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O Evangelho é uma mensagem irresistivel. 
Mas para isso é necessário: 
# Ser entendido e Crido. 
# Vivê-lo. 
# E Passar aos Outros. 
 
1- Toda a Escritura foi inspirada por Deus. 
A bíblia é constituida por 66 livros. 
39 VT + 27 NT  
Escritura são os 39 VT Escritos por: Moisés, 
David e os Profetas... 
---------- 
II Timóteo 3:16 / II Pedro 1:19-21 
Hebreus 1:1 
 
2- O que significa Toda a Escritura, 
divinamente inspirada? 
Tudo o que é bom Só vem do Pai das Luzes... 
Deus dá dons aos homens...inspirando-os. 
João 3:27 / Tiago 1:17 
 
A Escritura contém as escrituras (vários livros) 
foram escritas por homens, que receberam 
inspiração de Deus. 
 
A inspiração nem sempre é TOTAL, nem sempre 
é clara, mas é como UMA LUZ que alumia, até 
que o dia Esclareça... 
É como a profecia, ela nunca gera um 
interpretação 100% fechada. (II Pedro 1:19). 
CRISTO Veio ESCALARECER Tudo o que as 
Escrituras falavam dele e veio cumprir as 
profecias, tornando-as claras aos olhos da 
Humanidade! 
 
A inspiração que encontramos na Escritura é 
sobre: 
# Épocas e Pessoas especificas.  
# Sentimentos e olhares do homem. 
# Tempos especificos, que hoje não tem mais 
validade... 
# Sobre Cristo e o Evangelho. 
 
3- As Escrituras não são o Evangelho, mas 
todas mencionam uma LUZ do Evangelho, Dão 
Testemunho de Cristo. 
Ef.2:20 / Actos 10:38-43 
LUCAS 24:27 
LUCAS 24:44-49 
 
 

4- O Evangelho é Eterno. 
Apesar de toda a Escritura ser inspirada por 
Deus, somente o Evangelho é eterno, isto é, 
não caduca, não perde a validade. 
II Cor.3:14 
 
Está Tudo REVELADO!  
A Palavra Viva andou no nosso meio, se 
manifestou e se cumpriu o que foi dito 
I João 1:1-3 
 
5- A ÚNICA PALAVRA ETERNA é CRISTO. 
João 1:1-2 
Sl.138:2 – Palavra acima de todo o nome. 
Filip.2:9- Cristo está acima de todo o nome. 
Heb.1:1-10 – JESUS é a PALAVRA do PODER de 
DEUS. 
Coloss. 2:9 – Nele habita toda a Divindade 
Cristo é a palavra de Deus viva, desde a 
fundação do mundo.  
 
6- Somente o Evangelho tem o poder para 
GERAR FÉ que nos Justifica. 
Rom.1:16-17 
O que nos SALVA é a fé no Evangelho. 
 
Conhecer as Histórias do VT é bom para: 
ensino, correcção e instrução...Mas não nos 
SALVA. 
II Corintios 3:7-18 
A lei serviu de transitório até que se 
manifestasse a justiça de Deus. 
 
O que é que foi abolido?  
O ministério da condenação FOI ABOLIDO 
“O castigo que nos trás a paz estava sobre 
ele”. (IS.53:5) 
 
A lei condena 
O Evangelho Perdoa... (Col.2:13-23) 
 
6- O Evangelho, sempre foi pregado desde o 
inicio, desde a fundação dos mundos.  
Abraão ouviu o Evangelho!  
Moisés, Salmos e Profetas anunciaram-no! 
Galatas 3:8 
Lucas 24 – (cap.todo). 
 
7- Qual é a informação que o Evangelho 
contém que valida a vida eterna ao que crê? 
Promessa do Perdão dos Pecados. 
Promessa da vida eterna com Deus! 
Promessa da vitória sobre a morte! 
Promessa da Ressureição e corpo novo! 
Promessa de uma Pátria! Nova Jerusalém! 
O fim da lei é Cristo! O Evangelho é a graça de 
Deus sobre a nossa vida!  


