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CAPÍTULO 1
O EVANGELHO ETERNO
Verso Áureo: "E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar
aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo" Apoc. 14:6.

A palavra ”evangelho" significa "boas novas". O mesmo termo do original traduzido
por evangelizar, quando Jesus disse: "O Espírito do Senhor..
. Me ungiu para
evangelizar" (Luc. 4:18), o é também como "boa nova" em outras passagens: "O anjo...
lhes disse: Não temais; eis aqui vos trago boa-nova de grande alegria, que o será para
todo o povo: pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o
Senhor." (Luc. 2:10, 11). O anjo resumiu a boa nova assim: "na cidade de Davi, vos
nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor". "Ele salvará o Seu povo dos seus
pecados" (Mat. 1:21). Assim, o evangelho nos anuncia Jesus como o Cristo que veio
salvar-nos dos nossos pecados dos. "Pecado é a transgressão da lei" (I João 3:4). Daí
entendemos que Jesus veio salvar-nos da transgressão da lei e tornar-nos obedientes a
ela. Para que isso aconteça, é necessário que recebamos um poder que não possuímos.
Disse Paulo: "eu sou... vendido sob o pecado" (Rom. 7:14). O poder que nos liberta do
pecado é "Cristo, poder de Deus" (I Cor. 1:24). As boas novas do evangelho são,
portanto, o anúncio da vinda de Cristo, poder de Deus para nos salvar da transgressão,
desobediência, aos Dez Mandamentos.

1) O que é o evangelho? (Rom. 1:16) Resposta.:

2) Em quem devemos crer para receber o poder de Deus e sermos salvos? Atos 16:31; Atos
4:12) Resposta.:

"E VI OUTRO ANJO VOANDO PELO MEIO DO céu..." Apoc. 14:6.
3) Onde deve ser pregado o evangelho? (Mat. 24:14) Resposta.:

João viu anjo voando pelo meio do céu, para pregar o evangelho. Fato é que, se algo se
passa no céu, todos que quiserem podem ver. Nesta linguagem, Deus revela Seu desejo
de que as boas novas do evangelho, de Cristo como o poder de Deus para livrar-nos do
pecado, sejam anunciadas a todos. "Deus ... deseja que todos os homens sejam salvos" (
I Tim. 2:3, 4). Jesus diz a cada um de nós: "Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho
a toda criatura" (Mar. 16:15). Espera que ponhamos em ação todas nossas capacidades
nesta santa obra.

"Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel" (Mat. 10:6). Os israelitas eram os
guardadores do sábado. O evangelho deve ser pregado primeiramente a esta classe de
pessoas. Em seguida à todos os demais: "ser-Me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra" (Atos 1:8). Os apóstolos, no
passado, atenderam ao chamado de Cristo: "Por toda a terra saiu a voz deles, e as suas
palavras até os confins do mundo" (Rom. 10:18). Paulo disse que, em seus dias, o
"evangelho... foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu" (Col. 1:23). E Jesus
nos chama à mesma obra. O anjo do Apocalipse tinha a comissão de pregar o
evangelho "a toda nação, e tribo, e língua, e povo" (Apoc. 14:6). A palavra anjo, é a
tradução do original que significa "mensageiro". Somos chamados a sermos este
mensageiro. Atenderemos Seu convite?

"E VI OUTRO ANJO VOANDO PELO M EIO DO CÉU, E TINHA
UM EVANGELHO ETERNO" Apoc, 14:6.

A palavra eterno significa algo que sempre é, e nunca se altera. A Bíblia, referindo-se a
Deus como o Eterno diz: "aquele que é, que era, e que há de vir" (Apoc. 1:8). Assim
também o evangelho: é hoje o mesmo que era no tempo do Gênesis, e também é o
mesmo que há de vir; que serápregado no último tempo. Nos et mpos do Novo
Testamento, Paulo declarou que "a Escritura... anunciou previamente a boa nova a
Abraão" (Gál. 3:8). Abrão viveu próximo de 2000 anos antes de Paulo. E recebeu o
mesmo evangelho.

Estudamos que o evangelho é o anúncio de Cristo como o poder de Deus para livrarnos do pecado. O Gênesis mostra que esta boa nova foi contada já no Éden, logo após a
queda de Adão. Disse Jeová Deus à serpente: "Porei inimizade entre ti e a mulher, e
entre a tua descendência e a sua descendência; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o
calcanhar" (Gên. 3:15). Este foi o an
úncio que viria alguém, da descendência da
mulher, e derrotaria a serpente, Satanás: te ferirá a cabeça. O descendente era o homem
Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 3, os pais de Jesus por parte de mãe são mencionados
um por um, a partir do Seu avô José, pai de Maria, sua mãe. O texto nos leva até o
primeiro pai: Adão (Luc. 3:38). Jesus feriu a cabeça de Satanás, na cruz do calvário:
"tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou
na mesma cruz" (Col. 2:15). Sofrendo como ovelha muda, exibiu publicamente a
maldade de Satanás e os verdadeiros princípios de seu governo, arrancando dos seres
santos todo o sentimento de simpatia em favor da sua causa. O governo de Deus foi
justificado como sendo melhor, sábio e justo, na cruz de Cristo. Neste sentido, Jesus
feriu a cabeça de Satanás. Mas para ferir a cabeça do inimigo, Jesus teve de suportar os

sofrimentos da cruz; por isso, em linguagem figurada Deus disse que a serpente Lhe
feriria o calcanhar. Uma ferida temporal, mas que se
ria curada pela gloriosa
ressurreição de Cristo.

1) Deus muda o evangelho enviado aos homens quando chegam os tempos modernos? (Mal.
3:6) Resposta.:

"E VI OUTRO ANJO VOANDO PELO M
EIO DO céu, E TINHA UM
EVANGELHO ETERNO PARA PROCLAMAR" Apoc. 14:6
Deus deseja que o evangelho seja proclamado, não mantido em segredo. Uma vez que
o recebemos, Ele espera que o transmitamos a outros. Posto que o evangelho é o
anúncio de Cristo, poder de Deus, proclamá-lo é proclamar Cristo como libertador dos
pecados. Não proclamá-lo, significa deixar de confessar a Cristo. "Portanto, todo aquele
que Me confessar diante dos homens, também Eu o confessarei diante de Meu Pai, que
está nos céus. Mas qualquer que Me negar diante dos homens, também Eu o negarei
diante de Meu Pai, que está no
s céus." (Mat. 10:32,33). Assim, todo o que for
confessado por Cristo no céu, terá proclamado-O como Salvador na terra. O verdadeiro
cristão nasce como um missionário. Sua motivação para proclamar a Cristo é, não um
salário, mas o desejo de que outros também encontrem o Salvador que ele achou em
Jesus. Trabalha para o Mestre "espontaneamente Segundo a vontade de Deus"; não
"por torpe ganância, mas de boa vontade" (I Ped. 5:2).

1) Qual será a parte dos tímidos, que se recusarem a confessar a Jesus? (Apoc. 21:8) Resposta.:

Jesus não se envergonhou de nós, embora tenhamos cometido tantos pecados horríveis.
Nos envergonharíamos nós dEle? Que desonra é para o céu que um ser humano salvo
pelo preço infinito do sacrifício de Cristo se recuse a proclamar o nome do seu
Salvador! Essa é a maior prova de descaso para com todo o sacrifício feito em nosso

favor. Que ninguém seja encontrado nesta situação. Paulo aconselhou os Efésios para
que estivessem "orando em todo tempo... vigiando com toda a perseverança e súplica,
por todos os santos, e por mim, para que me seja dada a palavra, no abrir da minha
boca, para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou
embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar"
(Efe. 6:18-20). Também precisamos fazer o mesmo. Confiar em nossos esforços para
proclamar Jesus só nos levará a negá-lo como o fez Pedro. Toda nossa força é fraqueza
em nós mesmos. Apenas recebendo força de Deus teremos a coragem necessária para
proclamar o evangelho como devemos falar.

"E VI OUTRO ANJO VOANDO PELO MEIO DO CÉU, E TINHA
UM
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AOS

QUE

HABITAM SOBRE A TERRA" Apoc. 14:6.

Os que habitam sobre a terra são mencionados como sendo os que perseguem e matam
os santos na revelação de Apocalipse 6: "E clamaram com grande voz, dizendo: Até
quando, ó Soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que
habitam sobre a terra?" (Apoc. 6:10). No capítulo 8, são vistos como comemorando a
morte das testemunhas de Deus: "E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre
eles, e se alegrarão; e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas
atormentaram os que habitam sobre a terra." (Apoc. 11:10). É a esta classe de pessoas
que Deus nos manda proclamar o evangelho nos últimos dias. Vê-se que o trabalho
não parece muito promissor. Pregar para que os desejam matar os pregadores. Mas foi
isso o que nosso Mestre, Jesus, fez: "Veio para o que era Se
u, e os seus não O
receberam" (João 1:11). Certa vez, disse aos líderes de Israel: ''procurais matar-Me, a
Mim que vos falei a verdade que de Deus ouvi; isso Abraão não fez" (João 8:40). E a

nós, esclarece: "Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a Mim Me perseguiram,
também vos perseguirão a vós" (João 15:20).

A avaliação de Deus é diferente da nossa. Ele vê, não o queo homem é hoje perseguidor e rejeitador da graça, mas o que pode ser pelo Seu poder - santo. Quer que
apresentemos a boa nova, pois embora muitos possam rejeitar o convite do evangelho
de salvação, outros muitos o aceitarão. A profecia de Isaías diz que Jesus "verá o fruto
do trabalho da Sua alma, e ficará satisfeito; com o Seu conhecimento o Meu Servo
Justo justificará a muitos, e as iniqüidades deles levará sobre Si" (Isa. 3:11).
5
Demonstrou amor pelos ingratos, e este amor transformaria muitos deles, dando-lhes
poder de serem filhos de Deus. Nós somos convidados a trabalhar pelas almas como
Ele, amarmos os inimigos morta
is como Ele amou. Então, ao fim de tudo,
participaremos da Sua alegria de vermos almas eternamente salvas, e ouviremos Suas
palavras: "Muito bem, servo bom e fiel; sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te
colocarei; entra no gozo do teu Senhor" (Mat. 25:21). Oxalá todos nós participemos
com Cristo desta alegria!

"E VI OUTRO ANJO VOANDO PELO MEIO DO CÉU, E TINHA
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A NAÇÃO, E TRIBO, E
LÍNGUA, E POVO" Apoc. 14:6.

RESUMO DA 1ª PARTE

Deus enviou um anjo, o qual é representado a voar pelo meio do céu, porque tem uma
mensagem que deve ser conhecida por todos. Esta é o evangelho eterno, a boa nova de
que o Pai nos enviou um Salvador, Cristo Jesus, e Ele é o poder de Deus para a
salvação. Salvará todo o que nEle crê, dos seus próprios pecados, da sua desobediência
à lei de Deus. Sim, todo o que crê em Jesus Cristo, será feito obediente aos Dez
Mandamentos pelo poder de Deus que Jesus concede. Assim, ser
á restaurado à
condição de onde a raça humana um dia caiu - do estado santo e feliz no qual viviam
Adão e Eva. Por aceitarmos o evangelho, se cumprirá a promessa de Deus ao nosso
respeito: ''sereis pois santos, porque Eu Sou santo" (Lev. 11:45).

O anjo não a anuncia o evangelho diretamente a todos os homens, antes trabalha para
que pessoas se despertem e hajam como anjos, como mensageiros de Deus, e o
proclamem. Deus designou que homens preguem o evangelho. Paulo disse aos gálatas:
"me recebestes como a um anjo de Deus" (Gál. 4:14). O Senhor espera que nós sejamos
os anunciadores das boas novas
, e as preguemos com coragem,mesmo aos
perseguidores, inimigos e desprezadores da graça; a pessoas como nós; aos que habitam
sobre a terra. E que nos esforcemos, confiando no Seu poder, para levar este evangelho
a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Paulo obedeceu ao chamado: ''a Sua graça para
comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles; todavia não eu, mas a
graça de Deus que está comigo." (I Cor. 15:10).

Que Deus nos abençoe e nos faça fiéis a este encargo; que pela Sua graça, sejamos Seus
mensageiros. Amém!

Espero que tenha gostado até aqui!

Não deixe de ler todo o livro pois esse foi apenas o primeiro capítulo, ainda faltam 12
capítulos. Saiba que todo o conteúdo de nosso site foi escolhido a dedo entre centenas
de outros materiais que poderíamos publicar.

Deus seja contigo!

Fraternalmente,

Luiz Fernandes
Fernandes Spiritual Group
http://www.spiritualgroup.net
http://www.jesus-ofilme.com
http://www.tempofinal.com
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