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INICIAL



Temos nos
esforçado para 
aprender os
ensinamentos do 
Cristo, cumprindo
a Divina Vontade?



O CRISTO ESCREVEU ALGUMA COISA?

• Relata Léon Denis:
• O Cristo nada escreveu. Suas palavras, disseminadas ao longo dos

caminhos, foram transmitidas de boca em boca e, posteriormente, 
transcritas em diferentes épocas, muito tempo depois da sua morte. 
Uma tradição religiosa popular formou-se pouco a pouco, 
tradição que sofreu constante evolução até o século IV.

• Durante esse período de trezentos anos, a tradição cristã
jamais permaneceu estacionária, nem a si mesmo
semelhante. Afastando-se do seu ponto de partida, através dos
tempos e lugares, ela se enriqueceu e diversificou.

• [...]
• Durante perto de meio século depois da morte de Jesus, a tradição

cristã, orale viva, é qual água corrente em que qualquer um se pode
saciar. Sua propaganda sefez por meio da prédica [sermão, discurso
religioso], pelo ensino dos apóstolos,homens simples,
iletrados, mas iluminados pelo pensamento do Mestre [...].319



Os Evangelhos  segundo  Matheus, Marcos , Lucas  e João.



Os Evangelhos segundo Matheus,  
Marcos, Lucas e João
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E sobre a 
Autenticidade
dos 
Evangelhos, o 
que dizem os
espíritos?



Resíduos da negação sistemática ressumam
periodicamente, apontando absurdos e discrepâncias
entre os narradores do Evangelho, em vãs tentativas
de negar-lhe autenticidade…

Todavia, nas diferenças dos comentários realizados por
quatro personalidades diversas e temperamentos próprios, 
em épocas diferentes, o Evangelho é um todo harmônico, que 
não deixa margem a quaisquer descréditos.

Enfocado por pessoas que viveram aqueles dias, a riqueza de 
detalhes em torno dos homens e da terra, dos hábitos e das 
conjunturas políticas são de uma irretorquível autenticidade, 
quanto de relativamente fácil comprovação.



Habilmente caracterizado, cada 
Evangelho, segundo a óptica de quem o 
escreve, ou porque ouvido por quem 
participou daquele período breve, que se 
fez longo, ou porque vividas as 
experiências conforme Mateus e João, as 
excelentes testemunhas, passa de um 
para o outro um fio que interliga as 
quatro histórias e exala o mesmo odor de 
beleza e esperança num só conteúdo de 
amor e paz.



O EVANGELHO SEGUNDO MATHEUS

• O texto surgiu na Palestina em
grego.

• Alguns acreditam que o texto
original foi escrito em aramaico e 
depois traduzido para o grego. Se 
ele existiu, foi perdido.

• Seguramente surgiu depois dos 
anos 70.

• Inspirado no Evangelho de Marcos.

CONHECER



Que reflexões
Podemos fazer no 
Evangelho de 
Matheus? Suas
caracteristicas



O EVANGELHO SEGUNDO MATHEUS

• Jesus é o Filho de Deus e Emmanuel. Deus 
conosco desde o inicio.

• Filho de Deus em momentos decisivos, como o 
batismo, a transfiguração e a crucificação.

• Jesus o Filho do Homem dotado de toda
autoridade Divina sobre o Reino de Deus, tanto 
no Céu quanto na Terra.

• Filho de Davi é um termo que aparece algumas
vezes, indicando que Jesus era da linhagem real 
do rei Davi.
MEDITAR, REFLETIR.



O EVANGELHO SEGUNDO
MATHEUS

• O título “O Filho do Homem” percorre o Evangelho
culminando na última cena majestosa.

• O anuncio da vinda do Reino conduz a uma conduta
pela Justiça e pela obediência à lei. A Justiça é tema
preferido de Matheus  e é aqui a resposta humana de 
obediência a vontade do Pai.

• Jesus o Filho do Homem dotado de toda autoridade
Divina sobre o Reino de Deus, tanto no Céu quanto na
Terra.

MEDITAR, REFLETIR.



O EVANGELHO SEGUNDO
MATHEUS

• Procura dar a comunidade dos 
fiéis e dos chefes autorizados
princípios de conduta . Estes 
princípios são evocados nos
grandes discursos, cap. 18 ( Quem
é o maior no reino dos céus?)

VIVENCIA .



O EVANGELHO SEGUNDO MARCOS

• É o segundo dos quatro.
• Éo mais curto, porém muito minucioso e os

fatos surgem rapidamente com bastante
força de imaginação.

• Cenas descritas em ordem cronológica.
• Atenta mais para escrever as obras do Cristo 

do que as suas preleções.
• Tudo indica que Marcos foi discípulo de 

Pedro de quem teria recebido
esclarecimentos evangélicos.

• Marcos em tempo diferente foi companheiro
de Paulo, Barnabé e Pedro.

CONHECER



O EVANGELHO SEGUNDO MARCOS

• Marcos quer mostrar que 
Jesus é o Messias, prometido
e aguardado pelos judeus.

• Apresenta Jesus como Filho 
de Deus, demonstrando que 
os milagres realizados por
Jesus, assegurava ser Ele o 
Messias Prometido. 

REFLEXÕES PROFUNDAS EM TORNO DE QUEM É JESUS?
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O EVANGELHO SEGUNDO LUCAS

• Surgiu entre 70 e 80 depois dC.
• Escritor de Grande talento, 

personalidade cativante.
• É o terceiro na ordem dos livros

do Novo testamento e é dirigido a
um certo Teófilo, certamente um 
cristão gentílico.

CONHECER



O EVANGELHO SEGUNDO LUCAS

• Fonte: Em documentos primitivos e nas
informações daqueles que conviveram com 
Jesus.

• É organizado da seguinte maneira:
• Introdução
• Preparação para o aparecimento de Jesus. 
• Inauguração do Ministério de Jesus:
• a)Ministério de João Batista
• b) Batismo de Jesus e genealogia.
• c) Tentação

CONHECER



O EVANGELHO SEGUNDO LUCAS

• O Ministério na Galiléia. (mesma ordem
de Marcos).

• As jornadas de Jesus para Jerusalém.
• A última semana em Jerusalém.
• Os últimos ensinos no templo para o 

povo e para os seus discípulos.
• Prisão, julgamento,crucificação e 

sepultamento.

MEDITAR



O EVANGELHO SEGUNDO LUCAS

• Narração do aparecimento depois de 
Jesus, depois de ressucitado, discursos e 
instruções aos seus discípulos
para pregarem o Evangelho e a 
separação final subindo ao céu.

• Lucas soube pregar a posteridade esse
eterno poema de luzes e consolações, 
pleno de ações transformadoras.

VIVENCIAR



O EVANGEHO DE JOÃO

• Escrito em torno de 98 a 100 dC.
• É o canal de Deus para nos fazer

compreender de Jesus o Verbo Divino.
• Este evangelho é uma obra unitária, um 

conjunto. Na leitura da obra deve estar
atento ao conjunto e não somente as 
unidades que a compõe isoladamente.

• Sua estrutura é espiritual e não histórica. 
• Historia de Jesus, drama, prólogo e epílogo.

CONHECER



O EVANGEHO DE JOÃO

• As palavras de Jesus são dotadas de 
uma significação espiritual.

• O apóstolo fala que  Jesus 
ressucitado recorda e ensina os
discípulos, o que ele já havia dito: “ 
conduzi-os à verdade
completa.(João 14:26 e seguintes).

MEDITAR



O EVANGEHO DE JOÃO

• Fica claro no Evangelho de João que Jesus é o 
centro de una religião renovada, em espírito e 
em verdade ( João 4:24).

• Para o evangelista, Jesus é a Palavra (o Verbo), 
enviada por Deus à Terra e deve regressar ao
pai uma vez cumprida a sua missão.( João 1;1 e 
seguintes.)

MEDITAR



O EVANGEHO DE JOÃO

• Detalhes que faz supor haja uma proximidade entre 
o apostolo e Jesus:

• Esteve presente no momento do diálogo do Mestre 
com Nicodemos, testemunhando a conversa.

• Episódio das bodas de Caná.( João 2:1 a 12).
• Episódio do Tabor.
• “Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens; a 

luz resplandece nas trevas e as trevas não a 
compreenderam”.

MEDITAR



O EVANGEHO DE JOÃO

• A promessa do advento do Consolador consta apenas no 
Evangelho de João, que assim nos transmite o feliz anúncio de Jesus: 

• “Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu 
rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que 
fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o 
mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece;
mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. 
Não vos deixarei órfãos; voltarei para vós. Mas, quando vier o
Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele
Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. E
vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o 
princípio” (João, 14:15 a 18; 15:26 a 27).

VIVENCIAR



Como tem sido a
influência do 
Evangelho de 
Jesus em nossas
vidas ao longo do 
tempo?


