
Os Evangelhos foram escritos durante o tempo do Império Romano. 
Este império começou com uma comunidade de varias pequenas cidades,  
por volta de 753 a.C, e terminou em 476 d.C. Estendia-se do Rio Reno para 
o Egito, chegava à Grã-Bretanha e à Ásia Menor. Assim, estabelecia uma 
conexão com a Europa, a Ásia e África. Depois de 500 anos de guerras, 
tornou-se o poderoso Império Romano.  
Vários povos vindos da Europa chegaram na península itálica e se 
estabeleceram ali.  
Os Três (03) principais foram:   
Etruscos que por serem muito militarizados conquistaram os outros,   
Latinos que deixaram a língua em muito de sua cultura como herança  
Gregos que trouxeram sobre teologia e filosofia e seu modo de vida 
escravista   com as diásporas. 
Os  Etruscos conquistaram uma cidade que os latinos chamavam de 
Roma ou a cidade do rio a conquista deles foi provavelmente o começo 
da monarquia.   

O MUNDO DOS EVANGELHOS 



O sistema político até então era Republicano -  SPQR 

O Império Romano é considerado a maior civilização da história 
ocidental. 
No sistema político  império, o poder político estava concentrado na figura 
do imperador.  
O Senado servia para apoiar o poder político do imperador.  
O Império Romano começou com Otaviano Augusto e terminou com 
Constantino XI.  
Foi em seu início que o império conquistou a maior parte do poder.  
Até 117 d.C., ao menos 6 milhões Km² estavam sob o domínio do império 
romano e  tambem estavam 6 milhões de habitantes.  
Roma, nessa fase, foi habitada por 1 milhão de habitantes. 
Entre os pontos fundamentais para o sucesso do império estava o exército, 
que era profissional e atuava como uma legião.  
Sob o comando de astutos generais, Roma expandiu o poderio ao 
Mediterrâneo. 



Jesus nasceu durante o governo do Imperador Augusto,  
Morreu e ressuscitou durante o governo do imperador Tibério.  
 
A Judéia era governada por Herodes, O Magno  
Judeia (Iudaea) foi o nome dado província do Império Romano,  
que se estabeleceu no território do Oriente Médio habitado e 
governado anteriormente pelos judeus,  era formada por: 
 
Judá  - Reino do Sul – cuja capital era Jerusalém  
Samaria – O Reino do Norte, chamado Reino de Israel), atual      
    Cisjordânia. 
Idumeia (Edom).  



Classe social 
Os judeus ricos eram sacerdotes e rabinos 
Os Pagãos ricos eram proprietários de terras ou políticos 

Classe media, Pobre, escrava e criminosa. 
 
Idiomas: Latim, grego, hebraico e aramaico 
 
Cultura: Grande interesse em Ciências, matemática, literatura, musica e 
arte dramática 
 
Economia : Agricultura, Industria (rudimentar) e Comercio. 
 
Habilidades: Política e Construção civil (aquedutos e piscinas de banho, 
estradas pavimentas, pontes e viadutos, alem de grandes Construções,  
Anfiteatro Flaviano - Coliseu , Panteon 
 

 



Ética e Moral: Corrupção no governo, fraudes no comercio e na 
indústria, imoralidade sexual. 
 

Religião: Idolatras, Politeístas - Crença em vários deuses 

•Animistas 
Os agricultores (deuses da terra, céu, colheita, floresta, etc);  
Os militares (deuses de origem grega: Jupiter -  céu, Netuno – Mar, 
Pluto – mortos e inferno, Marte – Guerra) 

•Culto ao Imperador – eram adorados como deus.  
•Místicas – Adoravam pessoas falecidas, consideras  como deuses. 
•Ocultismo – prediziam o futuro a a partir do exame das entranhas de 
animais abatidos e de certas aves. Astrologia, Zodíaco, horóscopo e 
praticas supersticiosas. 







O Judaísmo do 1º século da era crista, era uma religião baseada na  
revelação de Deus, através das Escrituras, isto é da lei e do profetas.   
 

Em Jerusalém foram construídos dois templos, ambos destruídos por  
ocasião de guerras.  
 

Hoje ainda existe a assim chamada Esplanada do Templo e o Muro das  
Lamentações (mais corretamente denominado  “Muro Ocidental”), que  
lembram o último templo, destruído há mais de 
dois mil anos. 
  
O primeiro templo é chamado Templo de Salomão, pois foi construído 
por ele, no século XI antes de Cristo, sobre um terreno comprado pelo  
rei Davi, no monte Moriah (2Samuel 7,1-16; 1Reis 5,3-5; 8,17; 1Crônicas  
17,1-14; 22,6-10). 
  

O Cenário judaico 



A construção do Templo tinha sido desejada pelo pai de Salomão, o rei Davi. O 
objetivo era ter uma ‘casa’ para a Arca da Aliança.  
 
A tradição diz que o desejo de Davi não foi realizado por causa dos pecados que 
cometeu. Salomão, no entanto, conseguiu construí-lo. Foi um trabalho que 
durou 7 anos (1Reis 6,37.38), com madeiras vindas do Líbano. Os números, 
como contam 1Reis 5,15-16; 9,20-23 e 2Crônicas 2,2 são espetaculares: 
Salomão enviou 30 mil homens para o Líbano para a madeira e convocou 70 mil 
libaneses (do reino de Tiro) como carregadores e 80 mil como cortadores. Além 
desses, nomeou 550 homens como responsáveis pelos serviços e outros 3.300 
como ajudantes.   As medidas da construção são descritas em 1Reis 6,20 e 
2Crônicas 3,8). A Arca da Aliança foi colocada no Santo dos Santos, uma sala 
dentro do edifício.    
 

Pelos anos 750 a.C. o Reino de Israel, foi dividido entre norte e Sul.  
O Reino do norte em 722 a.C. foi arrasado pelos Assírios seus vizinhos do norte. 
O Sul por sua vez sofreu a mesma sorte e foi conquistado pelos Babilônios que 
destruíram o Templo e deportaram a população como escravos para a 
Babilônia.  
 

Agora o Povo de Deus, não tem mais terra e nem Templo 



Esse  1º  templo foi destruído por Nabucodonosor, rei de Babilônia, em 586 antes de 
Cristo.  
A destruição do templo, depois de 2 anos de assédio de Jerusalém, culminou no exílio dos 
judeus em Babilônia. 
 
A razão da sua destruição, segundo os profetas, é motivada pela falta de fidelidade do 
povo. É essa a leitura, por exemplo, que encontramos em Ezequiel 6.   (1 Coríntios 3:17 

Hoje) 

 

No Cativeiro babilônico, o grande desafio era manter a identidade de Israel sem o 
Templo, e não podiam construir o templo ou qualquer lugar de adoração, porque 
estavam em terra impura. E a guardavam pelo retorno. Ez 40-48 visão escatológica da 
Restauração de Israel, Sendo do 40 ao 42, visão física do Templo e do 43 em diante a Gloria 
de Deus regressa ao templo. 
 
Quando os judeus voltaram da Babilônia e puderam reconstruir o seu templo.  
Essa primeira construção terminou em 515 antes de Cristo.  
 
Ele foi reformado por Judas Macabeu em 164 antes de Cristo. A imponência e fama que 
teve o segundo templo, veio graças à intervenção de Herodes o Grande, que ampliou de 
forma monumental aquilo que existia.  
 

As obras iniciadas com Herodes duraram diversos anos, tendo terminado somente em 64 
depois de Cristo.    



Este templo era considerado impuro, por ter sido reconstruído por Herodes. 
Templo construído no centro da cidade – simboliza que DEUS é o CENTRO da vida e 
do mundo , por isso o templo esta no meio da Judéia. 
 
Depois do regresso do exílio da Babilônia a religião Judaica começa a tomar a forma 
atual. Surge nesta época a Sinagoga, o culto passa a centralizar-se surgindo à figura 
do Rabino, geralmente um fariseu conhecedor da Lei Judaica. Este hábito já teve seu 
início na Babilônia porque o povo judeu não possuía mais seu Templo.   
Assim a Sinagoga passa ocupar lugar central na religião Judaica sendo um ponto de 
encontro dos judeus para as orações e para a leitura das Sagradas Escrituras. 
 
Na época de Jesus existia, o Templo de Jerusalém, que centralizava o culto 

Judaico e as peregrinações, mas já existia a Sinagoga que servia de encontro nos 

sábados e servia de escola para os filhos dos judeus se iniciarem na leitura da 

Torá.   Jesus frequentou o Templo e a Sinagoga.  

 
Herodes promoveu a romanização da Judeia, e a população de Jerusalém era cerca e 
80.000 pessoas, 2x maior do que é hoje, e nos tempos de festas a população 
triplicava 

 
O segundo templo foi destruído pelos romanos, através de Tito, no ano 70 depois 
de Cristo.  Daí por diante a Sinagoga adquire forças e passa a ser o lugar do culto. 



Resumo as datas mais importantes. 

Século XI (cerca de 990 anos antes de cristo): Construção do Primeiro Templo por 

Salomão 

586 antes de Cristo: O templo de Salomão é destruído por Nabucodonosor, rei de 

Babilônia 

515 antes de Cristo: Os judeus controlem o Segundo Templo 

19 antes de Cristo: Herodes o Grande amplia o Segundo Templo 

70 depois de Cristo: Tito destroem o Templo de Herodes 

 



O JUDAÍSMO QUE JESUS ENCONTROU: 

  

A. Jesus viveu, cresceu e conheceu seu ministério dentro do contexto do judaísmo 

do segundo templo 

 

B. Judaísmo no tempo de Jesus nasceu no período Intertestamentário 

 

C. Judaísmo no tempo de Jesus é não igual ao culto israelita antes do cativeiro 

babilônico    

 

D. Influência e alcance: sem compreender o judaísmo de Israel no período 

Intertestamentário não pode compreender claramente a oposição de Jesus  e 

alguns dos seus dirigentes  

 

 



I. Origens do Judaísmo no período INTERTESTAMENTARIO 

 

A. Reforma de Esdras (Esdras 10) 

B. Esdras continuou a governar Israel (Judá) até o ano de 446 A.C. sob o poder 

concedido pelo rei Artaxerxes 

C. A grande Sinagoga ou Assembleia (450-250 A.C.) 

 

(1) a necessidade de transmissão oral da lei ensinada por Esdras e Neemias: 

 

(2) Ciclo começa com Deus entregando a lei a Moisés e termina com a grande 

Sinagoga:  "No Monte Sinai Moisés recebeu a Torá; Joshua, Joshua transmitiu 

para os idosos e os idosos  aos profetas, e os profetas transmitiram para os 

sábios da grande assembleia" (Pirkey Avot 1.1) ¹ (Tradição dos pais – Mishiná – 

Talmude) 

 

 (3) é designado da Mishná (AB. i. 1) que os membros da sinagoga, ou Grande 

Assembleia, como representantes da lei que ocupam um lugar na cadeia de 

tradição entre os profetas e os sábios inicialmente conhecidos pelo nome. "Os 

profetas transmitiram Torá para os homens da grande Sinagoga... Simon o justo 

foi um dos sobreviventes da grande Sinagoga, e Antiigono de Soko recebeu a 

Torá do "(AB. i. 1 e segs.) 
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4) Pos - exilicos membros da grande assembleia foram os profetas 

  

(a) a primeira parte desta declaração é parafraseado como segue em Ab. R. s. Eu.; 

"Ageu, Zacarias e Malaquias recebida de profetas; e os homens da grande Sinagoga 

de Ageu, Zacarias e Malaquias."  

 

(b) "... e o profetas Ageu, Zacarias e Malaquias;" e os homens da grande sinagoga". 

Neste parafrasear o pós-nacional três profetas subsequentes são separadas de outros 

profetas e foram responsáveis por transmitir a mensagem dos profetas anteriores. 

  

(5) Que eram membros da grande Sinagoga ou Assembléia? 

 (a) a ideia da grande Assembleia é baseado na história de Neemias Cap 8 a 10,  e 

que, além disso, seus membros foram considerados como os líderes de Israel, que 

havia retornado do exílio e lançou as bases da nova entidade política conectado com o 

segundo templo. Todos esses homens que se consideravam uma geração; por esta 

razão, a "geração dos homens da grande sinagoga" é mencionada em uma das 

passagens já citadas, isso denota, de acordo com o cânone cronológico de Jose b. 

Ḥalafta (Seder ' Olam Rabbah xxx.) [Ed. Ratner, p. 141); Zarah AB. (86), a geração de 

trinta e quatro anos que durou o Império Persa, no início do período do segundo 

templo. 



(b) a grande Assembleia ou sinagoga deve ser considerada como o vínculo de conexão 

na cadeia de tradição entre os profetas e sábios.  

 

Pode facilmente ser visto, portanto, por que Simon justos (Hebraico:  שמעון הצדיק

Shimon HaTzaddik) deve ser chamado um sobrevivente deste corpo, porque, de 

acordo com a tradição atual no círculo de Estudiosos palestinos, ele era o sumo 

sacerdote e que marcou o fim da grande assembleia para passar a responsabilidade 

para Antígono de Soko, quem conheceu Alexander o grande e recebeu dele muita 

honra (ver Yoma 69a; Meg). Taan. para o dia 21 de Kislew; comp. Alexandre, o grande). 

  

(6) a grande assembleia paragens trabalhando com a morte de Simão o justo, 

coincidindo com a entrada de Israel de Alexander o grande e o fim do Império Persa. 

(Aproximadamente 250 aC) 

 

 



II. Grandes reformas da grande assembleia 

 A. o primeiro destes foi o cancelamento de todos os casamentos mistos e a expulsão 

de mulheres e crianças que não eram israelitas. Estas regras surge o princípio que 

Israel tem de ser puro moralmente e etnicamente.  

  

B. Outro princípio imposto pela grande Assembleia é que a fé de Israel deve ser 

mantida pura e não deve ser influenciada pelos estrangeiras tradições e costumes 

"construir uma cerca ao redor da lei". 

  

C. a grande assembleia estabeleceu o princípio que frases erguidas honestamente 

através do coração do crente tem muito valor como os sacrifícios no templo. 

  

D. Outro dos princípios consagrados pela grande assembleia foi a interpretação correta 

de cada palavra da Bíblia. Midrash Hagadá, Halachá,.  

  

E. Princípios da hermenêutica judaica: PaRDeS. (A) as primeiras letras deste acróstico 

representam o Pshat palavra hebraica, que se traduz como "luz" ou "simples"; Então 

isso significa que o que queremos dizer a simples leitura de uma passagem. (B) a 

palavra segunda o acróstico é a palavra remez, que significa dar qualquer "indicação" 

ou "sugerir algo para encontrar a chave". (C) o terceiro elemento que formam a palavra 

PaRDeS é Drash; É um derivado da darash palavra hebraica que significa "pesquisa", 

"inquirir" ou "cavar". E finalmente a letra "S" representa a sod palavra hebraica, que 

literalmente significa "segredo" ou "mistério".  



F. Estabelece o seguinte mandato: 

"Seja cauteloso em suas decisões." Obter muitos discípulos. Construir uma cerca em 

volta da Torá" 

  

G. Imposto que todos aqueles que viviam perto de Jerusalém reúnem duas vezes por 

semana para ouvir a leitura da Torá e os de Jerusalém uma porção inteira de Torah é 

lido por todos os sábados 

  

H. a grande Assembleia também nomeou juízes em todas as comunidades judaicas 

espalhadas por todo o mundo, e assim, todos os Israelitas podiam receber justiça. 

  

I. Discussão sobre a inclusão de Ezequiel, Daniel e Ester no cânone da TANAK ou 

TANAKH  

  

J. Fecha o cânone da Bíblia hebraica, Tanakh, a Torá escrita e doravante todos 

ensinamentos será parte da tradição oral. 

  

K. Nascimento e função das sinagogas 



III. Nascimento de seitas religiosas 

 

1. Fariseus  (parash- separar-se), mais influente seita dos 1os anos do NT. 

Eram tradicionalistas, e virtuosos aos seus próprios olhos pois a Lei era de grande valor 

 

2. Saduceus (Zadoque Sumo Sacerdote dos tempos de Davi e Salomão 2Cr 31:10) 

Menores em números que os fariseus , detinham poder político e governavam a vida 

civil judaica nos dias de Herodes. A teologia deles era a interpretação literal da Torá. 

Não sobreviveram a destruição de Jerusalém. E o farisaísmo tornou-se o alicerce do 

judaísmo ortodoxo moderno 

 

3. a Boetusianos (Hebraico: בייתוסים ) foi uma seita dos saduceus, ou formaram um 

grupo dentro da atual Saduceas, em oposição aos fariseus. 

Zadoque e Simon eram estudantes de Antígono de Soko,  

Com o passar do tempo, os dois professores ou seus alunos entenderam isso para 

expressar a crença de que não havia vida após a morte nem ressurreição dos mortos, 

Esta seita renunciou a Torah e só aceitou a lei oral. 

 

 



4. Essênios ou Escenos 

constituíam um grupo asceta, apocalíptico messiânico do 

movimento judaico antigo que foi fundado em meados do 2º século aC. e foram 

dizimados ano 68, com a destruição de seus assentamentos em Qumran.  

 

O movimento já foi mencionado por autores antigos. Atualmente, tem-se 

redespertado o interesse pelo grupo após a descoberta dos Manuscritos do Mar 

Morto e do levantamento arqueológico de Qumram.  

 

 

IV. O ZUGOT e princípio de academias. 

Havia cinco pares:  

( 1) Jose ben Joezer e Jose ben Johananen durante as guerras macabeas. 

(2) Joshua ben Perachyah e Nittai de Arbela, durante o reinado de Hircano 

Yochanan 

3) Judá ben Tabbai e Shimon ben Shetach durante o reinadode Alejandro Jananeo 

(4) Sh'maya e Abtalion durante o reinado de Hircano II 

(5) Hillel e Shamai durante o reinado de Herodes o grande 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_II_a.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_II_a.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_II_a.C.


Grupo Caracterisiticas atuação 

Saduceus 

Proprietarios de terras, elite 

sacerdotal, negam a 

imortalidade da alma controlavam o sinedrio e o templo 

escribas 
doutores da lei, interpretes da 

Sagradas Escrituras 
exerciam forte influencia no sinedrio, atuavam 

nas sinagogas e escolas rabinicas 

fariseus 

Cumprimento da Tora, 

imortalidade da alma e 

ressureição do corpo lutavam pela libertação romana 

zelotes 

Dissidentes dos fariseus, 

pobres, ultranacionalistas e 

armados 

praticavam terrorismo contra os 

representantes romanos e criam na força 

politica de jesus 

essenios 
fechados, puritanos, dissidentes 

de sacerdote 
Austeros, lavradores, contra comercio e 

propriedades  privadas 

sicarios 
Guerrilheiros, camponeses e 

dissidentes de outros grupos 
Esperavam o Messias com luta, e lutavam 

contra o imperio romano 







V. Com o judaísmo foi confrontado JESUS? 

 

a. Hellenistas 

b. Herodianos 

c. Fanáticos 

d.Contradição e confabulações: 'Doutores da lei, fariseus, saduceus e Herodianos 

Situação política na Palestina durante a época de Jesus, pode ser caracterizada 

por 05 principais aspectos: 

•Fortunas decadentes das realezas nativas 

•Administração romana direta e indireta da colônia 

•Poder do sumo sacerdócio e aristocracia clerical, inclusive saduceus 

•Alinhamento político mutável dos grupos de renovação judaica principalmente 

dos fariseus e essênios 

•Varias frentes de resistência popular e dissidência entra as massas. 

 

•Palestina efervescente: político, econômico, religioso, social  e cultural. 

 

•Jesus  encarnou conduzir um novo projeto de vida e de historia da humanidade 



O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o senhor dos céus e 

da Terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. 25 Ele não 

é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque 

ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. 26 De um 

só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a Terra, tendo 

determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares 

exatos em que deveriam habitar. 27 Deus fez isso para que os homens 

o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não 

esteja longe de cada um de nós. 28 Pois nele vivemos, nos movemos e 

existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês: ‘Também somos 

descendente dele’”. (Atos 17.24-28) 

“[...] sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, 

Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante 

aos homens;  E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo 

obediente até à morte, e morte de cruz. 

Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre 

todo o nome; Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos 

céus, e na terra, e debaixo da terra, 

E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai.  

Filipenses 2:6-11 
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EVIDÊNCIAS - EP 6 A Vida nos Tempos de Jesus - PARTE 2. 



JESUS ATRAVÉS DOS EVANGELHOS 

É o mais importante personagem, dos 3.779 versículos dos Evangelhos 1.934  

foram proferidos por Jesus. 

 

É o tema central dos Evangelhos e foi descrito por 04 autores, do nascimento 

a Morte. Geologia, tentação, milagres, lagrimas, alegrias e vitorias que  

marcaram a historia e a vida do Messias, são compartilhadas conosco por  

estes escritores. 

 

Podemos glorificar a Deus, por termos estes 04 evangelhos que de forma  

peculiar de cada escritor, podemos ver 100% de JESUS como Deus e 100% de  

Jesus enquanto homem.  

 

“E vos quem dizeis que sou?” 
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CAFARNAUM A CIDADE DE JESUS 



CORAZIM A CIDADE QUE REJEITOU JESUS - 



Literalidade 

 

 Aos 04 Evangelhos são IMPARES  e provavelmente os livros da mais lidos  e 

mais usados  dentre todos os livros da Bíblia 

 Conteúdo :Genealogia , Vida, Ministério , Morte e Ressurreição de Jesus  

  Autores : Mateus, Marcos, Lucas e João 

 Mesmo personagem central  - Temas diferentes 

 

 60 parábolas 

 Verídicas 

 Historias 

 ilustrativas 



Cada escritor tinha um estilo próprio na sua apresentação 

literária 

 

Mateus:  Estilo rabínico, catequético, paralelismos e 

repetições.  

 

Marcos : Estilo Mediterrâneo oriental, aplicação de verbos 

estar e ir, gerúndios, sem preposições para ligações de 

frases, frases incompletas,  linguagem romana, sem nada 

aramaico 

 

Lucas  Narrado com simplicidade, sem grandes enfases, 

no grego popular,  com refino literário variado. 

 

João Linguagem bem cuidada, certa variações de um livro 

para outro. 

 













NO ano 46 casualmente descobertos por um grupo de pastores de cabras 

Beduínos encontraram, na caverna 01, vasos de cerâmica e ali descobriram os 

manuscritos do Mar Morto. São manuscritos de +- 2000 anos atrás. 

 

Dentre eles 02 copias do mapa de Israel 

 

Classificados em ordem alfabética A e B, são uma versão completa  do livro de 

Isaias Com 7mt de comprimento, em pele de animal, foram datados do século 

02 da era Crista. 

 

O manuscrito B estava todo fragmentado. 

 

 

  

 

 

 



Inicialmente os pastores tentaram sem sucesso vender o material em Belém, 

então foi vendido para Kando Kalil, que era um comerciante em Belém – 

Jerusalém. 

Vendeu parte para Athanasius Samuel, bispo do mosteiro ortodoxo sírio São 

Marcos em Jerusalém, por  +-  US$ 100,00 

Athanasius levou os manuscritos para American School oriental , ali foi 

verificado que eram originais. 

Publicado Em Abril de 1948 – The Times  

 

Eleazar Sukenik, comprou 03 manuscritos e os levou da Universidade 

Hebraica e Jerusalém,  e foram expostos em 1949 na Igreja DUKE – Carolina 

do Norte 

 

1949 fim da guerra da independência 

 

Prof de Arqueologia de Voux, escavou a Caverna 01 e encontrou, restos das 

habitações , incluindo uma sala de escribas.  

 

Também usada pelos Tindeos  

 

Versão massoretica ou tradicional é a interpretação do texto para o português 

 



Foram encontradas  +- 100 peças de cerâmica 

Tem o mais extenso cemitério de Israel ,  +1200 tumbas, com os corpos sempre 

direcionados para o norte 

 

O Beduínos encontraram na caverna 04 1500 fragmentos de manuscritos 

80% hebraicos, 17% em aramaico e 3% em grego 

 

1956 Na caverna 11, o pergaminho fala sobre o templo 

 

Em 2017 na caverna 12 foi encontrados pergaminhos em branco, prontos para 

serem escritos. 

 

A Caverna 04 é a + rica em materiais, provavelmente deposito 

A Caverna 07  documentos em grego 

Cavernas 03 e 11 Manuscritos judaicos 

 

Dentre os achados 

Textos Bíblicos, literatura Sectária e Literaturas geográficas, astronômicas, e 

sabedoria dos judeus 





 Introdução 

 

Mateus é o livro que abre o grupo dos quatro Evangelhos, depois de 400 anos de 

silencio, por isso muitos o consideram o livro mais importante da Biblia. 

É visto como uma ponte entre o AT e o NT, entre os judeus e os gentios.  

Sua forma literária, com características objetivas à cultura judaica, facilita a 

transição entre os dois pactos da Bíblia (AT e NT) e “fala” diretamente ao coração 

dos judeus, apresentando Jesus como o Messias esperado por eles. 

 

É a porta de entrada do NT, Imprescindível, pois introduz a pessoa de Cristo. 

Neste livro temos o  futuro imediato e o futuro remoto. 

 

Identificamos as profecias a respeito de Jesus, preditas no AT 

 

Sua narrativa não é cronológica, mas ordenada de forma progressiva, revela o 

caráter dispensacional da vide de Cristo, e o  identifica como Rei de Israel. 

 

 



Visão panorâmica  

 

1.1 Informações básicas 

Grupo: Evangelhos sinóticos 

1. Autor: Mateus  (heb; Dom de Deus), Levi , filho de Alfeu, era publicano, 

(coletor de impostos), falava e escrevia nos  idiomas grego  e aramaico, 

pregou na Partia e Etiopia por 15anos e morreu no ano 60d.C., na cidade 

de Nabada como martir, assassinado com uma alabarda. 

 

 

 

 

 

 

 

 Data: 45- 60 d.C. 

 Local: Antioquia da Síria 

 Alvo: Judeus cristãos  (60 citaçoes do AT) 

 Versículos-chave: Mt 28:18-20 

 Expressão-chave: Messias (Rei Ungido) 



Mateus na prática 

Embora Mateus tenha escrito aos cristãos judeus, seu evangelho também é um 

livro que apresenta valores práticos para a igreja do nosso tempo.  

 

um livro de prática de evangelismo; 

um livro que identifica o valor do AT para o cristão; 

um livro que mostra a prioridade do reino na vida do cristão; 

um livro que apresenta um reino vindouro como herança aos filhos de Deus; 

um livro que ensina o valor da Bíblia como palavra de Deus; 

um livro que alicerça a ideia de que estamos sob o reinado de Cristo, mas 

ainda esperamos pelo reinado glorioso 

O evangelho escrito por Mateus nos apresenta Jesus Cristo como Rei e Messias 

prometido no AT e cumprido do NT.  

 

Ensina, de maneira temática e prática, o valor e os fundamentos do cristianismo. 

 

Relata como o povo de Deus rejeitou a Jesus, mas também mostra quão 

importante é o Reino de Cristo na vida dos que creem em Seu nome. 



Visão panorâmica  

Esboço 

 





  Mateus em uma  sentença 

 
Mateus mostra Deus agindo na história por meio de Jesus, Rei, e apresenta 

ensinamentos do próprio Mestre, aplicando-os ao contexto judaico. 

 

“ tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, 

pelo profeta”, esta  declaração ocorre 16 vezes. 

 

Temas em destaque 

 

Evangelho dos sermões , Por volta do 2º século da era cristã, ficou reconhecido 

que o evangelho estava dividido propositalmente pelo autor em cinco seções.  

 

Cada seção se abre com atividades ministeriais de Jesus seguidas de um sermão 

e se fecha com o uso de expressões conhecidas como colofão¹ 

.  

¹ nos manuscritos, nota final que fornece referências sobre a obra e indicações relativas à 

sua autoria, transcrição, impressão, lugar e data de sua feitura, nos livros atuais, inscrição 

final onde o tipógrafo indica a data e o lugar da feitura da obra. 





Mateus é o único evangelho que apresenta a expressão “igreja” em 

seu conteúdo (Mt 16.18; 18.17).  

Nas duas vezes, são palavras de Jesus trazendo a ideia de igreja 

como: 

•aspecto futuro.  

•Igreja como corpo de Cristo. 

 

Evangelho do Rei   

A repetição frequente das palavras “reino” e “reino dos céus” revelam 

outro tema importante do registro de Mateus 

 

Uma clara intenção de Cristo, tornar conhecidos e simples os 

mistérios do reino àqueles que estavam prontos para ele, assim como 

tornar obscuros os mesmos mistérios aos rebeldes, por meio das 

parábolas. 
 



Resumo das parábolas de Mateus 13. 





Identificação do Rei Mt 1 

 

Assim, ao todo houve catorze gerações de Abraão a Davi, catorze de Davi até o 

exílio na Babilônia e catorze do exílio até o Cristo. v17 

 

E dará à luz um filho e chamarás o seu nome JESUS; porque ele salvará o seu 

povo dos seus pecados. 

Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, 

pelo profeta, que diz; 

Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, E chamá-lo-ão pelo nome de 

EMANUEL, Que traduzido é: Deus conosco.  Mateus 1:21-23 

 

JESUS é apresentado como o Rei Ungido que veio para salvar o Seu povo (1.23; 

2.2,6; 3.17; 21.5,9; 26.63,34; 27.11,27-37). - Os profetas do Velho Testamento 

anunciavam e ansiavam pela chegada do Messias, que viria para redimir e 

libertar o Seu povo. 

 

 



A Expressão: “Para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio 

do profeta” (1.22; 2.15; 2.17; 2.23; 13.34,35; 21.4; 27.9) são encontradas 9 

vezes aqui. –  

 

O propósito do livro, era mostrar como as profecias do Velho Testamento se 

cumpriram em Jesus, levando os judeus a reconhecerem ser Ele o Messias.  

 

A expressão reino dos céus aparece 32 vezes aqui, não sendo encontrada em 

qualquer outra parte do Novo Testamento.  

 

Em Mateus a cidade de Jerusalém é chamada de cidade santa (4.5) e cidade do 

grande Rei (5.35).  

 

Em Mateus, o evangelho do Reino, encontramos cinco discursos proferidos pelo 

Senhor Jesus: 

1. o Sermão do Monte - 5.3-7.27. 2  

2. as Instruções Para Os Discípulos - 10.5-42 3 –  

3. as Parábolas do Reino - 13.3-52 4 –  

4. Instruções Para Os Discípulos - 18.3-35 5 –  

5. o Sermão Profético do Monte das Oliveiras - 24.4- 25.46.  

 



Esboço do livro 

 

A Primeira Fase da Vida do Messias (1.1-4.16) – 

Nascimento, infância de Jesus   

 

O Ministério Público do Messias na Galiléia (4.17-16.20) 

O início do Seu ministério e o chamado dos discípulos  

 

O Ministério Particular do Messias na Galiléia (16.21-18.35)  

O Messias ensina sobre Sua missão e orienta seus seguidores  

 

O Ministério do Messias na Judéia (19.1-25.46) 

Os ensinamentos do Messias em sua viagem final a Jerusalém  

 

A Paixão e a Ressurreição do Messias (26.1-28.20)  

O início da Paixão, crucificação e ressurreição  

A Grande Comissão dada pelo Messias (28.16-20) 



A rejeição ao Rei 

A maior parte do Evangelho de Mateus retrata a trágica rejeição ao Rei.  

Só a narrativa da morte e ressurreição de Cristo ocupa 25% do livro.  

À medida que Cristo Se identificava com fatos e feitos que conflitavam com as 

tradições judaicas, a liderança se opunha ainda mais a Ele, não O reconhecendo 

como Messias e Rei. 



I – O que é Reino de Deus? 

1. O tema central do ensino de Jesus é o “reino de Deus”. Mateus usa o termo 

“reino dos céus”, enquanto que Marcos e Lucas usam o termo “reino de Deus. 

Logo, conclui-se que ambas são sinônimas. 
 

2. O ensino sobre o reino de Deus foi um dos principais temas do sermão do 

monte (Mt 5.3,10,19,20; 6.10,33; 7.21). Ao instruir Seus discípulos Jesus deu 

ênfase ao reino de Deus (mt 16.19; 18.3-4; Mc 9.43).  
 

Nos conflitos com os lideres religiosos Ele não deixava de salientar o Reino de 

Deus (Mt 12.28; 21.31 e 43; 22.2; 23.13).  
 

Mesmo na hora de Seu julgamento o tema do reino de Deus estava em evidência 

(Jo 18.36-37).  

As últimas palavras de Jesus na terra foram sobre o reino de Deus (Atos 1.3). 
 

3. O que é o Reino de Deus? A palavra grega “Basiléia”, traduzida como “reino”, 

significa soberania, autoridade real, domínio. É a esfera na qual a soberania de 

Deus é conhecida e a Sua vontade é suprema. Em termos práticos, é o domínio 

do Espírito na vida do cristão. 

O motivo pelo qual Paulo diz que “o Reino de Deus não é comida nem bebida” 

(Rm 14.17), está em reforçar a idéia que as coisas tangíveis, físicas ou materiais, 

não devem se sobrepor aos valores do que é eterno e espiritual. 

•Falar do Reino de Deus é proclamar o senhorio de Cristo; 

•O reino trata das coisas referentes a Jesus Cristo (Atos 28.31) 



II - Uma realidade espiritual. 

1. O ensino de Jesus sobre o Reino de Deus tem dois aspectos básicos. O primeiro 

indica que o Reino de Deus é uma realidade PRESENTE E ESPIRITUAL. Em 

Lucas 17.21 a palavra “dentro” significa no original tanto “dentro” como “no vosso 

meio”. O Reino de Deus nasce dentro do homem, pela aceitação do senhorio de 

Cristo sobre sua vida, e se materializa na continuidade dos salvos (entre, no meio) 

que vivem de maneira digna do Reino.  

2. A maior parte dos ensinos de Jesus sobre o Reino de Deus se prende ao seu 

aspecto presente, no qual ele está crescendo e se espalhando entre os homens. O 

Reino está em nós como fermento (Mt 13.33). 

3. Jesus declarou que o Reino estava chegando (Mc 1.15; Lc 10.9-11); estava 

chegando com Ele (Mt 4.23; Lc 8.8.1). O reino de Deus neste aspecto presente e 

espiritual, será proclamado até a volta de Cristo (Mt 13.3-8 e 18-19). 

4. Esta era, presente do Reino de Deus, é um tempo em que os homens podem se 

aproximar dEle. Jesus disse que o escriba pela sua compreensão se aproximou do 

Reino (Mc 12.34). Mas Jesus também disse que agora os homens entram no Reino 

por força (Mt 11.12; Lc 16.16). Para tomar posse do Reino presente e espiritual é 

necessário submissão. 

•É necessário crer e se arrepender (Mc 1.15; Mt 4.17); 

•É necessário ser regenerado (Jo 3.3 e 5);  

•É necessário ser discípulo e demonstrar lealdade total ao reino (Mt13.52; Lc 9.60-62); 

•É necessário demonstrar um alto nível de justiça (Mt 5.20). 



5. O reino de Deus pode ser aberto ou fechado pelos homens: Pedro recebeu 

as chaves para abrí-lo (Mt 16.19), enquanto que os fariseus fecharam-no (Mt 

23.13). 

 

6. O Reino de Deus, na perspectiva presente e espiritual se expande e cresce 

rapidamente, pois é espontâneo (Mc 4.26-29). Jesus disse que é como um grão 

de mostarda (Mt 13.31-32); e como a levedura (Mt 3.23). 

 

7. Os súditos deste Reino presente e espiritual devem manifestar as qualidades 

de caráter que refletem o caráter de Cristo. 

•Justiça (Mt 5.20); 

•Docilidade (Mt 18.3-4); 

•Amor (Mt 25.34); 

•Perdão (Mt 18.21-23), etc. 



III - Uma realidade escatológica. 

1. Outro aspecto do Reino de Deus, nos ensinos de Jesus, é o ESCATOLÓGICO, 

tem uma conotação futura. Neste tempo o reino terá uma característica política 

(Mt 10.28; 20.21-23; Lc 22.29-30; Atos 1.6-7), como também social (Mt 8.11-12; 

Lc 22.16-18 e 30; Mt 26.2).  

•A consumação do Reino se dará no retorno do Senhor (o (dia do Senhor” – At 

2.16-21); 

Jesus entrega o Reino ao Pai, numa atitude de submissão e dependência (I Cor 

15.24-25) 

2. Enfim, este Reino escatológico, terá também uma relação com o perfeito estado-

eterno, que é o ápice do reino de Deus (Mt 25.34 e 46). 

 



IV - Reflexão Prática: 

1. Em termos práticos, o Reino de Deus não é físico, mas espiritual. Isto 

significa que temos que ganhar e expressar a visão do Reino de Deus nas 

dimensões da vida diária. Jesus ensinou que o Reino de Deus deve ter 

prioridade máxima na vida de seus discípulos (Mt 6.33).  

2. O que pode nos afastar desta perspectiva? Colocar os interesses do 

Reino em segundo plano, ou seja: quando as questões tangíveis ou materiais 

(comida, bebida ou qualquer outra coisa), passam ser a maior preocupação de 

nossa vida (Mt. 6.31-32).  

3. O Reino de Deus na perspectiva PRESENTE e ESPIRITUAL, segundo 

Romanos 14.17, tem as seguintes práticas, como expressões na vida do 

cristão.  

• “justiça” - retidão moral. É por isto que os injustos não herdarão o Reino de 

Deus; 

• “paz” - comunhão entre irmãos fortes e fracos. Os cristãos têm que viver 

uma vida de harmonia; 

• “alegria” - uma experiência genuinamente espiritual, promovida pelo Espírito 

Santo em seu interior. A alegria é um dos frutos do Espírito (Gl 5.22). 

4. Paulo está dizendo que o Reino de Deus deve estar centrado em valores 

espirituais. O Novo Testamento, especialmente nas epístolas paulinas, 

descreve o reino de Deus como sendo uma herança futura, mas por outro lado 

ele é apresentado e definido como algo que já está presente, na vida dos 

discípulos de Jesus, através do habitar do Espírito Santo. Agora Ele se 

manifesta em poder espiritual, depois se manifestará em glória. 



O sermão do monte com sua beleza, profundidade e lições sobre caráter cristão, 

estabelece os padrões de Cristo para Seus discípulos em todas as épocas 

 

I – As Bem-aventuranças. (Mt. 5.1-12) 

1. Nas bem-aventuranças Jesus expõe aspectos didáticos de Seu evangelho, com 

ênfase no caráter cristão, como fundamento de comportamento ético. 

 

2. O conceito de ser bem-aventurado aqui vai além de ser feliz. A felicidade pode 

restringir-se apenas ao estado do indivíduo, enquanto que ser bem-aventurado 

implica num estilo de vida, marcado pela pureza de caráter. 

 

a) “Os humildes de espírito” - possuem o Reino (v. 3).  

Não ser sábio aos seus próprios olhos; 

Reconhecem que são pecadores carentes da graça de Deus. 

 

b) “Os que choram” – serão confortados (v. 4). 

Sentem sua miséria espiritual e lamentam sua culpabilidade; 

Tem um coração que anseia por libertação plena e radical, 

 

c) “Os mansos” – herdarão a terra (v. 5). 

Suporta as injustiças sem guardar ressentimentos. 

Distingue-se pela paciência, por se opor ao espírito de contenda, luta, revolta e 

desejo de vingança, 

 



d) “Os que têm fome e sede de justiça” – terão satisfação espiritual (v. 6). 

Desejo de praticar o que é reto e viver o caminho da justiça; 

Aguarda a justiça final de Cristo que prevalecerá em todos os corações. 

 

e) “Os misericordiosos” – receberão misericórdia (v. 7). 

Impelidos a perdoar aqueles que poderia punir; 

Sente o sofrimento alheio em sua própria vida. 

 

f) “Os limpos de coração” – terão a visão de Deus (v.8). 

São orientados por motivos e princípios puros; 

Sensibilidade espiritual. 

 

g) “Os pacificadores” - serão declarados filhos de Deus (v. 9). 

Promotores da paz; 

Aplicam-se a viver em paz com todos. 

 

h) “Os que são perseguidos por causa da justiça” – terão o reino como prêmio (vv. 

10-12). 

Determinados a sofrer por Cristo; Sentem prazer por sofrer pela causa de Cristo. 

 



II - Florescendo onde está plantado. (Mt. 5.13-19) 

1. A questão aqui é como o cristão deve viver numa sociedade não cristã. Jesus 

diz que seus discípulos devem influenciar e inspirar em que vivem, seu estilo 

de vida deve ser relevante. Para que este alvo seja atingido Ele deixa algumas 

dicas: 

a) Preservando moralmente a sociedade (v. 13). 

•O pronome “vós” é enfático. Ele abrange todos os seguidores de Jesus; 

•O verbo no tempo presente “sois”, indica que já somos sal aqui e agora. 

 

b) Orientando espiritualmente o meio (v. 14a). 

•O discípulo deve ser luz para iluminar em meio à escuridão. 

 

c) Encarnando a Pessoa de Cristo (v 14b). 

•Cristo é a luz verdadeira que se reflete através de nós. 

 

d) Testemunhando o Evangelho na vida pessoal e prática (v. 16a). 

O mundo julga o poder do Evangelho pelo que vê em nós, discípulos de Jesus. 

 

e) Glorificando ao nome do Senhor (v. 16b). 

“Boas obras” aqui quer dizer o que é “bom”, “formoso”, “atraente” e “elegante”. 

 



III - Ensinos éticos e morais de Jesus. (Mt. 5.20-48) 

1. Quando a Bíblia diz que Jesus é o fim da lei, não significa que Ele veio como 

um revolucionário para destruir ou acabar com ela. Aliás, o ensino de Jesus 

sobre o Reino de Deus não tirou a relevância da lei em momento algum. Pelo 

contrário, Ele interpretou a lei e a guardou com perfeição. Jesus cumpriu a lei 

em si mesmo, ou seja: todos os princípios morais e éticos prescritos pela lei 

cumpriram-se em Jesus. 

2. No seu tempo, os sacerdotes e os escribas tornaram a lei em algo frio e 

implacável, vindo a ser um verdadeiro suplício para as pessoas observarem. 

Eles davam uma interpretação aos temas morais e éticos, porém era apenas 

com uma conotação exterior e superficial. Então Jesus surge dando uma ênfase 

interior e profunda. Ele reafirma os temas da lei e vai mostrar muito mais: 

•Quanto ao homicídio (vv. 21-26). Ele diz que não só o homicídio, mas a ira e a 

cólera contra o irmão, é condenável; 

• Quanto ao adultério (vv. 27-30). Ele diz que tudo aquilo que nos induz ao 

adultério deve ser retirado; 

• Quanto ao divórcio (vv. 31-32). Ele valoriza o casamento, como instituição 

sagrada; 

• Quanto ao juramento (vv. 33-37). Ele diz que deve haver sinceridade de 

coração; 

• Quanto à prática do amor (vv. 38-42). Na lei, a vingança poderia ser feita 

contra o culpado, mas Jesus diz que o discípulo tem que demonstrar amor, 

dando a “outra face”, dando também a “capa” e andando a “segunda milha”. 



IV - Sinceridade no culto a Deus. (Mt. 6.1-18) 

1. Agora vemos Jesus desenvolvendo Seus ensinamentos a partir da restauração 

da lei, quanto às motivações do serviço cristão ou a prática do culto: 

a) Quanto às esmolas (vv. 1-4): “Tocar trombeta” é uma linguagem figurada para 

se referir à ostentação da caridade, ou à publicidade da esmola, a fim de alcançar 

glória dos homens: 

•O ensino de Jesus é que uma das mãos não saiba o que a outra faz.  

b) Quanto às orações (vv. 5-15): Jesus diz que a oração do discípulo deve ser 

algo discreto. Afirma também que as respostas às nossas orações não é 

resultado por ser a oração prolongada, burilada ou cheia de repetições. 

•O que vale mesmo, é a simplicidade, autenticidade e a confiança em Deus. 

c) Quanto ao jejum (vv. 16-18): Ao jejuar, as pessoas faziam questão de se mostrar 

com um aspecto triste e desfigurado.  

Jesus condena este gesto, indicando ser piedade carnal, hipocrisia. Não há 

autenticação na ação! 

2. Nos três exemplos acima Jesus confronta radicalmente a tendência natural do ser 

humano, em sua religião, em ser hipócrita, ao procurar ser notado nos momentos de 

celebrações ou culto. Então, Jesus propõe um projeto de espiritualidade genuína, 

marcada pela piedade de coração. 

 

 



V - Simplicidade no modo de ser e viver. (Mt. 6.19-34) 

1. Uma outra ênfase de Jesus, em busca da restauração da lei, é a questão do 

compromisso do cristão com o Reino de Deus. Este compromisso se estabelece 

através de: 

a) Desenvolver uma devoção sem distração (vv. 19-24). 

•“Não ajunteis” não é uma proibição, mas uma advertência; 

•“Ferrugem” é algo que rói; 

•Aquilo que é o nosso tesouro se torna o nosso “deus”. 

b) Confiar na providência divina (vv. 25-32). 

•O “comer”, “beber” e “vestir” são preocupações da vida; 

•As “aves” ilustram uma vida livre da ansiedade; 

•Os “lírios” ilustram verdades morais e espirituais. 

c) Priorizar o máximo o Reino de Deus e sua justiça (vv. 33-34). 

•Nossa dedicação a Deus deve ser integral; 

•A ansiedade tira a alegria e o prazer da vida. 



VI - Diretrizes divinas para relacionamentos interpessoais. (Mt. 7.1-6) 

1. Jesus ensina que ao discípulo não é permitido julgar. Portanto, Ele traça 

algumas diretrizes para facilitar os relacionamentos interpessoais: 

a) Primeiro, Jesus estabelece um princípio geral (v. 1). O “não julgues” não 

é uma proibição a julgamentos judiciais, nem à existência de opiniões 

divergentes; 

•O que Ele proíbe, é o juízo temerário, sem amor, sem misericórdia. 

b) Depois Ele dá uma ilustração do princípio (vv. 2-5). Sua orientação é no 

sentido de que aquele que esboçar juízo temerário, está tomando o lugar 

de Deus. 

•Todo juízo humano é imperfeito (“trave” e “arqueiro”), sem valor, pois não 

vê o quadro inteiro. 

c) E por último, Ele faz um aviso contra o extremo oposto (v. 6). 

•Temos que reconhecer nossos erros e deixar de ser hipócritas. 



VII – Reflexão Prática: 

1. Na última parte do chamado Sermão do Monte (7.13-29) Jesus faz um 

tríplice apelo. Mas antes Jesus ressalta três verbos: “pedir”, “buscar” e “bater” 

(vv. 7-11), que estão no tempo presente contínuo, implicando que devemos 

pedir e continuar pedindo, buscar e continuar buscando, bater e continuar 

batendo: 

2. Convite para entrar no Reino (vv. 13-14). A entrada no Reino exige 

dedicação, disciplina, trabalho, renúncia e entrega total. 

3. Convite para discernir espiritualmente o que é falso e enganoso (vv. 15-

23); Não basta fazer, tem que ser. Não basta crer, tem que demonstrar fruto de 

arrependimento. 

4. Convite para aplicar de forma prática os ensinos anteriores dEle quanto 

aos padrões da vida no Reino (vv.24-29). Vitória da prudência contra a 

insensatez. 

 



Esboço de Mateus 13: 

Mateus 13.3: A parábola do semeador 

Mateus 13.11: Os mistérios do reino dos céus 

Mateus 13.18: A explicação da parábola do semeador 

Mateus 13.26: A parábola do joio e do trigo 

Mateus 13.32: A parábola do grão de mostarda 

Mateus 13.33: A parábola do fermento 

Mateus 13.41: Explicação da parábola do joio e do trigo 

Mateus 13.53: Jesus ensina por parábolas 

Mateus 13.54: O ensino de Jesus impressiona a todos 

 

“Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do Reino dos céus, 

mas a eles não”. (v.v – 11) 

  



AS PARÁBOLAS DO REINO (Mt 13, 1 – 52) - Quem é Jesus –  

 

Este segundo tempo que aborda a identidade de Jesus, consiste no discurso em 

parábolas, dirigido àqueles que decidiram seguir Jesus. Só a estes é dada a 

compreensão das parábolas. Este é o terceiro grande discurso e ocupa a parte 

central do Evangelho. Jesus aparece como o revelador dos mistérios do Reino, do 

que estava escondido desde o início do mundo. É constituído por sete parábolas, 

número que evoca os dias da semana e a criação, sugerindo a revelação no tempo 

da realidade do Reino de Deus. Pode ser considerada uma oitava parábola 

(perfeição), no v.52. 

As parábolas podem agrupar-se em dois atos: 

 

1º ato (Mt 13, 1-33): Jesus, sentado numa barca, coloca-se longe das multidões. 

Todos vão ouvir, mas só os discípulos receberão a interpretação da parábola do 

semeador e porquê Jesus lhes fala em parábolas. 

Parábolas deste acto: o semeador, o joio, o grão de mostarda, o fermento. 

 

Entreatos (Mt 13, 34-35): A revelação das coisas escondidas. 

 

2º ato (Mt 13, 36-50): Passa-se em casa só com os discípulos, que ouvem a 

explicação da parábola do joio e as três últimas parábolas. Esta separação em actos 

representa dois grupos – os que percebem nas parábolas apenas histórias bonitas, e 

os que compreendem o seu sentido profundo, porque seguem Jesus. 

Parábolas deste ato: o tesouro, a pérola, a rede. 



O semeador (Mt 13, 1-9) 

A parábola do semeador parece dirigir-se a pessoas decepcionadas: ao ver o 

fracasso da Sua pregação, Jesus quer comunicar-lhes a sua confiança: anuncia 

a vinda do Reino; os fracassos nada provam, porque a colheita chegará um dia. 

(v.3-8) A parábola do semeador mostra o rendimento da semente - a Palavra - 

consoante o terreno - o coração do homem - que a recebe. Esta parábola é um 

apelo ao discípulo para procurar ser “terra boa” e não se deixar desviar pelas 

seduções e distracções do mundo, que o desviam da Palavra de Deus. 

(v.9) A recomendação reforça a necessidade de prestar atenção ao que Jesus 

diz, para compreender o ensinamento e abrir-se à modificação que este traz na 

vida. 

O porquê das parábolas (Mt 13, 10-17) 

Explicação da parábola do semeador (Mt 13, 18-23) 

(v.11) O conhecimento que é dado não é um direito adquirido, mas uma 

relação que coloca o discípulo na dependência do Mestre. 

(v.12) Quem já possui o conhecimento do Reino, terá uma compreensão ainda 

maior, mas quem não tem essa abertura de coração, o pouco que tem não 

perdurará, devido à sua inconsistência interior. 

(v.13-15) É necessária a capacidade para compreender o Reino de Deus, que 

advém do acolhimento da pessoa ao ensinamento de Jesus. 

(v.16) À condenação da cegueira dos judeus, opõe-se a bem-aventurança dos 

discípulos, que vêem e ouvem os acontecimentos do Reino. 

(v.18-23) Mateus insiste na compreensão da mensagem: a inteligência 

espiritual levará a viver a mensagem na prática do dia-a-dia. 



O trigo e o joio (Mt 13, 24-30) 

O Reino é um mundo complexo, onde o bem e o mal podem ser confundidos no 

caminho com facilidade. Por isso, é necessário paciência e prudência, para não 

decidir mal. 

NOTA: O joio é uma erva daninha e nociva à agricultura. 

 

Explicação da parábola do trigo e do joio (Mt 13, 36-43) 

Existem dois Reinos: o Reino do Pai, que só existe como tal no fim dos tempos e 

o do Filho do Homem que existe já e se identifica com o mundo e com toda a 

humanidade: contém tanto pecadores como justos, já que este Reino e o do 

maligno mutuamente. A questão principal não é saber se é ou não cristão, se é 

ou não da Igreja, mas sobretudo se se cumpre a vontade do Pai celeste. Cada 

um, cristão ou não, será julgado pelo seu comportamento. 

 



O grão de mostarda (Mt 13, 31-32) 

O fermento (Mt 13, 33) 

Ambas as parábolas salientam o crescimento formidável do Evangelho: 

(v. 31-32) O tamanho do grão de mostarda é exagerado para salientar o 

contraste entre a pequenez do início e a plenitude do fim, pressupondo a 

esperança de Israel num fim glorioso, que culmina na vinda do Senhor. 

(v.33) Esta parábola põe em contraste a pequena quantidade de fermento e 

a massa a levedar. O dinamismo do Reino é apresentado como princípio de 

transformação: uma pequena pitada de fermento faz levedar toda a massa. 

 

 

Função das parábolas (Mt 13, 34-35) 

Tal como a vara de Moisés, o cordeiro imolado no lugar de Isaac, 

instrumentos de salvação criados por Deus, Mateus acrescenta o Reino do 

Céu anunciado por Jesus. 



O tesouro e a pérola (Mt 13 44-46) 

Uma perícopa, que contém duas parábolas, que acentuam o valor do Reino, através 

do tesouro e da pérola e a alegria da descoberta, bem como o imperativo de 

vender, deixar tudo pelo Reino. 

 

 

A rede (Mt 13, 47-50) 

Tal como a parábola do joio, esta parábola salienta a coexistência de bons e maus 

até ao fim dos tempos, mas sublinha, mais do que a paciência até à colheita, o 

juízo de Deus sobre as exigências de pertencer ao Reino. 

 

 

Conclusão (Mt 13, 51-52) 

O verbo “compreender” indica que a palavra de Jesus é o centro do Evangelho: 

escutar e compreender é fazer a vontade de Deus. O ouvinte é comparado a um pai 

– doutor da Lei, que tira do AT e do NT a doutrina que aplica às necessidades da 

sua comunidade. Qualquer responsável cristão tem esta missão, de actualizar na 

Igreja o sentido do Reino inaugurado por Jesus. 




