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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



Livro de Mateus foi escrito para o povo Judeu
 genealogia real, Filho de Davi.

Para quem foram escritos os evangelhos

Livro de Marcos foi escrito para o povo Romano
 Dominadores do mundo. Preferiam Ação a Palavras

Livro de Lucas foi escrito para o povo Grego
 Intelectuais, poesia e a cultura

Livro de João foi escrito para todos os homens
 Para que todos creiam em Jesus



Os Livros de Mateus

Parte 2



Mateus O Evangelho do REI

Versículo chave

Buscai primeiro o seu reino e a sua jistiça e 
todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Mateus 06:33



Propósito do Livro

Apresentar aos judeus as provas evidentes 
de que Jesus é o Messias, o Rei Eterno.
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Autor do Livro

O autor do livro é Mateus, um judeu, coletor de impostos 
(publicano), que se tornou um dos discípulos (Mat. 9.9) 
Imediatamente providenciou um jantar em sua casa e convidou 
seus amigos para conhecerem a Jesus (Lucas 05:29-32

O evangelho de Mateus estabelece uma relação entre o Antigo e 
Novo Testamento pela ênfase que dá ao cumprimento ds profecias 
messiânicas.



Era um Publicano que trabalhava coletando impostos do judeus para serem
entregues ao Império Romano.

Eram considerados proscritos pela sociedade da época. Não podiam servir de
testemunhas ou juizes, sendo excluídos da sinagoga. Aos olhos da
comunidade judaica, essa desonra estendia-se até suas famílias.

Quem era Mateus

Como trabalhavam para os romanos e muitas
vezes faziam cobranças extorsivas, passaram
a ter má reputação, sendo geralmente odiados
e considerados traidores.



O que era um publicano?

Publicano é o nome dado aos coletores de impostos nas províncias
do Império Romano. Os publicanos gerais, que eram responsáveis pela
renda do império perante o imperador romano;

Os publicanos eram delegados pelos romanos em cada província. Os
publicanos eram considerados pelas "suas extorsões” como ladrões e
gatunos

É como se fosse uma classe inferior dos publicanos, os publicanos gerais 

 nomeavam nas províncias entre os próprios da nação a ser tributada.

Quem era Mateus



Lucas 18:10-14.

"Dois homens subiram ao templo, a orar, um fariseu, e outro publicano. O
fariseu estando em pé, orava consigo desta maneira: "Ó Deus, graças te dou,
porque não sou como os demais homens, injustos e adúlteros; nem ainda
como este publicano. Jejuo duas vezes na semana, e dou o dízimo de tudo
quanto possuo".

O publicano, porém, estando em pé, de
longe, nem ainda queria levantar os olhos
ao céu, mas batia no peito,
dizendo: "O Deus, tem misericórdia de mim,
pecador".

Exemplos de publicanos



Os publicanos na Bíblia
• De acordo com o Novo Testamento da Bíblia, os publicanos eram detestados pelos judeus e muitas 

vezes envolviam-se em corrupção cobrando das pessoas além do que deveriam. E sofriam um 
grande repúdio da casta religiosa dos fariseus.

Relatam os Evangelhos que alguns publicanos converteram-se ao cristianismo,
entre os quais Mateus que deixou o ofício para se tornar apóstolo,
e Zaqueu (Lucas 19:1-10) ao ser visitado por Jesus, promoveu restituição a
todos que havia defraudado.

Muitos judeus se tornaram publicanos devido à rentabilidade da profissão: o
chefe dos publicanos, em Roma, impunha uma taxa e distribuía aos seus
subordinados que, por sua vez, quadruplicavam e repassavam as taxas, e
assim sucessivamente.



Não é um evangelho Cronológico, mas Sistemático e dividido em topicos

Sistemáticos porque,  ele  compara todas as profecias em relação ao nascimento, 
a vida, o caráter, as obras, a humanidade, o amor, até a morte de Jesus foram 
cumpridas tal como foram profetizadas.

Há mais ou menos 40 profecias sobre Cristo, a primeira está registrada em Gn. 3.15 
e a última em Malaquias 3.1 

Em tópicos porque, ele traz a narrativa da vida e obra desse REI, do seu 
nascimento até sua morte.

O livro de Mateus



É um Evangelho de Ensino ou didático

A tônica das palavras de Jesus é ENSINAR ( Mt.4.23 
percorria Jesus ensinando; 7.28-29  admiraram da doutrina 
dele; 5.1-2 o sermão do monte)

O livro de Mateus



É um Evangelho Judaico

Foi escrito para os Judeus, visto no uso dos símbolos Judaicos, termos, números 
sem qualquer nota explicativa.

Não se explica o significado de uma palavra judaica, tal como CORBÃ ( Oferta ao 
Senhor) ou  um costume como de comer sem antes lavar as mãos.

Ele chama Jerusalém pelo seu nome Judaico “ Cidade do grande REI”

E Cristo é chamado de “filho de Davi” e “filho de Abraão”

O livro de Mateus



É um evangelho de Melancolia e tristeza
Nele há uma conotação de desleixo do povo  e de muita 
incredulidade por parte de alguns Judeus (Mt. 23.37-39) 
eles rejeitaram o Rei e seu Reino Celestial.

É um evangelho de antagonismo e rejeição Judaica 
Por um lado os Judeus se opõem e rejeitam Jesus, 
Por outro lado Jesus expõe os Fariseus e escribas

O livro de Mateus



É um evangelho Oficial e Organizado
Ele faz questão de escrever tudo de acordo com as 
profecias; o Nascimento, a vida, o caráter, as obras, a 
humildade, o amor e até a morte de Jesus foram cumpridas 
tal como fora profetizadas.

As 40 citações do Antigo Testamento são frequentemente 
repetidas, com o intuito de mostrar que as profecias se 
cumpriram em Jesus

O livro de Mateus



Em Mateus, Jesus é rei.

Tem linhagem – Filho de Davi 1.1
Tem um arauto – seu reino é anunciado (proclamado) 3.2-3 
Revela as leis do reino 5.7
Ele é poderoso – realiza milagres, sinais e maravilhas 12.23
Possui ministros – organizou seu reino buscando bases 
solidas pra ampliá-lo 
Falou do seu reino eterno
É um rei rejeitado, mas triunfou

O livro de Mateus



O que ele tinha de rei

Nome real – 01.23
Posiçao real – 07.29
Anuncio real – 03-17
Coroaçao real – 12.30
Proclamaçao real – 20.28
Lealdade real- 25.31
Amor real – 27.35
Vitoria real – 28.23

O livro de Mateus



Aplicação pessoal

A ênfase de Mateus sobre Jesus como o 
cumprimento da profecia mostra que a vida e o 
ministério do Senhor Jesus eram parte de um 
plano único de Deus durante toda a história de 
Israel, todo o evangelho enfatiza que Jesus é 
Emanuel – Deus conosco.
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o Evangelho do SERVO

Um Servo Salvador poderoso, o Capitão da 
nossa Salvação

Marcos 
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O livro de marcos

Em princípio, é um evangelho anônimo, pois o autor não 
se apresenta em momento nenhum.

Papias, bispo de Hierápolis, até 130 d. C. é o mais antigo 
escritor cristão a dizer que foi Marcos quem 
escreveu este evangelho. Esta informação está na 
História Eclesiástica, de Eusébio, que foi escrita em 
325 d. C (H.E. 3.39.15):



O livro de marcos

João Marcos, mais conhecido como Marcos era natural 
de Jerusalém, Pedro foi o instrumento de sua 
conversão. (1 Pedro 05.13). Ele não era um dos doze, 
mas acompanhou Paulo em sua primeira viagem 
missionária.

Atos 13.13



O livro de marcos
Propósito.

Na década 60-70 d.C., os crentes de Roma eram tratados cruelmente pelo povo e 

muitos foram torturados e mortos pelo imperador romano, Nero. Segundo a tradição, 

entre os mártires cristãos de Roma, nessa década, estão os apóstolos Pedro e Paulo. 

Como um dos líderes eclesiásticos em Roma, 

João Marcos foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever este Evangelho,. Sua 

intenção era fortalecer os alicerces da fé dos crentes romanos e, se necessário 

fosse, inspirá-los a sofrer fielmente em prol do evangelho, oferecendo-lhes como 

modelo a vida, o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus seu Senhor.



O livro de marcos

Versiculo chave – Marcos 10.35

Porque o filho do homem não veo para ser 
servido, mas para servir e dar a sua vida em 
resgate de muitos.



O livro de marcos

O evangrlho e marcos foi escrito para os 
cristãos em roma. Apresenta um evangelho 
para os romanos que eram os conquistadores do 
mundo,  apresenta jesus como servo, mas 
também como grande conquistador.



Características
Os Romanos eram homens poderosos, que deixaram atrás de si grandes 

feitos para o bem da humanidade. Marcos sabendo disso mostra os feitos 

poderosos do servo chamado  Jesus.

Mostra que o Servo Jesus  tem poder para aquietar a tempestade, 

controlar a doença e a morte, poder para controlar mundo invisível dos 

espíritos.

Os romanos viam a deidade nos Cesares, que era cabeça de um reino 

poderoso, Marcos faz com que  eles se curvem diante daquele que está 

acima dos Cesares, e é REI de todos os reinos cujo o domínio era 

onipotente e eterno.

O livro de marcos



Os Romanos não sabiam nada das ESCRITURAS ou PROFECIAS JUDAICAS, 

Marcos omite todas as referencias às lei Judaica. Marcos explica todas 

as palavra Judaicas; Boanerges ( Filho do trovão .17) Talita Cumi ( 

menina levanta 5.41) Corbã ( 7.11).

Marcos transforma o dinheiro dos Judeus em moeda corrente dos 

Romanos ( 12.42) ele explica termos e costumes dos Judeus, como  se 

estes não fossem compreendidos pelos leitores ( 7.3; 14.12; 15.42) 

O livro de marcos



O Evangelho de Marcos ensina que a vida do discipulado significa seguir a 

Jesus ainda que isso seja com perseguição e rejeição como foi o dele. ( 

8.34-35)

Marcos sublinha a necessidade de FÉ na pessoa,  para receber o poder de 

Jesus para ajudar o que necessita ( 1.15; 2.5; 4.40; 5.34, 36; 6.6; 9.19; 1.22-

24).

O livro de marcos



Características Especiais.

Quatro características distinguem o Evangelho segundo Marcos: 

(1) Sendo um Evangelho de ação, ele enfatiza mais aquilo que 

Jesus fez, do que suas palavras. Daí, Marcos registrar dezoito 

milagres de Jesus, mas somente quatro das suas parábolas. 

O livro de marcos



Características Especiais.

(2) Como um Evangelho aos romanos, ele explica os costumes 

judaicos, omite todas as genealogias judaicas, a narrativa do 

nascimento de Jesus, traduz as palavras aramaicas e emprega 

termos latinos. 

O livro de marcos



Características Especiais.

(3) Marcos inicia seu Evangelho de modo repentino, e descreve os 

eventos da vida de Jesus de modo sucinto e rápido, introduzindo 

os episódios mediante o advérbio grego que corresponde a 

“imediatamente” (42 vezes no original). 

O livro de marcos



Características Especiais.

(4) Como um Evangelho vigoroso, Marcos descreve os eventos da 

vida de Jesus, de modo sucinto e bem forte.

O livro de marcos
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