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4.5 Os Evangelistas. A escritura dos textos evangélicos



Em que períodos foram escritos os 
ensinamentos do Cristo? 
Os registros dos ensinamentos do Cristo 
foram escritos em diferentes períodos.
Não apenas os quatro evangelhos, mas 
todos os livros do novo testamento.
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Há grande similitude entre os textos 
neotestamentais, formando um 
conjunto sólido, mas há diferenças 
quanto aos detalhes, que nos remete as 
lembranças dos autores e suas 
percepções relativas à mensagem do 
Cristo.



“ A grandeza da doutrina não reside na 
circunstância de o Evangelho ser de 
Marcos ou de Mateus, de Lucas ou de 
João; está na beleza imortal que se irradia 
de suas lições divinas, atravessando as 
idades e atraindo os corações.”

Chico Xavier/Emmanuel - A caminho da Luz c.14
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Nesse tempo, quando a guerra formidável da crítica procurava minar o 
edifício imortal da nova doutrina, os mensageiros do Cristo presidem à 
redação dos textos definitivos [do Evangelho], com vistas ao futuro, não 
somente junto aos apóstolos e seus discípulos, mas igualmente junto aos 
núcleos das tradições. 
Os cristãos mais destacados trocam, entre si, cartas de alto valor doutrinário 
para as diversas igrejas. São mensagens de fraternidade e de amor, que a 
posteridade muita vez não pôde ou não quis compreender.

Chico Xavier/Emmanuel - A caminho da Luz c.14
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Não há vantagem nas longas discussões quanto à autenticidade de uma carta 
de Inácio de Antioquia  ou de Paulo de Tarso, quando o raciocínio absoluto 
não possui elementos para a prova concludente e necessária. 
A opinião geral rodopiará em torno do crítico mais eminente, segundo as 
convenções. Todavia, a autoridade literária não poderá apresentar a equação 
matemática do assunto. 
É que, portas a dentro do coração, só a essência deve prevalecer para as 
almas e, em se tratando das conquistas sublimadas da fé, a intuição tem de 
marchar à frente da razão, preludiando generosos e definitivos 
conhecimentos.                                    Chico Xavier/Emmanuel - A caminho da Luz c.14



Como estou vivenciando a Boa Nova em meu dia a dia?
Tenho usado meus conhecimentos para vivenciá-la em meu coração?





Era filho de Alfeu e de Cléofas, tendo como irmão Tiago 
Menor. 
Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os 
impostos eram pagos. Então disse a Levi: — Venha comigo. 
Levi se levantou e foi com ele. (Marcos 2:14)

Nasceu na Galileia e era publicano (cobrador de impostos), 
estabelecido em Cafarnaum. É um dos apóstolos presentes à 
ressureição. 
A tradição diz que Mateus pregou o Evangelho aos judeus, não
se afastando da região onde nasceu e viveu. 
Daí ser o seu Evangelho repleto de hebraísmos.

Mateus ou Levi 



Marcos é sobrenome, seu nome é João
Era primo de Barnabé e acompanhou Barnabé e Paulo na viagem 
de Jerusalém a Antioquia da Síria. 
É o menor dos evangelhos (678versículos). Considerado a 
compilação mais antiga, embora herdeiro de fontes orais. Texto 
(quase todo) contido em Mateus e Lucas.  Intérprete/tradutor das 
ideias de Pedro. 
Seu público gentios recém convertidos. Escrito em Roma em torno 
de 64/68 d.C.  
Nada traz sobre a infância de Jesus, inicia com o Batismo de Jesus. 
Relata viagens, curas, milagres, crucificação e é sucinto no episódio 
da ressurreição.

João Marcos – (Martelo Grande em latim)



LUCAS – “O Médico Amado” (Paulo de Tarso –Colossenses)

Um judeu - grego, médico, de Antioquia (Síria hoje)
Trata-se de alguém de boa educação, familiarizado com as 
regras da exegese judaica . 
Responsável por 27% de todo Novo Testamento. Foi 
companheiro de Paulo em grande parte do seu ministério.
Entre os sinóticos é o último e o maior (1.151 versículos). 
É o evangelho com maior quantidade de material exclusivo. 
Evangelho escrito, também, com as recordações de Maria. 
Escrito provavelmente durante as viagens, fruto de verdadeira 
pesquisa de campo.



“Lucas, recém convertido por Paulo, residiu em Cesareia, 
no lar do diácono Filipe, de quem, emocionado, escutou 
a narrativa oral dos acontecimentos, bem como, em 
Jerusalém, ouviu os mesmos feitos contados por Tiago 
Menor.
Erudito, nascido em Antioquia, de cultura helênica, é o 
narrador deslumbrado e comovido dos feitos e palavras 
de Jesus”

FRANCO, Divaldo Pereira. Pelo Espírito Amélia Rodrigues. Primícias do Reino.



Nasceu em Betsaida, na Galileia. É autor do quarto Evangelho, de três 
cartas/epístolas destinadas aos cristãos e do livro Apocalipse. 
O seu Evangelho difere dos outros três, chamados sinópticos ou 
semelhantes, porque a narrativa de João enfoca mais o aspecto 
espiritual da mensagem de Jesus.
Era muito jovem à época do Mestre, e, na crucificação, foi designado 
por Jesus para tomar conta de Maria. Viveu o final de sua existência em 
Éfeso, onde escreveu o seu Evangelho e suas epístolas. Morreu idoso, 
tomando conta da igreja que ali existia, possivelmente no ano 100 da 
Era Cristã.
MACEDO, Roberto. Vocabulário histórico geográfico dos romances de Emmanuel, It. João, p.44-46

João, Filho de Zebedeu ou João Evangelista



“Lucas, recolhendo as flores do Evangelho, 
que cresceram no solo dos corações 
daqueles que viveram e conviveram com o 
Mestre, soube legar à posteridade esse 
grupo eterno de poema de luzes e 
consolações, pleno de ações 
transformadoras!”

O Evangelho por Emmanuel: Lucas p.26
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