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O ÚNICO EVANGELHO:  

O VERDADEIRO EVANGELHO DE JESUS CRISTO 

Por Markus DaSilva, Th.D. 

 

Primeiro, existe um único Deus, uma única essência que se encontra presente no Pai, no 

Filho e no Espírito Santo (Luc 3:22; Mat 28:19; João 15:26). Segundo, existe um único 

caminho até o Pai que é Jesus, enviado ao mundo especificamente para este fim (João 

14:6). Terceiro, existe um único evangelho que é a palavra revelada nas escrituras como um 

todo, mas em especial nas instruções que nos foram dadas pelo Salvador: “Nisto veio uma 

nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado; a ele ouvi” 

(Mar 9:7). O evangelho nos comunicado por Jesus tem como objetivo nos instruir em como 

viver os rápidos anos que passamos nesta terra de uma forma agradável a Deus, em como 

vencer as lutas diárias neste vale de lágrimas, e, por fim, entrarmos no reino que nos foi 

preparado desde a fundação do mundo (Mat 25:34). Em síntese, estes três pontos, se cridos 

e seguidos, seriam suficientes para levar o mundo inteiro à restauração do nosso 

relacionamento com o Criador: “Pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, 

o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da 

verdade” (1Tim 2:3-4. Ver também  Eze 18:23; 2Pe 3:9). O plano de salvação envolve estas 

três verdades mencionadas acima: a aceitação de que existe um Deus, a aceitação do único 

caminho até este Deus e a aceitação da Palavra de Deus. Ninguém pode omitir uma delas e 

esperar receber a vida eterna que é o grande objetivo da salvação: “…para que todo aquele 

que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (João 3:16). 

 

A Dificuldade do Homem em Seguir o Evangelho de Cristo 

Geralmente, o cristão não tem nenhum problema com os dois primeiros pontos. Ele crê em 

Deus e aceita que Jesus é de fato o salvador enviado pelo Pai. É quando se trata de seguir o 

evangelho, de obedecer às palavras de Cristo, que ele encontra o seu grande obstáculo para 

a vida eterna. A obediência irrestrita às palavras de Jesus é indispensável para que a ira de 

Deus – que paira sobre todos nós – seja removida. Isso foi o que o profeta João Batista nos 



 
Página 2 de 3 
© Copyright 2012-2019 US Library of Congress by Markus DaSilva All rights reserved worldwide. 

alertou: “Quem crê no Filho tem a vida eterna; o que, porém, desobedece ao Filho não verá 

a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus” (João 3:36). [Gr. ο δε απειθων τω υιω ουκ 

οψεται ζωην) Lit. aquele porém desodedecendo/descrendo o Filho não verá vida]. Isto não 

é novidade. Quando Jesus ainda estava fisicamente conosco, muitos queriam caminhar com 

ele, mas quando ouviram as suas instruções, acharam o preço do discipulado alto demais e 

o abandonaram (João 6:66-68). A diferença é que antes eles pararam de seguir a Cristo, 

enquanto hoje uma boa parte dos cristãos ignora as palavras de Jesus, mas, mesmo assim, 

diz que o segue. Como se obedecer a Jesus fosse algo opcional: “Aquele que tem os meus 

mandamentos e os guarda, esse é o que me ama; e aquele que me ama será amado de meu 

Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele” (João 14:21). 

 

Jesus não nos deu Sugestões, Mas sim Mandamentos 

Queridos, quando Jesus nos diz que se alguém quiser acompanhá-lo terá que negar a si 

mesmo e tomar diariamente a sua cruz (Luc 9:23), ele não está nos dando uma sugestão, 

mas sim um mandamento. Quando esse mandamento nos foi dado, Jesus não estava 

dialogando com os discípulos sobre as várias opções para segui-lo e deixando que cada um 

escolhesse a que melhor casasse com o seu estilo de vida, com a sua agenda, com a sua 

preferência individual. O mandamento de Jesus foi claro e objetivo: abandone o eu, faça 

somente aquilo que me agrada, diga não aos seus desejos, aí sim você será um dos meus. 

 

A Pregação do Falso Evangelho 

Amados, não se enganem. Muito do que se prega nos dias atuais não se trata do evangelho 

de Cristo, mas sim de palavras de homens. Homens que ainda não morreram para o eu, 

mas que se veem em posição de ensinar a outros: “Deixai-os; são guias cegos; ora, se um 

cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco” (Mat 15:14). São amantes de si mesmos 

(2Tim 3:2); meditam continuamente sobre como satisfazer os desejos da carne (1Jo 4:5). 

Eles querem usufruir ao máximo este mundo presente e ao mesmo tempo ganhar a vida 

eterna, algo que jamais ocorrerá, pois, o único e verdadeiro evangelho nos diz que nesta 

terra quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por causa de Jesus a 
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encontrará (Mat 10:39). Não os sigam, não os imitem, não os ouçam. Sigam, imitem e 

ouçam apenas a Cristo. Já não temos muito tempo. Espero te ver no céu. 
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