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INTRODUÇÃO 

  

Considerações iniciais: 
Havia um homem chamado Lázaro. Ele 

era de Betânia, do povoado de Maria e de 

sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro 

ficou doente. 

Maria, sua irmã, era a mesma que 

derramara perfume sobre o Senhor e lhe 

enxugara os pés com os cabelos. 

João 11:1,2 

  

         A Bíblia Sagrada é a memória de Deus manifestada em forma de texto. Ela é 

o relato das obras do Senhor na história do mundo. Assim como o resto das Sagradas 

Escrituras, os Evangelhos são textos divinamente inspirados e, portanto, inerrantes 

em suas verdades. 

  

         Conforme Deus assim o quis, os autores foram dotados da sabedoria 

proveniente do Espírito Santo para relatar aquilo que havia transparecido entre eles. 

Apesar disso, entretanto, é importante notar que há diferenças entre os relatos: 

Marcos, Marcos e Lucas não escrevem acerca da ressurreição de Lázaro, mas, 

curiosamente, esse dever é dado a João. 

  

O evangelho de João distingue-se de todos os outros: não possui genealogias, 

começo ou fim. Antes que João pudesse relatar a ressurreição de Lázaro, entretanto, 

seu texto teve de mencionar o nome da mulher pecadora que enxuga os pés de Cristo 

com seus cabelos. Por vezes, aquilo que nos parece irrelevante é de alta importância 

para Deus. 

  

Introdução ao Novo Testamento: 

  

Os evangelhos estão cheios de revelações acerca da pessoa de Jesus Cristo, 

seus ensinamentos e também seus princípios. São, ao todo, quatro: Mateus, Marcos, 

Lucas e João. 

  

Em seus primórdios, o cristianismo considerou que o Antigo Testamento seria 

a única fonte de informação revelada a respeito de Deus. Na medida que os 

evangelhos vão surgindo, trazendo o relato da chegada do Messias anunciado desde 

o Éden, aquela escritura recebe a manifestação revelada do novo de Deus. 

  

         É interessante notar que não é por acaso que o Antigo Testamente recebe 

esse título. No A.T., é evidente a ação de Deus contra o homem caído. Em Gênesis, 

o homem decide negar o governo de Deus, vivendo de acordo com sua vontade. Por 



 

 

causa disso, o Antigo Testamento é repleto de guerras e sangue: em suma, um 

mundo entregue ao pecado. 

  
Porque todos pecaram e destituídos 

estão da glória de Deus; 

  
Romanos 3:23 

  

         O Novo Testamento, entretanto, faz tudo novo por meio do retorno à Palavra. 

O Evangelho de João, intitulado o “Gênesis do Novo Testamento”, inicia seu relato 

por meio do Verbo encarnado. 

  
No princípio era o Verbo, e o Verbo 

estava com Deus, e o Verbo era Deus. 

Ele estava no princípio com Deus. 

Todas as coisas foram feitas por ele, e 

sem ele nada do que foi feito se fez. 

Nele estava a vida, e a vida era a luz dos 

homens. 

E a luz resplandece nas trevas, e as 

trevas não a compreenderam. 

  
João 1:1-5 

  

Os evangelhos contam a história da trajetória do estabelecimento deste Novo 

de Deus por meio de Jesus Cristo, o Messias. Com o passar do tempo, a igreja 

entende que, em Cristo, tudo se faz novo, de forma que Sua mensagem torna-se a 

Boa Nova a ser espalhada por todo o mundo. 

  

Com o passar do tempo, a Igreja, tendo entendido que em Cristo “as coisas 

antigas já passaram; eis que se fizeram novas” (2Co 5.17), produziu muitos escritos 

acerca da vida e da obra do Senhor, estabeleceu e transmitiu a sua doutrina e 

estendeu a mensagem evangélica a regiões cada vez mais distantes da Palestina. 

Dentre esses escritos foi-se destacando aos poucos um grupo de vinte e sete, que 

pelos fins do séc. II começou a ser conhecido como Novo Testamento. Eram textos 

redigidos na língua grega, desiguais tanto em extensão como em natureza e gênero 

literário. Todos, porém, foram considerados com especial reverência como 

procedentes dos apóstolos de Jesus ou de pessoas muito próximas a eles. 

  

Os evangelhos trazem a obra, o ministério e a ação do Espírito Santo através 

de Jesus Cristo. Bem aventurados são aqueles que ouvem as Boas Novas do Messias 

e põe em prática o evangelho. 

  

Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como Evangelhos 

Sinóticos devido a conterem uma grande quantidade de histórias em comum, na 



 

 

mesma sequência, e algumas vezes, utilizando exatamente a mesma estrutura e 

utilizando até as mesmas palavras. 

  

Quanto à divisão do Novo Testamento 

  

É realmente extraordinário o número de manuscritos do Novo Testamento que 

chegou a nós depois de tantos séculos desde que foram escritos. Ao todo, são mais 

de 5.000. Alguns são apenas pequenos fragmentos, tão deteriorados pelo tempo e 

pelas más condições ambientais, que a sua utilidade é praticamente nula. Mas são 

muito mais numerosos os manuscritos que,no todo ou em parte, se conservaram num 

estado suficientemente satisfatório para transmitir até o presente a sua mensagem e 

testificar assim a fidelidade dos cristãos que os escreveram. 

  

Desde o século 5d.C., o índice de livros do Novo Testamento agrupa os 

seguintes títulos: 

  

● Livros biográficos: 

  

Relatam a biografia de Jesus Cristo. Mateus, Marcos e Lucas (chamados de 

“os evangelhos sinópticos” por conta de sua afinidade e paralelismo) e o 

Evangelho segundo João entram nessa categoria. São considerados 

biográficos por sua visão precisa e panorâmica da vida, obra, doutrina, paixão, 

morte e ressurreição de Jesus. 

  

● Livros históricos: 

  

Aqui encaixa-se o livro de Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos 

do Espírito Santo, que tece um relato histórico da igreja primitiva durante o 

primeiro século. 

  

● Epístolas Paulinas: 

  

Os títulos dessa sessão são: Romanos, primeira e segunda aos Coríntios, 

Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira e segunda aos 

Tessalonicenses, primeira e segunda a Timóteo, Tito e Filemon. 

  

● Epístolas Gerais ou Universais: 

  

Aqui entram o livro de Hebreus, Tiago, primeira e segunda de Pedro, primeira, 

segunda e terceira de João e Judas. 

  

● Livros Proféticos: 

  



 

 

O livro do Apocalipse de João. 

  

É importante perceber que essa organização não corresponde 

necessariamente à ordem cronológica de escrita ou publicação dos livros, mas sim a 

um agrupamento temático acerca de seu conteúdo. 

 

O porquê dos evangelhos: 

Os evangelhos são textos maravilhosos que foram introduzidos no Novo 

Testamento por motivos claros: 

 

● São um retrato poderoso da manifestação de Cristo como Senhor e Salvador 

da humanidade. Enquanto toda a Bíblia foi inspirada por Deus, há, nos 

evangelhos, o caso de pessoas comuns sendo usadas para narrar os fatos 

acerca da obra de Jesus, o Messias. Cada um dos autor es  é diferente, 

recebendo de Deus propósitos distintos para manifestar as verdades do Cristo, 

enfatizando a pessoa e o ministério de Jesus. 

 

● Para que pudéssemos ter a capacidade objetiva de verificar a veracidade do 

relato da vida e obra de Jesus Cristo. Essa certeza nos capacita a compreender 

melhor Aquele que será nosso advogado de defesa perante o Senhor. 

 

● Para recompensar os investigadores diligentes. Deus permitiu que o conteúdo 

de sua mensagem pudesse ser identificado rapidamente e com facilidade 

através da leitura dos evangelhos. Deus recompensa o esforço dos 

investigadores. 

 

Fontes e autenticidade: 

Apesar de serem bastante semelhantes em diversos aspectos, os evangelhos 

possuem especificidades características de textos verossímeis. Há, no relato dos 

evangelhos, uma poderosa história contada a partir de diversos pontos de vista, sinais 

de autenticidade literária. 

 

● A teoria das duas fontes 

 

Essa é uma teoria que busca explicar a relação entre os livros sinóticos. Essa teoria 

se baseia em dois pontos principais: 

 

1. O livro de Marcos é o texto base para a escrita dos evangelhos de Mateus e 

Lucas. 

 



 

 

2. Os evangelhos de Mateus e Lucas fizeram uso de ainda mais um texto, o 

documento dos discursos de Jesus, chamado de “a Fonte Q”. 

 

A Fonte Q: é um termo criado a partir da abreviatura da palavra latim Quell, que 

significa “fonte” ou “de onde se origina”. Provavelmente, tratava-se de um compilado 

de falas de Cristo. Acredita-se que muitos dos textos sinóticos não presentes em 

Marcos são oriundos dessa fonte. Sua existência, entretanto, não está comprovada.  

 

Essa hipótese, entretanto, apresenta alguns pontos fracos: o grau de concordância 

entre os textos de Mateus e Lucas varia bastante em certas passagens. Devido a 

isso, há quem acredite que esses evangelistas retiraram suas informações de fontes 

diferentes, porém semelhantes.  

 

Há também dúvidas sobre a existência da “Fonte Q”, uma vez que ninguém tem 

acesso a ele. Há também quem acredita que Lucas utilizou-se grandemente de 

Mateus, o que justificaria as semelhanças. O fato indiscutível é este: o texto é a fonte 

da Palavra de Deus. 

 

● Em favor de Marcos como texto primitivo, existem os seguintes argumentos: 

 

Marcos é o mais curto dos evangelhos sinóticos: por causa do enorme respeito 

que a comunidade primitiva nutria pelo evangelista, é mais provável que viesse a ter 

uma expansão de seu texto que um resumo. Por isso, é seguro presumir que o texto 

mais curto é o mais antigo. 

 

Os evangelhos de Mateus e Lucas só se assemelham na estrutura, conteúdo, 

sequência e formulação do texto em algumas passagens básicas que fazem paralelo 

com o evangelho de Marcos.  

 

O evangelho de Marcos apresenta pouco material individual enquanto o texto 

exclusivo de Mateus e Lucas estende-se por vários capítulos. Além disso, há um 

estudo minucioso que aponta que, em comparação com Marcos, os evangelhos de 

Mateus e Lucas possuem correções linguísticas de conteúdo, às vezes concordando, 

às vezes não. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 

  
E aconteceu naqueles dias que saiu um 

decreto da parte de César Augusto, para 

que todo o mundo se alistasse (Este 

primeiro alistamento foi feito sendo Quirino 

presidente da Síria). E todos iam alistar-se, 

cada um à sua própria cidade. E subiu 

também José da Galiléia, da cidade de 

Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, 



 

 

chamada Belém (porque era da casa e 

família de Davi), A fim de alistar-se com 

Maria, sua esposa, que estava grávida. 

  
Lucas 2:1-5 

  

Panorama histórico do nascimento de Cristo 

  

Jesus nasce num cenário político bastante complicado. O povo judeu estava 

sob o jugo do império Romano, Anás e Caifás se usurparam-se do espaço de sumo 

sacerdote, há um aumento do desejo de sangue pelas ruas de Jerusalém e Deus 

manifesta Seu próprio Filho por meio de uma palavra de salvação. 

  

Jesus nasceu em fins do reinado de Herodes, o Grande (47 a 4 a.C.). Homem 

cruel (cf. Mt 2.1-16) e, sem dúvida, inteligente, distinguiu-se pela grande quantidade 

de terras e cidades que conquistou e pelas numerosas e colossais construções com 

que as dotou. Entre estas, o templo de Jerusalém, do qual apenas se conservaram 

uns poucos restos pertencentes à muralha ocidental (o Muro das Lamentações). 

  

Após a morte de Herodes, o reino foi completamente dividido. Seus filhos, 

Arquelau, Herodes Antipas e Filipe, assumem as principais províncias. Arquelau, que 

ficou conhecido como o Etnarca da Judéia em Samaria, foi deposto pelo imperador 

Augusto no ano 6 d.C., a partir de então, o governo da região esteve nas mãos de 

procuradores romanos, dentre os quais estava Pôncio Pilatos, que manteve o cargo 

desde 26 d.C. até 36 d.C.. No ano 37 d.C., o imperador Calígula nomeou o rei Herodes 

Agripa e o colocou sobre a tetrarquia de Filipe, à qual logo acrescentou a de Herodes 

Antipas. 

  

Com a morte de Calígula seu sucessor, o imperador Cláudio, ampliou ainda 

mais os territórios de Agripa com a anexação da Judeia e Samaria. É interessante 

notar que foi Antipas quem mandou matar João Batista e Agripa foi quem perseguiu 

a igreja em Jerusalém, que culminou na morte de Tiago e na prisão de Pedro. 

  

O Novo Testamento fala também de outro Herodes Agripa, filho do anterior, 

que, acompanhado de sua irmã e sua mulher, Berenice, escutou o discurso de Paulo 

em Cesaréia e teve um encontro sobrenatural com o Evangelho. Por trás de todos 

esses personagens políticos, Roma permanecia vigilante. 

  

Durante a vida de Jesus até a o momento da destruição de Jerusalém no ano 

70, sucederam-se em Roma pelo menos 7 imperadores, a chamada era dos Césares. 

Três deles são mencionados no texto bíblico: Augusto, Tibério e Cláudio. Há ainda 

um quarto, Nero, que não é mencionado propriamente, mas é feita referência a ele. 

  



 

 

A região da Palestina fazia parte do Império Romano desde o ano 63 a.C., 

significando que não havia independência nacional, mas sim um tipo de escravidão 

dos povos a Roma. Dois longos séculos de agitação política se passaram, e toda a 

nação ficou exposta a uma prostração moral de vergonha. Nesse meio tempo, o 

avivamento de Deus está chegando, e Cristo vem para trazer vida, paz e esperança. 

  

A configuração geo-política da Palestina: 

  

O Jordão é o rio da Palestina. Nasce no monte Hermom e percorre o país de 

norte a sul, dividindo-o em dois: a Cisjordânia, ou o lado ocidental, e a Transjordânia, 

ou lado oriental. Depois de atravessar o mar da Galiléia, corre serpenteante ao longo 

de uma depressão geológica cada vez mais profunda, até desembocar no mar Morto, 

a uns 110 km do lugar do seu nascimento e a quase 400 m abaixo do nível do 

Mediterrâneo. 

  

Os relatos dos evangelistas oferecem uma espécie de retrato da forma de vida 

dos judeus de então. As parábolas de Jesus e as ocorrências nos percursos que fez 

pela Palestina destacam a importância que, naquela sociedade, representavam os 

trabalhos do campo. A semeadura e a colheita de cereais, o plantio de vinhas e a 

colheita de uvas, a produção hortícola e as referências à oliveira, à figueira e a outras 

árvores são dados reveladores de uma cultura basicamente agrária, completada com 

a criação de rebanhos de ovelhas e cordeiros, de animais de carga e, inclusive, de 

manadas de porcos. Por outro lado, a pesca ocupava um lugar importante na 

atividade dos moradores que viviam nas aldeias costeiras do mar da Galiléia. 

  

A religião e a política caminham juntas no mundo judaico. Eram dois 

componentes de uma só realidade, expressa no sentimento nacionalista que brotava 

da mesa fonte, a fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A história do povo de Israel é 

a história de sua fé em Deus; e a sua fé é a fé e, que Deus governa toda a sua história. 

  

O sumo sacerdote em exercício no dia de Jesus era quem presidia o sinédrio, 

o órgão jurídico administrativo máximo da nação. O sinédrio era um conselho de 

formado por 71 membros que representavam três grupos político-religiosos. Esse 

conselho gozava de todas as competências de um governo autônomo, salvo as que 

eram exclusivamente exercidas por Roma. 

  

Partidos e grupos de interesse 

  

● Fariseus: 

  

Eram os representantes mais rigorosos da espiritualidade judaica. Com sua 

insistência na observação estrita da lei mosaica e da tradição dos 



 

 

antepassados, exerciam uma forte influência sobre o povo. Jesus 

veementemente reprova o zelo farisaico ao ritual religioso em seus aspectos 

mais insignificantes, esquecendo-se dos valores espirituais que deram origem 

a esse ritual em primeiro lugar. 

  

● Saduceus: 

  

Representavam a aristocracia nos dias de Israel. Esse partido mais reduzido 

era formado em grande parte pelas poderosas famílias dos sumo sacerdotes. 

Na sua doutrina, em contraste com os fariseus, mantinham a crença de não 

haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, nem nada. 

  

● Zelotes: 

  

Eram um grupo judaico nacionalista que se rebelou contra Roma e queriam 

revolução armada a qualquer custo. Os zelotes também eram conhecidos 

como cananitas, e desempenharam um papel muito ativo na rebelião entre os 

anos 66 e 70 d.C.. 

  

● Herodianos: 

  

Não se sabe exatamente a quem o texto se referia ao citar os herodianos; 

Provavelmente se tratavam de pessoas a serviço de herodes, ou partidários 

de sua dinastia. 

  

● Escribas e mestres da lei ou Rabinos: 

  

Um grupo profissional encarregado de instruir o povo nas matérias da religião. 

Não pertenciam, em geral, à classe sacerdotal, mas eram muito influentes 

como intérpretes das escrituras e dirigentes do povo. 

 

 

 

 

 

 

 

O EVANGELHO SEGUNDO 



 

 

MATEUS 

  
Depois que Jesus nasceu em Belém da 

Judéia, nos dias do rei Herodes, magos 

vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e 

perguntaram: "Onde está o recém-nascido rei 

dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e 

viemos adorá-lo". Quando o rei Herodes ouviu 

isso, ficou perturbado, e com ele toda a 

Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes 

dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, 

perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. 

E eles responderam: "Em Belém da Judéia; 

pois assim escreveu o profeta: ‘Mas tu, Belém, 

da terra de Judá, de forma alguma és a menor 

entre as principais cidades de Judá; pois de ti 

virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, 

o meu povo’ ". 

  
Mateus 2:1-6 

Abreviatura: Mt 

  

Datação: 

  

Provavelmente entre 50 e 75 d.C. 

  

Autoria: 

  

Embora este evangelho não identifique seu autor, a antiga tradição da Igreja o 

atribui a Mateus, o apóstolo e antigo cobrador de impostos. Pouco se sabe 

sobre ele, além de seu nome e ocupação. A tradição diz que, nos quinze anos 

após a ressurreição de Jesus, ele pregou na Palestina e depois conduziu 

campanhas missionárias em outras nações. 

  

Conteúdo: 

  

Mateus escreve seu evangelho para os judeus, mostrando Jesus como o 

Messias prometido desde a antiguidade. 

  

A ação sobrenatural do Espírito Santo ganha um destaque particular no 

evangelho segundo Mateus, aparecendo amplamente em cada fase do 

ministério de Jesus Cristo. 

  

Quando se utiliza do termo filho de Deus, o evangelho de Mateus confere a 

Jesus uma relação direta de mediador. Jesus é representado como Senhor da 

igreja, a nova comunidade separada para viver a ética do reino dos céus. 



 

 

  

Foi por intermédio dEle que Jesus foi concebido no ventre de Maria. Foi 

também por meio dEle que o Messias foi levado ao deserto para ser tentado 

anteriormente ao início de seu ministério. Seu poder preparou-o para curar e 

expulsar demônios. 

   

Esboço para estudo: 

  

Capítulo 1:1-17 - A genealogia de Jesus 

  

Capítulo 1:18-25 - O nascimento de Jesus 

  

Capítulo 2:1-12 - A visitação ao menino Jesus 

  

Capítulo 2:13-16 - A fuga para o Egito 

  

Capítulo 2:17-18 - A matança dos inocentes 

  

Capítulo 2:19-23 - A volta do Egito 

  

Capítulo 3:1-10 - O batismo 

  

Capítulo 3:11-12 - O testemunho de João 

  

Capítulo 3:13-17 - O batismo efetivamente de Jesus 

  

Capítulo 4 - a tentação de Jesus no deserto. Aqui é interessante perceber os 

motivos que levaram o autor a relatar esse acontecimento: 

  

● Demonstrar a conduta exemplar de um líder que sabe o que tem e para onde 

vai. Jesus resistiu ao mal, permanecendo puro mesmo em meio à tentação. 

Um líder pode ter cicatrizes, mas nunca feridas abertas. 

  

● As provações são um padrão de Deus. Ela sempre vem após um período de 

exaltação e tem um propósito na vida do cristão. Há três coisas que precisamos 

aprender sobre as provações: 

 

1) O diabo pode não te destruir, mas vai fazer de tudo para te deixar 

mais lento e te distrair. Ele é paciente e não tem pressa, e 

devemos romper com nossa vontade imediatista para podermos 

resistir às suas investidas. 

 

2) A provação destrói nosso sentimento de auto-privilégio, 

ensinando-nos a tão necessária humildade. 



 

 

 

3) A provação também fortifica a fé dos cristãos, servindo como fogo 

que tempera o metal. 

  

Capítulo 5,6 e 7 - O Sermão do Monte 

  

Capítulo 12:22 - a cura do endemoniado cego e mudo 

  

Capítulo 28:16 a 20 - A Grande Comissão 

 

O encontro do leproso com Jesus 

 

Um texto maravilhoso do evangelho de Mateus encontra-se no capítulo ed 

número oito: o encontro entre Jesus e o homem leproso. O evento acontece após o 

Sermão da Montanha, onde Cristo apresenta um contraste entre viver no mundo e 

viver em Deus. Jesus usa, no discurso das bem aventuranças, palavras que soam 

como fraqueza para os ouvidos dos ímpios, demonstrando que as verdades de sua 

mensagem transcendem este mundo. 

 

Ignorando a ordem e a lei sob a qual estava sujeito, o homem leproso 

aproxima-se de Jesus que, olha para o homem prostrado em humildade, não o 

apedreja, mas tem misericórdia, purificando-o. 

 

Aqui cabe um maravilhoso paralelo com os textos de Êxodo capítulo 20, 21 e 

22. Essa passagem do Antigo Testamento fala de um altar de terra onde deveria ser 

depositado um sacrifício para que Deus, ouvindo o clamor do povo por sua 

incapacidade de cumprir a Lei, liberasse perdão. Podemos perceber que o homem 

leproso prostrado é, em si, o altar de terra sendo construído, e a adoração sincera 

funciona como o sacrifício ao Senhor. 

 

Após curar o homem, Jesus não propõe uma separação da comunidade, mas 

diz ao leproso que retorne à sua congregação. O texto nos ensina que a lepra não 

nos impede de adorar, isto é, de prestar culto. Porém revela-nos que adorar limpo do 

pecado e da amargura é muito melhor.. 

 

O EVANGELHO SEGUNDO 

MARCOS 

  

Princípio do evangelho de Jesus Cristo, o 

Filho de Deus. 

Conforme está escrito no profeta Isaías: 

"Enviarei à tua frente o meu mensageiro; 

ele preparará o teu caminho"— 



 

 

"voz do que clama no deserto: ‘Preparem 

o caminho para o Senhor, façam veredas 

retas para ele’ ". 

  

Marcos 1:1-3 

  

Abreviatura: Mc 

  

Datação: 

  

Cerca de 65-70 d.C. Evidências externas à Bíblia como, por exemplo, a 

literatura cristã dos primeiros séculos, testemunham desde cedo a existência 

do evangelho de Marcos e seu uso pelas igrejas primitivas. Marcos é 

comumente considerado o primeiro evangelho a ser escrito. 

  

Chamado evangelho de Pedro devido ao companheirismo de Marcos com o 

apóstolo, a tradição revela-nos uma data mais específica para a escrita do livro: 

cerca de 67 d.C., pouco após a morte de Pedro pelas mãos do imperador Nero. 

  

Autoria: 

  

Mesmo que o Evangelho de Marcos seja anônimo, a antiga tradição é unânime 

em dizer que o autor foi João Marcos, seguidor próximo de Pedro (1Pe 5.13) e 

companheiro de Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária. O mais 

antigo testemunho da autoria de Mc tem origem em Papias, bispo da igreja em 

Hierápolis (cerca de 135-140 dC), testemunho que é preservado na História 

Eclesiástica de Eusébio. Papias descreve Marcos como “intérprete de Pedro”. 

Embora a igreja antiga tenha tomado cuidado em manter a autoria apostólica 

direta dos Evangelhos, os pais da igreja atribuíram coerentemente este 

Evangelho a Marcos, que não era um apóstolo 

  

Marcos possuía um parentesco próximo com Barnabé. Ao contrário de Lucas, 

também autor de um evangelho, foi uma testemunha ocular dos eventos da 

vida de Cristo. Além disso, Marcos foi amigo pessoal do apóstolo Pedro. 

Marcos escreveu seu evangelho para uma audiência pagã. Isso é demonstrado 

pelo fato de o autor não incluir em seu relato informações importantes aos 

judeus, como a genealogia de Jesus Cristo, Seus debates com os líderes 

religiosos judeus e as referências ao Antigo Testamento. Além disso, o texto 

de Marcos enfatiza um Cristo como servo sofredor, expiador dos pecados do 

mundo. 

Conteúdo: 



 

 

  

O evangelho de Marcos tem como objetivo evidenciar os ensinos de Jesus. O 

livro é dividido em cinco partes, estrutura comum no judaísmo, que servem 

para mostrar Jesus como justo cumpridor da lei. 

  

Marcos escreve para os romanos, mostrando Jesus como um homem 

poderoso, de ação, atitude e posicionamento. É interessante notar dois 

aspectos sobre o relato de Marcos: 1) sempre vamos encontrar um prólogo 

relacionando as obras de Cristo às promessas feitas a Abraão e Davi 2) Seu 

nascimento ressalta o cumprimento da promessa, assinalando a realeza de 

Jesus e destacando sua importância para os gentios. 

  

As cinco divisões do Evangelho de Marcos 

  

Primeira parte: 

  

Compreendida entre os capítulos três e sete, a primeira parte versa 

sobre os ensinamentos públicos de Jesus, bem como o Sermão do 

Monte. 

  

Segunda parte: 

  

Estendendo-se do capítulo oito ao capítulo 11, esse trecho abarca as 

instruções de Jesus Cristo reproduzidas aos discípulos, bem como seu 

envolvimento na obra missionária; 

  

Terceira parte: 

  

A terceira parte vai do capítulo 11 ao capítulo 13 e registra momentos 

considerados “controversos” envolvendo Jesus, onde Ele declara Sua 

natureza como Filho de Deus. Além disso, há parábolas no texto sobre 

o Reino de Deus. 

  

Quarta parte: 

  

Inicia-se no capítulo de número 13 e termina no 18. O principal discurso 

desse texto é sobre a conduta correta dos homens e mulheres que 

decidem seguir a Cristo. 

  

Quinta parte: 

  



 

 

Esse trecho narra a viagem final até o ápice da história, detalhando os 

acontecimentos que levam à crucificação e o chamado para o continuar 

da missão evangelística. 

  

Informações adicionais: 

  

● Marcos é o menor dos quatro evangelhos, limitando-se a apenas 16 capítulos. 

  

● Marcos não traz em seu texto genealogias ou informações acerca dos 

acontecimentos que desdobravam-se “atrás das cortinas” 

  

● É considerado o evangelho da vivacidade por sua natureza sucinta e objetiva 

  

● Marcos não é uma biografia propriamente dita como os demais sinóticos, mas 

sim uma história concisa e prática da redenção mediante o trabalho expiatório 

de Cristo. 

  

● O texto de Marcos trata Jesus como Filho do Homem, revelando seu caráter 

messiânico 

  

● Seu evangelho encoraja-nos a ter um caráter discipular frente à cruz 

  

● Marcos traz a mensagem da esperança no sofrimento, encorajando-nos a 

carregar nossa cruz. 
E chamando a si a multidão, com os seus 

discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser 

vir após mim, negue-se a si mesmo, e 

tome a sua cruz, e siga-me. 

Porque qualquer que quiser salvar a sua 

vida, perdê-la-á, mas, qualquer que 

perder a sua vida por amor de mim e do 

evangelho, esse a salvará. 

  

Marcos 8:34,35 

 

 

 

 

O EVANGELHO SEGUNDO 

LUCAS 

  



 

 

Muitos já se dedicaram a elaborar um 

relato dos fatos que se cumpriram entre 

nós, conforme nos foram transmitidos por 

aqueles que desde o início foram 

testemunhas oculares e servos da 

palavra. Eu mesmo investiguei tudo 

cuidadosamente, desde o começo, e 

decidi escrever-te um relato ordenado, ó 

excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a 

certeza das coisas que te foram 

ensinadas. 

  

Lucas 1:1-4 

  

Abreviatura: Lc 

  

Datação: cerca de 59-75 d.C. 

  

Autor: 

  

Tanto o estilo quanto a linguagem oferecem evidências convincentes de que a 

mesma pessoa escreveu Lucas e Atos. “O primeiro tratado” At1.1 é, então 

provavelmente, uma referência ao terceiro evangelho, como o primeira de uma 

série de dois volumes. E o fato de o escrito dedicar ambos os livros a Teófilo 

também demonstra solidamente uma autoria comum. Visto que a tradição de 

igreja atribui com unanimidade essas duas obras de Lucas, o médico, um 

companheiro próximo de Paulo (Cl 4.14; Fm 24; 2Tm 4.11), e, como as 

evidências internas sustentam esse ponto de vista, não há motivos para 

contestar a autoria de Lucas. 

  

Lucas escreve seu evangelho tendo como público alvo os gregos e gentios. 

Para tal, mostra Jesus Cristo como um homem perfeito, ideal, imaculado e com 

propósito. 

  

A história diz que Paulo, ferido e maltratado, sendo acolhido na causa de 

Priscila e Áquila, é tratado por Lucas, médico recém chegado da faculdade, 

que acaba por tornar-se auxiliador do apóstolo em suas viagens. 

  

Lucas torna-se, então, uma espécie de jornalista investigativo que, no período 

do cárcere de Paulo, pesquisa a história de Jesus, escrevendo seu Evangelho. 

  

Conteúdo: 

  



 

 

O evangelho de Lucas dá bastante ênfase na universalidade da mensagem 

cristã. Seu relato omite muito do material estritamente judaico, isentando-se 

desse tipo de discussão para focar na abrangência de Cristo. 

  

É interessante notar que Lucas relata o nascimento de Jesus a partir do 

contexto romano: 
Naqueles dias César Augusto publicou 

um decreto ordenando o recenseamento 

de todo o império romano. Este foi o 

primeiro recenseamento feito quando 

Quirino era governador da Síria. E todos 

iam para a sua cidade natal, a fim de 

alistar-se. 

  

Lucas 2:1-2 

  

No décimo quinto ano do reinado de 

Tibério César, quando Pôncio Pilatos era 

governador da Judéia; Herodes, tetrarca 

da Galiléia; seu irmão Filipe, tetrarca da 

Ituréia e Traconites; e Lisânias, tetrarca 

de Abilene; 

  

Lucas 3:1 

  

O evangelho de Lucas traz a mensagem da manifestação do Cristo revelado 

entre nós: Jesus Cristo é a postura do homem ideal e há um destaque poderoso 

de que Ele é o messias, o Senhor Exaltado. 

  

Lucas frisa bastante a ação do Espírito Santo: há pelo menos 16 referências 

ao Espírito Santo, desde o nascimento de Cristo, passando pelo seu confronto 

com Satanás no deserto até sua morte na cruz. 

  

Lucas também apresenta trechos chamados Pérolas do Evangelho de Lucas, 

uma série de cânticos entoados por personagens da narrativa evangélica: 

  

A canção de Maria: 

  

Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, 

E o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador; 

Porque atentou na baixeza de sua serva; Pois eis que desde agora todas as 

gerações me chamarão bem-aventurada, 

Porque me fez grandes coisas o Poderoso; E santo é seu nome. 

E a sua misericórdia é de geração em geração Sobre os que o temem. 

Com o seu braço agiu valorosamente; Dissipou os soberbos no pensamento 

de seus corações. 



 

 

Depôs dos tronos os poderosos, E elevou os humildes. 

Encheu de bens os famintos, E despediu vazios os ricos. 

Auxiliou a Israel seu servo, Recordando-se da sua misericórdia; 

Como falou a nossos pais, Para com Abraão e a sua posteridade, para sempre. 

(Lucas 1:46-55) 

  

A profecia de Zacarias: 

  

Bendito o Senhor Deus de Israel, Porque visitou e remiu o seu povo, 

E nos levantou uma salvação poderosa Na casa de Davi seu servo. 

Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo; 

Para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam; 

Para manifestar misericórdia a nossos pais, E lembrar-se da sua santa aliança, 

E do juramento que jurou a Abraão nosso pai, 

De conceder-nos que, Libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos 

sem temor, 

Em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. 

E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, Porque hás de ir ante a 

face do Senhor, a preparar os seus caminhos; 

Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, Na remissão dos seus 

pecados; 

Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, Com que o oriente do alto nos 

visitou; 

Para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte; A 

fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. 

(Lucas 1:68-79) 

  

A canção de Simeão: 

  

Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, Segundo a tua palavra; 

Pois já os meus olhos viram a tua salvação, 

A qual tu preparaste perante a face de todos os povos; 

Luz para iluminar as nações, E para glória de teu povo Israel. 

(Lucas 2:29-32) 

 

A face revelada de Cristo  

 

Os quatro evangelhos manifestam a face revelada de Cristo segundo a visão 

de Ezequiel. O evangelho de Lucas, entretanto, vai trazer a coordenação exegética 

dos fatos necessária para atingirmos uma explicação mais detalhada sobre o tema. 

 

E tinham mãos de homem debaixo das suas 

asas, aos quatro lados; e assim todos quatro 

tinham seus rostos e suas asas. 



 

 

Uniam-se as suas asas uma à outra; não se 

viravam quando andavam, e cada qual andava 

continuamente em frente. 

E a semelhança dos seus rostos era como o 

rosto de homem; e do lado direito todos os 

quatro tinham rosto de leão, e do lado 

esquerdo todos os quatro tinham rosto de boi; 

e também tinham rosto de águia todos os 

quatro. 

 

Ezequiel 1:8-10 

 

● O evangelho segundo Mateus:  

 

No evangelho de Mateus, Jesus Cristo é apresentado como rei, isto é, como o Leão. 

Jesus é Aquele que reina e governa, fazendo-o por direito. Há a manifestação do rei 

como a raiz de Davi e Jessé, filho de Abraão.  

 

● O evangelho segundo Marcos: 

 

Marcos apresenta Jesus como o Servo Sofredor, isto é, o boi que conduz a carga. 

Por essa razão, Marcos não possui uma genealogia. Seu foco é ressaltar a servitude 

e a alegria no sofrimento do empenho realizado em prol da salvação.  

 

● O evangelho segundo Lucas:  

 

Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem, isto é, a face do homem. Nesse 

texto[ há o foco na universalidade do evangelho para tanto judeus como gentios. A 

humanidade de Jesus é apresentada de forma que tudo gira em torno da semente da 

mulher. A genealogia de Lucas é diferente da de Mateus, apresentando Jesus como 

humano, não como rei. 

 

● O evangelho segundo João:  

 

João retrata o Filho de Deus, o Verbo manifestado: a face da Águia. A águia simboliza 

a grandeza e majestade, além de também representar o processo de renovação. 

Assim como Marcos, João não relata a genealogia de Cristo, focando em sua 

eternidade.  

 

  

  

  

O EVANGELHO SEGUNDO 

JOÃO 

  



 

 

No princípio era o Verbo, e o Verbo 

estava com Deus, e o Verbo era Deus. 

Ele estava no princípio com Deus. 

Todas as coisas foram feitas por ele, e 

sem ele nada do que foi feito se fez. 

Nele estava a vida, e a vida era a luz dos 

homens. 

E a luz resplandece nas trevas, e as 

trevas não a compreenderam. 

  

João 1:1-5 

Abreviação: Jo 

  

Datação: cerca de 85 d.C. 

  

Autoria: 

  

O apóstolo João. O Evangelho Segundo João não pode ser contado entre os 

sinópticos, porque João quis mostrar Jesus de outro ângulo. Ele fala de Deus, 

Criador do mundo, que se fez carne e habitou entre nós. Fala dos milagres e 

dos ensinos de Jesus, mas para provar que Jesus é Deus. 

  

Amplamente conhecido como o Gênesis do Novo Testamento, João escreve 

para a igreja, com o foco único de prevenir o povo de Cristo contra as heresias. 

Seu texto mostra Jesus como o Deus que Se fez homem. 

  

Uma grande diferença entre este e os sinópticos é que eles possuem uma 

mensagem evangelística, isto é, para homens não espirituais. Já João traz uma 

mensagem espiritual para a igreja de Cristo. 

  

Conteúdo: 
Jesus, pois, operou também em 

presença de seus discípulos muitos 

outros sinais, que não estão escritos 

neste livro. 

Estes, porém, foram escritos para que 

creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de 

Deus, e para que, crendo, tenhais vida 

em seu nome. 

 

João 20:30,31 

O evangelho de João apresenta um conteúdo muito mais teológico sobre o 

significado das verdades de Cristo. O autor foca nas atividades do Filho de Deus 

manifesto, o Verbo, enfatizando a divindade de Jesus ao descrevê-lo como Senhor e 



 

 

Deus. João também enfatiza a humanidade de Jesus, desmentindo a crença gnóstica 

de que Cristo era apenas espírito, sem ter se manifestado em carne. 

 

É interessante notar a diferença entre o relato de milagres nos evangelhos 

sinóticos e no texto de João. Os sinóticos sintetizam o relato dos milagres, de forma 

que o ato sucinto seja suficiente. João, ao contrário, dedica um amplo espaço aos 

acontecimentos, não relatando-os de forma rápida, mas gravitando em torno do 

milagre, mostrando a importância da manifestação do Verbo encarnado.  

 

Em João, tuto serve como base de doutrina, sempre exaltando Jesus. Assim 

sendo, a cura do cego de nascença ocupa todo o capítulo nove, a ressurreição de 

Lázaro, todo o capítulo 11. A primeira multiplicação tem continuidade do sermão de 

Jesus onde se apresenta como pão descido do céu. 

  

A última semana de Jesus também é relatada de maneira diferente entre João 

e os sinóticos: 

 

● Mateus, Marcos e Lucas utilizam-se de cerca de ⅓ de seu relato para tratar da 

última semana de Jesus 

● Já João dedicou ½ do evangelho, 7 capítulos, para relatar cada pedaço desse 

acontecimento. 

   

É bastante provável que o autor tenha conhecido os textos sinóticos, optando 

por não seguir seu padrão. Algumas das diferenças entre João e os outros 

evangelhos se dá no relato das parábolas: em vez de parábolas familiares, João tem 

discursos mais intensos. Em vez de vários milagres e curas, ele faz uso de sete 

milagres cuidadosamente escolhidos para apresentá-los como sinais.  

 

 João foca muito na divindade de Deus. De fato, a expressão “Eu Sou” usada 

para fazer referência a Cristo encontra-se apenas nesse evangelho. Há também uma 

forte presença do Espírito Santo, atuando desde o nascimento de Jesus e que 

continuará a fazê-lo até o fim dos tempos. 

 

 

 

 

 

 

 

RELAÇÕES ENTRE 

OS EVANGELHOS 

 

Gráfico ilustrativo: 

 



 

 

 

Paralelismos: 

  

Os materiais de Mateus, Marcos e Lucas compartilham muitas características em 

comum, ao ponto que alguns estudiosos acreditam que Mateus inspirou-se nos 

escritos de Marcos, isto é, em seu evangelho, e Lucas fez uso dos dois em seu relato. 

  

Tripla tradição: parte presente em quase todos os evangelhos, algumas vezes com 

pequenas variações de narrativa. 

Mateus e Lucas: maior parte do Sermão da Montanha e a maioria das parábolas. 

Marcos e Mateus: a morte de João Batista, diversos milagres e também a narração 

da morte de Jesus. 

Marcos e Lucas:A expulsão do espírito imundo em Cafarnaum.. 



 

 

Apenas Marcos: a Parábola da Semente, a cura do surdo-mudo em Decápolis e a 

cura do cego de Betsaida e alguns outros versos. 

Apenas Mateus: adições ao Sermão da Montanha, a parábola do Credor 

Incompassivo, a parábola das Ervas Daninhas, a parábola dos Trabalhadores da 

Vinha, a profecia do julgamento final e o suicídio de Judas Iscariotes. Mateus também 

relata que o túmulo de Jesus foi guardado por soldados e que o Cristo entrou em 

Jerusalém com dois animais. 

Apenas Lucas: o relato do ladrão crucificado que, arrependido, recebe a promessa de 

entrar no Paraíso. Lucas também apresenta a parábola do Bom Samaritano.  

O evangelho de João também possui relatos específicos: as Bodas de Caná na 

Galileia, a experiência de Nicodemus com Jesus Cristo, a manifestação de Cristo 

como o pão da vida, a ressurreição de Lázaro entre outros. 

 

Síntese dos evangelhos: 

 

Mateus: tradicionalmente reconhecido como o primeiro evangelho a ser escrito, focou 

na manifestação de Cristo aos judeus. Nesse texto prevalece o aspecto doutrinal, 

sempre destacando as palavras de Jesus  

 

Marcos: o evangelho mais curto, mais prático e com foco nos fatos “brutos”. Aqui 

Jesus é chamado de Filho do Homem, ressaltando sua condição de Servo sofredor. 

 

Lucas: destinado àqueles que não eram judeus, esse evangelho é uma obra 

pesquisadora e investigativa. Aqui, Lucas destaca Jesus como Senhor justo e 

bondoso. O autor também sublinha o destaque de Maria, ao ponto que Lucas é 

chamado de evangelho das mulheres pela ênfase nas figuras femininas. Também é 

conhecido como “evangelho da alegria” e “evangelho da bondade”. 

 

João: escrito por volta de 70 a.C., o texto de João é independente dos outros três, 

manifestando a divindade de Jesus acima de tudo. Esse evangelho complementa os 

outros oferecendo uma visão de expansão. Contém apenas sete milagres, mas esses 

são comentados à exaustão.  João chama-os de sinais, atos que manifestam a glória, 

sempre atentando-se aos significados da ação e a boa nova da pessoa de Jesus. 


