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O que é evangelho? 

C. René Padilla 
 

 
O melhor ponto de partida para entender o que é a igreja e para que ela existe é 

reconhecer o que o evangelho significou originalmente e o que significa hoje. Em quanto ao 
significado original do evangelho, que é o tema que nos ocupa no momento, vale lembrar, em 
primeiro lugar, que nos tempos do novo testamento o mundo Greco-romano usava a palavra 
evangelion para referir-se a uma boa notícia; por exemplo, a notícia de uma vitória em uma 
competição esportiva ou em uma batalha militar. Seu uso também podia vincular-se uma noticia 
relativa ao culto imperial; como no caso do registro no monumento de Priene (Ásia Menor, ano 9 
a.C) que, para fazer referência ao imperador Augusto disse:  “o nascimento do deus foi para o 
mundo o começo das boas novas de alegria que se anunciou em seu nome”. O Anúncio das 
boas novas sobre Jesus Cristo nos tempos apostólicos aconteceu num contexto histórico onde 
se proclamavam outros evangelhos que prometiam a salvação e paz que seriam motivo de 
alegria. 
 

No entanto, o que distinguiu o anúncio do evangelho cristão é sua ênfase na pessoa e 
obra de Jesus Cristo como o cumprimento das profecias do Antigo testamento a respeito ao 
Reino de Deus, uma nova ordem caracterizada por justiça e a paz. Todo o ministério de Jesus 
Cristo está marcado por esse anúncio, ao que faz referência Marcos 1:14-15 
“Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do 
reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-
vos, e crede no evangelho”. 

Uma breve exploração do ensinamento do Antigo Testamento a respeito do Reino nos 
ajudará a entender o anúncio das “Boas novas de Deus”, inicialmente por parte de Jesus Cristo, 
e posteriormente por parte da igreja apostólica. Com base nisso estaremos em melhores 
condições de entender a missão que hoje tem a igreja como portadora desse mesmo evangelho, 
com vistas a produzir no mundo contemporâneo o mesmo impacto que a igreja produziu no 
mundo Greco-romano. 

 
 
A esperança messiânica.  

         
  Coube a Josué a tarefa de conduzir Israel na conquista de Canaã. Depois de sua morte, 
as tribos de Israel se viram afetadas por discórdias e derrotas, e invasões que está descrito no 
livro dos Juízes. Em resposta ao clamor do Povo, o Senhor levantou juízes, que os livraram da 
mão dos que os despojaram (Juízes 2:16). 

O livro de Juízes se ocupa da história de Israel desde a morte de Josué e o surgimento de 
Otoniel, o primeiro dos juízes (3:9), até o período de Sansão, o décimo segundo Juiz incluso 
nesse livro (Capítulos 13-16). 
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Após de um apêndice que começa com 17:1, que descreve a profunda apostasia de 
Israel, conclui com uma nota que destaca a ingovernabilidade que afeta ao povo: “Naquela 
época não havia rei em Israel: Cada um fazia o que lhe parecia melhor” (Juizes 21:25). 

O primeiro livro de Samuel narra a história de Israel durante a transição entre o período 
dos juízes e o período da monarquia. É a época de Elí, que governou durante quarenta anos (1 
Sm 4:18) e de Samuel, seu sucessor, que “seguiu governando a Israel por toda sua vida” (1 Sm 
7:15).  
“Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. 
Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os 
filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e 
perverteram a justiça. 
Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel, em Ramá. E 
disseram-lhe: "Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos; escolhe agora um 
rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações” (1 Sm 8:1-5). 

A insistência dos anciões, Deus aceitou a instituição da monarquia e assim surgiu em 
Israel um sistema de governo com reis cujo regime com muitas poucas exceções, resultou 
absolutamente negativo para a prática da Justiça. Um sistema que desde o seu início em Israel 
foi marcado por características que fizeram dele uma institucionalização da injustiça: uma classe 
dedicada por inteiro ao serviço do rei (vr. 11-13) em contraste com uma classe privilegiada (vr. 
14-15), a instituição de impostos e estabelecimento da escravidão (vr.16) 

De fato, a esperança messiânica surge num contexto sociopolítico, econômico, e religioso 
indesejável sob todos os pontos de vista. Em geral, os reis conduzem o povo à idolatria e, 
motivados por sua avareza, em lugar da prática de justiça, praticam o abuso de poder e a 
opressão (cf. Jr 22:1-30; Mq 3:1-3). E, para um mal mais grave, sua corrupção é contagiosa: se 
reproduz em quem exerce o poder, incluindo os sacerdotes e os falso profetas. (cf.  Is 1:21-23).  

Não é de se surpreender que a denúncia profética, inspirada pelo que Walter 
Brueggemann denominou  “a imaginação profética”, é denúncia de injustiça, do abuso de poder 
e da religiosidade separada da prática de justiça (cf. Is 58).  

No entanto, a imaginação profética não se esgota na denúncia, mas também se traduz na 
esperança da intervenção de Deus para a restauração não só do povo mas da totalidade de sua 
criação. E é assim que surge a esperança messiânica.  

Muitos estudiosos concordam que a promessa de Deus a Davi por meio do Profeta Natan 
em 2 Samuel 7:12-16 tem base nessa esperança. A promessa é que Deus exercerá seu governo 
de Israel por meio de um rei sucessor de Davi. Pelo seu pacto davidico, Deus abençoará a Davi 
e a seus descendentes incondicionalmente com um reino político terreno que durará para 
sempre. Tal promessa foi interpretada pelo judeus como uma promessa que se cumpriria 
escatológicamente (no futuro). 

A luz dessa esperança, não é difícil imaginar o desalento dos israelitas quando são 
derrotados e exilados por reis pagãos. Então se perguntam se Deus os havia abandonado. Os 
profetas respondem que a derrota é consequência da idolatria e da injustiça por parte da 
monarquia. Presume-se então que o objetivo do poder político, econômico, ou militar dos reis 
não é buscar seu próprio bem estar, mas fazer justiça, ou seja, assegurar que cada pessoa, 
família, clã ou tribo receba sua proporção correta de poder e bens. Em outras palavras o objetivo 
do governo é que Israel cumpra sua vocação “de luz das nações” mediante a adoração a Yavé 
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como o único verdadeiro Deus, e a prática da Justiça nas relações sociais. Quando os 
governantes não cumprem seu dever, tanto eles como o povo sofrem as consequências.  

Uma eloquente ilustração do juízo de Deus que espera aos monarcas que deixam de lado 
a justiça é o juízo que Jeremias anuncia contra reis malvados no capítulo 22 de seu livro. Vez 
após vez, no entanto, a palavra de juízo vem acompanhada pela promessa da restauração, 
expressada frequentemente em termos que apontam ao pacto. Assim acontece, por exemplo, 
em Jeremias 23:5-6, em que o anuncio do castigo aos reis é seguido de uma palavra de 
esperança que tem como foco o advento de um descendente de Davi que “reinará com 
sabedoria no país e praticará o direito e a justiça”.   

Varias passagens do Antigo testamento refletem a mesma esperança, às vezes 
vinculadas ao servo sofredor do Senhor (por exemplo: Is 42:1-4 e 61:1-3). Além das figuras do 
rei descendente de Davi e do servo sofredor do Senhor, para compreender as expectativas 
messiânicas que estavam em voga no tempo de Jesus há que se levar em conta também a 
figura descrita pelo profeta Daniel como “um filho de homem” que “viria entre as nuvens do céu”. 
E foi-lhe “dado o domínio, e a honra, e o reino”, para que “todos os povos, nações e línguas o 
servissem; o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será 
destruído” ( Dn 7:13-14). Esta visão do “filho do homem” desempenhou um papel importante na 
literatura apocalíptica do século 1 a. C. e o século 1 d. C., em que está figura era identificada 
com o messias por meio do qual Deus estabelecerá seu reinado de paz e justiça. 

 
A vinda do reino de Deus em Jesus Cristo 

 
Ainda que muitas passagens interpretem a morte de Jesus teologicamente (por exemplo: 

1 Co 15:3), não devemos presumir que esta interpretação não tenha nenhuma relação com sua 
carreira pública. De fato, os evangelhos provem evidência histórica de que Jesus não foi 
crucificado por promover uma nova religião, mas porque proclamou o advento do Reino de Deus 
em sua própria pessoa e obra, e as multidões, especialmente na Galileia, estavam respondendo 
positivamente a sua mensagem. Como resultado, em sua volta estava crescendo um 
movimento, e os lideres de Israel sentiam que sua posição frente ao Império Romano estava em 
perigo. Sobre isto escreve João 11.45-53, descrevendo como os chefes dos sacerdotes e os 
fariseus, reunidos no conselho “consultavam-se para o matarem”. O cerne da conspiração era a 
acusação que Jesus era um subversivo político, que se opunha em pagar os impostos a César e 
que pretendia ser Rei (Lc 23:2). A esta acusação apontam na placa em cima da cruz - “Jesus de 
Nazaré, Rei dos Judeus”, em aramaico, latim e grego – e a zombaria dos soldados que lhe 
puseram um manto roxo e uma coroa de espinho, e fingindo homenageá-lo como um rei (Mc 
15.16-20).  

O objetivo das autoridades judias era conseguir que o governador Pilatos o condenasse 
por querer ser rei e subverter a ordem. A subversão que Jesus representava, no entanto, não 
era o que os Romanos e os Judeus (inclusive seus discípulos influenciados pelas expectativas 
messiânicas de seu tempo) podiam imaginar.  

Como já havíamos mencionado, ainda no começo de seu ministério Jesus havia 
anunciado "O tempo é chegado. O Reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas 
boas novas!" (Mc 1:15). Ainda assim, quando ao final de seu ministério, Pilatos o perguntou se 
ele era o rei dos Judeus, Jesus respondeu: “O meu Reino não é deste mundo. Se fosse, os 
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meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu Reino não 
é daqui” (Jo 18.36). O que quis dizer Jesus ao afirmar que seu reino não “desse mundo”? Em 
síntese, quis dizer, que o reino que ele veio estabelecer não era o reino nacional de expectativas 
judias, um reino que dependeria da força de armas, nem era um reino meramente espiritual ou 
meramente futuro.  Antes era um reino que estava se fazendo presente na história, embora 
ainda não plenamente, em sua própria pessoa e obra, por meio das quais, Deus estava 
manifestando o seu poder em ação.   

O anúncio de Jesus sobre a vinda do Reino se deu no contexto de expectativas 
messiânicas que se traduziam no anseio de libertação de um povo sujeito a opressão exercida 
por poderes pagãos, entre eles o império Romano, vigente nesse momento histórico. Em 
contraste com tais expectativas, o anúncio do advento do Reino por parte de Jesus nos remete a 
chegada de uma nova era, uma era de paz (shalom) e justiça em cumprimento das profecias do 
Antigo Testamento. Muitas passagens do Novo testamento, especialmente nos evangelhos, 
focam este tema. Dadas as limitações de espaço aqui nos deteremos em dois deles: Lucas 4:16-
21 (o manifesto de Nazaré) e Mateus 9:35-38 (o ministério de Jesus na Galileia).  

1. O manifesto de Nazaré (Lucas 4:16-21) 
Ainda no começo de seu ministério, depois de que João o batista havia sido encarcerado, 

Jesus foi à província da Galileia para anunciar as boas novas da chegada do Reino de Deus; “O 
tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no evangelho” 
(Mc  1:15). Em um sábado, na sinagoga de Nazaré, o povoado onde havia sido criado, 
surpreendeu os presentes com uma mensagem inesperada: "O Espírito do Senhor está sobre 
mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar 
liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos 
e proclamar o ano da graça do Senhor" (Lc 4:18-19). 

Se trata da leitura do texto do livro de Isaías 61:1-2a. O que deixou atônitos aos presentes 
foi à maneira pela qual Jesus, sem voltas e nem rodeios, usou essa passagem como uma 
descrição programática de seu próprio ministério; Depois de lê-lo “enrolou o livro, e o devolveu 
ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga o olharam fixamente, e ele começou a 
dizer lhes: “Hoje se cumpriu esta Escritura em vossos ouvidos” (vr. 20-21). Cabem aqui as 
seguintes observações: 

Em primeiro lugar, Jesus anuncia o evento no qual, segundo as expectativas judias do 
seu tempo, Deus enviaria seu espírito. Essa chegada  do Espírito marcaria o fim de uma 
ausência que se havia iniciado séculos antes e estava vinculada ao silêncio de Deus durante o 
período intertestamentário. Ungido pelo Espírito, Jesus estava habilitado para cumprir sua 
missão como o messias prometido pelos profetas do antigo testamento. 
         Em segundo lugar, a era do Espírito é a era do estabelecimento do Reino de Deus, a era 
na qual os pobres – a escória de uma sociedade marcada pela inequidade, incluindo aos 
cativos, os cegos, os oprimidos – são beneficiados pela justiça e a paz de uma nova ordem que 
se ajusta a vontade de Deus. 

Em terceiro lugar, a essa nova ordem que o messias vem estabelecer, que se denomina o 
“o ano favorável do Senhor”, ou seja, o ano do Jubileu, em que os escravos eram liberados e as 
dividas eram perdoadas, segundo Levítico 25:8-22 (cf. Dt 15:1-18).  

O mais provável é que aqueles que escutaram o sermão com o qual Jesus iniciou seu 
ministério na sinagoga de Nazaré estavam de acordo com ele em relação a compreensão da 
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passagem de Isaías como base para a esperança focada na vinda da era do Espirito e o início 
de uma nova ordem onde reinem a justiça e a paz.  O que os deixou atônitos foi a afirmação do 
cumprimento real da profecia anunciada nessa passagem na presença de seus ouvintes: “Hoje 
se cumpriu a Escritura que vocês acabaram de ouvir” (Lc 4:21). É outra maneira de afirmar que 
em sua pessoa e obra o Reino de Deus se faz presente na história. E sem lugar para duvidas, 
esta é a afirmação mais distintiva que se pode fazer sobre sua vida e ministério. 

 
2. O ministerio de Jesus na Galileia  (Mt  9:35-39) 
Basta um estudo superficial de como Jesus desenvolveu seu ministério terreno para 

comprovar que para ele todas as necessidades humanas eram uma oportunidade de serviço. 
Nos evangelhos não há a  menor evidência de ele tenha posto as necessidades espirituais 
acima das necessidades corporais, ou estas por cima daquelas. Segundo o testemunho de 
nosso texto em Mateus 9: “Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas 
sinagogas, pregando as boas novas do Reino e curando todas as enfermidades e doenças” (v. 
35). Seu ensinamento, de um alto teor ético, se resume no Sermão do Monte (Mt 5-7). E deixa 
claro o que Deus requer de seus fillhos no que tange a deveres religiosos na área da relação 
com ele, mas que se estende a todos os aspectos da vida humana sem exceção. Em adição a 
relação com Deus, envolve a relação com o próximo  e com a criação de Deus. Como sugere o 
Pai nosso, se orienta para o cumprimento da vontade de Deus na terra da mesma maneira como 
essa boa e soberana vontade se cumpre no céu. O ministério de Jesus inclui, portanto, o ensino 
da lei de Deus e dos valores do Reino: a paz, a justiça, a reconciliação, a atitude em relação aos 
bens terrenos. 

Vinculado estreitamente com o ensino, a proclamação do Reino de Deus é um aspecto 
essencial do ministério de Jesus. De fato, o estudo deste conceito nos evangelhos nos permite 
afirmar sem temor de nos equivocarmos que esse foi o tema fundamental da pregação de Jesus: 
Por isso a expressão Reino de Deus ( ou de seu equivalente Reino dos Céus no evangelho de 
Mateus) se repete com tanta frequência nos evangelhos. 

No ambiente de expectativas messiânicas como o que reinava entre os judeus desse 
tempo, Jesus anuncia o cumprimento das profecias do Antigo testamento, mas não em termos 
da chegada de um messias conquistador que vem libertar a nação de Israel de seus opressores, 
mas em sua própria pessoa e obra. Ele é o rei-servo que veio para estabelecer seu reinado de 
Paz e justiça! Como ele mesmo afirma em seu sermão inaugural (baseado em Isaías 61:1-2) na 
sinagoga de Nazaré da Galileia no começo de seu ministério, referindo ao messias enviado por 
Deus para anunciar as boas novas aos pobres, proclamar liberdade aos cativos, dar vistas aos 
cegos, por em liberdade aos oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Nele se cumpre a 
escrituras na presença de seus ouvintes. E estes experimentam a presença do Reino em sua 
própria vida na medida em que respondem a ele em arrependimento e fé.  

O ensinamento e proclamação do Reino de Deus são acompanhados das ações de Jesus 
em termos de cura de todas as enfermidades e doenças. Os quatro evangelhos nos dão conta 
desse maravilhoso desdobramento de poder milagroso em resposta às necessidades corporais 
das multidões mergulhadas na pobreza especialmente na província da Galileia. É óbvio que para 
Jesus o corpo humano não é menos digno de atenção e cuidado que o espírito. Fica claro, a 
partir da descrição do ministério de Jesus, que para ele a unidade do ser humano é premissa 
fundamental e, consequentemente,  a missão de Deus aponta a restauração da totalidade da 
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pessoa em comunidade, segundo o propósito que Deus estabeleceu originalmente na sua 
criação. 

É a essa presença do Reino de Deus que Jesus faz referência em sua resposta a 
pergunta que lhe faz um fariseu sobre quando virá o Reino: “O reino de Deus não vem com 
aparência exterior. Nem dirão: Ei-lo aqui, ou: Ei-lo ali; porque eis que o reino de Deus está entre 
vós” (Lc 17:20b-21). Seu anúncio do Reino é o anúncio de que, encarnado em sua própria 
pessoa, entrou na história humana o rei dos judeus – o descendente de David por meio da qual 
a gloria de Israel seria restaurada - e o Filho do Homem, mas não para estabelecer um reino 
terreno judeu mediante a coerção, mas para cumprir o propósito de Deus expresso na figura do 
Servo sofredor do Senhor que estabelece um reinado de justiça e paz por meio do sacrifício 
inspirado pelo amor de Deus que é inseparável do amor ao próximo como a si mesmo, Como 
Jesus disse: “Não há mandamento mais importante que esses” (Mc 12:31). “Deus é amor” (1Jo 
4:8b), e esse amor se encarna em seu filho Jesus Cristo, e se constitui na lei da vida para seus 
discípulos, cidadãos do Reino de Deus. 
 Em conclusão, o evangelho é a boa noticia que Deus atuou na história na pessoa e obra 
de seu filho Jesus Cristo, e iniciou assim a restauração de todas as coisas “Deus restaurará 
todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas” (Atos 3:21). A 
igreja é chamada a encarnar o evangelho ao longo da história até o fim do mundo. Ela é fiel a 
esta vocação na medida em que o vive, o ensina, e o proclama empoderada pelo Espírito Santo.              
 
Tradução: José Wilson Barbosa 
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