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Evangelho

Grego : “eu” e “Aggelion”

Boas Novas



Lucas 1:1-4

“Muitos tentaram escrever a história sem 

êxito.”

1 Evangelho apresentado de 4 Maneiras

4 Ofícios distintos de Cristo 

Quando e como Cristo veio 



Narram Milagres 

Parábolas e

Mensagens à multidões

Mateus

Marcos

Lucas

Sinopse da vida de Cristo Em ação

Discursos profundos , 

Conversas e orações

Cristo em Meditação e Comunhão

João



Mateus     Rei

Marcos

Lucas

João

Servo

Filho do Homem

Filho de Deus

Descrição de Jesus



Todos omitem  18 anos da vida de Jesus (entre seus 12 e 30 

anos)

Nenhum evangelho tem a narração completa da vida de 

Jesus 

25 Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada 

uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no 

mundo inteiro haveria espaço suficiente para os 

livros que seriam escritos.

João 21:25



Precisavam  saber que Jesus viera cumprir as Profecias . Que 

fazia parte da genealogia real, Filho de Davi.

Livro de Mateus foi escrito para o povo Judeu

“Hoje em dia seriam as pessoas  que procuram saber o que os 

profetas dizem e como poderá se cumprir”

Para quem foram escritos os evangelhos



Dominadores do mundo . Não sabiam nada do Antigo Testamento. 

Preferiam Ação e não Palavras.

Livro de Marcos foi escrito para o povo Romano

“Hoje em dia seriam os Homens de negócios que se preocuparia 

somente Com um Deus que é capaz de suprir  as necessidades 

diárias de um indivíduo”.

Para quem foram escritos os evangelhos



Viviam em um mundo de grandes conceitos. Era difícil agradá-

los. Amavam a beleza , a poesia e a cultura .

Livro de Lucas foi escrito para o povo Grego

“Hoje em dia seriam os estudantes idealistas, que vivem em

busca da verdade”

Para quem foram escritos os evangelhos



Todos os homens com a finalidade de que 

Creiam que Jesus é o Cristo.

Livro de João foi escrito para todos os homens

“Hoje em dia seriam as multidões  que precisam de Cristo”

Para quem foram escritos os evangelhos



Como iniciam os evangelhos ...

Mateus - Genealogia do filho de Davi .Jesus rei.

Marcos  - Sem Genealogia  

Lucas  - Linhagem de Jesus até Adão.   

João  - Sem Genealogia . Cristo é Deus . 



Mateus – 28:18-20   Messias na terra

Marcos  - 16:20      Servo em atividade com                                     

os discípulos. .

Lucas  - 24:51        Homem na ressurreição e                                      

Ascensão .  

João  - 21:25          Filho de Deus 

Como finalizam os evangelhos ...



Evangelhos    (Sinópticos)

•O termo sinóptico é derivado do grego e quer dizer “visão 
conjunta”. 

•Ele é atribuído ao conjunto dos três primeiros 
Evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas, justamente porque 
nestes livros há uma semelhança, ou uma visão conjunta 
sobre os fatos históricos.



Evangelhos    (Sinópticos)

•O Evangelho Segundo João não é incluso no sinóptico, 
apesar de ser considerado um Evangelho, porque sua 
abordagem é do ponto de vista divino de Jesus. João dá 
mais ênfase ao Jesus divino que ao Jesus histórico, como o 
fazem os sinópticos.



Evangelhos    (Sinópticos)

•Por se tratar de registro dos mesmos episódios, devemos 
buscar as informações contidas nos três registros, assim 
teremos uma visão ampla da situação de acordo com 
todos os pontos de vista.



A Cultura nos Evangelhos - Línguas

•4 línguas eram faladas:  

•O latim era a língua do império dominante na época, 
falada pelos soldados romanos, e pelos romanos, por 

isso era uma língua importante e que tinha sua razão de 
ser e existir na Palestina.



A Cultura nos Evangelhos - Línguas

•4 línguas eram faladas:  

•O grego era a língua culta, a língua universal, seria o 
equivalente ao inglês hoje, uma língua que serve de 

padrão para as comunicações internacionais. Não era a 
língua que a plebe falava. 



A Cultura nos Evangelhos - Línguas

•4 línguas eram faladas:  

•O hebraico era a língua mãe dos judeus, mais religiosa 
que popular, ou seja, era mais usada no templo do que no 

dia-a-dia na comunicação entre as pessoas. 



A Cultura nos Evangelhos - Línguas

4 línguas eram faladas:

•O aramaico era a língua popular da Palestina, os judeus 
passaram a falá-la após o cativeiro babilônico quando 

ficaram por setenta anos no cativeiro (Jr 25.11).



A Cultura nos Evangelhos – Instituições e facções

O Sinédrio 

A Sinagoga  

O Templo 



A Cultura nos Evangelhos – Instituições

Formado por setenta ou setenta e um homens dependendo de 
como era feita a contagem. Não podia decretar a pena capital 
(isto cabia ao Império Romano) por isso que levaram o Senhor 
Jesus diante de Pilatos o representante do Império Romano.

Era o concílio supremo que regia as questões 

religiosas dos judeus, 

Procurava assemelhar-se ao grupo de anciãos 

que fora formado por Moisés para que o 

ajudasse no julgamento do povo

O Sinédrio 



A Cultura nos Evangelhos – Instituições
As Sinagogas

Surgiram durante o cativeiro babilônico para 
suprir a falta do Templo que fora destruído, 

Era uma instituição com a finalidade de instruir os judeus em sua 
religião, 

Ela poderia ser constituída em qualquer lugar; prova disso é que 
na maioria das cidades que Paulo visitou em suas viagens 
missionárias ele encontrou uma sinagoga para que ali pregasse



A Cultura nos Evangelhos – Instituições 

Lugar aonde os judeus iam para 
oferecer sacrifício, e acabou virando
lugar de comércio e este comportamento fora 
condenado pelo Senhor (Jo 2.13-16). 

O Templo descrito nos evangelhos era o mesmo 
reconstruído após o retorno do cativeiro.

O Templo 



A Cultura nos Evangelhos – Facções

Os Fariseus 

Eram populares, a mais influente seita da época 
dos Evangelhos, tanto é que Paulo antes de sua 
conversão pertencia a esta seita judaica. 

Dominavam as sinagogas, este era um dos motivos 
de Paulo ter facilidade para falar às sinagogas 
(At 13.14ss;17.1,2), 



A Cultura nos Evangelhos – Facções

Eram tradicionalistas e hipócritas, e foram 
duramente criticado pelo Senhor (Mt 23). 

Mais apegados a tradição oral que a letra da 
lei. Seu nome deriva-se do hebraico “farash” que 
quer dizer “SEPARA-SE”. 

Eram legalistas mas acreditavam no mundo 
espiritual ao contrário dos saduceus

Os Fariseus 



A Cultura nos Evangelhos – Facções

Os Saduceus

Formado pela aristocracia judaica e dominavam o 
Templo e o Sinédrio e a administração política de 

Jesuralém .

Não sobreviveram a destruição de Jerusalém 
em 70 d.C, 
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