida em Jesus e no Evangelho. 

 


