
 
O EVANGELHO EM 5 PONTOS FUNDAMENTAIS 

(Apresentação do Evangelho da salvação ao pecador) 

 
Vítor Quinta 

 
 

 
     “A Criação do homem” – Miguel Ângelo 

 
 
Verdades básicas para a salvação do ser humano: 
 
Todos os que buscam, com sinceridade de coração, encontrar “O Caminho”, “A Luz”, “A 
verdade” e “A Vida” saberão que é no Senhor Yeshua [Yeshua, O Messias] e só através Dele 
que poderão chegar ao Pai, Senhor YHWH, O Deus de Abraão, Isaac e Jacob, porque Yeshua 
é, Ele mesmo, “O Caminho”, “A Verdade”, “A Luz” e “A Vida”. Ele foi YHWH na carne. 
 
Este é O Deus Único e Salvador que, na forma de Homem, se entregou a Si mesmo para 
salvação de muitos (não de todos infelizmente, devido à dureza dos seus corações), pois só 
aqueles que se arrependem e O aceitam como O Deus das suas vidas, e Nele confiam, poderão 
entrar pela “Porta” que é O Messias Yeshua.  
 
Após esta brevíssima introdução poderemos tirar, desde já, as seguintes conclusões: 
 

• A salvação do homem está centrada no poder resgatador do pecado e da morte 
eterna que o sangue de Yeshua possui, i.e. do reconhecimento que a penalidade 
que estava sobre si devido à desobediência, foi paga pelo Filho de Deus que 
morreu no nosso lugar, pagando a nossa dívida. 

• Esse resgate fê-lo Ele, num sacrifício único e eterno, por todo aquele que se 
arrepende com sinceridade de coração e se converte, i.e. que a Ele se entrega, 
transformando o seu coração pela presença do Espírito Santo, tornando-se numa 
nova criatura (nascendo de novo) e aceitando-O como seu Salvador pessoal. 

• Ao aceitar Yeshua como seu Salvador pessoal, qualquer ser humano que se 
converte, sela esse compromisso com O Eterno através do baptismo das águas e 
nasce de novo para uma vida de santificação, sem a qual não verá O Senhor. 

• Esse caminho de santificação implica passar a viver de acordo com toda a vontade 
de YHWH, a qual se encontra expressa na Sua Lei (instrução, ensino), i.e. os Seus 
mandamentos, testemunhos, estatutos e juízos, em obediência a toda a palavra 
que sai da boca de Deus, revelando, em humildade, a transformação operada no 
seu coração convertido e entregue a um novo “Caminho”. 

 
Tendo Yeshua como o centro da nossa salvação, consideremos então que: há um só Deus e 
Salvador, O Senhor YHWH, um só caminho – Cristo e a Sua Lei eterna, um só povo salvo (a 
Israel de Deus), assim como um só baptismo e uma só fé. 
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Lembremos ainda que a fé1 e o conhecimento da Palavra (a Sua Lei2, a Torá de Israel) 
geram obediência, e estas produzem na vida do crente o derramamento da graça de Deus, 
em todos os que andam nos Seus caminhos, i.e. os que fazem a Sua vontade. Esta fé,  
conhecimento/sabedoria e obediência passam a residir no coração dos fiéis através do 
Espírito Santo de YHWH (pois o Seu Espírito não pode habitar onde houver rebeldia), 
orientando todos os seus passos, levando-o(a) a discernir a Verdade. Estes são os que 
nasceram de novo e passaram da morte para a vida, que é Yeshua. 
 
O andar segundo a Vontade de Deus (i.e. na Sua Lei), revela-se como um antídoto contra a 
natureza (tendência) pecaminosa do homem, se somente este se deixar guiar pelo Espírito 
de Deus e deixar que O Espírito Santo limpe o seu coração do que está mal na sua vida. 
Não que a Lei, só por si, tenha o poder de salvar. Esse poder está somente em Yeshua3.  
 
Colocadas que estão estas questões básicas da salvação de todo aquele que crê e se deixa 
transformar pela regeneração e presença do Espírito Santo de YHWH no seu coração, após o 
baptismo, podemos então encarar os principais (e necessários) passos para a salvação da alma 
arrependida, os quais deverão ser atentamente estudados na Palavra de Deus, a Bíblia 
Sagrada, com oração: 
 
1. A lavagem pela Palavra leva o pecador a convencer-se de que é pecador, porque: 

a) Todos são pecadores e destituídos estão da glória de Deus – Romanos 3:23 
b) Várias são as manifestações de pecado no homem – Gálatas 5:19-21; 1.Coríntios 

6:10 
 
2. Leva o pecador a convencer-se da sua condenação, porque: 

a) Tem vivido separado de Deus – Romanos 3:23 
b) Terá como salário a morte eterna se não se arrepender – Romanos 6:23 
c) Estará condenado à destruição (morte eterna) se não aceitar O Ungido de Deus, 

como seu Salvador pessoal – Lucas 16:19-31 
 
3. A Palavra apresenta ao pecador a providência de Deus para a sua salvação, pois: 

a) Enviou Yeshua por amor – João 3:16 
b) Yeshua morreu pelos pecadores que se querem salvar – 1.Coríntios 15:3-4 
c) E, melhor ainda, ressuscitou, sendo o primeiro entre muitos irmãos – 1.Coríntios 

15:20-23 
 

4. Ensina ao pecador o que necessita fazer para se salvar: 
a) Ouvir a Boa Nova do Evangelho de Salvação e crer (arrepender-se e converter-se) 

aceitando Yeshua, o Cristo, como Único Salvador e Senhor da sua vida – Actos 
3:19; Actos 16:31; João 5:24 

b) Arrepender-se – Ezequiel 18:31; Isaías 55:7; Marcos 1:15 
c) Baptizar-se para perdão dos pecados e para receber o dom do Espírito Santo – 

Actos 2:38; 10:43; Marcos 16:15-16; Lucas 3:3  
d) Confessar os seus pecados ao Senhor – 1.João 1:9 

                                            
1
 “O justo viverá pela fé”: Habacuque 2:4; Romanos 1:17; Gálatas 3:11; Hebreus 10:38 

2 Salmo 1:1-2 – “Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém 
no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei 
de YHWH, e na sua lei medita de dia e de noite”. 
3
 João 15:5 – “Eu [Yeshua] sou a videira, vós as varas; quem está em Mim, e Eu nele, esse dá muito fruto; 

porque sem Mim nada podeis fazer”. 
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e) Invocar o Nome do Senhor YHWH – Romanos 10:13 (ex. o ladrão na cruz: Lucas 
23:39-43) 

f) Receber o Senhor Yeshua no seu coração (entrega plena) – Apocalipse 3:20 
g) Guardar os preceitos de Deus, a Sua Lei – Mateus 19:17 
h) Seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor (i.e. ninguém entrará no 

Seu reino) – Hebreus 12:14 
 

De notar ainda que: 
i) Ninguém será salvo pelas obras da Lei, mas pela fé e pela graça de Deus – Actos 

15:11; Efésios 2:5, 8-10; Hebreus 10:10-18; porém, a fé sem as obras é morta em 
si mesma4, o que implica que a obediência a todos os preceitos de Deus passe a 
ser a nova forma de viver em que o convertido deve andar – o caminho da 
santificação; a graça de Deus não poderá ser derramada sobre os filhos da 
desobediência, pelo que a Sua graça só poderá abundar onde houver obediência 
aos preceitos de YHWH. 

j) Não há reencarnação – Hebreus 9:27 
k) Todo aquele que se converte fica com a missão de levar o conhecimento da 

verdade do Evangelho de Cristo aos que andam em trevas, a fim de que também 
esses recebam a Luz (a Verdade) para salvação. 

 
5. Ensinar o que Deus faz quando o pecador se arrepende e crê em Yeshua como seu 

Salvador: 
a) Deus perdoa ao pecador arrependido – Isaías 1:18; Salmos 51:17; Actos 2:38 
b) Deus regenera o pecador (limpa o seu coração) – 2.Coríntios 5:17 
c) Deus justifica o pecador (através do sangue do Cristo) – Hebreus 10:16-17 
d) Deus recebe o pecador como Seu filho – João 1:12 
e) Deus dá a vida eterna ao pecador convertido – João 5:24 e 6:47 

 
ATENÇÃO: 
É essencial que o pecador decida regenerar a sua vida de imediato, entregando o seu coração 
ao Deus YHWH e ao Seu Cristo, nascendo da água e do Espírito, tornando-se assim uma nova 
criatura em Cristo. 
  
Se ele adiar essa decisão pode não ter uma nova oportunidade, dada a incerteza desta vida: 
Hebreus 3:15; Tiago 4:14 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

                                            
4 Conforme nos diz a carta de Tiago 


