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Introdução 

 

O Novo Testamento conta a história do Senhor Jesus. Conforme aprendemos 

em estudos passados, a Escritura narra a História da Salvação e o personagem 

principal deste enredo é a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. A Bíblia inteira fala 

sobre ele (Jo 5.39). Implícita ou explicitamente Jesus é o grande ator desta história 

(Lc 24.25-27, 44-45). 

Há pouco mais de dois mil anos nascia o Deus-homem. De forma milagrosa 

Maria “achou-se grávida do Espírito Santo” e gestou o Filho de Deus em seu ventre 

(Mt 1.18). Ela foi a virgem que, conforme profetizou Isaías cerca de seis séculos antes 

de Cristo, iria conceber e dar à luz um filho, o Emanuel – que quer dizer Deus Conosco 

(Is 7.14; Mt 1.23). O Messias a tanto tempo esperado pelos judeus estava à porta.  

Os Evangelhos irão contar a história não somente do nascimento de Jesus, 

mas também de suas palavras e feitos. Ao contrário do que muita gente pensa, esses 

livros não são meras biografias do Cristo de Deus. Sim, eles contêm dados 

biográficos. Mas são, antes de tudo, relatos fidedignos da ação salvadora de Deus por 

meio de seu Filho. O foco dos evangelistas é contar a história do grande amor de Deus 

pelo homem perdido e pecador.  

Mateus, Marcos, Lucas e João contam a mesma história sob ângulos e ênfases 

diferentes. E no centro da narrativa de todos eles estão enfatizados a morte vicária 

(substitutiva) de Jesus e a sua ressurreição vitoriosa.  

Os Evangelhos narram os ensinos do Mestre. As palavras de nosso Senhor, 

sejam por meio da pregação, sejam por meio de lições, têm enorme importância. Ele 

é o profeta semelhante a Moisés (na verdade, superior!) que veio revelar toda vontade 

do Pai Celeste.  
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O Senhor Jesus revelou o querer de Deus através de parábolas. Elas são lições 

vivas acerca do Reino de Deus e suas realidades espirituais. Jesus falou de modo 

simples, porém revestido de muita autoridade. Todos percebiam este fato (Mt 7.28-

29). Muitos reconheceram a singularidade das palavras de Jesus afirmando que 

ninguém jamais falou como ele (Jo 7.46).  

Quando aos milagres mencionados nos Evangelhos, tanto o seu número 

quanto a sua variedade eram evidência inequívoca de sua messianidade (Lc 7.22). 

Dar vista aos cegos, controlar as forças da natureza (Lc 8.25), curar todos os tipos de 

doenças e ressuscitar mortos, apenas o Messias de Deus poderia fazer. 

Apesar dos Evangelhos serem tão claros ao apresentar a pessoa e obra 

bendita de Jesus, infelizmente, as concepções sobre o Cristo de Deus variavam e, em 

muitos pontos, equivocavam-se. Essa é uma das razões pelas quais os judeus não 

reconheceram a Jesus como o Messias; Jesus não se encaixava plenamente em suas 

concepções messiânicas.  

Os patrícios do Senhor esperavam um messias humano, libertador político-

econômico, não alguém que viesse libertar os homens dos seus pecados (Jo 8.34-

36). Além disso, a dureza do coração humano e a incapacidade de ouvir a voz de 

Deus (Jo 8.43) fizeram o povo da Antiga Aliança rejeitar o Cristo (Jo 1. 11-12).  

O objetivo deste trabalho é duplo. Primeiro, pretende-se dar o máximo de 

informações possíveis sobre os personagens, eventos e instituições do Novo 

Testamento para que os leitores possam ler e entender melhor a mensagem bíblica. 

Sem essa compreensão torna-se mais difícil extrair o real significado da Bíblia.  

O segundo objetivo é maior: permitir que a própria Bíblia apresente nosso 

Senhor tal qual ele é. Faz-se necessário saber correta e exatamente quem é Jesus. 

E esta pergunta só poderá ser respondida através de um exame minucioso e completo 
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das Escrituras Sagradas. Ao procurar a resposta, todas as palavras e ações de nosso 

Senhor precisam ser levadas em consideração. E tal qual um quebra-cabeça é 

necessário juntar todas as peças para, no final, se ter a imagem correta da pessoa 

mais importante que pisou neste mundo. 

Precisamos conhecer Jesus. Segundo o Novo Testamento só ele é o caminho, 

a verdade e a vida. Ninguém pode conhecer a Deus se não for por intermédio dele (Jo 

14.6).  Só ele é salvador. Não há outro (At 4.12). Só ele pode fazer a mediação entre 

o homem pecador e o Deus Santo (1 Tm 2.5). Ele é o único que tem a vida abundante 

para dar (Jo 10.10). Nele o crente experimentará a ressurreição para a vida eterna na 

presença do Senhor (Jo 11.25).    

Vários personagens do Novo Testamento serão estudados com mais atenção 

neste trabalho. Quem eles eram? Por que pensavam e agiam daquela determinada 

forma? Por que não reconheceram a Jesus como o Messias esperado? Essas e outras 

perguntas serão respondidas. Além dos personagens, conheceremos um pouco 

melhor algumas instituições do Novo Testamento.   

Quero convidá-lo a estudar a Palavra de Deus. Desejo e oro que o Espírito 

Santo use estas próximas páginas para lhe edificar, consolar, exortar, dirigir e realizar 

a obra que ele mesmo deseja para a sua vida.  

Vamos ouvir à voz de Deus?   

Que a graça de Deus lhe assista e conceda bênçãos ao estudar este livro que 

você tem em mãos.  
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Até o século XX, mais horas de estudo foram dedicadas à vida de Jesus do que à 
física, à química e talvez a todas as ciências combinadas. 

Geoffrey Blainey. 
 
 
...Nenhuma outra pessoa, segundo os registros históricos, influenciou mais pessoas 

sob as mais diversas condições por tanto tempo do que Jesus Cristo. 
Bruce Shelley. 

 
Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem 

relatadas uma por uma, creio eu que nem no 
mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos – Jo 21.25 
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1 O pano-de-fundo da vinda do Messias 

 

A história do Cristo de Deus começou muito tempo antes do nascimento do 

Senhor Jesus. De fato, somente é possível compreender a mensagem do Novo 

Testamento quando se conhece essa longa e belíssima história da fé1 que é contada 

desde o livro de Gênesis. 

Os judeus esperavam há séculos a vinda do messias. Eles acreditavam que da 

mulher nasceria o grande salvador (Gn 3.15). E com grande expectativa aguardavam 

a aparição deste homem. De fato, no primeiro século de nossa era seria muito difícil 

encontrar um judeu que não acalentasse alguma esperança na vinda do Cristo. 

Em Jesus, finalmente, havia chegado o tempo da redenção dos judeus e de 

toda a humanidade caída. Através do nascimento de Jesus se cumpriu a “plenitude 

dos tempos” (Gl 4.4). Mas, o que isto significa? O historiador Justo Gonzalez explica:  

 

... Não quer dizer que o mundo estivesse pronto a se tornar cristão, 

como uma fruta pronta a cair da árvore, mas quer dizer que, nos 

desígnios inescrutáveis de Deus, havia chegado o momento de enviar 

o seu Filho ao mundo para sofrer morte de cruz, e de espalhar os 

discípulos por esse mesmo mundo, a fim de que eles também dessem 

um testemunho custoso de sua fé no Crucificado.2 

 

A vinda de Jesus a este mundo como salvador da humanidade é um fato 

irrefutável. Dezenas de profecias proferidas ao longo dos milênios se materializaram 

                                                 
1 Packer, J.I.; Tenney, M. C. & White Jr., W. O mundo do Novo Testamento, p. 7 
2 Gonzales, J. L. A Era dos Mártires, p. 30. 
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na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Todas se cumpriram na vida e obra do 

Nazareno. 

A vinda do Senhor foi planejada e executada de acordo com a soberana 

vontade da Trindade Santa. Todas as coisas foram dispostas de tal modo pelas mãos 

do Pai “que a vinda do Filho obteve pleno êxito.”3 O Senhor Deus conduziu, permitiu 

ou determinou que todos os personagens, circunstâncias, poderes e eventos 

cooperassem para a nascimento, vida e obra de Jesus.   

O local onde ele nasceria foi apontado com precisão cirúrgica. O Messias 

deveria nascer em Belém, na Judeia, segundo o que a Palavra de Deus havia 

registrado séculos antes (Mq 5.2; Mt 2.1, 5-6; Jo 7.42). Como “filho de Davi” (ou seja, 

descendente humano) Jesus deveria nascer no mesmo povoado de seu antecessor 

(1 Sm 17.12, 1 Sm 20.6). A providência divina dirigiu José (marido de Maria) à terra 

natal de seus antepassados por meio de um decreto de César Augusto (Lc 2.1-7).   

A Terra Santa sempre foi o palco das grandes atuações celestiais. Deus 

reservou este pequeno território desde a época de Abraão para se revelar e 

apresentar sua salvação ao seu povo, bem como à humanidade. Cada pedaço deste 

chão serviu para o Senhor demonstrar sua graça, misericórdia e salvação. E agora, 

em Jesus, seu glorioso plano alcançou a plenitude.  

 

1.1 O longo percurso até o nascimento de Jesus 

 

Como visto nos estudos anteriores a este, a Terra Prometida teve vários donos 

no decorrer de sua história. Deus em sua graça e soberania agiu com e em diversos 

                                                 
3 Robert H. Nichols. História da Igreja Cristã, p. 5. 



9 
 

atores, nacionais e estrangeiros, a fim de que o caminho para o cumprimento de suas 

promessas fosse pavimentado.   

Neste sentido, como já foi dito em outros estudos desta série, a história de Israel 

é uma história de fé. Contudo, ela não é fictícia ou inventada, pois “trata de 

acontecimentos e personagens do mundo real... inclui pessoas e eventos reais 

importantes para o propósito religioso.”4 

O leitor das Escrituras se deparará com povos, personagens e reinos que são 

identificados na chamada “história secular”. O Senhor não pretende que leiamos a 

Bíblia como se ela fosse um conto, um mito, ou ainda uma história com boas lições 

de moral. A história bíblica é a história do agir de Deus no tempo, na geografia e na 

existência dos homens. Foi deste modo que Jesus a entendeu. E é desta mesma 

maneira que o povo de Deus, desde tempos imemoriais, tem lido e interpretado as 

páginas das Sagradas Escrituras.    

 

Da Monarquia Dividida ao domínio grego 

 

Durante o período em que houve a divisão do reino Israel caiu pelas mãos dos 

assírios em 722 antes de Cristo. Judá, o reino dos descendentes de Davi, tornou-se 

vassalo dos babilônios em 605. Depois de duas insurgências dos judeus, os babilônios 

decidiram tomar Jerusalém e destruí-la, deportando muitos de seus cidadãos para a 

mesopotâmia em 587/6 antes de Cristo. O povo de Deus foi livre e independente do 

domínio estrangeiro por não mais de quatro séculos. 

 
 
 
 

                                                 
4 Scott Jr., J. Julius. Origens Judaicas do Novo Testamento, p. 52. 
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Ciro, o Persa 
Depois da Assíria e da Babilônia o império 

da vez foi o Persa. Por cerca de 200 anos a 

Pérsia governou soberanamente grande parte do 

Antigo Oriente. Ciro, o instrumento do Senhor (Is 

44.28), ordenou a volta dos exilados à Judá (Is 

45. 1, 13). Em Jerusalém os judeus 

reconstruíram o Templo Sagrado e voltaram a 

praticar suas tradições religiosas. O que o 

Senhor promete, ele cumpre! Esdras e Neemias são os grandes protagonistas deste 

período, pois Deus os usou para promover uma grande reforma moral e espiritual 

entre os judeus.5 Infelizmente, porém, o povo da antiga aliança ainda oscilava em seu 

amor e devoção ao Eterno. 

Alexandre Magno 
Os ventos da mudança voltaram a soprar. Dentro 

dos desígnios de Deus a Grécia seria a nova potência 

dominadora. Em síntese, no ano de 338 a. C. Filipe da 

Macedônia passou a ter o controle de toda a Grécia. 

Pouco tempo depois ele foi assassinado. Seu filho, 

Alexandre Magno o sucedeu6 e começou sua campanha vitoriosa de conquistas ao 

derrotar os persas em uma batalha decisiva em Arbela7 no ano 331 antes de Cristo. 

Pouco tempo depois ele fez da Palestina sua possessão. Suas conquistas 

“espalharam o idioma e a cultura grega por todo o Mediterrâneo.”8 Ao morrer 

(provavelmente por causa da malária em 323 a. C. com 33 anos) o impressionante 

                                                 
5 Scott Jr., J. Julius. Origens Judaicas do Novo Testamento, p. 62. 
6 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “O período intertestamentário”, p. 522. 
7 Idem 
8 Albert A. Bell Jr. Explorando o Mundo do Novo Testamento, p. 37.  
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império criado por ele foi repartido entre seus quatro generais.9 Eles são conhecidos 

como diádocos ou simplesmente “sucessores”.10  A terra dos judeus foi, por muito 

tempo, alvo de disputas entre os descendentes de dois generais gregos que 

sucederam a Alexandre: Ptolomeu e Selêuco. 

Nestes dias os judeus sofreram muito mais por causa da posição estratégica 

da terra do que por seu tamanho11 ou recursos naturais. Tanto os ptolomeus do Egito 

(que governaram entre 301 a 197 a. C.) quanto selêucidas da Síria (de 197 a 142 a. 

C.) viam na palestina uma oportunidade de aumentar seus cofres por meio da 

cobrança de impostos do povo, como também reconheciam a posição estratégica da 

região, principalmente para “o amortecimento contra os ataques que trocavam entre 

si.”12 

Embora ambos os governantes não quisessem inicialmente impor à força o 

helenismo aos judeus (ou seja, a cultura grega), o fato incontestável é que surgiu e 

gradativamente foi crescendo na Judeia um partido pró helênico. E com o tempo, a 

situação mudou. Especialmente os selêucidas impuseram a helenização (cultura 

grega) sobre os servos de Deus na Terra Santa.   

O auge da crise aconteceu em 167 a. C. Nestes dias Antíoco IV Epifânio era o 

rei da região. Este homem não somente profanou o Templo de Jerusalém sacrificando 

nele uma porca, como também obrigou os judeus a aderirem a cultura e aos deuses 

gregos, perseguindo ferozmente aqueles que se opunham.13 

A reação inesperada – e eficaz! – veio por mãos de um sacerdote fiel. Ele se 

rebelou contra a ordem de Epifânio que obrigava os judeus a cultuar os deuses 

                                                 
9 John Drane, o homem que mudou o mundo, p. 04. 
10 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 31. 
11 Scott Jr., J. Julius. Origens Judaicas do Novo Testamento, p. 41. 
12 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 32. 
13 Émile Morin, Jesus e as Estruturas de seu tempo, p. 11. 
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gregos. Matatias matou não somente o emissário selêucida que o ordenará cometer 

tal blasfêmia, como também um sacerdote do Senhor que consentiu em participar do 

sacrifício pagão.  

A partir deste evento Matatias, os seus filhos e outros judeus fugiram para a 

região montanhosa da Judeia. Com a morte deste velho sacerdote pouco tempo 

depois de sua sublevação, os filhos dele o substituíram e começaram a empreender 

vários combates nos quais foram cada vez mais bem-sucedidos. Finalmente, em 142 

a. C. os descendentes do velho sacerdote, os Macabeus, conseguiram a 

independência política da Judeia. 

Os macabeus também são chamados de asmoneus (também grafado 

hasmoneus).14 Simão, filho mais novo de Matatias, foi nomeado “chefe e sumo 

sacerdote para sempre, até que surgisse um profeta fiel”. Desse homem vieram os 

líderes da Judeia independente.   

Os asmoneus foram os governantes sacerdotais do período de 142 a 63 antes 

de Cristo. A Judeia foi livre do domínio estrangeiro e passou a ser governada, para 

escândalo de muitos, não por um descendente de Davi, mas por sumo sacerdotes que 

agiam como reis locais.15  

Deve ser lembrado que de acordo com a promessa de Deus somente um 

descente de Davi poderia ser rei de Judá. Um dos descendentes, João Hircano, o 

terceiro filho de Simão, chegou a nomear “a si mesmo rei e sumo sacerdote em 135 

a. C.”16  

Irônica e tragicamente os asmoneus não pararam na usurpação da função que 

não lhes cabia. Eles passaram a nutrir sentimentos pelo helenismo e, filhos de Adão 

                                                 
14 Este nome se deve ao fato da família de Matatias ser descendente de Asmon (ou Hasmon). 
15 John Drane, o homem que mudou o mundo, p. 05. 
16 Packer, J.I.; Tenney, M. C. & White Jr., W. O mundo do Novo Testamento, p. 88. 
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que eram, se deixaram seduzir pelo poder e “alguns deles não foram melhores do que 

Antíoco Epifânio”.17   

Matatias e seus filhos queriam ser livres da influência pagã e sacrílega dos 

estrangeiros. Os descendentes de Simão queriam apenas o poder e a glória da 

liderança da nação. Eles desejavam ser servidos; não queriam servir nem o Senhor, 

muito menos o povo sob a responsabilidade deles. Mais uma vez os descendentes de 

Abraão falharam em se manter fiéis e cumprir a vontade de Deus.     

O fim desta era é triste. “Intrigas políticas e ciúmes domésticos entre os 

macabeus deixaram o Estado Judeu numa condição enfraquecida”18, o que 

possibilitou posteriormente o domínio romano. 

Depois de várias intrigas e lutas pelo trono, Aristóbulo II e Hircano II (ambos 

descendentes de Matatias) pediram ajuda externa a fim de firmar, cada qual, seu 

governo sobre os judeus. Roma, então, foi convidada por ambos os litigantes a intervir. 

E ela interveio. Inicialmente deu o poder a Hircano (e a Judeia teve que pagar 

impostos àquela potência estrangeira).  

Pompeu 
Como resultado do impasse entre os líderes 

asmoneus houve uma violenta guerra civil na Judeia. 

Cansado dos problemas oriundos daquele pedaço de 

terra, o general Pompeu em 63 antes de Cristo 

“adentrou em Jerusalém, chegando a penetrar até 

mesmo o santo dos santos, para horror dos 

sacerdotes.”19  

                                                 
17 John Drane, o homem que mudou o mundo, p. 05. 
18 Packer, J.I.; Tenney, M. C. & White Jr., W. O mundo do Novo Testamento, p. 92. 
19 John Stott, Para Entender a Bíblia, p. 93. 
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A partir deste momento até a queda de Jerusalém em 70 d. C. os judeus 

passaram a viver sob a ocupação de Roma.20 Eles perderam a independência política 

e a Judeia levaria séculos para reaver sua autonomia governamental sobre a Terra 

Santa. Somente em 1948, com a criação do Estado de Israel21 pela Organização das 

Nações Unidas (a ONU), o povo da Antiga Aliança reconquistou sua soberania.   

Pompeu transformou as regiões da Palestina e da Síria em uma só província, 

chamada de “Síria”, e nela colocou um governador romano. Porém, deixou sob a 

administração do sumo sacerdote as partes que pertenciam aos judeus.22 Obviamente 

que a Judeia era subordinada a Roma e lhe pagava tributos. A liberdade da qual 

gozavam era mais religiosa do que política e social.  

A partir de Roma a Terra Santa viveu algumas de suas mais tristes e terríveis 

histórias. Sob o domínio deste império houve duas grandes rebeliões dos judeus que 

foram sufocadas pelo império. Na primeira, (66 – 70 d. C) milhares de judeus 

morreram, Jerusalém foi tomada e o Templo construído por Herodes foi destruído, 

cumprindo assim a profecia de Jesus sobre o povo e sobre essa importante instituição 

judaica (Mt 24.1-2; Mc 13.1-2; Lc 19.43-44; 21.6).  

A segunda revolta dos judeus contra Roma ocorreu durante o governo de 

Adriano, no início do segundo século depois de Cristo. Por estes dias todos os livros 

sagrados do Novo Testamento já haviam sido escritos há poucas décadas. Esta 

segunda revolta, conquanto tenha sido sufocada, não possui relação com a história 

do Novo Testamento. Apesar de ser mais um triste e sangrento episódio da 

peregrinação do Antigo Povo de Deus demonstra apenas a insistência dos judeus em 

retornar à glória dos antepassados.  

                                                 
20 John Drane, o homem que mudou o mundo, p. 05. 
21 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 44 
22 Martin Metzger. História de Israel, p. 176. 
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Síntese cronológica deste período.23 
 
Datas Eventos 
323 a. C. Morte de Alexandre Magno. Divisão do Império Grego. 
301 a 197 a. C. A Palestina sob o domínio dos Lágidas (Ptolomeus). 
197 a 142 a. C. A Palestina sob o domínio dos Selêucidas 

Antíco IV Epífanes (175 a 163 a. C.) 
Revolta dos Macabeus (166 a. C.) 

141 a. C. Fim da ocupação Selêucida na Palestina 
134 a 104 a. C. João Hircano I: início da dinastia dos Asmoneus.  
64 a. C. Pompeu impõe o domínio romano no Oriente Médio. Fim do 

Império Grego no Oriente. 
63 a. C. Pompeu conquista Jerusalém. 

 

Herodes, o Grande, e os seus descentes 

 

Um pouco depois da sujeição da Terra Santa por mãos de Pompeu, entra em 

cena um dos mais importantes líderes da história da Judeia, Herodes Magno (ou 

Herodes, o Grande), filho de Antipater (ou Antípatro), um rei Idumeu. O termo 

“Idumeia” é de origem grega. Este se refere na verdade ao antigo território de Edom, 

ou seja, a terra dos descendentes de Esaú, que fica ao sul de Judá.24  

Tanto Herodes quanto a sua descendência possuem estreitas relações com 

toda a história narrada em o Novo Testamento. Desde a época do nascimento de 

Jesus até o ministério dos apóstolos este monarca e os seus filhos e netos estão, de 

um modo ou outro, envolvidos com a história de Jesus e do cristianismo em suas 

primeiras décadas.  

                                                 
23 Extraído e adaptado de Balancin, E. Martins. Guia de Leitura aos Mapas da Bíblia, p. 30. 
24 KASCHEL, Werner. Dicionário da Bíblia de Almeida, “Idumeu”, p. 85 
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Herodes foi um líder excepcional. Era, de 

fato, um governante eficiente e um político 

habilidoso. Homem inteligente25, no entanto, se 

portou como um verdadeiro gênio do mal. Para 

falar o mínimo, ele era “um indivíduo astuto, 

invejoso e cruel.”26  

Embora fosse dotado de grande 

capacidade diplomática, era, ao mesmo tempo, 

“de uma estupidez quase inacreditável”.27  

Como síntese da vida e obra deste rei se pode afirmar que ele foi um “soberano 

talentoso, cheio de força de vontade, energia e audácia. Herodes se destacou por ter 

muita capacidade corporal, muita habilidade diplomática, bom senso político, ativo, 

exímio estrategista. Despotismo e ambição são suas caracterizações que se 

destacam das outras.”28  

Do ponto de vista meramente humano Herodes foi um grande vencedor. 

Todavia, a trajetória que ele trilhou foi cheia de percalços e dificuldades. Para entender 

esta história é preciso retroceder um pouco na narrativa, chegando até os dias de seu 

pai, Antipater.  

Nos dias de governo dos macabeus, Aristóbulo II e seus filhos continuaram a 

trazer problemas para Hircano II. Porém, ao mesmo tempo em que a Judeia 

continuava com suas intrigas e lutas pelo poder, Roma também lidava com fortes 

disputas internas. Na verdade, o império vivia uma guerra civil. Júlio e Otaviano 

disputavam o trono.  

                                                 
25 John Drane, o homem que mudou o mundo, p. 12 
26 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 40. 
27 John Drane, Jesus: sua vida, seu evangelho para o homem de hoje, p. 12. 
28 Martin Metzger. História de Israel, p. 181. 
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Júlio César, um dos personagens principais deste conflito, se encontrava 

sitiado em Alexandria no ano 48 a. C. O astuto Antipater, rei Idumeu e amigo do sumo 

sacerdote Hircano, percebeu uma ocasião favorável para si. Ele enviou ajuda ao 

sitiado César que, com suas tropas, conseguiu vencer o cerco contra ele. Em gratidão, 

Júlio César concedeu poderes a Antipater na Palestina e, por influência deste 

restaurou na Judeia o sacerdócio a Hircano.29  A partir daí a chamada casa dos 

Herodes exerceu o controle da Palestina como vassalos de Roma por cerca de 100 

anos.30 

Em 40 a. C Herodes já era comandante militar da Galileia31. Ele recebeu de seu 

pai o direito de governar essa região. Neste tempo, conseguiu eliminar o banditismo 

e os assaltantes da província.32 Sua atuação rendeu o reconhecimento, bem como a 

gratidão do povo.  

Herodes foi galgando mais e mais prominência diante dos romanos. Três anos 

depois, ele se tornou rei da Palestina por concessão do imperador Otaviano (ou 

Otávio).33 Neste episódio é possível ver as habilidades diplomáticas deste homem, 

pois, anteriormente, ele havia sido leal a Júlio Cesar, rival de Otaviano. Herodes reinou 

de 37 a 4 a. C. Porém, deve-se assinalar, sua ascensão ao trono da Judeia só foi 

confirmada por meio de muitas lutas e com altos custos.34 

A paixão pelo poder levou Herodes a cometer loucuras inimagináveis. Apesar 

de ser bem-sucedido como governante, pode-se afirmar que a vida pessoal e familiar 

deste homem foi trágica. Além da esposa e filhos, mandou exilar, prender e executar 

                                                 
29 Albert A. Bell Jr. Explorando o Mundo do Novo Testamento, p. 76. 
30 Packer, J.I.; Tenney, M. C. & White Jr., W. O mundo do Novo Testamento, p. 92. 
31 John Stott, Para Entender a Bíblia, p. 93. 
32 Martin Metzger. História de Israel, p. 178 
33 Balancin, E. Martins. Guia de Leitura aos Mapas da Bíblia, p. 35. 
34 Émile Morin, Jesus e as Estruturas de seu tempo, p. 12. 
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parentes e amigos.35 Foi por causa destes crimes que César Augusto teria afirmado 

que “era melhor ser um porco de Herodes do que um filho seu.”36 A explicação é 

simples: Herodes não comia carne de porco!37 

Esse homem possuía uma família grande. Casou-se com 10 mulheres.38 Na 

ordem, suas esposas foram: Dóris, Mariana I (neta de Hircano e a esposa preferida 

do monarca), Mariana II, Maltace (uma samaritana), Cleópatra (de Jerusalém), Palas, 

Fedra, Elpis e duas outras cujos nomes não são conhecidos. Ao todo elas deram no 

mínimo 15 filhos a Herodes.39  Para a narrativa do Novo Testamento, apenas as quatro 

primeiras esposas são importantes. 

Como dito anteriormente, Herodes era um Idumeu. Aos olhos dos judeus ele 

sempre foi um estrangeiro que não deveria governar o povo de Deus. Ele sabia disso. 

Tentando eliminar essa dificuldade tratou de se casar com uma descendente dos 

asmoneus. Por meio do casamento com Mariana (neta de João Hircano II) Herodes 

desejava ter alguma legitimidade aos olhos dos judeus, associando-se à família dos 

sumo sacerdotes. Ele pretendia vender a imagem de um homem fiel à religião judaica. 

No entanto, seu judaísmo sempre foi apenas de conveniência e sem o zelo e o ardor 

dos verdadeiros filhos de Abraão.40  

Herodes foi, de fato, durante toda a vida um ardoroso helenista.41 No último 

estágio de sua existência fez de tudo para agradar a Roma. E neste intento, levantou 

no Monte Santo um teatro e um anfiteatro onde se realizavam jogos em honra ao 

imperador.42 Além disso, ele “reconstruiu e deu novos nomes a cidades (por exemplo, 

                                                 
35 Scott Jr., J. Julius. Origens Judaicas do Novo Testamento, pp. 100-1. 
36 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, pp. 40-1. 
37 John Drane, o homem que mudou o mundo, p. 12. 
38 Albert A. Bell Jr. Explorando o Mundo do Novo Testamento, p. 261. 
39 Packer, J.I.; Tenney, M. C. & White Jr., W. O mundo do Novo Testamento, p. 93. 
40 John Stott, Para Entender a Bíblia, p. 93. 
41 Grande amante e incentivador da cultura e do estilo de vida grego. 
42 Tognini, Enéas. O período Interbíblico, p. 139. 
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Cesareia), deu formação cultural grega aos seus filhos e encorajou seus súditos não 

judeus a participarem do culto imperial.”43 

 Para se firmar no poder, desde os primeiros dias até ao fim de seu governo 

Herodes foi um homem extremamente cruel. Assassinou durante toda a sua vida todo 

tipo de opositor, imaginário ou verdadeiro. Matou membros do sinédrio, sacerdotes, 

partidários de sacerdotes, zelotes e bandidos que perturbavam a paz da Judeia.44 Ele 

promoveu um verdadeiro banho de sangue na Terra Santa. Quando a Bíblia narra a 

morte das criancinhas em Belém, não está nem mentindo nem exagerando na 

descrição moral deste homem (Mt 2.1-18). 

Os últimos anos de vida de Herodes foram cheios de angústias. Ele se 

deteriorou tanto física quanto mentalmente.45 Antecipando a sua morte, ele ordenou 

que, assim que partisse, alguns líderes e sacerdotes do povo de Deus fossem 

assassinados. Ele desejava que houvesse lágrimas em Jerusalém. Com esta atitude 

ele acreditava que ainda que não houvesse luto por motivo de sua morte, ao menos 

haveria lamento por ocasião dela. Felizmente tal ordem pereceu junto com ele.46  

Os sucessores de Herodes foram nomeados por ele mesmo. Talvez prevendo 

grandes lutas pelo poder ele resolveu repartir seu reino entre os seus filhos Arquelau, 

Herodes Antipas e Filipe.  

Claro que houve a anuência de Roma aos intentos de Herodes Magno, pois a 

Palestina pertencia a ela. Por isso, em 4 a. C., com a morte deste tirano, os romanos 

dividiram o reino entre os três filhos remanescentes.47 Diferentemente de Herodes 

                                                 
43 Albert A. Bell Jr. Explorando o Mundo do Novo Testamento, p. 39. 
44 Tognini, Enéas. O período Interbíblico, p. 136. 
45 Packer, J.I.; Tenney, M. C. & White Jr., W. O mundo do Novo Testamento, p. 95. 
46 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 41. 
47 John Drane, Jesus: sua vida, seu evangelho para o homem de hoje, p. 13. 
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Magno, seus filhos não puderam ostentar o título de rei, mas sim os de etnarca e 

tetrarca.  

Arquelau reinou em lugar de Herodes Magno na época em que José, Maria e o 

menino Jesus retornaram do Egito à Terra Prometida (Mt 2.22). Ele, porém, não reinou 

por muito tempo (somente de 4 a. C. a 6 d. C.). Este monarca foi denunciado pelos 

próprios judeus e Augusto o depôs, tornando a Judeia procuradoria romana48 

subordinada à Síria. 

Herodes Antipas, filho mais moço da samaritana Maltace,49 governou a Galileia 

e a Pereia por mais tempo: de 4 a. C a 39 d. C. Seu governo incluía também Nazaré, 

terra onde Jesus cresceu.50 Este foi o homem que mandou matar João Batista (Mt 14. 

1-12). O profeta o denunciara de estar cometendo grave pecado contra Deus e contra 

seu irmão. Antipas mandou prendê-lo e, posteriormente, o assassinou, decapitando-

o (Mc 6.17-28).  

Antipas havia se divorciado de sua primeira esposa para se casar com 

Herodias, sua sobrinha e igualmente esposa de seu meio-irmão Filipe. Mesmo para 

gente sem escrúpulos, os dois cometiam os pecados de adultério e traição. Para o 

povo da Aliança tais atos eram inadmissíveis.  

O Senhor Jesus não possuía boa visão sobre este homem. O Mestre o chamou 

de “raposa” (Lc 13.32).51 À semelhança de seu Pai, este homem era maligno, astuto 

e não confiável. 

Filipe, o terceiro filho de Herodes Magno, governou bem as regiões da Itureia, 

Gaulanites, Bataneia, Traconites e Auranites (Lc 3.1). Seu tempo de governo foi longo. 

Ele reinou de 4 a. C a 34 d. C. Dentre os descendentes de Herodes este foi o menos 

                                                 
48 Balancin, E. Martins. Guia de Leitura aos Mapas da Bíblia, p. 35. 
49 Packer, J.I.; Tenney, M. C. & White Jr., W. O mundo do Novo Testamento, p. 94 
50 John Drane, Jesus: sua vida, seu evangelho para o homem de hoje, p. 13. 
51 KASCHEL, Werner. Dicionário da Bíblia de Almeida, “Herodes”, pp. 82-3. 
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desajustado. Ele procurou exercer o poder com equilíbrio52 e moderação. Porém, se 

casou com Salomé II, filha de seu meio-irmão Filipe I.53 Portanto, à semelhança de 

seus irmãos também contraiu núpcias com uma sobrinha. 

Os dois últimos descendentes de Herodes a ter proeminência na Palestina 

foram Herodes Agripa I e Herodes Agripa II, respectivamente, neto e bisneto de 

Herodes, o Grande. Quanto ao primeiro, semelhantemente ao avô, reinou por toda a 

Palestina de 41 a 44 d. C. Foi ele quem mandou matar o apóstolo Tiago. O livro de 

Atos dos Apóstolos registra este fato (At 12.1-23), bem como a terrível morte deste 

maligno homem.  

Herodes Agripa II reinou sobre a região que Filipe havia governado. Ficou no 

poder de 50 a 70 d. C. Foi diante deste homem que Paulo se apresentou a fim de se 

defender das acusações dos judeus (At 25.13 – 26.32).54      

 Termina, assim, o ciclo de poder dos Herodes. Eles foram grandes construtores 

e, de fato, ajudaram a fortalecer militarmente a Judeia. No entanto, aos olhos do povo 

judeu e dos autores bíblicos estes homens eram culpados de opressão, vilezas e 

tirania em grau máximo.55 

 

Ensinamentos e Teologias 

 

 Deus não deixará de cumprir nenhuma de todas as suas preciosas promessas. 

Milênios se passaram desde que o Senhor prometeu que, da mulher, nasceria 

um que pisaria a cabeça da Serpente (Gn 3.15), ou seja, do ser maligno 

conhecido, entre outros nomes, como Satanás (Ap 12.9; 20.2). Jesus veio para 

                                                 
52 John Drane, Jesus: sua vida, seu evangelho para o homem de hoje, p. 13. 
53 Packer, J.I.; Tenney, M. C. & White Jr., W. O mundo do Novo Testamento, p. 95. 
54 KASCHEL, Werner. Dicionário da Bíblia de Almeida, “Herodes”, p. 83. 
55 Packer, J.I.; Tenney, M. C. & White Jr., W. O mundo do Novo Testamento, p. 95. 
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salvar o homem perdido (Jo 3.16-18) e destruir as obras do Diabo (1 Jo 3.8). O 

Deus todo poderoso cumpriu e cumprirá cabalmente a sua Palavra proferida.  

 Há outra promessa tão importante quanto à promessa da primeira vinda do 

Messias. Os cristãos devem professar, proclamar e aguardar a sua 2ª vinda de 

Jesus, ocasião na qual nosso Senhor consumará e renovará todas as coisas 

para a glória do Pai e bênção dos filhos de Deus (Mt 28.20; Lc 21.27; 1 Ts 1.10; 

Ap 21.1-7). Infelizmente, a Bíblia afirma que muitos duvidariam. Desde os dias 

apostólicos já havia manifestação de incredulidade (2 Pe 3.3-4). Mas os 

discípulos de Jesus sabem que ele não mente, nem ilude os seus. Maranata! 

Jesus está voltando. 

 O Senhor tem um tempo certo e específico para todas as coisas (Ec 3.1, 17). 

Neste aspecto, ele não atrasa e nem tampouco adia a sua obra. Jesus nasceu 

no dia e contexto exatos da providência divina. O mesmo acontece na vida dos 

discípulos de Cristo. Deus tem um tempo apropriado para todas as coisas. De 

nossa parte, temos que discernir e nos submeter aos propósitos do Senhor, 

esperando nele com paciência (Sl 40.1), em oração e total submissão.  

 Aliás, o grande desafio que os cristãos têm é saber esperar no Senhor. A falta 

de paciência e a pressa em ver a ação de Deus a nosso favor tem sido fatores 

de grandes prejuízos espirituais aos discípulos de hoje. O Eterno não atrasa, 

lembre-se disso! A sensação de demora é nossa, não de Deus. O Senhor não 

retarda nenhuma de suas promessas (2 Pe 3.9). Peçamos a Deus a graça de 

esperar com perseverança e paciência, pois quem assim age, não deixará de 

ver a recompensa do Senhor (Sl 25.3; 37.9).  

 A história do povo de Deus nos mostra que tanto a soberania do Senhor quanto 

a responsabilidade do homem caminham juntas. Elas não se excluem (Gn 
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50.20). Os gentios e o próprio povo de Deus são responsáveis pelas tragédias 

e desgraças que se abateram sobre Israel e Judá. No entanto, o Eterno nunca 

deixou de ser soberano sobre tudo e sobre todos. Nada acontece sem, no 

mínimo, o seu consentimento (Mt 10.29). Homem e Deus estão presentes nos 

fatos e acontecimentos da história.  

 Deus usa todo tipo de pessoa a fim de realizar seus propósitos. Ímpios e 

perversos como Ciro, Alexandre e Herodes foram instrumentos nas mãos do 

Senhor, e não somente pessoas santas e consagradas, como os profetas. Da 

mesma forma, ainda hoje, Deus usa todo tipo de gente. Algumas vezes para 

abençoar seu povo; outras, para o discipliná-lo. Algumas vezes, para dispensar 

graça comum aos homens, outras, para castigá-los. 

 O Eterno usa não somente pessoas, mas toda e qualquer situação, das mais 

banais (Jz 14.4; 1 Rs 22.34) até as mais catastróficas, a fim de executar sua 

vontade entre os homens (Js 11.20; 1 Rs 12.15). Diante de todas essas 

verdades reveladas nas Escrituras, só podemos dizer: “...Quão insondáveis são 

os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos!” (Rm 11.33 - NVI). 

  

1.2  O mundo nos dias do nascimento de Jesus. 

 

Nosso Senhor nasceu numa pequeníssima cidade de Judá chamada Belém. 

Entretanto, olhando de modo mais abrangente Jesus habitou, ministrou, morreu e 

ressuscitou na Terra Santa, pedaço de chão dominado pelo Império Romano à época.   

As influências formadoras do contexto no qual Jesus nasceu e, posteriormente, 

os apóstolos e seguidores do Senhor viveram vão além das de Roma. Há outras duas, 

provavelmente mais poderosas: a grega e a judaica. Elas precisam ser levadas em 
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consideração se quisermos entender melhor as mensagens, o cenário e os 

personagens do Novo Testamento. 

Muitas destas influências são boas ou, no mínimo, contribuíram positivamente 

para a expansão da mensagem cristã. Outras tantas foram ruins e serviram de 

obstáculos à mensagem e aos mensageiros do Reino de Deus. 

 

Influência romana 

 

O Império Romano não se tornou a grande potência da época da noite para o 

dia. Há séculos de histórias, idas e vindas, avanços e retrocessos referentes à 

formação de Roma. Nos dias do Senhor Jesus as dimensões do Império Romano já 

eram gigantescas. Em seu auge, porém, de leste a oeste media cerca de 3.000 milhas 

(4800 km) e de norte a sul cerca de 2.000 milhas (3.200 km).  

Como os romanos conseguiram tantas terras e dominaram tantos e diferentes 

povos? Parte da resposta, sem dúvida, reside no fato de que Roma tinha um talento 

extraordinário “na produção de generais e soldados, almirantes e marinheiros.”56  

Os romanos aprenderam a arte da guerra e nesta arte superaram todos os 

demais povos de seu tempo. O exército romano era implacável. Os soldados 

garantiam que todos os conquistados obedecessem ao imperador. Por isso, na Terra 

Santa sempre havia guarnições de soldados romanos. E eles tiveram que enfrentar 

muitas rebeliões na Palestina.57  

Roma impactou de diversas formas a Palestina. Inicialmente exercendo o 

domínio da Terra Santa e sobre várias outras nações. A unificação dos povos sob o 

um único governo proporcionou imensa vantagem ao cristianismo. E é interessante 

                                                 
56 Geoffrey Blainey. Uma breve história do mundo, p. 86. 
57 John Drane, o homem que mudou o mundo, p. 06. 
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observar que “o mundo romano incluía todas as terras que seriam alcançadas pelo 

cristianismo durante os três primeiros séculos da era cristã.”58  

 
Império Romano nos dias do Senhor Jesus59 

 
 

A pacificação promovida pelo império recebeu o pomposo nome de pax 

romana, ou seja, paz romana. Ela redundava na ausência de grandes conflitos no 

mundo mediterrâneo devido ao poder e à presença de Roma.60 A ideia era subordinar 

todos os povos, dando-lhes certa liberdade, ao mesmo tempo em que se exigiam 

certas responsabilidades deles. Os romanos não impunham cargas demasiadamente 

pesadas aos conquistados; porém, não deixavam de exigir lealdade e fidelidade 

irrestrita dos conquistados ao Império.  

                                                 
58 Robert H. Nichols. História da Igreja Cristã, p. 5. 
59 https://lh5.googleusercontent.com/-
sAvj3sDqc64/TXvK9NEFcTI/AAAAAAAACPY/9gMwKaUGa6g/s1600/Imp%25C3%25A9rio+Romano+nos+
tempos+de+Cristo.jpg 
60 DOWLEY, Tim. Os cristãos: uma história ilustrada, p. 08 
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A unidade e a estabilidade política promovidas por Roma foram fundamentais 

para o Desenvolvimento do cristianismo, particularmente nos dias dos apóstolos. Foi, 

sem dúvida, mais fácil e menos trabalhoso propagar a fé cristã durante a pax romana. 

A pax romana, no entanto, era um nome charmoso para um cruel ato de 

dominação e de subjugação dos povos. Era uma paz baseada na guerra e em seus 

horrores. Obviamente a paz era uma conquista dos vitoriosos, não dos vencidos. Para 

exemplificar, Calgaco, chefe macedônio derrotado pelos romanos em 85 de nossa 

época “fez a seguinte observação amargurada em razão das pilhagens, carnificinas e 

assaltos romanos: ‘eles criam uma desolação e a chamam de paz.’”61 

Outro benefício da influência romana foram a liberdade e a facilidade de 

trânsito em seus domínios. Estradas foram construídas para que o “exercito pudesse 

se deslocar rapidamente para onde quer que fosse necessário”.62  Os cristãos se 

valeram desta facilidade para levar o Evangelho aos mais distantes lugares.  

Não apenas estradas, mas qualquer via de comunicação foi eficientemente 

dominada por Roma. O Império “tornou fáceis e seguras as comunicações entre as 

diferentes partes do mundo. Os piratas, que estorvavam a navegação, foram varridos 

dos mares. Por terra, as esplendidas estradas romanas davam acesso a todas as 

partes do império.”63  

Deste modo, Paulo e tantos outros missionários anônimos tiveram além da 

segurança e paz para trafegarem acesso rápido e fácil às mais distantes regiões do 

mundo. Eles puderam evangelizar e edificar a Igreja em toda parte com o ensino do 

Evangelho do Senhor Jesus Cristo. 

                                                 
61 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p.36. 
62 John Drane, o homem que mudou o mundo, p. 07. 
63 Robert H. Nichols. História da Igreja Cristã, p. 6. 
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 Mas não havia apenas aspectos positivos. Além do domínio estrangeiro, havia 

também idolatria e cultos pagãos na Terra Prometida. Na cidade de Sebastes, por 

exemplo, distante apenas 48 quilômetros de Jerusalém, sacerdotes pagãos cultuavam 

o deus Júpiter. Os judeus, portanto, tinham razões para odiar tanto a presença 

estrangeira quanto os sinais da cultura e da religiosidade pagã em suas terras.64   

Além disso, o culto ao imperador se tornou um grande tormento para os 

cristãos. Tantos servos de Deus experimentaram a perseguição e a morte por causa 

desta exigência de Roma.  

 

Influência grega 

 

 A influência grega foi tão poderosa que, quando nos referimos ao mundo do 

Novo Testamento – e mesmo depois – usamos conceitos tais como: “mundo greco-

romano”,65 “deuses greco-romanos” e cultura greco-romana”. Desde 167 a. C. o 

mundo da Bacia do Mediterrâneo ia se tornando mais e mais romano; no entanto, as 

influências gregas permaneciam66 mais fortes ainda. 

Os gregos “globalizaram” o mundo (claro, o mundo romano que compreendia 

a Europa Ocidental, Norte da África e a Bacia do Mediterrâneo). Inicialmente a cultura 

e modo de vida dos gregos foram propagados mediante o comércio e a colonização 

de imigrantes. Depois as conquistas de Alexandre deram um impulso67 maior, fazendo 

com que a fala, a cultura e os costumes helênicos fossem abraçados por milhões de 

                                                 
64 SHELLY, B. L. História do Cristianismo ao alcance de todos, p. 5. 
65 Robert H. Nichols. História da Igreja Cristã, p. 07. 
66 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “O período intertestamentário”, p. 522. 
67 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p.28. 
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pessoas na antiguidade. Por isso, não é errado falar que este grande general foi 

também um conquistador ideológico.68  

Os gregos ajudaram na divulgação da fé cristã com o seu idioma. O chamado 

grego koine (comum) era a língua franca de todo império. Alexandre não queria 

apenas dominar as nações; ele desejava impor a língua e a cultura grega aos 

dominados. E ele conseguiu. Isto foi de grande valia para a vinda e expansão do 

cristianismo. A primeira língua estrangeira na qual Jesus foi anunciado era a grega.69 

Paulo pregou em diversos lugares valendo-se unicamente do grego em todas as suas 

viagens missionárias. Em suma, o idioma falado mesmo nas ruas de Roma era o 

grego.70 

Além da língua falada era também o idioma dos escritos. Todos os documentos 

Bíblicos do Novo Testamento foram redigidos em grego koine, não em aramaico, que 

era o idioma dos judeus da Palestina.71 Os primeiro mestres e apologistas cristãos 

escreveram, defendendo e propagando a fé em Jesus, n este idioma. 

A Bíblia que os judeus da diáspora (dispersão) liam estava em grego. Era 

chamada de Septuaginta (conhecida pela sigla LXX em algarismo romano). Esta 

tradução foi confeccionada, segundo uma antiga tradição, a mando de Ptolomeu 

Filadelfo (285 a 246 a. C).72 Ela foi usada pela Igreja Primitiva (a igreja do primeiro 

século). Durante quase meio milênio os líderes se valeram dela.    

Mas os gregos contribuíram negativamente para a fé cristã por intermédio de 

sua filosofia. Tantas heresias que surgiram no seio da cristandade ao longo das eras 

tem sua fonte o pensamento grego. E algumas das heresias oriundas do pensamento 

                                                 
68 Scott Jr., J. Julius. Origens Judaicas do Novo Testamento, p. 82. 
69 Robert H. Nichols. História da Igreja Cristã, p. 8 
70 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p.28. 
71 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “O período intertestamentário”, p. 523. 
72 Scott Jr., J. Julius. Origens Judaicas do Novo Testamento, p. 82. 
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grego quase conseguiram triunfar sobre o cristianismo, desfigurando-o do seu retrato 

verdadeiro.  

 

Influência judaica 

 

Os judeus estavam preparados para a vinda do Messias. Todos eles, 

independentemente do partido religioso que pertencessem, acalentavam dois pilares 

fundamentais: o monoteísmo ético e a esperança escatológica.73 Esta esperança 

estava baseada fundamentalmente na vinda do Messias.  

O monoteísmo ético queria dizer que os judeus se preocupavam em adorar e 

servir corretamente ao único Deus. Eles tinham preocupação extrema com a vivência 

da ética em plena sintonia com os preceitos da Torá. A esperança escatológica 

significava que os judeus esperavam que Deus fosse intervir na história deles por meio 

do Messias e restaurasse o seu povo, transformando-o num reino de paz e justiça.  

No primeiro século, tanto o Senhor Jesus, quanto os fariseus, os saduceus e 

os judeus comuns daqueles dias aceitavam sem questionamentos a aliança e a 

autoridade das Escrituras hebraicas.74  

O Antigo Testamento foi o grande alicerce de Jesus, dos apóstolos e da Igreja 

Primitiva logo após a ascensão de Jesus e a descida do Espirito Santo. A expansão 

da fé cristã se deu por meio dele. Ele era a base da pregação e da conduta pastores 

e mestres da Igreja.   

Outro fator que contribuiu para a vinda do Messias e sua obra foi a diáspora, 

ou dispersão do povo de Deus. Os judeus e israelitas, por causa dos cativeiros, foram 

                                                 
73 Justo L Gonzalez. A Era dos Mártires (vol. I). p. 15. 
74 Scott Jr., J. Julius. Origens Judaicas do Novo Testamento, p. 384. 
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espalhados por vários locais. Desde o Norte da África até Roma, era possível 

encontrar os descendentes de Abraão entre os gentios. 

E nos lugares nos quais os judeus se encontravam logo uma sinagoga era 

erguida. Isto foi importante para a disseminação do Evangelho, pois foi nos distintos 

ambientes nos quais os judeus e suas sinagogas se encontravam que “rapidamente 

se estendeu a nova fé pelo Império Romano.”75  

Os primeiros cristãos não se viam como inimigos dos judeus, mas sim 

portadores da mensagem que deveria encontrar acolhida no coração dos filhos de 

Israel. E na diáspora, Paulo e tantos outros cristãos tentaram convencê-los de que o 

Messias que as Escrituras profetizavam havia chegado na pessoa de Jesus de 

Nazaré. Por isso, não é errado concluir que, do ponto de vista prático, “o cristianismo 

aproveitou sua ligação com o judaísmo para alcançar terras distantes, por meio da 

rede de sinagogas.”76 

 

Ensinamentos e Teologias 

 

 Jesus nasceu na pequena cidade de Belém quando todas as circunstâncias 

estavam preparadas e alinhadas para recebê-lo. Embora os homens sejam 

responsáveis por todos os seus atos, foi Deus quem preparou o local, a época 

e as circunstâncias da vida do Cristo. O Mestre nasceu numa pequeníssima 

cidade (ou seria melhor chamar de vila?), numa região dominada pelo Império 

Romano e, do ponto de vista humano, menor ou inferior a tantos outros lugares 

dentro e fora da Terra Santa. Mas era exatamente ali que Jesus deveria nascer 

(Mt 2.4). 

                                                 
75 Justo L Gonzalez. A Era dos Mártires (vol. I). p. 20. 
76 Geoffrey Blainey. Uma Breve História do Cristianismo. p. 63. 
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 Devemos nos lembrar, porém, que Deus age assim mesmo: Ele “... escolheu 

as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para 

reduzir a nada as que são...” (1 Co 1.28).  O leitor mais atento do Novo 

Testamento observará que o Senhor sempre teve predileção por tudo o que é 

simples, humilde e, até mesmo desprezado, a fim de realizar uma obra 

extraordinária (1 Co 1.26). Ele não precisa do forte, nem do inteligente, muito 

menos do mais capacitado. Embora nosso Deus use pessoas, Ele age por meio 

de duas atitudes fundamentais: a fé e obediência dos homens (Hb 11.6; 1 Sm 

15.22). A Deus toda glória. 

 O Senhor age não apenas na história de seu povo, mas no mundo todo. Não 

há nenhuma realidade, poder, povo ou geografia que escape de seu controle e 

propósitos. Neste sentido, Deus age com, contra e apesar dos homens, das 

nações e dos governos. Isso é soberania absoluta! (Is 43.13). Nada nem 

ninguém pode frustrar os planos e projetos do Senhor. Aleluias!  

 Não ocorreram apenas aspectos positivos na ação dos gregos, romanos e 

judeus. Desvantagens, oposições e crises estiveram presentes também na vida 

do povo de Deus por causa da influência desses povos e sua cultura. Não é 

pelo fato de Deus usar algo ou alguém que estes não tragam aspectos 

negativos ou erros. Todavia, o Senhor usa até mesmo as situações adversas 

para glorificar o nome dele e realizar a sua obra entre os homens (Is 45.7). O 

Senhor transforma mal em bem (Gn 50.20). Ainda hoje ele age desta forma.  

 Deus também usa os poderosos e as circunstâncias humanas favoráveis para 

cumprir seus planos e propósitos. Ele é o Senhor da história; não o refém dela. 

A Trindade Santa domina sobre céus e terra (1 Cr 29.12; Sl 89.9; 103.19). O 

poderoso Império Romano, consciente ou não, querendo ou não, estava 
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debaixo da vontade e dos desígnios do Eterno. E ele usou todas as realizações 

e políticas de Roma para que nosso Senhor nascesse, crescesse, trabalhasse, 

morresse e ressuscitasse para a glória do nome dele e para a nossa salvação. 

Quem domina é o Senhor, nenhum outro poder!  

 A vaidosa Grécia e sua cultura também foram usadas pelo Senhor. A língua 

abriu espaço não só para a pregação do apóstolo Paulo como também para a 

escrita de todos os documentos do Novo Testamento. Quando Jesus nasceu a 

língua “franca e universal” era a grega, especificamente o koiné. Em todos os 

lugares era possível se comunicar por meio desta língua. A igreja de hoje pode 

e deve usar a língua inglesa para a promoção do Evangelho. Deve também 

aproveitar os meios de comunicação a fim de anunciar Jesus, seu reino e sua 

salvação. É preciso aproveitar as oportunidades.    

 Os judeus com sua convicção monoteísta, sua moral mais elevada e, 

principalmente, suas sinagogas espalhadas pelos domínios do Império 

Romano estabeleceram os primeiros púlpitos para a pregação e propagação 

do cristianismo.  

 Hoje também estamos debaixo de influências as mais diversas. Conseguimos 

discerni-las? Conseguimos ver os aspectos positivos e lícitos dessas 

influências? E as oportunidades que elas nos disponibilizam, conseguimos vê-

las? E os perigos? Será que a igreja não tem anuído aos elementos 

pecaminosos da sociedade na qual ela está inserida? Será que ela tem tomado 

a fôrma do mundo? (Rm 12.1-2).      
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2 Jesus de Nazaré 

 

A Bíblia relata que Jesus seria alvo de contradições (Lc 2.34). Simeão, um velho 

homem de Deus a quem o Espírito Santo revelou que não morreria sem antes ver o 

Cristo do Eterno, profetizou que Jesus atrairia o amor e o ódio das pessoas, o elogio 

e a ofensa, a fé e a incredulidade. Dito e feito! 

Em seu ministério terreno Jesus já era 

visto sob diferentes perspectivas. Alguns o 

consideravam um charlatão, um mero 

aproveitador dos homens (Mt 27.63; Jo 7.12). 

Outros achavam que ele era um falso profeta. 

Ainda outros, que ele era um homem 

endemoninhado (Jo 7.20; 8. 48, 58) ou um 

louco.77 Muitos, porém, tiveram uma visão 

positiva dele. Achavam que Jesus era um profeta semelhante àqueles do Antigo 

Testamento. Outros simplesmente acreditavam que o mestre era um homem bom (Jo 

7.12).  

 

Hoje ainda há diferentes visões sobre a pessoa e 

obra do Senhor. A tendência dos indivíduos, sejam eles 

crentes ou incrédulos, leigos ou teólogos, é ver Jesus de 

acordo com os seus pressupostos e preferências 

ideológicas e espirituais. Neste aspecto, Jesus é quase sempre uma caricatura das 

concepções dessas pessoas.   

                                                 
77 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “Os Evangelhos e Atos”, p. 543. 
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Sem dúvida, a tarefa de entender de modo equilibrado a pessoa de Cristo não 

é tarefa tão simples como se possa imaginar. Se o fosse já haveria um retrato 

completo e perfeito sobre o Mestre. Há muitas nuances, muitos aspectos de sua 

pessoa e obra registrados nas Escrituras. Daí, como já dissemos, as percepções 

tendenciosas encontradas no decorrer dos séculos sobre o Senhor Jesus. Ainda hoje 

nada mudou! 

No entanto, em que pese a dificuldades de se 

obter uma opinião unânime sobre o Nazareno, “há 

acordo geral quanto a maioria dos aspectos da natureza 

de Cristo e de sua personalidade.”78 E é por isso que se 

pode pintar um “retrato” mais aproximado sobre Aquele 

que é o dono e a pessoa mais importante do universo.  

Uma última nota: somente por meio das Escrituras 

e pela ação do Espírito Santo os discípulos conseguem 

compreender quem Jesus realmente é – e continua sendo!  

 

2.1 Quem é Jesus? 

 

No passado, ainda nos dias em que “o Verbo se fez carne e habitou entre nós”, 

o próprio Jesus quis saber dos discípulos o que o público em geral pensava sobre ele. 

Provavelmente o Senhor queria mesmo era ouvir da boca dos seus discípulos a 

concepção que eles tinham sobre si. Seus seguidores não poderiam sustentar uma 

visão errada sobre sua pessoa e obra. Eles precisavam estar inteiramente 

fundamentados na verdade. A mentira destrói, mas a verdade liberta!    

                                                 
78 Packer, J.I.; Tenney, M. C. & White Jr., W. O mundo do Novo Testamento, p. 118. 
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Seja como for, em Mateus 16 Jesus se dirigiu aos seus discípulos fazendo-lhes 

duas perguntas simples, porém fundamentais: 1) quem as pessoas dizem que eu sou? 

e; 2) vocês, meus discípulos, quem vocês pensam que e u sou?  

À primeira pergunta os discípulos apresentaram as várias percepções que os 

indivíduos daqueles dias tinham sobre o Mestre. Alguns diziam que o Senhor Jesus 

era uma espécie de profeta à moda antiga. Outros, pensavam que Jesus era João 

Batista ressuscitado dentre os mortos.   

À segunda pergunta Pedro se levanta como o porta-voz do colegiado apostólico 

e afirma que Jesus era o Cristo (ou Messias), o Filho do Deus vivo. Pedro acertou. No 

entanto, o apóstolo não esgotou o entendimento sobre a pessoa bendita do Senhor 

Jesus.  O Nazareno é maior do que qualquer definição isolada que alguém tenha sobre 

ele. 

 A pergunta “quem é Jesus?” só pode ser adequada e completamente 

respondida à luz do todo das Escrituras. E é por meio da palavra de Deus que neste 

estudo a pessoa bendita do Filho de Deus será apresentada. 

 A fonte primária e substancial para se conhecer a Jesus de Nazaré é o Novo 

Testamento. Ele fornece as principais informações sobre o Senhor. Em nenhum outro 

lugar da literatura secular79 serão encontradas a quantidade e a qualidade dessas 

informações dispostas na Palavra de Deus.  

Assim sendo, para se ter uma visão mais alargada e menos deficitária sobre 

Jesus é preciso levar em consideração os diversos títulos, funções e ministérios dele 

apresentados na Bíblia. Todos eles ajudarão a compor um “retrato” mais fiel e menos 

limitado da pessoa bendita do Senhor Jesus.  

Vejamos, então! 

                                                 
79 Packer, J.I.; Tenney, M. C. & White Jr., W. O mundo do Novo Testamento, p. 101. 
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a) Jesus, O Messias – O Senhor Jesus foi reconhecido como o Cristo. Interessante 

observar que o Evangelista Mateus usa o título como se fosse um sobrenome: Jesus 

Cristo (Mt 1.1, 18; 16.21). Na verdade, no decorrer dos séculos, foi por meio deste 

nome composto que o Senhor foi mais vezes chamado e reconhecido. 

O vocábulo grego Cristo é uma tradução do termo hebraico Messias.80 Ambos 

são traduzidos pelo substantivo “ungido” em português (At 4.27; 10.38).81 No Antigo 

Testamento, tanto sacerdotes quanto reis (além dos profetas) eram ungidos. 

Derramava-se óleo sobre a cabeça dos homens que iriam exercer esses ofícios. Isto 

mostrava que tais pessoas possuíam autoridade divina para exercer o cargo. 

Significava também consagração ao serviço de Deus.82  

Jesus, portanto, é o Ungido de Deus. Mas o que isso significa? O Messias é 

ninguém menos do que o salvador prometido desde o Antigo Testamento.83 Os judeus 

de todas as épocas sabiam da vinda de um homem especial que iria ser motivo de 

grandes bênçãos para o povo do Senhor. Porém, é fato que nos dias de Jesus, não 

somente os judeus, mas também os samaritanos aguardavam a vinda do Messias (Jo 

1.41; 4.25). Esta vinda foi anunciada desde os dias de Adão até à época do pós-exílio 

(Gn 3.15; Dt 18.15; Is 32.1; 55.4; Zc 3.8; Ml 3.1).84  

Nos dias do Novo Testamento, a maioria absoluta dos judeus aguardavam a 

manifestação do messias. No entanto, o tipo de Messias que Jesus se revelou ser 

chocava-se com as aspirações dos judeus e de seus partidos políticos. O messias 

aguardado pelos contemporâneos do Senhor era mais um libertador político do que 

um salvador espiritual. Especificamente na época da dominação romana os judeus 

                                                 
80 BOYER, O. S. Pequena Enciclopédia da Bíblia, “Cristo”, p.  184. 
81 Packer, J.I.; Tenney, M. C. & White Jr., W. O mundo do Novo Testamento, p. 118. 
82 John Drane, o homem que mudou o mundo, p. 08. 
83 KASCHEL, Werner. Dicionário da Bíblia de Almeida, “Messias”, p. 110. 
84 BOYER, O. S. Pequena Enciclopédia da Bíblia, “Messias”, p.  434. 
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esperavam que o messias os libertasse desse poder opressor.85 Talvez seja por isso 

que Jesus proibiu aos discípulos que dissessem ser ele o messias (Mt 16.20).  E 

provavelmente essa seja a razão pela qual Jesus não costumava usar o vocábulo 

“messias” para si mesmo.86  

 

b) Jesus, Servo de Deus ou do Senhor – Este é um dos títulos messiânicos 

referentes ao Senhor Jesus.  Em o Novo Testamento o título “Servo de Deus” aparece 

uma única vez aplicado ao Senhor Jesus em Mateus 12.18.87  

É verdade que Jesus mesmo não conferiu a si o título de “servo”. No Entanto, 

os autores do Novo Testamento, iluminados pelo Espirito Santo, enxergaram nele 

aquele servo predito em o Antigo Testamento. Nosso Senhor viveu e morreu como 

“servo sofredor” de acordo com o profetizado nas Escrituras.88    

O profeta Isaías foi quem mais falou sobre este Servo sofredor do Senhor. Ele 

descreveu a sua chamada, missão, sofrimentos, morte e exaltação89 (Is 42.1-9; 49. 1-

13; 50.4-11; 52.13 – 53.12). E sem dúvida Jesus se viu cumprindo o papel deste servo. 

Ele entregou sua vida como resgate para salvar o povo da morte (Mc 10.45; Jo 

10.11).90 

A figura deste Servo com certeza se refere, inicialmente, aos Judeus. 

Estudiosos conservadores não descartam esta interpretação. Porém, o título é 

messiânico e escatológico, ou seja, aponta para frente, para aquele que viria e 

abençoaria o povo de Deus e os gentios.  Jesus é a encarnação plena e fiel do Servo 

que viria e abençoaria o povo da Aliança. 

                                                 
85 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “Os Evangelhos e Atos”, p. 543. 
86 John Drane, Jesus: sua vida, seu Evangelho para o homem moderno, p. 52. 
87 J. J. Von Allmen. Vocabulário Bíblico, “Jesus”, p. 269. 
88 John Drane, Jesus: sua vida, seu Evangelho para o homem moderno, p. 60. 
89 KASCHEL, Werner. Dicionário da Bíblia de Almeida, “Servo do Senhor”, p. 73. 
90 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “Os Evangelhos e Atos”, p. 543. 
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Jesus foi quem sofreu vicariamente para o resgate de muitos (Mc 10.45). Toda 

a sua vida, desde a humilhação de sua encarnação, passando pelas tentações no 

deserto até chegar a sua crucificação, demonstram claramente que a tarefa da 

existência dele consistia em experimentar muito sofrimento. O Senhor tinha plena 

consciência de seus sofrimentos (Mc 8.31). 

 No livro de Atos dos Apóstolos Pedro compreendeu a missão de Servo daquele 

que também é Senhor. Neste livro, Jesus é chamado de Servo: a) porque ele foi e fez 

estritamente apenas aquilo que Deus Pai quis que ele fosse e fizesse; b) porque o 

“serviço” de Jesus foi salvar e abençoar os seres humanos. Jesus estava a serviço de 

Deus para servir os homens; c) porque ele foi glorificado por Deus em consequência 

deste serviço prestado. Tanto o serviço como a glória deste Servo estavam somente 

em Deus; d) finalmente porque este serviço foi doloroso, uma vez que o conduziu à 

cruz. A raça humana a qual ele veio salvar vergonhosamente se voltou contra ele em 

rebeldia e ódio (At 4.27; comp. Sl 2).91   

 

c) Jesus, Filho de Davi – Os judeus acreditavam que o Messias seria um 

descendente de Davi. Eles criam que este viria no tempo oportuno e se assentaria no 

trono do grande rei de Israel92 (Mt 12.23; 21.15; Lc 18.39; 20.41). Portanto, “filho de 

Davi” é um título messiânico. Qualquer pessoa que chamasse Jesus por esse título 

estaria, na prática, afirmando que ele era o messias.  

 Jesus como Filho de Davi está associado ao reinado de Israel. Ele é rei. Um 

pouco mais adiante se falará mais de Jesus como Rei dos reis. Aqui, outros aspectos 

da realeza de Jesus serão enfatizados.  

                                                 
91 J. J. Von Allmen. Vocabulário Bíblico, “Jesus”, pp. 269-70. 
92 KASCHEL, Werner. Dicionário da Bíblia de Almeida, “Filho de Davi”, p. 73. 
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 Jesus é rei segundo as concepções do Antigo Testamento. Isto significa que: 

1) Ele recebeu sua autoridade exclusivamente das mãos de Deus Pai. Ele é, portanto, 

a pessoa autorizada pelo Senhor a fim de exercer o governo; 2) por meio deste Rei o 

Senhor faz aliança com todo o seu povo. O rei não é simplesmente uma personalidade 

isolada, ele é rei para e com o povo que representa; 3) o rei sempre é homem solidário 

com e responsável pelos pecados do seu povo; 4) o rei é, ao mesmo tempo, o juiz e 

o libertador de seu povo.93  Além disso, o reino do Senhor é, neste momento, espiritual. 

Ele é rei de pessoas, não de uma área geográfica específica. Um dia, porém, Jesus 

literalmente reinará sobre toda Nova Terra que ele criará pelo seu divino poder (Ap 

21.1).  

 

d) Jesus, Filho de Deus – No mundo de língua grega o termo “filho de Deus” 

designava, frequentemente, alguma figura humana heroica, ou sobre-humana. 94 

Aliás, não somente entre os gregos, mas em diversas outras culturas o título era usado 

para os soberanos que não se viam mais como meros humanos, mas acima deles.   

Essa expressão é uma das mais teológicas das Escrituras. O Novo Testamento 

emprega esse título a fim de expressar a relação especial existente entre Deus Pai e 

seu Filho, o Senhor Jesus Cristo95 (Mt 3.17; Jo 1.34; 5.18-40). E de fato o próprio 

Jesus reivindicava possuir uma relação especial com o Pai.96 Importante observar que 

esta linguagem ninguém mais, em tempo algum, ousou dirigir-se a Deus chamando-o 

de “abba” (pai) como Jesus se referiu (Mc 14.36).97 

                                                 
93 J. J. Von Allmen. Vocabulário Bíblico, “Jesus”, p. 271 
94 John Drane, Jesus: sua vida, seu Evangelho para o homem moderno, p. 56. 
95 KASCHEL, Werner. Dicionário da Bíblia de Almeida, “Filho de Deus”, p. 73. 
96 John Drane, Jesus: sua vida, seu Evangelho para o homem moderno, p. 56. 
97 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “Deus conosco – a encarnação  ”, p. 551. 
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A expressão “Filho de Deus” pode ser uma alusão explícita a Jesus como Deus. 

E realmente o Novo Testamento em algumas passagens chamam Jesus de “Deus” 

(At 20.28; Rm 9.5; 2 Ts 1.12; Tt 2.13; Hb 1.8; 2 Pe 1.1; 1 Jo 5.20). Os autores se 

sentem à vontade para aplicar a Jesus textos que fazem referência a Deus Pai.98 Além 

disso, “Jesus reivindicou ações que eram competência exclusiva de Deus, como 

perdoar pecados (Mc 2.5-12), julgar (Mt 7.21-23; 25. 31-46), ou dar vida (jo 5.25-29).”99 

Estudiosos bíblicos acreditam que este título era aplicado a Jesus num sentido 

oficial ou messiânico (Mt 4.3, 6; 16.16; Lc 22.70; Jo 1.49). O vocábulo também acentua 

a natureza divina de Jesus.100 E a Igreja Primitiva não teve qualquer dificuldade ou 

constrangimento em adorar a Jesus ou a orar a ele (At 7.59; 9.10-17; 1 Co 1.2; Ap 

5.8-14).101    

 Para se ter uma ideia da relevância deste título aplicado a Jesus, os Evangelhos 

Sinóticos o utilizam 31 vezes, destas, 11 vezes somente em Mateus. No Evangelho 

de João ele aparece 23 vezes. Nas cartas, encontra-se a impressionante marca de 42 

aparições. Em Atos dos Apóstolos 3, e no Apocalipse 1 vez.102    

Além disso, João relata que Jesus usou a expressão “Eu Sou” repetidas vezes.  

Dentro das comunidades hebraicas todos sabiam que o nome de Deus revelado a 

Moisés era o “Eu Sou” (Ex 3.13-15). É obvia a intenção do evangelista João em 

mostrar a divindade de Jesus por meio desta expressão. 

 Estudiosos bíblicos dizem que isto sugere que Jesus estava se auto igualando 

com o eterno EU SOU Javé do Antigo Testamento (4.25,26; 8.24,28,58; 13.19 comp. 

Ex 3.13,14). Suas afirmações são contundentes e requerem dos seus ouvintes e 

                                                 
98 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “Deus conosco – a encarnação”, pp. 551, 552. 
99 Idem, p. 552.  
100 Packer, J.I.; Tenney, M. C. & White Jr., W. O mundo do Novo Testamento, p. 118. 
101 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “Deus conosco – a encarnação”, p. 552. 
102 J. J. Von Allmen. Vocabulário Bíblico, “Jesus”, p. 271. 
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leitores uma resposta. Quem crê encontrará tudo do que necessita. Quem não crê 

continuará morto e condenado. 

 Eis as sete expressões auto reveladoras da natureza divina de Jesus: 

  

a)  Eu Sou o pão da vida (Jo 6.35,48 comp. versículos 41, 51). 

b)  Eu Sou a luz do mundo (Jo 8.12) 

c)  Eu Sou a porta (Jo 10.7,9) 

d)  Eu Sou o bom pastor (Jo 10.11,14) 

e)  Eu Sou a ressurreição e a vida (Jo 11.25). 

f)  Eu Sou o caminho a verdade e a vida (Jo 14.6). 

g)  Eu Sou a videira verdadeira (Jo 15. 1,5) 

 

e) Jesus, Filho do Homem – Embora o título seja uma expressão simples que pode 

significar uma autorreferência (um modo de dizer “eu”),103 ele tem sido alvo de 

acaloradas discussões entre os teólogos. Discussões à parte, a melhor maneira de 

compreendê-lo é olhar para o Antigo Testamento.104 É lá que não somente este título, 

mas qualquer outro, encontrará as respostas que necessitamos para entender melhor 

a mensagem do Novo Testamento.  

O título aponta para Jesus como o escolhido especial de Deus para ser o 

salvador dos homens (Mc 10.45; Mt 25.31). E, fato interessante: ele foi usado “quase 

exclusivamente pelo próprio Jesus (Mt 9.6; 10.23; 11.19).”105 É uma expressão que 

aparece fundamentalmente nos Evangelhos e sempre aponta para a pessoa bendita 

de Jesus.106  

                                                 
103 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “Os Evangelhos e Atos”, p. 543. 
104 John Drane, Jesus: sua vida, seu Evangelho para o homem moderno, p. 49. 
105 Packer, J.I.; Tenney, M. C. & White Jr., W. O mundo do Novo Testamento, p. 119. 
106 J. J. Von Allmen. Vocabulário Bíblico, “Jesus”, p. 273. 
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Sem dúvida, este título testifica a humanidade do Senhor Jesus. Ele realmente 

era um homem como os demais homens (porém, sem pecado – Hb 4.15). Jesus viveu 

num corpo humano (Jo 1.14; 1 Tm 3.16; 1 Jo 4.2). O Senhor experimentou as 

privações e os sofrimentos humanos (Lc 2.40, 52; Hb 2.10, 18; 5.8).107   

O termo tem sido considerado um vocábulo oriundo da chamada literatura 

apocalíptica, tão comum nos dias de Jesus. O Filho do Homem, baseado no texto de 

Dn 7.13, aponta para um homem que exerceria o papel de juiz celeste108 sobre todos 

os seres do universo.  Jesus, como filho do homem, é esta figura transcendente e 

celestial que participa do poder de Deus.109  

Todavia, segundo o evangelho o Filho do Homem um dia receberia de Deus 

glória e poder (Mc 14.62), mas que era, por enquanto, humilde e anônimo (Mc 8.20) e 

seu destino era sofrer e morrer (Mc 8.31).110 

 

f) Jesus, o Senhor – No Antigo Testamento o vocábulo Senhor, quando aplicado à 

divindade, se refere essencialmente a pessoa bendita de Deus Pai. Este termo é, 

muitas vezes, a tradução do sagrado tetragrama, ou seja, do Nome impronunciável 

de Deus (YHWH ou simplesmente Javé).  

Em alguns casos, quando o termo Senhor é usado em o Novo Testamento, não 

há certeza sobre qual pessoa da divindade se está falando: de Deus Pai ou de Deus 

Filho.111 Mas, em muitas ocasiões, a Bíblia é explícita em afirmar que Jesus é o 

Senhor (Mt 7.21), indicando igualdade com o Pai (Mc 12.36-37; Lc 2.21; Mt 7.22).112 

                                                 
107 Packer, J.I.; Tenney, M. C. & White Jr., W. O mundo do Novo Testamento, p. 119. 
108 J. J. Von Allmen. Vocabulário Bíblico, “Jesus”, p. 274. 
109 John Drane, Jesus: sua vida, seu Evangelho para o homem moderno, p. 51. 
110 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “Os Evangelhos e Atos”, p. 543. 
111 KASCHEL, Werner. Dicionário da Bíblia de Almeida, “Senhor”, p. 144 
112 Packer, J.I.; Tenney, M. C. & White Jr., W. O mundo do Novo Testamento, p. 119 
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Fato curioso  é que só em o Novo Testamento a palavra “senhor” aparece mais de 

500 vezes.113  

Décadas depois quando o cristianismo começou a ganhar grande volume de 

adeptos no Império Romano o grande desafio que os cristãos enfrentaram foi a 

confissão de que Jesus, não César, é o único e verdadeiro Senhor do mundo e de 

suas vidas.  

 Aplicado a Cristo o vocábulo Senhor: 1) significa que Deus foi quem elevou 

Jesus ao senhorio supremo pela ressurreição (Fp 2.5-11); 2) o senhorio de Jesus e o 

senhorio de Deus pai não formam dois, mas são um só senhorio (1 Co 12.3; 8.5ss); 

3) este senhorio é caracterizado por uma vitória já conquistada sobre as falsas 

autoridades que governam este mundo (Col 2.6, 10; 1 Pd 3.22) – ainda que não 

inteiramente manifestada neste tempo; 4) o povo deste Senhor (a Igreja) será 

congregado de todas as nações. Ele pode contar com a vitória certa de seu rei.114  

 

g) Jesus, o Salvador – O nome Jesus é revelador. Ele aponta para o papel que o 

messias desempenharia, ou seja, o de ser o Salvador do seu povo, no caso, dos 

judeus (Mt 1.21)115 e de todos os que viessem a crer (Jo 1.11-12).  

Na Bíblia, o título salvador é tanto atribuído a Deus Pai quanto ao Filho.116 

Quando referente a Jesus o Novo Testamento insiste no fato de que Jesus veio salvar 

seu povo do poder do domínio e, futuramente, da presença do pecado. O anjo afirmou 

que Jesus salvaria seu povo dos pecados deles (Mt 1.21). Jesus é o Salvador (Lc 

2.11; Jo 4.42; At 5.31; 13.23; Fp 3.20). 

                                                 
113 J. J. Von Allmen. Vocabulário Bíblico, “Jesus”, p. 274. 
114 Idem, p. 275. 
115 Packer, J.I.; Tenney, M. C. & White Jr., W. O mundo do Novo Testamento, p. 118. 
116 KASCHEL, Werner. Dicionário da Bíblia de Almeida, “Salvador”, p. 142. 
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 Desde tempos imemoriais os povos em todos os tempos e lugares têm 

esperado a manifestação de deuses salvadores. De fato, as divindades funcionavam 

como provedores. No entanto, as pessoas ansiavam mais pelas ações miraculosas 

de salvação das divindades.  

 Mesmo Estados, reinos e impérios funcionaram como salvadores. Neste 

sentido, o Império Romano certamente se apresentou e correspondeu a necessidade 

universal de salvação, sobretudo pela oferta de paz e prosperidade econômica.117 Não 

é à toa que segundo o Apocalipse o anticristo está assentado em Roma (Ap 17.9). 

Aqui entra a divinização do Estado: ele é reconhecido como deus. 

 

h) Jesus, Novo Adão – O apóstolo Paulo afirma que Jesus é o Novo Adão118 (Rm 

5.14-19; 1 Co 15.22), ou seja, o novo cabeça da nova raça humana, redimida, salva, 

transformada pelo poder do sangue de Cristo.   

Alguns estudiosos acreditam que a ideia do “Novo Adão” usada por Paulo é 

oriunda do judaísmo helênico, ou seja, de fala grega e não palestinense.119 O apóstolo 

teria tomado este conceito emprestado do judaísmo e começou a ensinar que, como 

o primeiro Adão é a cabeça de toda a humanidade caída, assim também Jesus é a 

cabeça da nova humanidade redimida, de um novo povo que agora é de Deus e vive 

para Ele.  

Seja como for, o termo aponta para o fato de Jesus ser o líder da nova 

humanidade, criada em si mesmo, para a glória do Pai. Novas criaturas precisam de 

um novo referencial. 

 

                                                 
117 J. J. Von Allmen. Vocabulário Bíblico, “Jesus”, p. 277. 
118 KASCHEL, Werner. Dicionário da Bíblia de Almeida, “Adão”, p. 73. 
119 J. J. Von Allmen. Vocabulário Bíblico, “Jesus”, p. 277. 
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i) Jesus, Mediador – A função do mediador é, essencialmente, reconciliar partes.120 

Da mera presença do vocábulo observa-se que ele nunca aparece nas páginas do 

Antigo Testamento. Somente no Novo Testamento o termo está presente em cinco 

ocasiões (Gl 3.19; 1 Tm 2.5; 1 Tm 2.5; Hb 8.6; 9.15 e 12.24). O verbo correspondente 

aparece apenas uma vez (Hb 6.17).121 

Jesus é o mediador entre o homem pecador e o Deus santo. Foi por meio do 

sangue do Cordeiro, perfeito, sem mácula, que o ser humano é, pela graça de Deus 

mediante a fé, reconciliado com o Criador (Is 42.6). 

Em o Novo Testamento não há a ideia de co-mediação. Nem santos, nem anjos 

desempenham esta função. No caso de crentes, apenas os vivos podem orar e 

interceder pelos irmãos e pelo mundo. Os anjos são ministros de Deus em favor dos 

filhos de Deus. E em nenhum lugar se diz ou se apresenta a mediação (ou co-

mediação) deles.    

 

j) Jesus, Cordeiro de Deus – A palavra “cordeiro” aplicada explicitamente ao Senhor 

Jesus só aparece quatro vezes em o Novo Testamento (Jo 1.29, 36; At 8.32; 1 Pe 

1.19). Porém, o livro de Apocalipse se refere a Jesus como o Cordeiro dezenas de 

vezes (Ap 5. 6, 8, 13; 6.1, 16; 7.9, 14, 17).122 João tem predileção por este vocábulo.  

Tanto João Batista quanto o autor do quarto Evangelho associam Jesus ao 

animal cordeiro. Mas o que esta associação quer dizer? Qual é o seu significado? 

 Sem dúvida, a resposta se encontra no Antigo Testamento. Jesus é o Cordeiro 

Pascal de Êxodo 12, bem como o Cordeiro do cântico do Servo Sofredor de Isaías 53. 

Como cordeiro pascal Jesus é o libertador do cativeiro do pecado e da morte. Como 

                                                 
120 KASCHEL, Werner. Dicionário da Bíblia de Almeida, “Mediador”, p. 109. 
121 J. J. Von Allmen. Vocabulário Bíblico, “Jesus”, p. 278.  
122 Idem, p. 280. 
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cordeiro mudo indo ao matadouro, ele é o nosso substituto. O cordeiro que morreu em 

nosso lugar. 

 

k) Jesus, Sumo Sacerdote – Jesus ocupa os três principais ofícios mencionados em 

o Antigo Testamento. Ele é sacerdote, profeta e rei. 

A função do sumo sacerdote é representar o povo diante de Deus. Ele “deveria 

atuar a favor do homem nas coisas atinentes a Deus.”123 Essa é a razão pela qual 

uma vez por ano este homem entrava no santo dos santos com sangue a fim de fazer 

a propiciação dos pecados do povo.   

No entanto, o Senhor não é sacerdote segundo a linhagem de Arão, mas sim 

da mesma linhagem do enigmático Melquisedeque, rei de Salém (Gn 14.18).  

O livro de Hebreus é quem mais fala do Senhor Jesus como nosso Sumo 

Sacerdote. Nesta carta, o escritor sagrado mostra a superioridade do Cristo em 

relação aos sumo sacerdotes da linhagem de Arão. O autor entende que não somente 

os sumo sacerdotes, mas todos os ministros, personagens e realidades do Antigo 

Testamento são apenas sombras, tipos, representantes de Jesus, o varão perfeito.  

Como sumo sacerdote Jesus foi um verdadeiro homem, porém sem a mancha 

do pecado (Hb 7.26). Ele foi tentado em todas as coisas (Hb 2.18; 4.15), mas em tudo 

foi obediente ao Pai, mesmo em meio aos sofrimentos e à cruz (Hb 5. 7-10; 2.17). E 

diferentemente dos sacerdotes da Antiga Aliança, Jesus não precisou sacrificar por si 

mesmo ou se purificar de pecados (Hb 7.26ss) para somente depois interceder pelo 

povo. Outra diferença do sacerdócio de Jesus é que nosso Senhor não precisava 

repetir seu sacrifício, como os descendentes de Arão. Seu sacrifício foi realizado uma 

única vez (Hb 7.27; 9.24-28; 10.10, 12, 14), sendo perfeito e suficiente.  

                                                 
123 Packer, J.I.; Tenney, M. C. & White Jr., W. O mundo do Novo Testamento, p. 121. 
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Como sacerdote Jesus está sempre na presença de Deus – diferentemente dos 

outros sumo sacerdotes que só podiam entrar nela uma vez por ano para propiciar o 

pecado do povo. Deste modo, por meio de Jesus, temos acesso constante ao trono 

da graça (Hb 6.17-20; 9.23; 10.19).124 O véu que antes separava, já não separa mais 

o homem da presença do Altíssimo (Ex 26.33; Mt 27.51). Aleluias.     

 

l) Jesus, o Profeta – O segundo ofício é o de profeta. A função primordial do profeta 

é ser “boca” de Deus para o povo. Todo verdadeiro profeta fala a mensagem do 

Senhor, não a sua própria, para aqueles a quem Deus deseja se comunicar. O profeta 

“estava a serviço de Deus perante o povo.”125  

Em o Novo Testamento as pessoas perceberam que Jesus era um profeta (Mt 

21.9-11). Por causa de seus milagres elas o enxergaram como um poderoso porta-

voz de Deus (Lc 24.19). Porém, mesmo em o Novo Testamento alguns suspeitaram 

que Jesus era muito mais do que um simples profeta. Eles acreditaram que o mestre 

era o profeta que Moisés anunciou que viria (Dt 18.15, 18 – ver Jo 6.14; 7.40).126 

Jesus realmente é o profeta anunciado por Moisés. Entretanto, deve ser 

ressaltado que o Senhor é superior a Moisés, sendo o porta-voz definitivo do Pai aos 

homens. Os apóstolos entenderam que a profecia de Moisés se cumpriu em Jesus 

Cristo (At 3.22-24).127  

 

m) Jesus, o Rei dos reis – Para completar os três ofícios, Jesus é, acima de tudo, 

rei. Ele é o soberano não apenas dos crentes, nem somente deste mundo, mas de 

toda a criação, seja ela visível (o universo), seja invisível (anjos bons e caídos). 

                                                 
124 J. J. Von Allmen. Vocabulário Bíblico, “Jesus”, p. 282. 
125 Packer, J.I.; Tenney, M. C. & White Jr., W. O mundo do Novo Testamento, p. 120. 
126 KASCHEL, Werner. Dicionário da Bíblia de Almeida, “Profetas, o”, p. 130. 
127 Packer, J.I.; Tenney, M. C. & White Jr., W. O mundo do Novo Testamento, p. 120. 
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Em o Novo Testamento ser rei ou ser o Rei dos reis é um título atribuído tanto 

ao Pai (Ml 1.14) quanto à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo (Mt 25.5; Ap 7.14; 

19.16).128 Apenas a Trindade Santa pode ser soberana incontestável (1 Tm 6.15; Jd 

1.4).  

Jesus é rei porque é uma das pessoas benditas da Trindade, e o cocriador de 

todas as coisas. Entretanto, Jesus também recebeu a realeza universal “quando Deus 

[Pai] o exaltou ao seu lugar de honra no céu.”129  

Como rei ele governa todas as coisas. Ele é o soberano inconteste de tudo e 

de todos. Mesmo o inferno e os anjos caídos estão debaixo de seu poder e autoridade. 

Especialmente o livro de Apocalipse o apresenta como o Rei dos reis.  

 

n) Jesus, a Cabeça - O conceito cabeça em o Novo Testamento, quando entendido 

de modo não-literal e referindo-se ao Senhor Jesus, encontra sua fundamentação no 

Antigo Testamento. E lá, assim como em o Novo Testamento, evoca a ideia de 

autoridade.130  

Paulo encara a Igreja como um organismo vivo. Neste organismo, a cabeça é 

aquele que comanda todo o corpo, ou seja, o Senhor Jesus (Col 1.18). Somente ele 

é o líder e dono da igreja.  

Jesus também é chamado de cabeça significando que ele é o Senhor, o 

soberano de todas as coisas. Neste sentido o universo inteiro está sob sua autoridade 

(Ef 1.22). Todos os homens, quer reconheçam ou não, quer se submetam a ele ou 

não, encontram em Jesus o único soberano (1 Co 11.3). O Senhor também tem 

controle total sobre todos os demônios (Col 2.10).  

                                                 
128 KASCHEL, Werner. Dicionário da Bíblia de Almeida, “Rei”, pp. 135-6. 
129 Packer, J.I.; Tenney, M. C. & White Jr., W. O mundo do Novo Testamento, p. 122. 
130 J. J. Von Allmen. Vocabulário Bíblico, “Jesus”, p. 282. 
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Ensinamentos e teologia 

 

 Ao longo dos séculos as pessoas viram Jesus conforme seus conceitos, 

pressupostos e desejos. Porém, nosso Senhor precisa ser visto como as 

Escrituras o retratam e não como queremos que ele seja. E, neste aspecto, 

Jesus é bem maior do que as pessoas geralmente o enxergam. 

 Os crentes precisam das Escrituras para melhor conhecer a Jesus e, 

consequentemente, ter acesso a graça da salvação. Toda a Bíblia fala sobre 

Jesus (Jo 5.39). O Espírito Santo, que também é Deus, a terceira pessoa 

bendita da Trindade, tem como ministério convencer as pessoas do pecado, da 

justiça e do juízo (Jo 16.8). Mas ele também ensina todos os crentes sobre a 

pessoa bendita Jesus (Jo 14.26). É por meio da Palavra e do Espírito Santo 

que o fiel cresce no conhecimento do Filho de Deus.   

 As pessoas de ontem e de hoje possuem visões distorcidas sobre a pessoa e 

a obra de Jesus. Pode-se dizer que, na verdade, muitos querem fazer um 

“Jesus” à sua imagem e semelhança. Assim, elas pensam que o Cristo de Deus 

foi o político revolucionário. Há aqueles que enxergam o Senhor como o gênio 

da lâmpada mágica, pronto a atender todos os seus pedidos num piscar de 

olhos. Outros acreditam que o Mestre foi um “guru bacana”, que tinha sempre 

um conselho extraordinário que revolucionaria a trajetória terrena dos homens, 

trazendo plena alegria e gozo terrenos. Há ainda os que veem Jesus apenas 

como um bom humanista, alguém preocupado com a sociedade e seu bom 

funcionamento. Nenhuma dessas pessoas viu o Jesus das Escrituras!  

 Nenhuma faceta da pessoa ou do ministério de nosso Senhor pode ser 

desprezada. Tradicionais não podem deixar de reconhecer que Jesus realizou 
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milagres e maravilhas. Jesus ainda cura os homens e os liberta de demônios, 

de vícios e de pecados. Ele continua todo-poderoso. Hoje ele continua 

operando, pois não muda e jamais mudará (Hb 13.8). Pentecostais não podem 

deixar de ver a importância que o Senhor deu à pregação e ao ensino da 

Palavra de Deus. A prioridade de Jesus não foi realizar milagres, mas anunciar 

a vinda do Reino de Deus e ensinar sobre ele.  

 Deste modo, os crentes necessitam ter uma visão mais ampla e menos 

restritiva da vida e do ministério de Jesus. Quando o evangelista Mateus nos 

apresenta a síntese ministerial do Senhor, sempre o mostra pregando, 

ensinando e curando (Mt 4.23-25; 9.32-35). Ele não realizou apenas um 

trabalho, mas múltiplos.  

 Sem dúvidas, Jesus não foi um marxista ou um socialista moderado. É preciso 

forçar grandemente o texto bíblico para vê-lo como um agitador político, ou 

alguém que tinha interesse primário na libertação social de judeus e de gentios. 

Mas, as ações de Jesus atingiam as estruturas sociais. Ele se preocupou com 

os pobres, alimentando-os (Mc 6.40-42; Lc 9.15-17; Jo 6.1ss), curando-os (Mt 

4.23; 9.35; At 10.38) e pregando o Evangelho a eles (Mt 11.5). Jesus tinha uma 

natural inclinação para os marginalizados, desfavorecidos e doentes. A Igreja 

deveria ser diferente?  Certamente não!  

 Jesus desenvolveu plena e perfeitamente os três ofícios do Antigo Testamento. 

Ele é o Profeta, o Sacerdote e é Rei. Como profeta trouxe a palavra de Deus 

aos homens. Ele é o grande profeta prometido desde os dias de Moisés (Dt 

18.15, 18; comp. At 3.22; 7.37). Nele, temos a manifestação final da Palavra do 

Senhor à toda humanidade (Hb 1.1-2). Ele é a Palavra que se fez carne (Jo 

1.14). Como sacerdote, realizou a mediação entre o homem pecador e o Deus 
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santo. Fez com perfeição o que todos os sacerdotes da linhagem de Arão só 

puderam fazer como tipos ou representantes. Não somente foi o mediador 

entre Deus e os homens (1 Tm 2.5), como também se ofereceu como sacrifício 

ao Senhor nosso Deus (Hb 9.14). Como rei, ele reina sobre tudo e todos, 

especialmente sobre seu povo, e reinará em plenitude na eternidade. Não há 

outro Rei. Não há outro soberano. Glórias ao Senhor!   

 Jesus contempla em sua natureza tanto a humanidade quanto a divindade. Ele 

é o Filho do Homem e o Filho de Deus. Qualquer concepção acerca de sua 

pessoa que não valorize e enfatize igualmente estes dois aspectos de seu ser 

constitui-se em distorção grotesca. Nosso salvador, o Messias, é o Deus que 

se fez homem. Aleluias!  

 

2.2 A religiosidade e os partidos nos dias de Jesus. 

 

Antes de tudo é preciso lembrar que Jesus era um judeu e que a Igreja Cristã 

nasceu entre judeus. Os apóstolos e os primeiros discípulos foram, essencialmente, 

membros do judaísmo daqueles dias. Por isso, para se entender o Novo Testamento, 

bem como a mensagem de Jesus aos seus contemporâneos, é preciso ter um mínimo 

de conhecimento sobre a religião judaica131 daqueles dias e dos seus diversos 

segmentos e interpretações. 

Naquela época o judaísmo estava dividido em uma série de partidos religiosos. 

Como partidos, semelhantes às nossas denominações protestantes, eles 

sustentavam pontos de vistas diferentes e até mesmo conflitantes entre si.132  

                                                 
131 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “A religião judaica na época do Novo Testamentário”, p. 528. 
132 Albert A. Bell Jr. Explorando o Mundo do Novo Testamento, p. 44. 
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Os principais partidos dos dias de Jesus surgiram no período do Silêncio 

Profético (ou Período Intertestamentário), quando a palestina viveu sob o domínio 

grego e posteriormente, sob a liderança dos asmoneus (ou macabeus). A maioria 

deles é mencionada em o Novo Testamento, a exceção é o grupo dos essênios.    

É preciso destacar que grande parte dos judeus comuns não pertencia a 

nenhuma facção ou partido religioso.133  Não que eles fossem “ateus” ou indiferentes 

quanto à religião; significa apenas que eles não tinham vínculo institucional com esses 

movimentos. Eles são o “povo da terra”, algumas vezes chamados de “os pobres” em 

o Novo Testamento. 

Estudiosos de diversas tendências afirmam que Flávio Josefo e a literatura 

rabínica fornecem as principais informações extra bíblicas sobre estes partidos. Os 

ramos ou grupos religiosos nos dias do Senhor Jesus são os seguintes:134 

 

a) Os fariseus – O significado da palavra “fariseu” é incerto.135 No entanto, a maioria 

dos estudiosos acredita que o vocábulo significa separado136 ou separatista.137 Os 

fariseus, porém, preferiam se chamar “haberin” (companheiros) ou qedoshim 

(santos).138 

A explicação mais aceita sobre o surgimento dos fariseus procede do período 

intertestamentário. Os hassidim (ou purificados)139, também conhecidos como 

assideus140, seriam os ancestrais dos fariseus encontrados em o Novo Testamento.141 

                                                 
133 Scott Jr., J. Julius. Origens Judaicas do Novo Testamento, p. 22. 
134 J. J. Von Allmen. Vocabulário Bíblico, “Judeus”, pp. 283-289. 
135 Scott Jr., J. Julius. Origens Judaicas do Novo Testamento, p. 216. 
136 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 96. 
137 KASCHEL, Werner. Dicionário da Bíblia de Almeida, “Fariseu”, p. 71. 
138 Tognini, Enéas. O período Interbíblico, p. 150. 
139 Albert A. Bell Jr. Explorando o Mundo do Novo Testamento, p. 48. 
140 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 96. 
141 John Stott, Para Entender a Bíblia, p. 93. 
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Em comum, ambos os grupos evitavam de todas as formas a contaminação 

proveniente da quebra da lei e das tradições.   

O Novo Testamento os apresenta numa perspectiva negativa. Eles aparecem 

nos Evangelhos como sinônimos de hipócritas.142 E para piorar a imagem deles é fato 

que o partido dos fariseus foi o principal opositor de Jesus.  

No entanto, fora da Bíblia “não era esse o conceito que a maioria dos judeus 

tinha a respeito dos fariseus.”143 Na verdade, o judeu comum os admirava como 

modelos de virtude e os tinham como coluna mestra do judaísmo.144 

Flávio Josefo, por exemplo, fornece uma visão bem positiva deles. Ele, que 

também pertenceu ao grupo dos fariseus, os descreve como pessoas que mantinham 

um estilo de vida simples, eram carinhosos e equilibrados na forma como tratavam os 

outros, e foram muito influentes em toda terra de Israel – embora fossem um grupo de 

apenas seis mil membros na época de Herodes.145    

O grupo dos fariseus era formado por judeus nacionalistas leigos vindos de 

várias camadas sociais, em especial artesãos e pequenos comerciantes. Vários 

sacerdotes pobres também ingressaram neste partido.  Eles eram contrários ao 

domínio de Roma sobre a Terra Santa. No entanto, a oposição que eles faziam era 

pacífica.146 

Nos dias de Jesus os fariseus formavam um dos principais grupos religiosos. 

Na verdade, em relação aos saduceus, eles eram mais numerosos e gozavam de mais 

respeito e prestígio entre o povo da terra.147 

                                                 
142 BOYER, O. S. Pequena Enciclopédia da Bíblia, “Fariseus”, p. 277. 
143 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “A religião judaica na época do Novo Testamentário”, p. 529. 
144 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 97. 
145 Scott Jr., J. Julius. Origens Judaicas do Novo Testamento, p. 216. 
146 Balancin, E. Martins. Guia de Leitura aos Mapas da Bíblia, p. 36. 
147 BOYER, O. S. Pequena Enciclopédia da Bíblia, “Fariseus”, p. 277. 
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No período do Novo Testamento os fariseus se dividiam em duas correntes. 

Dois grandes rabinos formaram duas importantes escolas: a de Hillel e a de Shammai. 

A primeira era considerada mais moderada e tolerante; a segunda escola era mais 

radical e intolerante, especialmente com os gentios. Gamaliel (At 22.3), o mentor de 

Saulo de Tarso (o nosso apóstolo Paulo) era da escola de Hillel.148  

Independente da escola, os fariseus se preocupavam com “a interpretação 

precisa da antiga lei, pois isto era importante para a definição do ‘certo’ e do ‘errado’ 

em todas as situações possíveis.”149 

Em relação a Jesus, a posição dos fariseus nem sempre era linear. O Novo 

Testamento expressa duas características sobre eles: hipocrisia e legalismo. No 

entanto, não é só isso. Os Evangelhos mostram outras facetas deste partido. Por 

exemplo. Eles avisaram a Jesus que Herodes queria matá-lo (Lc 13.31). Em vários 

momentos convidaram Jesus a partilhar refeições (Lc 7.36-50; 14.1). Alguns deles 

foram atraídos ao Senhor e até creram nele (Jo 3.1-21; 7. 45 -53; 9. 13-16).150 Além 

do mais, em questões doutrinárias eles estavam mais perto dos ensinos de Jesus do 

que os outros grupos religiosos. Jesus não questionou a ortodoxia deles.151 

As maiores virtudes deles se tornaram suas grandes tentações. Foi o zelo 

meticuloso pela Lei, particularmente em relação a pureza cultual152 e à alimentação, 

que fizeram dos fariseus grandes legalistas, ou seja, religiosos extremamente 

apegados à Lei de Moisés. Eles igualmente davam exagerada importância às 

tradições (interpretações da Lei) e aos costumes dos antepassados, os quais tinham 

o mesmo peso e valor da Lei.  

                                                 
148 Albert A. Bell Jr. Explorando o Mundo do Novo Testamento, p. 49. 
149 John Drane, o homem que mudou o mundo, p. 05. 
150 Scott Jr., J. Julius. Origens Judaicas do Novo Testamento, p. 216. 
151 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “A religião judaica na época do Novo Testamentário”, p. 529. 
152 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 96. 
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Eles limitavam o contato social e, consequentemente, isolavam-se do povo 

mais pobre e mais necessitado. Com muita frequência caiam nos pecados da altivez 

e da arrogância.153 Eles realmente se achavam bem superiores aos demais homens 

(Jo 7.49; Lc 18.11-12). 

Os fariseus acreditavam em diversas doutrinas as quais os saduceus não 

compartilhavam. Entre essas doutrinas encontram-se as seguintes:154 

 

 A alma é imortal. Após a existência terrena continua vivendo e nunca morre.  

 A ressureição do corpo (At 23.8) 

 A existência de anjos (At 23.8)  

 Todas as coisas são dirigidas pela providência divina. 

 No mundo do além os justos serão recompensados e os maus castigados.  

 Os maus serão presos em cadeias eternas, enquanto os justos desfrutarão a 

vida eterna. 

 Além da alma humana, existem outros espíritos: bons e maus (demônios).  

 

Depois da queda de Jerusalém, “foram os fariseus que determinaram as 

diretrizes para o desenvolvimento do judaísmo... eles imprimiram uma ênfase 

continuada na piedade individual, em padrões éticos rígidos, bem como na 

observação ritual”155, particularmente, em regras alimentares. O judaísmo posterior 

recebeu decisiva influência do movimento fariseu. 

 

b) Os saduceus – O vocábulo “saduceu” aparece apenas quatorze vezes em o Novo 

Testamento. Os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos são os 

que registram o termo. À semelhança dos fariseus, o Novo Testamento não os 

                                                 
153 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “A religião judaica na época do Novo Testamentário”, p. 529. 
154 Adaptado de Tognini, Enéas. O período Interbíblico, p. 155. 
155 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “A religião judaica na época do Novo Testamentário”, p. 529. 
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apresenta como pessoas verdadeiramente piedosas. Pelo contrário. João Batista os 

chama de raça de víboras (Mt 3.7) e Jesus os denunciou (Mt 16.6, 11, 12).156 

A origem dos saduceus também remonta ao período intertestamentário. Eles 

gostavam de se ver como associados a Zadoque, o importante sacerdote que 

ministrou nos dias de Davi e Salomão.157 

Vários estudiosos creem que eles sejam os sucessores dos asmoneus158 (os 

antigos sacerdotes da família dos macabeus).159 Seja como for, do ponto de vista 

social, os saduceus pertenciam à classe mais alta da escala social do povo judeu.160 

Embora os saduceus fossem majoritariamente integrantes da linhagem 

sacerdotal não se pode dizer que todos os sacerdotes eram saduceus nem que todo 

saduceu era sacerdote.161 Faziam parte deste grupo pessoas ricas e influentes de 

Jerusalém, em geral, os grandes proprietários de terras”162 e outros ricos 

aristocratas.163 

O partido dos saduceus era o dono do poder e detinha “a maior influência 

política”164 nos dias de Jesus. Por isso eles se preocupavam tanto com a ordem social, 

pois sabiam que, havendo distúrbios, poderiam perder não somente o status quo, mas 

também cargos e privilégios.165 Além disso, eles apoiavam as interpretações que 

viessem a aumentar “o prestígio, o poder e as finanças do culto e do templo sacerdotal 

                                                 
156 BOYER, O. S. Pequena Enciclopédia da Bíblia, “Saduceus”, pp. 585-6. 
157 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, pp. 97-8. 
158 Também grafado como hasmoneus. 
159 John Stott, Para Entender a Bíblia, p. 93. 
160 Albert A. Bell Jr. Explorando o Mundo do Novo Testamento, p. 45. 
161 Scott Jr., J. Julius. Origens Judaicas do Novo Testamento, p. 221. 
162 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “A religião judaica na época do Novo Testamentário”, p. 529. 
163 John Drane, o homem que mudou o mundo, p. 05. 
164 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 97. 
165 Balancin, E. Martins. Guia de Leitura aos Mapas da Bíblia, p. 36. 



57 
 

e da aristocracia.”166  Sem dúvida, a preocupação deles era quase exclusivamente 

com assuntos relacionados ao Templo.167  

O grupo dos saduceus era pequeno em seu número de membros168, mas era, 

política e religiosamente, o mais poderoso dos partidos judaicos nos dias de Jesus. 

Eles “controlavam a organização do Templo, e eram, também, o partido majoritário no 

Sinédrio.”169  

Doutrinariamente os saduceus baseavam todo o conjunto de crenças 

exclusivamente no Pentateuco. Eles se recusavam “a sancionar qualquer doutrina que 

não fosse explicitamente ensinada ali.”170 Diferentemente dos fariseus, eles não 

acreditavam na ressurreição dos mortos, no juízo final e na existência de anjos e de 

espíritos.  

As crenças deles eram as seguintes:171 

 Rejeitavam os preceitos e tradições dos fariseus. 

 Negavam a providência divina e aceitavam um rigoroso e frio fatalismo. 

 Negavam a recompensa e o castigo após a morte. 

 Interpretavam a Torá (os cinco primeiros livros da Bíblia) de modo literal. 

 Não criam na existência do Diabo.   

 Divergiam dos fariseus quanto ao dia de celebração da Páscoa e, 

consequentemente, de Pentecostes. Para eles, a páscoa deveria sempre ser 

celebrada no primeiro dia da semana para que o sábado nunca fosse violado. 

Os fariseus acreditavam que a Páscoa era maior do que o sábado e que, 

portanto, deveria ser celebrada no dia em que o calendário apontasse.  

 

                                                 
166 Scott Jr., J. Julius. Origens Judaicas do Novo Testamento, p. 222. 
167 Albert A. Bell Jr. Explorando o Mundo do Novo Testamento, p. 46. 
168 KASCHEL, Werner. Dicionário da Bíblia de Almeida, “Saduceu”, p. 141. 
169 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “A religião judaica na época do Novo Testamentário”, p. 529. 
170 Albert A. Bell Jr. Explorando o Mundo do Novo Testamento, p. 45. 
171 Adaptado de: Tognini, Enéas. O período Interbíblico, pp. 160-1. 
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Conquanto nem todo saduceu fosse sacerdote, o fato é que este partido saiu 

de cena e nunca mais se ouviu dele desde a queda do Estado e do Templo judaico 

em 70 de nossa era.172 Eles foram incapazes de se adaptarem às mudanças históricas 

que envolveram à nação Judaica.173 

 

c) Os essênios – Esse grupo não aparece nas páginas das Escrituras174, mas existiu 

desde antes do nascimento de Jesus e, junto com os fariseus e os saduceus 

formavam os três partidos religiosos principais do judaísmo dos dias de Jesus.175  

Esse grupo foi primeiramente conhecido por causa das obras literárias de 

Flávio Josefo. Entretanto, através das descobertas arqueológicas recentes, 

especialmente as de Qunram, perto do Mar Morto, esse partido judaico tem sido mais 

bem compreendido pelos teólogos.  

Infelizmente ninguém ainda conseguiu informações irrefutáveis e definitivas 

sobre os essênios. Josefo os situou no período de Aristóbulo I (104 – 103 a. C.). Desta 

forma, eles também podem ser uma ramificação dos hassidim176 (o mesmo grupo que 

deu origem aos fariseus). Outros pensam que este partido tenha sido fundado “pelo 

desconhecido ‘mestre da justiça’ por volta de 165 a. Cristo.”177  

O grupo era composto por poucos membros. Acredita-se que os essênios não 

ultrapassassem o número de poucas centenas de membros em suas comunidades. 

Eles provavelmente se isolaram a partir do período intertestamentário, quando a 

Judeia sofria forte influência helenista. Eles preferiram, então, se refugiar nos 

                                                 
172 Scott Jr., J. Julius. Origens Judaicas do Novo Testamento, p. 222. 
173 Albert A. Bell Jr. Explorando o Mundo do Novo Testamento, p. 46. 
174 KASCHEL, Werner. Dicionário da Bíblia de Almeida, “Essênios”, p. 66. 
175 BOYER, O. S. Pequena Enciclopédia da Bíblia, “Essênios”, p. 259. 
176 Scott Jr., J. Julius. Origens Judaicas do Novo Testamento, p. 231. 
177 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “A religião judaica na época do Novo Testamentário”, p. 529. 
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desertos178 e viver sua fé e espiritualidade longe do que acreditavam ser imundo e/ou 

indigno do Deus de Israel.  

Conquanto as fontes divirjam, o mais provável é que eles fossem celibatários.  

Adotavam crianças e as criavam dentro das suas próprias tradições ascetas. Entre 

eles não havia escravos. Dedicavam-se ao estudo das escrituras, tendo a mais 

rigorosa interpretação e prática em comparação a qualquer outro partido religioso do 

Novo Testamento. Eram tão radicais que, segundo eles, para guardar o sábado 

corretamente o fiel não poderia sequer evacuar no dia santo.179 

Os essênios se consideravam o verdadeiro Israel de Deus. Eles se referiam a 

si mesmos como: “A comunidade da verdade”, “A comunidade da Nova Aliança”, 

“Filhos da Luz”, “Filhos da Verdade”. Acreditavam que o restante de Israel se 

encontrava corrompido e afastado do Senhor.180   

Devido ao legalismo extremo, os essênios se consideravam mais santificados 

e puros que os demais religiosos. Isto porque segundo acreditavam, observavam com 

extremo rigor a ordenanças da pureza levítica. Realmente eles ultrapassaram os 

fariseus em seu minucioso legalismo.181 Em um dos documentos encontrados em 

Qumrã eles se referem aos fariseus como os que gostam das coisas leves e fáceis. 

Banhavam-se muitas vezes com água fria. Rejeitavam a unção com óleo. 

Usavam vestes brancas e viviam com muita modéstia.182 Praticavam o igualitarismo 

social e financeiro.183 Guardando as devidas diferenças, eles eram no judaísmo 

daqueles dias o que os monges foram na idade média para o cristianismo. 

                                                 
178 Tognini, Enéas. O período Interbíblico, p. 162. 
179 Scott Jr., J. Julius. Origens Judaicas do Novo Testamento, p. 231. 
180 Martin Metzger. História de Israel, p. 173. 
181 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 99. 
182 Scott Jr., J. Julius. Origens Judaicas do Novo Testamento, p. 231. 
183 Tognini, Enéas. O período Interbíblico, p. 164. 
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Especialmente o grupo de Qumrã (perto do Mar Morto), “aguardavam a vinda 

de dois Messias (o Messias sacerdotal de Arão e o Messias real de Israel) e a grande 

batalha final entre os filhos da luz e os filhos das trevas.”184  

Sobre o fato de Jesus ou João Batista terem sido influenciados por este grupo, 

não há qualquer evidência ou menção em o Novo Testamento que aponte para isso. 

É provável que ambos tenham ouvido falar deste grupo, mas daí se afirmar que eles 

foram adeptos deste partido, há uma grande distância. Não há provas nem vestígios 

nesta direção.    

 

d) Os samaritanos - Os samaritanos eram tanto um povo como um grupo religioso. 

Como povo, eles são fruto da divisão do reino em Israel e Judá. Jeroboão, primeiro 

rei do Norte (Israel), antevendo que poderia perder o seu reino, resolveu instituir, para 

seu prejuízo e prejuízo dos israelitas, centros de adoração rivais a Jerusalém. Neles 

houve sacerdotes e festivais (1 Rs 12.25-33). Para prejuízo dos israelitas a semente 

da apostasia estava plantada! 

Do ponto de vista religioso os samaritanos surgem a partir da dominação assíria 

do território de Israel, especialmente depois da queda da capital Samaria em 722 

antes de Cristo.   

A prática dos assírios era a deportação de alguns dos nativos e a importação 

de outros povos para a área recém conquistada. Com isso, no decorrer dos anos, as 

áreas tornavam-se mescladas.185 Os Samaritanos foram, inicialmente, misturados 

étnica, religiosa e socialmente (2 Rs 17.24).186  

                                                 
184 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “A religião judaica na época do Novo Testamentário”, p. 530. 
185 Tognini, Enéas. O período Interbíblico, pp. 172-3 
186 BOYER, O. S. Pequena Enciclopédia da Bíblia, “Samaritanos”, p. 591 
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A fé mosaica em o Novo Testamento está dividida em duas correntes ou blocos 

principais: o judaísmo e o samaritanismo.187 Tal divisão vem da época de Neemias, 

quando os judeus não permitiram aos samaritanos participarem da reconstrução do 

Templo. A partir daí eles construíram um templo rival em Gerizim, perto de Siquém.188  

Segundo eles, Abraão teria ido ao Monte Gerizim oferecer a Isaque em 

holocausto a Deus. Também acreditavam que Jacó teve a visão neste monte (Gn 

31.13), bem como os ossos de José foram enterrados ali (Js 24.32).189  

Por causa deste santuário os samaritanismo foi considerado uma fé rival ao 

judaísmo dos dias de Jesus pelos judeus190 – apesar deste templo ter sido destruído 

em 128 a. C.191 Todavia, do ponto de vista dos samaritanos, eles, não os judeus, 

tinham a verdadeira fé192 e eram o verdadeiro povo de Deus.  

Há semelhanças entre os dois grupos. Mas há também profundas diferenças. 

Semelhantemente aos saduceus, os samaritanos tinham somente a Torá (Lei) como 

base de sua fé e espiritualidade. Porém, a Lei dos samaritanos difere em alguns 

aspectos. Como no judaísmo, eles esperavam a vinda do messias.193 

Não era somente o local de adoração deles que era diferente (Jo 4.20); o 

calendário religioso e os festivais também diferiam daqueles praticados pelos judeus. 

Essas diferenças religiosas geraram um grande impasse e inimizade entre eles.194  

  O Novo Testamento deixa claro que mesmo nos dias do ministério do Senhor 

Jesus, judeus e samaritanos não se entendiam e não se relacionavam bem (Jo 4.9). 

Um dos insultos que um judeu poderia proferir sobre outro judeu era chamá-lo de 

                                                 
187 Scott Jr., J. Julius. Origens Judaicas do Novo Testamento, p. 208. 
188 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “A religião judaica na época do Novo Testamentário”, p. 531. 
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194 KASCHEL, Werner. Dicionário da Bíblia de Almeida, “Samaritano”, p. 142. 
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samaritano (Jo 8.48). Jesus, porém, vai na contramão do ódio e da separação étnica. 

Primeiro porque ele não se recusa a ter contato com samaritanos. Ele falou com uma 

mulher samaritana (Jo 4). O herói de uma parábola contada por ele era samaritano 

(Lc 10.29-37). De dez leprosos que ele curou de uma só vez, apenas um homem 

samaritano voltou para agradecer (Lc 17.11-19). O segundo campo missionário que 

Jesus mandou ser evangelizado foi o de Samaria (At 1.8). Na verdade, Samaria foi o 

primeiro campo missionário estrangeiro (At 8. 4-25).  

Contudo, inicialmente o Senhor deu preferência aos judeus na proclamação do 

Evangelho, não aos samaritanos (Mt 10.5). Além do mais Jesus contrariou à mulher 

samaritana afirmando que a salvação vinha dos judeus, não dos samaritanos (Jo 

4.22). Isto, porém, está de acordo com as Escrituras. 

  

e) Os herodianos – Estudiosos os classificam apenas como membros de um partido 

político195 favorável à dinastia de Herodes, o Grande. Neste sentido, eles apoiavam o 

governo dos descendentes de Herodes em toda palestina, ainda que sob a autoridade 

dos romanos.196 Na Judeia, nos dias de Jesus, eles aspiravam a volta de um 

descendente de Herodes ao trono,197 pois Antipas, há décadas havia sido destituído 

e um governador romano regia esta terra.  

Acredita-se que o grupo dos herodianos era formado essencialmente por 

partidários e simpatizantes da antiga corte de Herodes Antipas.198 Eles, ao que tudo 

indica, formavam “uma pequena minoria de judeus influentes.”199 À semelhança dos 

saduceus, os herodianos eram favoráveis a manutenção de Roma no controle da 

                                                 
195 KASCHEL, Werner. Dicionário da Bíblia de Almeida, “Herodiano”, p. 83. 
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Palestina. Tal apoio não era por razões religiosas, mas sim por interesses próprios. 

Eles queriam manter o status quo, em outras palavras, desejam proteger o poder, a 

influência e o dinheiro que possuíam.  

Devido à associação com os romanos, os herodianos eram odiados pelos 

judeus nacionalistas, particularmente pelos zelotes. Josefo conta em sua obra que um 

grupo partidário de Herodes, o Grande, foi afogado no Mar da Galileia por um grupo 

de rebeldes galileus.200 

 O Novo Testamento parece descrevê-lo melhor como um grupo político do que 

religioso. Em Mt 22.16 eles perguntam a Jesus se era correto ou não pagar importo 

ao Império Romano. Em Mc 12.13 os fariseus os consultaram para saber como 

poderiam prender o Senhor Jesus.201   

 Embora seja altamente improvável, antigos pais apostólicos202 diziam que os 

herodianos acreditavam que Herodes, o Grande, fosse o Messias.203 Estudiosos 

bíblicos afirmam que tais declarações dos antigos líderes cristãos se constituem 

tentativas de preencher lacunas de informações acerca desse partido, nada mais.   

 

 f) Os escribas – Estes homens também são chamados de “Interpretes da lei”204, 

“doutores”, “mestres da lei” e “rabinos”. Eles “não eram nem uma seita religiosa, nem 

um partido político, mas uma classe profissional.”205 Apesar de não constituírem um 

partido, eles foram personagens importantes na preservação do judaísmo 

intertestamentário. 
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Ao que tudo indica os escribas inicialmente pertenceram à classe dos 

sacerdotes. Esdras era sacerdote e escriba (Ed 7.11). Ele conhecia bem a Lei de 

Moisés (Ed 7.6). Este servo de Deus dedicou-se a estudar, praticar e ensinar os 

mandamentos do Senhor (Ed 7.10).206  Entretanto, tal associação dos escribas com 

os sacerdotes deixou de ser verdadeira em o Novo Testamento. Nos dias de Jesus a 

maioria dos escribas pertencia ao partido dos fariseus.207  

A principal tarefa dos escribas era copiar, cuidar, preservar e interpretar a Lei 

de Moisés (Ed 7.6). Neste sentido, acredita-se que eles tenham surgido depois do 

exílio babilônico.208 

Os escribas são os criadores de um sistema complexo de ensinos denominado 

de “a tradição dos anciãos”.209 Nos dias do Senhor Jesus esse sistema já era grande, 

cheio de regras e acréscimos à Lei. 

Mas, o que era? De modo bem simples e objetivo, o apresentamos a seguir.  

 

 Em suma, a tradição trata de decisões rabínicas sobre casos que envolvessem 

questões de interpretação da lei do Antigo Testamento.210 

 Ela também pode ser definida como um conjunto de “informações, costumes e 

crenças religiosas transmitidas oralmente de geração a geração.211 

 Nos séculos IV e V de nossa era essas tradições foram compiladas em forma 

escrita no Talmude e se tornaram obras monumentais que tentavam orientar o 

judeu como guardar corretamente a Lei de Deus. 

 

Em o Novo Testamento os escribas tinham tanta relevância quanto os 

sacerdotes. Mas, com a queda de Jerusalém é a destruição do templo em 70 a. D., 

                                                 
206 Scott Jr., J. Julius. Origens Judaicas do Novo Testamento, p. 178. 
207 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 101. 
208 Tognini, Enéas. O período Interbíblico, p. 150. 
209 KASCHEL, Werner. Dicionário da Bíblia de Almeida, “Escribas”, p. 64. 
210 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 94. 
211 KASCHEL, Werner. Dicionário da Bíblia de Almeida, “Tradição”, p. 155. 
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eles os ultrapassaram em importância e se tornaram a única autoridade religiosa212 

desde então.   

 Alguns escribas eram membros do Sinédrio (Mt 16.21; 26.3), o Supremo 

Concílio e Tribunal dos judeus. 

 

g) Os zelotes – Flávio Josefo afirma que o grupo surgiu e se desenvolveu a partir de 

Judas de Gâmala, o qual incitou os judeus numa revolta contra Roma no ano 6 de 

nossa era. O nome seria uma referência ao grande zelo que tinham em praticar a Lei 

de Moisés.213 

Os zelotes são reconhecidos como um partido político-religioso que ansiava a 

libertação do povo de Deus do domínio estrangeiro.214 Neste sentido, mais do que 

qualquer outro partido daqueles dias, eles se reuniram em prol de um nacionalismo 

revolucionário com forte devoção religiosa.215 O grupo serviu “de estopim para 

diversas revoltas, incluindo a rebelião judaica que resultou na destruição de Jerusalém 

no ano 70 d. C.216   

Os membros deste partido possuíam atitude belicosa em relação aos romanos. 

Diferentemente dos saduceus e dos fariseus que conviviam, e até certo ponto 

toleravam os romanos, e dos essênios que se isolavam e aguardavam uma 

intervenção poderosa do Senhor, os zelotes não estavam dispostos a cruzar os braços 

nem tampouco a esperar.217 Eles criam ser os interventores de Deus na história do 

povo. 

                                                 
212 Martin Metzger. História de Israel, p. 202. 
213 Tognini, Enéas. O período Interbíblico, p. 169. 
214 KASCHEL, Werner. Dicionário da Bíblia de Almeida, “Zelotes”, p. 161. 
215 Scott Jr., J. Julius. Origens Judaicas do Novo Testamento, p. 228. 
216 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 100. 
217 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “A religião judaica na época do Novo Testamentário”, p. 530. 
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O grupo acreditava no uso da violência e da guerra para alcançar a liberdade, 

sobretudo, político-administrativa da Judeia. Somente a fé e a paciência não eram 

suficientes. Eles tinham que agir. E quando agiam, havia morte e convulsões sociais. 

Por isso, as autoridades os consideravam criminosos e os perseguiam218 

implacavelmente. 

Assim como os fariseus, eles alimentavam a esperança do governo do messias, 

filho de Davi. Toda atividade “revolucionaria” deles visava apressar a instalação e o 

governo do messias de Deus. 

 Os evangelhos os mencionam (Mt 10. 4; Lc 6.15). De fato, um dos discípulos 

de Jesus era do partido dos zelotes (Lc 6.15; At 1.13). É possível que o termo tenha 

sido usado para distinguir este apóstolo Simão, do outro,219 chamado de Cefas ou 

Pedro.  

Mateus e Marcos afirmam que este zelote, embora judeu, tinha como ancestrais 

os cananeus (Mt 10.4; Mc 3.18). Com exceção deste que se tornou discípulo, o Novo 

Testamento não dá muitas informações sobre este partido religioso. 

 

h) Os sicários - Este grupo era formado por judeus ultranacionalistas que lutavam 

pela independência política do povo de Deus (At 21.38). Agiam com extrema 

violência220, assassinando aqueles que acreditavam ser inimigos da causa deles.  

Há duas possibilidades de se entender este grupo. Por um lado, há quem 

acredite que os sicários eram, na verdade, um outro nome dado a alguns dos 

membros do partido dos zelotes. Por outro lado, alguns acreditam que este grupo seja 

                                                 
218 Balancin, E. Martins. Guia de Leitura aos Mapas da Bíblia, p. 36. 
219 BOYER, O. S. Pequena Enciclopédia da Bíblia, “Zelotes”, p. 686. 
220 KASCHEL, Werner. Dicionário da Bíblia de Almeida, “Sicário”, p. 145. 
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uma facção que surgiu posteriormente dentro do grupo dos zelotes.221 Não há como 

provar nem um nem o outro ponto de vista. 

Seja como for, as pessoas que pertenciam a este grupo terrorista (ou 

revolucionário?) receberam este nome por causa da arma que eles usavam: um 

punhal ou adaga curva que usavam escondida sob as vestes. O alvo preferencial dos 

sicários era principalmente os judeus que se colocavam ao lado ou defendiam os 

romanos.222  

Eles agiam nas cidades e em plena luz do dia. Ao esfaquearem suas vítimas 

gritavam chamando a atenção para o ferido enquanto dissimulavam, demonstrando 

indignação pelo ocorrido. Então, eles saíam furtivamente de cena para não serem 

pegos. 

Acredita-se que este grupo passou a existir desde o tempo do procurador Felix 

(52 a 59) – ou até mesmo antes. Foram ativos dentro e em torno de Jerusalém nas 

décadas de 50 (com Felix), 60 (procurador Albino) e 70, quando se refugiaram na 

fortaleza de Massada.223 

Lísias, procurador romano, se enganou ao pensar que o apóstolo Paulo era o 

egípcio que inflamou e levou ao deserto cerca de 4 mil sicários (At 21.38).224   

 

Ensinos e Teologias 

 

 Os principais partidos dos judeus surgiram no período intertestamentário e 

foram, sem dúvida, instrumentos de resistência à secularização e à diluição da 

fé do povo de Deus. Pode-se afirmar que eles foram, em seu início, um 

                                                 
221 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 100. 
222 Scott Jr., J. Julius. Origens Judaicas do Novo Testamento, p. 229. 
223 Idem, p. 228. 
224 BOYER, O. S. Pequena Enciclopédia da Bíblia, “Sicários”, p. 611. 
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movimento espiritual legítimo e necessário. No entanto, eles se deterioraram. 

O pecado sempre quer encontrar um jeito de se infiltrar na vida do homem. Nos 

dias do Novo Testamento, os saduceus e fariseus reverenciavam a Palavra do 

Senhor, abominavam a idolatria, eram monoteístas radicais, mas ao mesmo 

tempo eram arrogantes e sedentos de poder. Veneravam a Lei do Senhor, mas 

eram duros e insensíveis em suas relações interpessoais (Mt 23.23). Jesus os 

censurou drasticamente (Mt 23.13-15, 23, 25, 27, 29).   

 Pertencer aos partidos religiosos, em especial o dos saduceus e dos fariseus, 

passou a ser mais importantes do que conhecer e praticar a vontade do próprio 

Deus.225 E hoje, é possível que nossa teologia, nossa igreja, nossos ministérios 

se tornem fins em si mesmos? É possível colocar em primeiro lugar essas 

coisas e não o próprio Deus? 

 A divisão, infelizmente, faz parte da essência pecaminosa do ser humano. Não 

há religião ou povo que não esteja subdividido em vários outros grupos. 

Observe que até mesmo na igreja nascente do primeiro século havia divisões 

e elas afetaram o relacionamento dos crentes. As viúvas dos crentes helenistas 

foram omitidas na distribuição do alimento pelos crentes palestinenses (At 6.1). 

Na Igreja dos corintos havia quatro partidos: os de Pedro, os de Paulo, os de 

Apolo e os de Cristo (1 Co 1.12-13). 

 Jesus orou pela unidade de seus discípulos pedindo ao Pai que eles fossem 

um (Jo 17.11, 22). Paulo exortou os crentes de Éfeso a preservarem a unidade 

pelo vínculo da fé (Ef 4.1). Satanás entende que quando o povo de Deus está 

unido, coeso, além do Espírito derramar grandes bênçãos (Sl 133), juntos são 

fortes, mas divididos são presas fáceis para ele. 

                                                 
225 John Drane, Jesus: sua vida, seu evangelho para o homem de hoje, p. 22. 
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 Uma das grandes ênfases da Reforma Protestante foi a “Sola Scriptura”. Esta 

doutrina quer dizer que a Bíblia, e somente ela, é a única regra de fé e prática 

do cristão. Tanto os fariseus quanto os escribas erraram por acrescentar à 

Palavra de Deus regras e conceitos estranhos a ela. As tradições passaram a 

ter peso igual, e às vezes superior ao das Escrituras.  

 Não há outro livro verdadeiramente inspirado e que revele a vontade de Deus 

além da Bíblia (2 Tm 3.16-17). Tradições de homens e suas experiências não 

podem servir de alicerce para nosso culto e adoração ao Senhor. Quando tal 

acontece, a denominação se transformará numa seita. Infelizmente, correntes 

cristãs ainda hoje possuem suas tradições e baseados nelas, estabelecem 

doutrinas e ensinamentos estranhos à Palavra de Deus. É extremamente 

perigoso se deixar conduzir por revelações, tradições ou palavras de homens. 

 À semelhança dos religiosos judeus dos dias de Jesus, há líderes em nossos 

dias que fazem da religião um meio de levar vantagem sobre outros homens. 

A religião neste sentido é, infelizmente, instrumento para o proveito próprio e a 

dominação do outro (1 Pe 5.1-4). Não deveríamos estranhar, afinal o Novo 

Testamento diz que a idolatria e a feitiçaria (nas quais se encaixam todas as 

falsas religiões) são obra da carne, ou seja, do pecado que habita no ser 

humano (Gl 5.19-22).   

 Como os saduceus, alguns querem fazer da religião fonte de lucro (1 Tm 6.5-

6). Ao longo da história da igreja cristã, lideres, sacerdotes, pastores e demais 

autoridades religiosas viram na fé um meio de enriquecer ilicitamente. Eles, de 

fato, acabaram se tornando servos de Mamom, não do Senhor Jesus. 

 Os líderes, especialmente os pastores, não somente podem, mas devem ser 

remunerados (1 Tm 5.17). Paulo deixou claro através de metáforas que o 
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pastor deve ser sustentado pelo rebanho (1 Co 9.1-12; 2 Tm 2.4-7). Ser 

remunerado e honrado pelo rebanho não é o mesmo que ser mercenário ou 

mercador do Evangelho. É direito do obreiro e dever dos crentes sustentar 

financeiramente seus líderes.   

 À semelhança dos fariseus há os que acrescentam regras, leis e outros 

artifícios a fim de complicar ainda mais a vida das pessoas. Em vez de trazer 

paz e libertação, tais práticas geram apenas mais e mais problemas e 

dificuldades sobre aqueles que se submetem a eles. Em vez de liberdade e paz 

de espírito, o que há é opressão e escravidão. Quem age assim invalida a 

palavra de Deus por meio de suas tradições (Mt 15.5-6).    

 Os fariseus, apesar de toda severidade, não eram verdadeiramente praticantes 

da Palavra do Senhor. Jesus os chama de hipócritas. O Senhor afirma que eles 

gostavam de arrumar cargas pesadas para seus ouvintes, mas eles mesmos 

não queriam qualquer peso sobre si (Mt 23.4).  

 O reino de Deus não virá pela força ou pela violência, como propunham os 

zelotes e os sicários. O pecado é o pior tipo de opressão que o homem pode 

experimentar (Jo 8.34; Rm 6. 17). Jesus, o Messias, veio trazer a liberdade 

espiritual que o homem necessita (Jo 8.36). A opressão política e a financeira 

devem ser olhadas com desprezo pelos crentes, e sempre que possível, 

combatida com veemência. Como cidadãos deste mundo, devemos nos 

envolver nas questões relativas à sociedade. Mais ainda: o povo de Deus deve 

orar para que haja governos bons e justos em sua pátria (1 Tm 2.1ss). Contudo 

é absolutamente ilusório se pensar que é possível construir o céu na terra. Um 

povo poderá alcançar por algum tempo grande grau de justiça e igualdade 

social. Mas o pecado, o grande opressor e escravizador da vida humana, se 
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manifestará de outras formas. A sociedade perfeita, sem machas ou máculas, 

acontecerá apenas na eternidade, não na Terra. E essa é uma promessa de 

Deus, não uma utopia humana.    

 Assim como os samaritanos, há grupos religiosos que parecem ser de Deus, 

se auto intitulam de Deus, mas, na verdade, não são. Jesus afirmou que a 

salvação viria dos judeus, não dos samaritanos (Jo 4.22). Só há uma religião 

verdadeira: a que é chamada e encontrada na pessoa bendita do Senhor 

Jesus, o mediador (1 Tm 2.5). Contrariamente ao pensamento moderno, só há 

um caminho que conduz a Deus: Jesus (Jo 14.6). Toda religiosidade, todas as 

crenças e manifestações de fé se não foram plantadas pelo Pai serão 

arrancadas e lançadas fora (Mt 15.13). Aliás, segundo o apóstolo Paulo, 

manifestações religiosas tais como a idolatria e a feitiçaria são “obras da carne” 

(Gl 5. 19-21); não são produtos do Espírito Santo. 

 

2.3 As instituições religiosas nos dias de Jesus. 

 

Nas páginas do Novo Testamento aparecem algumas instituições que não são 

mencionadas em o Antigo Testamento. A sinagoga e o sinédrio, por exemplo, são 

apresentas como novidades aos leitores dos Evangelhos. 

 Estas instituições exerceram enorme influência na vida do povo. O templo, por 

exemplo, era o centro não somente da religiosidade como também da vida social dos 

judeus. A sinagoga passou a ser a grande fomentadora da identidade e da vitalidade 

espiritualidade do povo do Senhor. O sinédrio era o grande tribunal judeu, 

suspostamente o grande bastião da justiça e da verdade. Nele, todo o povo do Senhor 
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poderia obter a palavra final em assuntos referentes à lei, a prática e a fé do povo da 

antiga aliança.  

 Abaixo, aprendamos um pouco mais. 

 

Templo 

 

O Templo de Jerusalém, lugar de adoração a Deus pelos judeus, tem uma 

história rica e milenar. Mas ele não foi o primeiro local de adoração do povo do Senhor.  

No Antigo Testamento, o Tabernáculo foi constituído pelo Senhor como o 

primeiro lugar de serviço a Deus. Somente na “Tenda da Congregação” eram 

oferecidos sacrifícios ao Senhor por parte do povo eleito. Nele se praticava o culto, 

com a ajuda de levitas e sacerdotes, de acordo com a vontade do Eterno. 

O Tabernáculo foi construído nos dias de Moisés e permaneceu até o governo 

de Davi. A construção do Templo em Jerusalém, no Monte Moriá, se deu nos dias do 

rei Salomão, no século X antes de Cristo, após o rei Davi ter sido proibido de efetuá-

lo (2 Sm 7.12-13). 

No entanto, este templo e a cidade de Jerusalém foram destruídos por 

Nabucodonozor em 587/6 a. C. Os babilônios levaram os espólios para a 

Mesopotâmia. Os materiais, utensílios e os objetos valiosos foram transportados para 

Babilônia e lá ficaram até a reconstrução do templo por Zorobabel, Esdras e Neemias. 

Este mesmo templo reconstruído foi profanado e reconsagrado ao Senhor nos dias 

dos asmoneus.  

Nos dias de Jesus, outro templo estava em processo de construção. Trata-se 

do chamado segundo templo. Ele ainda não havia sido terminado quando Jesus 

morreu e ressuscitou. Começou a ser edificado nos dias de Herodes, o Grande. Era 
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suntuoso e de uma beleza ímpar. Josefo informa que este templo fora construído a 

partir dos espólios dos povos vencidos por Herodes.226 Acredita-se que “boa parte do 

templo propriamente dito era revestido de ouro.”227 

O Novo Testamento testifica a grandeza deste templo quando um discípulo de 

Jesus, admirado, diz: “...Mestre! que pedras, que construções!” (Mc 13.1). A tradição 

dos Judeus também menciona a suntuosidade daquela construção. O Talmude afirma 

com certo exagero que “quem não viu o templo de Herodes nunca viu uma construção 

magnífica.”228  

 O santuário tinha pedras brancas. Outras partes possuíam pedras enormes 

(com até 85 pés) e extremamente pesadas. Além de bonito, servia também como uma 

excelente fortaleza229 a defender a cidade contra os inimigos.  

Do ponto de vista religioso, o templo era o único local autorizado para se 

praticar o culto segundo prescrito na Lei. Os sacrifícios só poderiam ser realizados 

neles. Tanto é assim que depois da queda do templo pelas mãos dos romanos, nunca 

mais o povo judeu voltou a sacrificar animais. 

Jesus predisse a queda deste templo (Mc 13.1-4; Mt 24.1-3; Lc 21.5-7). Esta 

profecia do Senhor é mais impactante para o judeu do que para nós, gentios. O templo 

era o grande símbolo da Aliança de Deus com seu povo. “Anunciar a ruína do templo 

era, por isso mesmo, predizer a ruptura desta Aliança e rejeição do povo eleito por 

Deus.”230 Certamente esta predição de Jesus não encontrou nenhuma simpatia ou 

apoio por parte dos líderes religiosos. 

                                                 
226 Tognini, Enéas. O período Interbíblico, p. 177. 
227 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 86. 
228 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “O Templo de Herodes”, p. 532. 
229 Tognini, Enéas. O período Interbíblico, p. 176/7. 
230 Émile Morin, Jesus e as Estruturas de seu tempo, p. 92. 
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O templo era, segundo a teologia judaica, o centro do culto e o lugar da 

presença de Deus. Nem mesmo o Senhor Jesus deixou de reconhecê-lo como “a casa 

de meu pai” (Lc 2.49; Jo 2.16). Porém, o verdadeiro templo já havia chegado: Jesus. 

É por meio do Cristo de Deus que o ser humano pode adorar, verdadeiramente, o Pai.  

 

Sinédrio 

 

O sinédrio era o supremo conselho judaico, o grupo que passou a reger os 

judeus depois da destruição da monarquia. Dependendo do período histórico, a 

importância e a influência desta instituição aumentava ou diminuía.231 

 Inicialmente o sinédrio era constituído pela aristocracia sacerdotal, no qual 

predominavam os saduceus. No tempo da rainha asmoneia Alexandra, fariseus e 

escribas foram acrescentados nesta instituição. Mais adiante o rei Herodes favoreceu 

os fariseus em detrimento dos saduceus e os incluiu no Sinédrio. Nos dias de Jesus 

havia certo equilíbrio entre estes dois partidos.  

Em o Novo Testamento o Sinédrio era a Suprema Corte de justiça dos judeus. 

Era constituído pelo sumo sacerdote, outros que haviam exercido o cargo de sumo 

sacerdote, os anciãos (geralmente gente importante da sociedade judaica e 

sacerdotes. Além deles, os escribas, os fariseus e os saduceus completavam sua 

composição.232 O comando, porém, se encontrava nas mãos dos sacerdotes. Esta 

instituição possuía 71 membros, incluindo o presidente (Jo 11.47).233 

                                                 
231 Scott Jr., J. Julius. Origens Judaicas do Novo Testamento, p. 96. 
232 Tognini, Enéas. O período Interbíblico, pp. 184/5. 
233 KASCHEL, Werner. Dicionário da Bíblia de Almeida, “Sinédrio”, pp.. 146-7 
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O Grande Sinédrio de Jerusalém “tinha deveres legislativos, executivos, 

administrativos e judiciários; também era uma instituição acadêmica.”234 Todo judeu 

sabia da importância e do poder desta instituição. 

Interessante observar que não havia apenas um sinédrio, mas outros. Estes 

desempenhavam o papel de tribunais locais.235 Todavia, o chamado “Grande Sinédrio 

de Jerusalém” possuía a palavra final sobre todos os demais em matéria de 

interpretação da lei religiosa.236 

Ao Sinédrio competia o julgamento de casos importantes. Ele podia ordenar 

prisões (Mt 26.47; Mc 14.43; At 4.1; 5.17; 9.2). Entretanto, ele não podia perpetrar a 

pena de morte. Apenas os romanos tinham esta autoridade. Se ele quisesse aplicá-la 

tinha que recorrer a autoridade romana (Jo 18.31). 

Algo interessante a ser notado é que o Sinédrio não podia se reunir à noite, 

somente depois do nascer do sol. No caso de Jesus, eles debateram o “caso” do 

Senhor durante a noite (Mt 26.57-58; Jo 18.24). Todavia, somente quando o dia raiou 

os membros do Sinédrio puderam ratificar a sentença (Mc 15.1; Mt 27.1).  

 Nicodemos (Jo 3.1-21; 7.50-52; 19.39) e José de Arimateia (Jo 19.38), dois 

simpatizantes (ou seriam discípulos do Senhor?) faziam parte do Sinédrio de 

Jerusalém. Pedro, João e outros apóstolos estiveram diante deste mesmo sinédrio. 

Tanto Estevão (At 6.12) quanto Paulo (At 20.30; 23.1, 15; 24.20) foram levados a 

ele.237 O primeiro morreu apedrejado. O segundo recorreu a Roma, caso contrário 

também teria sido morto. 

 

 

                                                 
234 Scott Jr., J. Julius. Origens Judaicas do Novo Testamento, p. 98. 
235 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 101. 
236 Scott Jr., J. Julius. Origens Judaicas do Novo Testamento, p. 98. 
237 BOYER, O. S. Pequena Enciclopédia da Bíblia, “Sinédrio”, p. 615. 
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Sinagoga 

 

Depois da destruição do templo pelos Babilônios a sinagoga veio a se tornar a 

mais importante instituição judaica. Ela ocupou o centro da vida religiosa e comunitária 

dos judeus.238 Nela, obviamente, não se sacrificavam animais239 e não haviam 

sacerdotes para conduzir o culto. No entanto, foi por meio dela que a fé judaica se 

fortaleceu e se difundiu por todo o mundo, sendo, ainda hoje, o principal local de culto 

dos judeus em todo o mundo. 

Mesmo quando havia o Templo para se adorar a Deus através do sacrifício de 

animais, cada comunidade de judeus na Palestina – e fora dela – tinha a sua 

“assembleia”240 onde podiam cultuar o Senhor e exercer a sua espiritualidade e fé.   

Como dito anteriormente a sinagoga surgiu depois da queda de Jerusalém, 

durante os dias do cativeiro babilônico.241 Os judeus aprenderam a servir a Deus por 

meio dela e, em grande medida, ela foi o instrumento para o fortalecimento deles. Ela 

acabou se tornando a “casa de oração”242 dos judeus por séculos, pois, desde a 

destruição do Templo em 70 d. C., nunca mais se construiu outro Templo.  

Mas, como se dava o culto nas sinagogas? A seguir um pequeno resumo:243 

 

 Recitações responsivas do Shemá (ouve, ó, Israel...) e do Shemoneh Esreh 

(série de louvores a Deus).  

 Oração. 

 Canto dos salmos 

                                                 
238 John Drane, o homem que mudou o mundo, p. 15. 
239 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “A religião judaica na época do Novo Testamentário”, p. 528. 
240 BOYER, O. S. Pequena Enciclopédia da Bíblia, “Sinagoga”, p. 614. 
241 Gusso, A. R. Panorama Histórico de Israel, 142. 
242 KASCHEL, Werner. Dicionário da Bíblia de Almeida, “Sicário”, p. 146. 
243 Adaptado de: Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 84. 
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 Leituras da lei e dos profetas, do Antigo Testamento hebraico, entremeadas 

com um targum, ou seja, uma tradução oral livre para o aramaico (ou para o 

grego), que muitos judeus entendiam melhor do que o hebraico.  

 Um sermão (se houvesse alguém capacitado para isso) 

 Proferimento de uma benção.   

 

Portanto, fica claro que nelas o povo se reunia a fim de adorar o Senhor, orando 

e ouvindo a Palavra de Deus. Diferentemente do Templo, a sinagoga se tornou o lugar 

do livro (a palavra de Deus), e não dos sacrifícios.244 E foi pelo Livro que o povo 

conseguiu sobreviver e crescer. 

As sinagogas eram controladas geralmente pelos fariseus e escribas que 

propagavam suas ideias e exerciam grande influência sobre o povo. Como 

consequência, é claro, eles adquiriram cada vez mais poder e prestígio dentre o povo 

comum.245 Eles, não os sacerdotes, são os grandes personagens da espiritualidade 

judaica pós destruição do templo. 

Conforme pode ser comprovado em o Novo Testamento, ao se ler um texto 

bíblico o pregador ou leitor se colocava em pé (Lc 4.16-17). Ao discursar (ou pregar) 

ele se assentava (Lc 4.20-21). Os mestres da lei ou escribas tinham sobre si a 

responsabilidade de levar o ensino das Escrituras246 aos membros daquela 

determinada sinagoga. 

Nos dias do Novo Testamento a sinagoga aparece em diversos momentos da 

vida e ministério de Jesus e dos apóstolos. Elas estavam disseminadas por toda bacia 

do Mediterrâneo. E na terra santa havia pelo menos uma sinagoga nos vilarejos de 

certa importância. Ela se tornou tão comum e tão importante, que uma tradição 

                                                 
244 Émile Morin, Jesus e as Estruturas de seu tempo, p. 134. 
245 Balancin, E. Martins. Guia de Leitura aos Mapas da Bíblia, p. 36 
246 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p.  
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rabínica chegou a exagerar, afirmando que apenas em Jerusalém havia 480 

sinagogas.247  

É altamente provável que o modelo de culto das sinagogas tenha influenciado 

o culto cristão, pois muitos dos primeiros cristãos eram judeus convertidos que 

cultuavam o Deus de Israel nestes lugares onde se encontravam espalhados.248 Seja 

como for, é fato que “a doutrina cristã se espalhou entre os judeus por meio das 

sinagogas (At 13.13-15).”249 O apóstolo Paulo sempre iniciava os trabalhos de 

proclamação do Evangelho por meio delas (At 9.20; 13.5, 14ss; 14.1; 17.1, 10, 17; 

18.4, 19; 19.8).  

A sinagoga não foi apenas um local para adorar o Senhor aos sábados. Ela 

também se tornou um centro de administração de justiça, de reuniões políticas, de 

serviços fúnebres, de educação de jovens judeus e de estudos do Antigo 

Testamento.250 Os líderes da sinagoga “eram as autoridades civis da comunidade, os 

magistrados e guardiões da moral pública.”251 Por essas e muitas outras razões a 

sinagoga continua sendo um espaço de valor inestimável na vida dos judeus em todo 

o mundo.  

 

Ensinamentos e teologias 

 

 As instituições são importantes. Elas servem para organizar e dirigir a vida em 

sociedade. No entanto, como bem nos mostra a história, elas também podem 

errar e se constituir em instrumentos de opressão e injustiças. O Sinédrio 

                                                 
247 Émile Morin, Jesus e as Estruturas de seu tempo, p. 133. 
248 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 85 
249 KASCHEL, Werner. Dicionário da Bíblia de Almeida, “Sinagoga”, p. 146. 
250 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 85 
251 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “A religião judaica na época do Novo Testamentário”, p. 528. 
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condenou Jesus. O templo se tornou um covil de ladrões (Mt 21.13; Mc 11.17; 

Jo 2.16). Outras vezes, ele foi palco para a manifestação da vaidade dos 

homens (Mc 12.41-44). As sinagogas poderiam se constituir em grande apoio 

social e espiritual para o povo, mas foram igualmente instrumentos de 

perseguição (Lc 21.12). A igreja pode seguir o mesmo rumo, infelizmente! 

 O sinédrio dirigia as grandes questões e demandas dos judeus. Entre o povo 

de Deus da Nova Aliança os pastores e presbíteros (anciãos) detêm a 

prerrogativa de arbitrar as questões vitais da comunidade dos cristãos. Mas, 

antes que os pastores e presbíteros atuem, se um irmão ou irmã nos ofende 

ou comete um erro contra nós, podemos resolver conversando com o 

faltoso(a). Se ele(a) não nos ouvir, devemos chamar outros irmãos (ou irmãs) 

e expor a causa. Se mesmo assim, não houver arrependimento e retratação, aí 

sim, a liderança da Igreja deve intervir (Mt 18.15-17). Quando houver questões 

mais complicadas é a liderança da Igreja, orientada pelas Escrituras e pelo 

Espírito Santo, que deve decidir. 

 A igreja se valeu da liturgia praticada nas sinagogas e a adaptou em sua 

celebração ao Senhor. À semelhança da sinagoga, os cultos cristãos tinham 

pregação (profecia), ensino, cânticos (Ef 5.19; Col 3.16) e participação dos 

membros com seus dons espirituais (1 Co 14.26).  

 É importante observar que pelo menos no início não havia distinção profunda 

entre cristãos e judeus. Os primeiros convertidos eram judeus e como tais, 

adoravam o Senhor tanto no templo como nas sinagogas. Jesus frequentou 

sinagogas e anunciou o Evangelho nelas. Com o decorrer do tempo, porém, a 

Igreja passou a se reunir nos lares, não mais nas sinagogas.  
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 O templo de Jerusalém não é mais o único lugar no qual se pode adorar 

adequadamente o Senhor. A adoração pode ser feita em qualquer lugar. Basta 

haver dois ou três reunidos em o nome de Jesus (Mt 18.20). E o serviço a Deus 

tem que ser prestado em espírito e verdade (Jo 4.24).   

 Hoje o povo de Deus não se chama mais pelo nome de judeus ou israelitas. 

Hoje o povo de Deus se chama pelo nome de Jesus (1 Pe 2.9-10). Estes são 

também conhecidos como Igreja. A Igreja pertence a Jesus. O Senhor a chama 

de “minha igreja” (Mt 16.18).  

 Os cristãos de nossos dias e contexto podem não compreender ampla e 

profundamente o tamanho do privilégio que possuem, mas o fato é que 

diferentemente do Antigo Testamento pessoas das mais diferentes nações e 

etnias podem adorar o Senhor livremente em sua própria cultura, língua e no 

próprio local onde se encontram. No novo céu e na nova terra haverá pessoas 

de todas as tribos povos e raças (Ap 7.9). Lá judeus e gentios serão o povo de 

Deus.    
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3 A história de Jesus contada pelos Evangelhos 

 

Céticos oriundos de diversos campos do saber têm colocado em dúvida a figura 

real e histórica de Jesus de Nazaré. Outros, não a negam, mas alegam que o Jesus 

apresentado nos Evangelhos é um Jesus mítico, irreal, imaginado pela mentalidade 

primitiva e fantasiosa da Igreja e dos primeiros discípulos. 

 Ao ler os Evangelhos, porém, percebe-se claramente que esses livros 

pretendem ser uma narrativa verdadeira, não inventada, da vida e obra de Jesus. Há 

a preocupação dos autores bíblicos em situar a pessoa e o ministério de Jesus em 

sintonia com os eventos e personagens históricos daqueles dias.  

 Todos os evangelistas situam Jesus no tempo e no espaço. A Palestina é o 

local onde Jesus mais atuou. Mas a Bíblia também fala que ele esteve no Egito (Mt 

2.13-15, 19), em Tiro e Sidon (Mt 15.21; Mc 7.24), em Decápolis (Mt 4.35; Mc 5.20; 

7.21) e Samaria (Lc 9.52; 17.11; Jo 4.4, 39-40). Essas cidades e regiões ainda hoje 

podem ser identificadas nos mapas.  Autoridades políticas e religiosas são igualmente 

citadas: Herodes, Augusto, Tibério, Pilatos, Caifás, Anás. Todas eles existiram.  

 Portanto, os Evangelhos narram uma história real, factível e, acima de tudo, 

verificável. Eles não falam de uma região ou de personagens construídos pela 

criatividade supersticiosa dos autores ou da Igreja. E é na convicção de que os 

Evangelho são plenamente dignos de serem ouvidos e cridos que abaixo se contar á 

a narrativa da vida e ministério do Senhor Jesus. 
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3.1 O Ministério de Jesus 

 

A maior parte das informações que temos sobre Jesus procede da Escritura 

Sagrada. Há, de fato, alguns relatos sobre ele ou o cristianismo em escritos judaicos 

(Talmude Babilônico)252, autores romanos253 (Suetônio, Tácito e Luciano) e em 

literatura apócrifa dos séculos II e III. Porém, a fonte principal de informações que 

temos sobre o Senhor procede dos quatro Evangelhos.254  

Muitos tentaram construir uma harmonia dos evangelhos a fim de apresentar 

um relato mais consistente e cronológico da vida e do ministério de Jesus. Tais 

empreendimentos são úteis e didáticos, pois ajudam a visualizar em ordem os fatos, 

palavras e eventos na vida do Mestre. Contudo, deve ser dito que estas narrativas 

harmônicas não encontram consenso entre os muitos estudiosos do assunto.  

Os teólogos admitem ainda que diversas palavras e atos de Jesus não estão 

registrados nos evangelhos. Por exemplo. João afirmou, se referindo à sua obra que 

havia outras palavras, feitos e sinais de Jesus que não foram registrados por ele (Jo 

21.25). O Livro de Atos igualmente apresenta um dito de Jesus que não é encontrado 

em nenhum dos quatros evangelhos (At 20.35). 

É possível construir uma narrativa com as informações disponíveis nos 

Evangelhos. No Entanto, uma biografia completa da vida e obra de Jesus é impossível 

de ser apresentada. E a razão fundamental é que os evangelistas além de 

intencionalmente não registrarem todas as etapas da vida do Senhor, foram 

rigorosamente seletivos em seus escritos.255 

                                                 
252 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 132. 
253 Packer, J.I.; Tenney, M. C. & White Jr., W. O mundo do Novo Testamento, p. 101. 
254 John Stott, Para Entender a Bíblia, p. 98. 
255 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 146. 



83 
 

Quando Jesus começou seu ministério? Essa pergunta não pode ser 

respondida de modo irrefutável. Contudo, há dois períodos com mais probabilidades 

de serem o correto. O primeiro afirma que Jesus teria começado seu ministério no ano 

27 e terminado em 30 d. C. Este tem sido o período mais aceito pelos estudiosos 

modernos.256 O segundo acredita que Jesus começou em 30 e tenha terminado em 

33 d. C. Seja como for, o incontestável é que, de acordo com o Evangelho de João, o 

ministério público de Jesus “durou aproximadamente três anos.”257  

Para entender melhor a história contada pelos Evangelho canônicos vejamos 

uma pequena narrativa da vida e obra de Jesus. 

 

INFÂNCIA 

 

   O Novo Testamento quase nada revela sobre a vida de Jesus antes dos trinta 

anos.258 Apenas Mateus e Lucas fornecem as poucas informações sobre o 

nascimento e os primeiros anos de Jesus.259 Marcos e João, por razões próprias, não 

se interessaram em apresentar aos seus leitores informações sobre este período que 

antecede o ministério do Senhor.  

 Mesmo os dois evangelistas que falam algo sobre a gravidez de Maria, o 

nascimento de Jesus e o fim de sua infância, o fazem de modo bem resumido, sem 

aprofundar em detalhes sobre este tempo de vida do Senhor. E foi justamente pela 

falta de informações deste período de vida de Jesus que os gnósticos e outros hereges 

inventaram histórias, as mais fantasiosas, a fim de preencher essa lacuna da vida do 

Messias.  

                                                 
256 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 156. 
257 John Stott, Para Entender a Bíblia, p. 103. 
258 John Drane, Jesus: sua vida, seu evangelho para o homem de hoje, p. 33. 
259 John Drane, o homem que mudou o mundo, p. 10. 
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 Maria estava noiva de um homem chamado José. Diferentemente do que 

acontece hoje, o noivado era quase um casamento. Era um contrato sério que não 

podia ser quebrado por qualquer razão.  

Dentro desse contexto os leitores são informados que Maria recebeu a visita 

de um anjo chamado Gabriel (Lc 1.26) que lhe anunciou que ela ficaria grávida pelo 

poder do Espírito Santo (Lc 1.34-35; Mt 1.18). José, seu noivo, inicialmente não quis 

acreditar e planejou abandoná-la. Mas, em sonhos ele foi advertido a não fugir, mas 

sim a se casar com sua noiva (Mt 1.19-21).  

 Infelizmente, no decorrer dos séculos, esta narrativa foi deturpada e, os 

inimigos da fé cristã inventaram que Maria teria sido estuprada por algum soldado 

romano e que Jesus, portanto, seria um filho bastardo.  

 Maria não foi a única mulher alvo de um milagre divino. Isabel, prima de Maria, 

já sendo uma mulher “avançada em dias” (Lc 1.7), também engravidou. Zacarias, 

esposo de Isabel e sacerdote do Senhor, teve uma visão do templo no qual um anjo 

do senhor afirmou que ele seria pai (Lc 1.8-23). Eles coabitaram e pelo poder de Deus 

Isabel concebeu e deu à luz ao precursor do Messias! 

 Maria foi se encontrar com Isabel, sua prima, nas montanhas de Judá. Lá, ao 

entrar na casa, a criança ainda no ventre da mãe se “estremeceu” de alegria. João 

Batista provavelmente era seis meses mais velho que Jesus.  

 Por causa de um decreto de recenseamento do Imperador Augusto, José tem 

que voltar à sua terra de origem, em Belém (Lc 2.1-6). Durante a viagem, eles não 

encontraram pousada em lugar algum. Dentro da cultura judaica, a hospitalidade era 

mais do que um traço social, era uma obrigação religiosa. Contudo, o filho de Deus 

“não encontrou” guarida entre os habitantes daquele lugar. O dono de uma hospedaria 

disponibilizou o espaço onde se recolhiam os animais para eles ficassem ali. É 
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provável que a estalagem estivesse lotada de viajantes.260 E foi numa manjedoura (ou 

coxo onde animais se alimentam) que o Filho de Deus repousou (Lc 2.7). 

 Quando Jesus nasceu os primeiros a receber a notícia foram alguns pastores 

de rebanho (Lc 2.8-20). Aos olhos dos religiosos fariseus os pastores eram 

cerimonialmente impuros. De fato, eles eram pessoas simples e sem muita cultura 

formal.261 Contudo, foi exatamente a estas pessoas que o Senhor anunciou a 

maravilhosa notícia. Deus, de fato, se agrada em se revelar aos humildes e 

pequeninos (Mt 11.25).  

 José e Maria vão ao templo para cumprir as obrigações prescritas na lei. Antes, 

porém, ao oitavo dia de vida, o menino-Deus foi circuncidado (Lc 2.21). Teólogos têm 

afirmado que este ato ao qual Jesus foi submetido aponta para a obediência ao pacto 

divino, bem como o identificou com o povo de Deus da Antiga Aliança, os judeus.262   

Depois da circuncisão Jesus foi levado ao templo a fim de que o rito da 

circuncisão fosse selado. Lá Maria ofereceu por sua purificação uma oferta que era 

prestada apenas por pessoas pobres, sem muitas condições financeiras (Lv 12.8; Lc 

2.24). Neste mesmo contexto, duas pessoas piedosas, Ana e Simeão, testificaram 

acerca da vida e missão do Senhor (Lc 2.25-38). 

Neste contexto aparecem uns “magos”263 que haviam sido guiados desde o 

“oriente” até a palestina a fim de conhecer o rei dos Judeus (Mt 2.2). Não se sabe o 

número exato deles. A tradição afirma que eram três homens – provavelmente 

baseados nas três ofertas entregues ao menino Jesus: Ouro, mirra e incenso.  Seja 

como for, o fato é que eles certamente eram homens abastados e sofisticados.264  

                                                 
260 John Drane, o homem que mudou o mundo, p. 10. 
261 John Stott, Para Entender a Bíblia, p. 101. 
262 Packer, J.I.; Tenney, M. C. & White Jr., W. O mundo do Novo Testamento, p. 104. 
263 Provavelmente sacerdotes ou astrólogos da Pérsia ou Babilônia. 
264 John Stott, Para Entender a Bíblia, p. 101. 
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Herodes Magno ao saber da busca dos magos pelo “menino-rei”, pediu-lhes 

que ao encontrarem a criança voltassem para lhe contar onde ela estaria. Herodes 

mentiu dizendo que também queria cultuar o menino. Os magos, porém, foram 

advertidos em sonho pelo Senhor a não voltar (Mt 2.9).  

O Eterno mandou que José e Maria fugissem de Belém para o Egito com o 

menino Jesus (Mt 2.13-15). Herodes, vendo-se enganado pelos magos, ordena a 

matança dos pequeninos em Belém e arredores. Crianças do sexo masculino de dois 

anos para baixo foram cruelmente assassinadas (Mt 2.16-18). Após a morte de 

Herodes, o Senhor ordenou a volta da família bendita à Terra Santa (Mt 2.19-23).  

O último episódio registrado por Lucas descreve o menino Jesus em Jerusalém 

discutindo com os doutores da lei acerca de questões teológicas. O mestre tinha 

apenas 12 anos de idade (Lc 2.41-52). Lucas quer nos mostrar que, de fato, o menino 

Jesus crescia em sabedoria, estatura e conhecimento diante de Deus e dos homens 

(Lc 2.52). 

Não se tem informações sobre como era o adolescente ou o jovem Jesus antes 

de seu ministério messiânico. O que se pode afirmar é que o Senhor, como as crianças 

judias em geral, aprendeu o ofício com seu pai, José.265 Jesus era carpinteiro. Este 

ofício nos tempos do Novo Testamento, diferentemente do que se imagina, não se 

restringia a trabalhar somente com madeira; trabalhava-se também com pedras. Isto 

significa que, na verdade, José e nosso Senhor eram um pequenos construtores 

locais.266  

Além da profissão sabe-se também que o Senhor cresceu em Nazaré (Mt 

21.11; Mc 1.9, 24; Lc 4.16). esta cidade fazia parte da região da Galileia, chamada 

pejorativamente de “Galileia dos Gentios” (Mt 4.15). Tal fato proporcionava aos judeus 

                                                 
265 John Stott, Para Entender a Bíblia, p. 102. 
266 John Drane, o homem que mudou o mundo, p. 15 
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que ali residiam um excessivo contato com estrangeiros. Essa é a razão porque muitos 

estudiosos acreditam que o Senhor Jesus seria capaz de falar pelo menos três 

línguas: hebraico (idioma das Escrituras que se liam nas sinagogas), aramaico (idioma 

do cotidiano dos judeus) e grego (a língua do comércio e dos estrangeiros).267 Por 

causa da presença dos soldados romanos o latim era, no mínimo, ouvido nas ruas da 

Palestina e, em especial, na cidade de Jerusalém.   

Seja como for, Jesus teve em Nazaré uma vida simples e comum. Ninguém 

desconfiava que ele era o Messias. De fato, os concidadãos de Jesus ficaram 

espantados ao verem os seus milagres e ouvirem os ensinos, pois conheciam seus 

laços familiares e conviveram com ele por muitos anos. No entanto, eles nunca 

notaram nada de diferente em Jesus (Mc 6.3; Lc 4.22; Jo 6.42). 

 

Excurso sobre o Natal 

 

O dia exato do nascimento do Senhor Jesus não é revelado pelas Escrituras. 

Então, por que a igreja e os cristãos comemoram o nascimento de Jesus no dia 25 de 

dezembro?   

 

Uma festa pagã, Natalis Invicti, era uma turbulenta ocorrência 

celebrada no dia 25 de dezembro, quando o sol entrava no solstício 

de inverno. Os adoradores do deus sol romano, cheios de entusiasmo 

arrastavam seus amigos cristãos para a festividade. Em 336 d. C., 

dirigentes da igreja estabeleceram a celebração da “Missa de Cristo” 

(“Vinda de Cristo”), de sorte que os cristãos pudessem participar das 

atividades festivas sem curvar-se ao paganismo.  

                                                 
267 John Drane, Jesus: sua vida, seu evangelho para o homem de hoje, p. 31. 
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Depois de dissolvido o Império Romano, os cristãos continuaram 

o costume de comemorar o natalício de Cristo em 25 de dezembro. 

Naqueles tempos, 25 de dezembro parecia mais apropriado do que 

qualquer outra data.268   

 

Se o nascimento de Jesus não se deu em 25 de dezembro, é possível saber 

em qual dia o Mestre nasceu? Não, não é. Dia e mês não são possíveis, mas o período 

sim. E há boas razões para se acreditar que o Senhor nasceu na primavera (março, 

abril ou maio).  

Lucas 2.8ss afirma que pastores estavam cuidando das ovelhas à noite. No 

inverno isso não seria possível. Os pastores não cuidavam das ovelhas neste tempo 

frio e chuvoso. Portanto, com muita probabilidade foi numa época seca e quente.269 

No contexto da Judeia, isto significa que o Senhor não nasceu no mês de dezembro.  

 Outra questão importante diz respeito ao ano. Somos inclinados a pensar que 

Jesus nasceu entre o ano 1 a. C e 1 d. C. No entanto, o Senhor não nasceu neste 

período. No século VI d. C. houve a tentativa de estabelecer os fatos e eventos da era 

cristã.270 Porém, erros ocorreram e deles estabeleceu-se uma defasagem de 3 a 6 

anos em nosso calendário em relação ao nascimento de nosso Senhor.  

 Os estudiosos não chegaram a um consenso definitivo. No entanto, há algumas 

informações que são usadas para se tentar definir o ano do nascimento do Senhor. 

Uma dessas informações diz respeito à morte de Herodes que se deu em 4 a. C. Isto 

significa que Jesus teria que ter nascido antes desta data. Outra informação se 

encontra no Evangelho de Lucas no qual é dito que Jesus teria cerca de 30 anos 

                                                 
268 Packer, J.I.; Tenney, M. C. & White Jr., W. O mundo do Novo Testamento, p. 106. 
269 John Drane, o homem que mudou o mundo, p. 11 
270 John Drane, Jesus: sua vida, seu evangelho para o homem de hoje, p. 28. 
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quando foi batizado e isto foi “no décimo ano do reinado de Tibério César (Lc 3.1).271 

Baseados nestas (e em outras informações) estudiosos propõem que Jesus nasceu 

entre 4 a 7 a. C. 

 

BATISMO E INÍCIO DE MINISTÉRIO 

 

Todos os evangelhos falam sobre o batismo de Jesus ministrado por João 

Batista (Mt 3.13-17; Mc 1.9-11; Lc 1.21-22; Jo 1.32-34). O início “oficial” do ministério 

do Senhor se deu por meio deste evento.272  

Logo de imediato, surge uma questão: o batismo de João não focava o 

arrependimento de pecados do indivíduo? Sim! Essa é a razão pela qual o próprio 

João (Mt 3.14) relutou em batizar o Senhor! Então, por que Jesus foi batizado?  

Inicialmente deve ser reafirmado que o Senhor foi batizado não porque fosse 

pecador ou porque necessitasse de arrependimento. Seu batismo era necessário para 

que, em tudo, Jesus se identificasse com os pecadores273 pelos quais morreria. Assim 

sendo o batismo de Jesus era apenas um rito no qual ele “assumia” a condição dos 

pecadores, ou seja, se identificava com eles. 

Há também quem propõe que o batismo de Jesus era um meio de capacitação 

e poder do Espírito Santo a fim dele realizar o ministério que o Pai lhe havia incumbido. 

Outros propõem que o batismo se constituía no primeiro passo rumo ao longo caminho 

da cruz,274 a completa realização da vontade do Pai. 

Depois do batismo o Senhor foi levado pelo Espírito ao deserto a fim de ser 

tentado por Satanás (Mt 4.1ss; Mc 1.12-13; Lc 4.1ss). Mateus destaca três tentações 

                                                 
271 John Drane, Jesus: sua vida, seu evangelho para o homem de hoje, p. 29. 
272 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 156. 
273 Packer, J.I.; Tenney, M. C. & White Jr., W. O mundo do Novo Testamento, p. 106. 
274 John Drane, Jesus: sua vida, seu evangelho para o homem de hoje, p. 36 
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específicas no deserto ao sul da Judeia. Lucas, porém, acrescenta que ele foi tentado 

de múltiplas formas (Lc 4.13). 

 A Bíblia ensina que o povo judeu também foi provado no deserto. E infelizmente 

falhou. Jesus, pelo contrário, foi tentado e venceu o Maligno. Em essência a proposta 

do Maligno era desviar Jesus dos propósitos de Deus Pai. O Diabo chegou a oferecer 

o mundo, com suas diversas sociedades e pessoas (onde de fato ele é “príncipe” e 

“dono” – Jo 12.31; 14.30; 16.11; 1 Jo 5.19). Jesus, no entanto, estava decidido a levar 

adiante o plano de Deus – que envolvia sofrimento e cruz. 

 Parece que Jesus iniciou seu ministério no Sul, na região da Judeia. Somente 

o evangelista João fala deste período da vida de Jesus.275  Os demais silenciam. Logo 

após ser batizado, o Senhor começou a arregimentar seus primeiros discípulos (Jo 

1.38-51). João, André, Pedro, Filipe e por fim, Natanael (também conhecido como 

Bartolomeu). Outros seriam agregados logo depois. Eles formariam um grupo de doze 

discípulos especiais de Jesus os quais receberiam o nome de apóstolos – 

mensageiros enviados a pregar a mensagem do Senhor.276 

 A palavra discípulo significa aluno ou aprendiz. Na época do Novo Testamento 

os rabinos (ou mestres da fé judaica) também tinham seus alunos ou aprendizes. 

Porém, os alunos dos rabinos eram escolhidos dentre os melhores estudantes nas 

sinagogas.  

Após serem escolhidos, os discípulos tinham que se dedicar integralmente ao 

mestre. Pessoas como as que Jesus chamou não se enquadravam no perfil dos 

alunos escolhidos pelos demais rabinos daqueles dias. Jesus realmente chamou os 

que tinham pouca ou nenhuma qualificação “acadêmica” para aprender com ele.277 O 

                                                 
275 Packer, J.I.; Tenney, M. C. & White Jr., W. O mundo do Novo Testamento, p. 107. 
276 KASCHEL, Werner. Dicionário da Bíblia de Almeida, “Apóstolo”, p. 25 
277 J. J. Von Allmen. Vocabulário Bíblico, “Discípulo”, pp. 283-289. 
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Mestre “convocou pessoas comuns para o ajudarem em sua tarefa de falar de Deus 

ao povo”.278  

 Depois Jesus ruma a Caná, na Galileia, onde ele transformou água em vinho 

(Jo 2.1ss). Após um breve tempo em Cafarnaum, o mestre e seus discípulos voltam a 

Jerusalém para celebrar a páscoa. Foi nesta ocasião que Jesus declarou pela primeira 

vez sua morte e ressurreição (Jo 2.19). Também foi neste tempo que ocorreu o famoso 

encontro de Nicodemos, um líder judeu importante, e o Mestre. Nicodemos precisava 

nascer de novo (Jo 3).       

 

Resumo:279 

 

 Batismo 

 Tentação 

 Pregação e ensino 

 Operação de milagres e exorcismos 

 

PERÍODO DE POPULARIDADE 

 

 Jesus não ficou muito tempo na Judeia. Depois dos eventos acima narrados, 

ele se dirigiu para a Galileia. Ali se deu o período áureo de sua pregação, ensino e 

curas. É neste tempo que o Senhor alcança altíssima popularidade. Porém, a primeira 

história deste estágio não foi nem um pouco feliz. 

Lucas registra que o Senhor, em uma sinagoga em Nazaré, leu e pregou em 

um texto do rolo do profeta Isaías (Lc 4. 18-19). O evangelista nos informa que Jesus 

“ousou afirmar que ele mesmo era o cumprimento desta Escritura.”280     

                                                 
278 John Drane, o homem que mudou o mundo, p. 17. 
279 Extraído e adaptado de Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 156. 
280 John Stott, Para Entender a Bíblia, p. 105. 
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Palestina nos dias de Jesus281 
 

 
 

 

                                                 
281 Mapa das “Sociedades Bíblicas Unidas”, 1995. 



93 
 

Os habitantes de Nazaré o rejeitaram. O mestre então afirmou que à 

semelhança de Elias e Eliseu, os gentios, não Israel, o ouviria. Os membros daquela 

Sinagoga não somente expulsaram o Senhor Jesus como também intentaram mata-

lo (Lc 4.29). A partir daí Jesus se mudou para Cafarnaum. 

De modo geral se pode considerar este período como o segundo ano de 

ministério de Jesus. Durante o tempo restante o Senhor realizou incontáveis jornadas 

pela Galileia (Mt 4.23-25; 9.35-38). Nessas peregrinações pela região Norte Jesus 

ministrou com grande autoridade.282 

Segundo o evangelista Mateus o método de Jesus consistia em pregar, ensinar 

e realizar curas. Em sua pregação Jesus exortava as pessoas a se arrependerem, 

porque o reino de Deus estava próximo (Mc 1.14-15; Mt 4.17). Depois, o Mestre 

passava a ensiná-los sobre a ética, a lei e os valores deste reino (Mt 5 -7). O ensino 

do Senhor causava profunda admiração em seus ouvintes, pois ele ensinava com 

autoridade inigualável (Mt 7.28-29). Por fim, o mestre curava ou realizava um milagres 

entre o povo.  

As curas e os milagres não eram um fim em si mesmos. Obviamente que os 

beneficiários desses atos do Senhor se alegravam em se ver livres do tormento que 

os oprimiam.  

Contudo, os feitos extraordinários de Jesus confirmavam a vinda do reino de 

Deus e a messianidade dele (Lc 7.22). Além disso, os milagres do Senhor apontavam 

para a derrota das forças do mal (Lc 11.20 – conf. 1 Jo 3.8), além de confirmarem o 

poder e o amor do Senhor.283 

Este período é também considerado como o ano mais popular do ministério de 

Jesus porque nele as multidões o procuram incessantemente. Sem dúvida, os feitos 

                                                 
282 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 157. 
283 KASCHEL, Werner. Dicionário da Bíblia de Almeida, “Milagre”, p. 111. 



94 
 

sobrenaturais do Senhor atraiam um fluxo crescente de pessoas para ele. 

Especialmente depois da multiplicação dos pães milhares de pessoas estavam 

decididas a não perder Jesus de vistas (Mt 14.21ss; Jo 6.1ss). 

O Senhor não estava à procura de popularidade, glórias ou reconhecimentos 

humanos (Jo 5.41). Ele sabia que não poderia confiar no homem (Jo 2.24). Conhecia 

bem as contradições e incoerências das pessoas. E, de fato, ele viu que a multidão 

que o aclamava rei (Mt 21.9; Jo 6.15), poderia também vociferar: crucifica-o (Mt 27.21-

23). Por isso, de antemão Jesus chamou este aglomerado de pessoas de perversas 

(Lc 11.29).  

 

Resumo:284 

 Grandes multidões 

 Escolha dos doze 

 Mais pregação e ensino 

 Mais operação de milagres e exorcismos 

 

O PERÍODO DA ADVERSIDADE 

 

Este é o último ano de atividade ministerial do Senhor.  Daqui em diante o 

mestre caminhará a passos largos e decididos para o cumprimento da vontade do Pai: 

a sua morte na cruz! 

Parte significativa dos indivíduos que compunham a multidão estava mais 

interessada nos milagres do Senhor do que em sua própria pessoa. Jesus então 

endureceu o seu discurso. As pessoas daqueles dias esperavam um messias 

                                                 
284 Extraído e adaptado de Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 156. 
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libertador político-social, um novo Davi guerreiro, conquistador, invencível no 

confronto com os adversários estrangeiros. O Mestre, pelo contrário, se apresentava 

como um libertador espiritual, o Servo de Deus que quebraria as correntes do pecado 

(Mt 1.21; Lc 1.77). De acordo com a Bíblia o pior tipo de escravidão que se possa 

experimentar é a espiritual (Jo 8.34). 

Neste tempo Jesus empreendeu viagens mais distantes, indo além dos limites 

da Galileia. Ele esteve em Tiro e Sidon (Mc 7.24), e em Decápolis, a sudeste do mar285 

da Galileia (Mc 7.31). 

Jesus não parava. Era um verdadeiro andarilho da Terra Santa. O Senhor tinha 

por prática não permanecer muito tempo em um só lugar. Ele precisava pregar o 

Evangelho do Reino ao maior número possível de pessoas e regiões.  

O Senhor se dirigiu para a região de Cesareia de Filipe, ao pé do Monte Hermon 

(Mc 8.37). Logo em seguida, há um momento decisivo na história contada pelos 

evangelistas. O Senhor perguntou aos seus apóstolos o que as pessoas fora do 

círculo dos discípulos pensavam sobre ele. No geral as multidões o viam como um 

dos grandes profetas do passado; não mais do que isso. Jesus continuou a sua 

“inquirição” e, desta vez, perguntou aos próprios apóstolos querendo saber a visão 

deles sobre si. Pedro tomou a palavra e fez uma declaração de suma importância nos 

Evangelhos. Para os discípulos Jesus era o Cristo, ou seja, o Messias. Ele era o Filho 

do Deus vivo (Mc 8.29; Mt 16.16).  

O Mestre então os exorta a não divulgarem a ninguém essa percepção (Mc 

8.30; Mt 16.20). Mas, por quê Jesus proibiu seus discípulos de revelarem ser ele o 

Messias? A resposta está na visão que as pessoas tinham do Messias. Eles esperam 

um Cristo militar, de poder bélico irresistível. Esperavam um homem que pudesse lhes 

                                                 
285 O chamado mar da Galileia é, na verdade, um lago. Para o judeu dos tempos bíblicos qualquer porção maior 
de água recebia o nome de “mar”.  
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trazer de volta as antigas glórias do reino dravídico; eles não queriam um messias 

Servo Sofredor (Mc 8.31-32). Definitivamente um messias que perdoaria pecados e 

transformaria o coração dos homens não constava na teologia dos judeus daqueles 

dias.   

O Messias sofredor foi algo que nem mesmo os discípulos de Jesus puderam 

aceitar inicialmente (Mt 16.22; Mc 8.32). Todavia, o sofrimento e a morte do Cristo 

eram justamente a parte central e insubstituível do plano eterno do Pai. Segundo o 

Evangelho não há redenção nem glória sem a cruz e sem o sofrimento. 

Logo em seguida Jesus levou três de seus mais íntimos seguidores e, diante 

deles se transfigurou num monte (Lc 9.28-36). Além de Pedro, Tiago e João 

apareceram nesta cena dois ilustres personagens do Antigo Testamento: Moisés e 

Elias (Lc 9.30). Ambos representavam a Lei e os Profetas.      

Jesus então voltou para a Galileia e ali se manteve distante das multidões. 

Novamente ele diz aos seus discípulos que sofreria e depois, ressuscitaria dentre os 

mortos (Mc 9.30-31). 

A partir daí Jesus caminha decididamente para o Sul (Mc 10.1). Em seu 

semblante estava manifesto a sua “intrépida resolução de ir à Jerusalém” (Lc 9.51). 

Nestes dias, o Senhor voltou a falar sobre sua morte e ressurreição (Mc 10.32-34, 45). 

Lucas fornece algumas informações que os demais evangelistas não dispõem (Lc 

9.51-18.14). As Escrituras precisavam ser cumpridas (Lc 18.31). 

A aproximação de Jesus se deu por Jericó. Ali Jesus deu vistas a um cego e 

salvou um publicano (Lc 18.35 – 19.10). Uma primeira impressão dada pelos 

evangelhos sinóticos mostram Jesus indo direto a Jerusalém. João, no entanto, nos 

informa que Jesus passou seis meses na Judeia, participando da festa dos 

Tabernáculos e da Festa da Dedicação em dezembro (Jo 7.2, 10, 14; 10.22-23).  
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Neste contexto Jesus começou a fazer sinais e, por causa deles, alegações 

cada vez mais ousadas sobre si mesmo. Ele era a luz do mundo, a ressurreição e a 

vida (Jo 7.37-39; 8.12; 9.5; 10.11; 11.25-26).286 Isto, obviamente, perturbou e 

enfureceu os líderes judeus que quiseram não somente prendê-lo, mas matá-lo (Jo 

5.18; 7.30, 32; 8.59; 10.39; 11.53, 57). 

A oposição a Jesus se tornou muito forte. Mas Jesus também se opôs 

tenazmente aos líderes religiosos. O Senhor constantemente denunciava a hipocrisia 

deles (Lc 11.37—52; Mt 23.). Foi contundente ao rejeitar a tradição dos anciãos que 

na maioria das vezes era colocada acima da Palavra de Deus por eles (Mc 7.1-13). 

Disse-lhes também que eram ignorantes quanto à palavra e ao poder de Deus (Mc 

12.18-27). 

    Já em sua última ida à Jerusalém, perto do monte das Oliveiras, não se 

conteve em suas emoções. Inicialmente lamentou a dureza de coração de seu povo 

(Lc 19.41-42). Depois, cumprindo Zacarias 9.9, lembrou que a sua entrada na Cidade 

Santa era motivo de alegria e exultação (Mt 21.5). Multidões começaram a aclamá-lo 

com hosanas. Sua entrada foi, realmente, triunfal.  

As autoridades, contudo, não o reconheceram como o messias de Deus. Seu 

próprio povo o rejeitou (Jo 1.11-12). Assim, Jesus se opôs “abertamente a eles 

purificando o templo pela segunda vez (Mc 11.15-19), e durante os três dias que se 

seguiram, de segunda a quarta-feira, a hostilidade das autoridades contra ele se 

tornou cada vez mais intensa.”287  Neste contexto os principais partidos religiosos 

(saduceus e fariseus) tentaram de todas as formas complicar a vida de Jesus com 

armadilhas teológicas e políticas (devemos ou não pagar imposto a Roma?). 

                                                 
286 John Stott, Para Entender a Bíblia, p. 111. 
287 John Stott, Para Entender a Bíblia, p. 113. 
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Por fim, Jesus profere seu sermão escatológico predizendo não somente a 

destruição de Jerusalém, mas também a sua vinda dos céus em poder e glória, 

acompanhado de seus santos anjos (Mt 24; Mc 13; Lc 21).  

 

Paixão, ressurreição e ascensão  

 

Numa quinta-feira Jesus celebrou com seus discípulos a sua última pascoa. 

Porém, esta celebração seria diferente de todas as outras. Primeiro porque a sua 

“hora” havia chegado. Segundo, porque ao celebrar ele confere significação teológica 

a dois elementos: o pão e o vinho. Eles representavam sua morte em favor dos 

discípulos.288 Deste momento em diante todas as vezes que seus discípulos se 

reunissem, deveriam comer e beber em sua memória, ou seja, lembrando-se que 

Jesus em seu corpo sofreu e morreu. O Sangue do cordeiro de Deus foi derramado 

para remissão (pagamento) dos pecados. 

 A ceia, que de fato era uma refeição pascal, foi celebrada numa casa cuja 

família certamente dispunha de mais condições financeiras. Foi num cenáculo, ou 

seja, uma sala espaçosa, que Jesus ceou com seus apóstolos. Este espaço 

geralmente ficava na parte de cima das casas de pessoas com boas condições 

financeiras.  

 Havia todo um ritual litúrgico observado pelos judeus. Primeiro se proferia uma 

benção. Logo após passavam-se taças de vinho entre os convivas. O anfitrião fazia a 

recitação da história bíblica do Êxodo. Comia-se o cordeiro assado com pães asmos 

(sem fermentos) e ervas amargas. Por fim, cantava-se um salmo em louvor a Deus.289 

                                                 
288 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “Os Evangelhos e Atos”, p. 544. 
289 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 158. 
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Antes da ceia propriamente dita Jesus realizou um trabalho executado apenas 

por escravos. O Senhor lavou os pés dos seus discípulos (Jo 13.1-11). Durante a ceia, 

o Senhor revelou que um dentre eles o trairia (Mt 26.21). Em seguida, vira-se para 

Judas e o ordena a fazer o que ele deveria fazer. Satanás havia possuído o corpo e a 

mente do traidor (Lc 22.3; Jo 13.27). Os discípulos não desconfiaram de nada. Pelo 

contrário. Imaginaram que como Judas era o tesoureiro do grupo, ele estaria indo dar 

algum donativo aos pobres (Jo 13.28-30).     

 Depois de cearem eles desceram daquele aposento que ficava em andar 

superior, passaram pelas ruas de Jerusalém, atravessaram o vale do Cedrom e 

dirigiram-se ao monte das Oliveiras. No Jardim do Getsêmani Jesus orou 

intensamente. Pediu ao Pai que, se fosse possível, passasse dele aquele “cálice” – 

que no Antigo Testamento simbolizava a ira de Deus sobre o pecado.290 Mas 

ressalvou: “contudo, seja feita a tua vontade” (Mt 26.42). Depois de expressar suas 

angústias (Mt 26.37; Lc 12.50; Jo 12.27; 13.21), o Senhor se levantou decidido a se 

entregar plenamente à vontade do Pai. E isto significava ir ao encontro de seus 

inimigos.291 

 Apareceram neste espaço de tempo os soldados do templo de Jerusalém para 

prendê-lo. Eles estavam armados e com tochas. Ali Judas se aproximou do mestre e 

lhe traiu com um beijo. Há um início de tumulto com Pedro decepando a orelha de um 

soldado (Jo 18.10), ao qual Jesus curou milagrosamente (Lc 22.50-51). Os discípulos 

se dispersam, cumprindo assim a Palavra de Deus (Mc 14.27). 

 O Senhor a partir daí é submetido desde a noite de quinta até a manhã de sexta 

a uma extenuante série de seis julgamentos independentes.292 Houve vários tipos de 

                                                 
290 John Stott, Para Entender a Bíblia, p. 114. 
291 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “Os Evangelhos e Atos”, p. 544. 
292 John Stott, Para Entender a Bíblia, p. 114. 
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arbitrariedades.293 Falsas testemunhas foram convocadas. Porém, o testemunho 

delas não era coerente. Quando, porém, o sumo sacerdote desafiou o mestre a 

confirmar se ele realmente era o Cristo (Mt 26.63), o Filho de Deus, Jesus não 

silenciou e declarou que era (Mc 14.62). Por essa “blasfêmia” o Senhor foi condenado 

à morte (Mc 14.63-64; Mt 26.65).  

A seguir o mestre é enviado a Pilatos que, como governador romano da 

província da Judeia, tinha o poder de perpetrar a pena capital. Este homem percebeu 

que Jesus não era um malfeitor. De fato, não viu razão para submeter o Senhor à 

morte de cruz, pois, político experiente que era, percebeu que a liderança judaica tinha 

inveja do Senhor (Mt 27.18; Mc 15.10).  

Pilatos insistiu com os líderes judeus que apresentassem uma acusação. Eles 

apresentaram três. Segundo as autoridades judaicas: 1) Jesus estava pervertendo a 

nação. Obviamente que insinuavam que o Senhor estava sublevando a nação contra 

o imperador. 2) Jesus proibira o pagamento de impostos. Os evangelhos mostram 

que, na verdade, Jesus deu resposta a esta questão afirmando que César e Deus 

devem receber o que lhes é de direito (Mc 12.13-17). 3) Por fim, acusaram Jesus de 

se autoproclamar “rei”, título este que apenas o Império Romano poderia outorgar.294  

Pilatos, de certa forma, quis livrar Jesus da morte, pois ao que parece estava 

convencido da inocência de Jesus.295 No entanto, foi tudo em vão! Os líderes judeus 

souberam colocar Pilatos numa situação cuja resposta que ele deveria dar era: 

“crucifiquem a Jesus!” Ele se acovardou.  

Os líderes judeus, parafraseando, disseram ao governador: “Jesus se diz o 

Cristo, ou seja, o príncipe e governante de Deus. Roma não reconhece ele como rei. 

                                                 
293 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “Os Evangelhos e Atos”, p. 544. 
294 John Drane, Jesus: sua vida, seu evangelho para o homem de hoje, p. 68. 
295 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “Os Evangelhos e Atos”, p. 544. 
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Portanto, Pilatos, se você o absolver, será cumplice com ele do crime de traição contra 

o Império Romano”. Pilatos lavou as mãos (Mt 27.24). Mas, ele não era inocente 

quanto a condenação de Jesus. Na verdade, era o principal responsável pela 

execução de Jesus, pois ele, como autoridade romana tinha o poder de livrar o Senhor 

da morte. Como governante anuiu à injustiça e as mentiras dos líderes judeus para 

agradá-los (Mc 15.15). 

O mestre, então, foi escarnecido e maltratado de diversas formas. Bateram em 

seu rosto, cuspiram nele. Colocaram-lhe uma coroa de espinhos que lhe feriu 

dolorosamente sua cabeça. Ele foi chicoteado. Por fim deram-lhe a parte transversal 

da cruz para carregar até o Gólgota. Ele não conseguiu. Estava brutalmente 

enfraquecido. Um certo homem foi obrigado a ajudar o Senhor (Lc 23.26).    

Jesus então é crucificado. Como era o costume nestes casos, afixou-se no alto 

da cruz um letreiro que indicava o crime do Senhor: “Jesus de Nazaré, o rei dos 

judeus.” Tanto para judeus como para os romanos este acusação era suficiente. Para 

estes, morria um inimigo do Império, um subversivo. Para aqueles a morte na cruz 

atestava que Jesus realmente não poderia ser o Messias.296   

Como resumo, da noite de quinta até a manhã de sexta-feira, o Senhor passou 

pela seguinte “maratona” de julgamentos e sofrimentos:297 

 
1. Audiência com Anás, sogro do sumo sacerdote Caifás (Jo 18.12-

14) 

2. Uma sessão noturna na casa de Caifás, com todo o Sinédrio (Mt 

26.57-68; Mc 14.53-65; Lc 22.54-65; Jo 18.24). 

3. Ratificação da sentença do Sinédrio de madrugada (Mt 27.1; Mc 

15.1; Lc 22.66-71). 

                                                 
296 John Drane, Jesus: sua vida, seu evangelho para o homem de hoje, p. 69. 
297 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “Os Evangelhos e Atos”, p. 590. 
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4. Jesus comparece diante de Pilatos (Mt 27. 2, 11; Mc 15.2-5; Lc 23.1-

5; Jo 18.28-38). 

5. Pilatos envia Jesus a Herodes, por ser Jesus um galileu (lc 23.6-

12). 

6. Jesus diante de Pilatos outra vez. É açoitado, condenado e entregue 

aos soldados (Mt 27.15-26; Mc 15.6-15; Lc 23.13-25; Jo 18.29 – 

19.26). 

 

 No Gólgota o Senhor é pendurado na cruz por meio de pregos que lhe 

atravessaram os pulsos e os pés. É na cruz que fomos informados das suas famosas 

“sete palavras da cruz.” E quais foram? Vejamos a seguir:298 

 

1. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que 

fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes (Lc 23.34). 

Em sofrimento o Mestre intercede pelos judeus e pelos soldados 

romanos que o torturavam. 

2. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás 

comigo no paraíso – Lc 23.43. O malfeitor que, em algum momento, 

reconheceu que Jesus era o salvador. Recebeu a maior de todas as 

bênçãos: a salvação! 

3. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: 

Mulher, eis aí teu filho. Depois, disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. 

Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. (Jo 19.26-27). 

Jesus, como primogênito que era, não se esqueceu de cuidar de sua 

mãe, mesmo em seus momentos de dor. 

                                                 
298 Adaptado de Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 159. 
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4. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para 

se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede! (Jo 19.28) 

5. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, 

lamá sabactâni? O que quer dizer: Deus meu, Deus meu, por que me 

desamparaste? (Mt 27.46; ver também Mc 15.34). essas são palavras 

oriundas do Sl 22.1. Jesus sofre a agonia da separação do Pai por tirar 

o pecado do mundo. 

6. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado! E, 

inclinando a cabeça, rendeu o espírito. (Jo 19.30). 

7. Então, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu 

espírito! E, dito isto, expirou. (Lc 23.46). 

 

 José de Arimateia, membro do Sinédrio e provavelmente simpatizante do 

Senhor, pediu a Pilatos o direito de ter o cadáver do Senhor (Mc 15.43; Jo 19.38) para 

poder colocá-lo em seu túmulo (Mt 27.57-61; Lc 23.53).  

E ali naquela sepultura o corpo morto do Senhor ficou 39 horas sem vida. 

Depois, ao raiar do terceiro dia (domingo) Jesus ressuscitou dentre os mortos pelo 

poder do Espírito Santo (Rm 8.11).  

Se Jesus não ficou nem ao menos as 48 horas que caracterizariam dois dias 

completos, como as Escrituras afirmam que ele ressuscitou no terceiro dia? Na 

mentalidade judaica, o tempo era contado inclusivamente. De fato, o Senhor não 

passou 72 horas no túmulo até sua ressurreição. Os três dias se referem ao fato de 

Jesus ter morrido na sexta, ficado todo o dia de sábado e as primeiras horas do 

domingo. 



104 
 

Depois de sua ressurreição o Senhor apareceu a uma série de personagens 

durante 40 dias.299 Inicialmente o mestre se revela às mulheres (Mt 28.1-10).  

Interessante observar que as mulheres não gozavam de credibilidade como 

testemunhas. A palavra delas não tinha nenhum valor, não sendo levado em conta.300 

Apareceu também a Pedro (Lc 24.34) e João, aos apóstolos (sem e com Tomé: Lc 

24.36-43; Jo 20.19-23), aos peregrinos de Emaús (Lc 24.13-35), a mais de quinhentas 

pessoas e por fim, ao apóstolo Paulo – depois da ascensão aos céus (1 Co 15.1ss). 

 Quando os quarenta dias desde a ressurreição findaram, o Senhor ascendeu 

aos céus (At 1.8). Jesus deu instruções aos seus discípulos e depois partiu para a 

presença objetiva de Deus Pai (Mt 28.18-20). Os discípulos precisavam ver. A razão 

fundamental era “demonstrar que sua partida era final.”301 Sim, ele prometeu que 

voltaria. Mas, antes, precisava ir para o lugar de onde viera. Além disso, ele havia dito 

que se não fosse embora o Espírito não viria. Uma nova era deveria ser inaugurada!  

 Assim encerra-se a vida e o ministério terrenos do Senhor Jesus Cristo. Uma 

nova fase na história humana está prestes a se iniciar. Ela será marcada pela 

presença e atuação da Terceira Pessoa da Trindade, ou seja, do bendito Espirito 

Santo do Senhor. 

 

Resumo:302 

 Confissão por parte de Pedro acerca da missão messiânica de Jesus 

 Predições sobre a Paixão e a Ressurreição 

 A Transfiguração 

 Ressurreição de Lázaro 

                                                 
299 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “Os Evangelhos e Atos”, p. 544. 
300 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 162. 
301 John Stott, Para Entender a Bíblia, p. 117. 
302 Extraído e adaptado de Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 156. 
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 Semana da Paixão: 1) entrada triunfal; 2) purificação do templo; 3) última ceia; 

4) prisão e julgamento; 5) crucificação 

 Ressurreição 

 Aparições pós-ressurreição  

 Ascensão 

 

Ensinamentos e teologias 

 

 A história de Jesus tem início, meio e fim. E os principais fatos e eventos foram 

registrados para que creiamos em Jesus e, crendo, tenhamos a vida eterna 

(outro termo usado para salvação!) Os evangelhos não foram escritos para 

matar a curiosidade das pessoas nem para tornar os indivíduos mais cultos ou 

mais religiosos.  

 Jesus se fez carne, ou seja, se fez ser humano como nós. O fato mais 

importante não é saber o dia ou o ano exato de seu nascimento, mas sim que 

ele se fez um de nós (Jo 1.14). A encarnação de Jesus implica em que ele 

assumiu nosso lugar e levou sobre si nossos pecados e iniquidades. Além 

disso, como Deus encarnado ele demonstrou na prática o que Adão e Eva não 

conseguiram: ser obediente. O Senhor como homem foi obediente até a morte 

– e morte de cruz! (Fp 2.8). 

 Jesus foi um homem semelhante aos seus contemporâneos. Até ele se 

manifestar como o Messias de Deus ninguém desconfiou. Certamente viram 

nele um judeu piedoso. Mas o Senhor era em tudo semelhante aos demais 

homens (com exceção de que não era pecador – Hb 4.15). Jesus tinha a cor 

de pele de um judeu daqueles dias. Seu cabelo, sua estatura, sua compleição 
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física, enfim, seu corpo era semelhante aos de muitos de seus conterrâneos. 

Além disso, certamente seu sotaque era Galileu (Mt 26.73).  

 Jesus não procurou popularidade, nem tampouco quis ser o centro das 

atenções humanas. O Senhor apenas desejou ser obediente ao Pai (Jo 4.34). 

Em tantas ocasiões ele se afastava das multidões – e até de seus discípulos – 

a fim de falar com o Pai. Ele gostava de se isolar, pois  em várias ocasiões 

subiu a um monte ou se dirigiu a um lugar ermo a fim de buscar a face de Deus-

Pai. 

 Os principais adversários de Jesus foram os religiosos. Em especial os fariseus 

foram os que mais se opuseram a pessoa e obra do Senhor. No entanto, Jesus 

criticou mais vezes este grupo do que os demais (Mt 22. 13-33). Os saduceus 

também viam Jesus como um grande perigo. Até mesmo os herodianos se 

juntaram com os fariseus e saduceus a fim de derrubar a reputação do Mestre 

diante dos homens (Mt 22. 15-40). Todos eles, porém, fracassaram. 

 Jesus pregou, ensinou e curou. Toda a atividade ministerial de Jesus visava a 

glória de Deus e o anúncio da chegada do reino. A nova era já estava presente. 

O reino de Deus estava sendo instalado entre os homens (Lc 11.20). A 

mensagem precisava ser aceita. E quem cria nela já começava a usufruir as 

bênçãos do reino. 

 Os milagres realizados por Jesus atestavam que ele era o Messias. Quando 

João Batista enviou seus discípulos para perguntar se Jesus era realmente 

Aquele que o povo de Deus esperava, o Senhor respondeu demostrando que 

pessoas eram curadas de toda sorte de doenças e libertadas das forças 

demoníacas (Lc 7.17-23). Portanto, os milagres atestavam a messianidade do 

Senhor. Além disso, eles também apontavam para realidades espirituais 
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maiores. As curas apontavam para o poder de Jesus de libertar o homem das 

mazelas do pecado.     

 Os ensinamentos éticos do Senhor são importantíssimos. Mas Jesus não pode 

ser visto como um mero mestre de moral e bons costumes. O objetivo primário 

dos ensinos do Mestre não é ensinar os homens a praticarem o bem e assim 

instituir o céu na terra. Nesta presente era isso é impossível! O ensino de Jesus 

é para adequar nossa vida à vontade do Senhor. Ele também deve ser visto 

como a manifestação do querer de Deus para os que já estão aliançados com 

ele. Aos demais, ainda que eles tenham a obrigação de obedecer, são pérolas 

lançadas aos porcos: eles não reconhecem ou valorizam os ensinos do Senhor!  

 Jesus também não pode ser visto como mero taumaturgo. A realização dos 

milagres, conquanto afetassem positivamente os indivíduos alvos dos mesmos, 

eram sinais de graças maiores. A cura da cegueira apontava para o fato de 

Jesus possuir o poder de extirpar as trevas espirituais. As ressurreições 

indicavam que Jesus é aquele que tem o poder de conceder vida espiritual. A 

cura da lepra indicava que Jesus tem o poder de limpar o homem da pior 

enfermidade: o pecado.  

 O ponto máximo da vida e ministério de Jesus é a sua última semana entre os 

homens. Na chamada “Semana Santa” os evangelhos dispensam muito mais 

atenção e informações do que em qualquer outra parte das obras. Isto indica 

que o foco dos evangelistas foi a morte do Senhor Jesus.  

 A ressurreição de Jesus é o coroamento de sua vida e ministério entre os 

homens. Jesus não tinha apenas poder de ressuscitar os outro; a própria morte 

não poderia detê-lo. E por causa da ressurreição de Jesus somos justificados 

diante de Deus Pai (Rm 4.25; 1 Co 15.17). Todos os que creem em Jesus um 
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dia também ressuscitarão para a vida eterna porque Jesus foi quem primeiro 

ressuscitou (1 Co 15.20).  

 Morte e ressurreição são duas faces de uma mesma moeda. Devemos adorar 

e bendizer a Deus pela morte substitutiva de Jesus. Porém, devemos 

igualmente exaltar o nosso Deus pela ressurreição de Cristo.  

 Jesus ascendeu aos céus. Hoje ele está à destra de Deus e é o nosso 

advogado (1 Jo 2.1), aquele que intercede por nós e nos ajuda em todas as 

coisas (Rm 8.34). E de um modo real e poderoso, ele prometeu estar com seu 

povo todos os dias até a consumação dos séculos (Mt 28.20). O fiel jamais está 

sozinho em sua jornada neste mundo. Aleluias. 

 Jesus foi para a presença do Pai. Mas um dia ele voltará. Está é a mensagem 

que precisamos guardar no coração com fé e divulgar com a nossa língua 

àqueles que ainda não ouviram as boas novas do Evangelho. E quando o 

Senhor voltar, uma nova era se iniciará. E este tempo (se é que podemos 

chamar de tempo) não terá fim. Viveremos em gozo eterno, ressuscitados, 

numa nova terra, para glória de Deus e deleite dos filhos do Senhor (Ap 21.1-

7). Por isso a Igreja diz: Maranata! Vem Senhor Jesus!    

 

3.2 O reino de Deus na Pregação e no Ensino de Jesus. 

 

Jesus desenvolveu várias atividades ministeriais. Em uma delas o Senhor 

formou líderes dentro de seu movimento. Durante três anos o Mestre se dedicou a 

preparar aqueles que dariam continuidade em sua obra. Mas ele fez muito mais do 

que formar apóstolos.    
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As atividades ministeriais mais conhecidas de Jesus foram o ensino, a 

pregação e a realização de milagres. Destes, os dois primeiros ocuparão nossa 

atenção nesta parte deste estudo.  

Mateus sumariza as atividades ministeriais de Jesus em dois momentos 

distintos de seu evangelho. E em ambos, ele fala que o Senhor pregava, ensinava e 

realizava curas sobrenaturais.  

 

 Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando 

o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre 

o povo. E a sua fama correu por toda a Síria; trouxeram-lhe, então, todos os 

doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos: endemoninhados, 

lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, 

Judéia e dalém do Jordão numerosas multidões o seguiam – Mt 4.23-25. 

 E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, 

pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e 

enfermidades – Mt 9.35. 

 

Conforme o Senhor caminhava pela Palestina – e às vezes, fora dela – ele ia 

pregando, ensinando e realizando curas, sinais e maravilhas entre o povo simples, 

pobre e marginalizados. Em todos os lugares essas três atividades estiveram 

presentes.  

A ordem que ele deu aos seus apóstolos foi praticada por ele mesmo antes de 

ser preso e morto. Jesus nunca mandou seus discípulos fazerem algo que ele mesmo 

não tivesse realizado de antemão. Mateus enfatizará mais a pregação e o discipulado 

(Mt 28.18-20). Marcos enfatizará que os ministérios de ensino e pregação seriam 
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confirmados pela manifestação de curas, milagres e atos sobrenaturais (Mc 16.15-

18). 

Jesus pregou. Geralmente o Senhor pregava tanto nas sinagogas quanto ao 

ar livre “nos morros e nas apinhadas praças de mercados.”303 No decorrer dos séculos 

os discípulos de Jesus copiaram sua estratégia de pregação. E é interessante 

observar que na história da Igreja a pregação ao ar livre vinha acompanhada pelo 

reavivamento espiritual.  

Nestes lugares ele anunciou ou proclamou a vinda do reino de Deus. Para 

entrar neste reino os homens deveriam, inicialmente, se arrepender dos seus pecados 

e rebeldias contra o Senhor. A pregação visava produzir no coração dos homens 

quebrantamento, arrependimento e consequentemente mudança de vida. 

De acordo com o relato de Mateus Jesus iniciou suas atividades pregando o 

arrependimento, pois o Reino dos Céus estava próximo (Mt 4.17). O Senhor deu 

continuidade à pregação do Batista, que era a mesma (Mt 3.1-2; Mc 1.4; Lc 3.3). A 

diferença estava no fato de Jesus batizar com o Espírito Santo e com fogo 

(sofrimento?) (Mt 3.11). Os evangelhos dizem também que ele simplesmente pregava 

a Palavra de Deus em vários lugares, às vezes não dando detalhes sobre o conteúdo 

dessa pregação (Mc 1.14, 39; Lc 4.44; 8.1). 

Além disso, Jesus comissionou alguns de seus seguidores a pregar. Tantos os 

apóstolos (Mt 10.6-7; Mc 3.14; Mc 6.12; Lc 9.2) quanto os chamados 70 discípulos (Lc 

10.1ss) anunciaram as Boas Novas. A igreja de Jesus posteriormente também seria 

incumbida de pregar o Evangelho em todas as nações (Mt 24.14; 26.13; Mc 13.10; 

14.9; 16.15, 20). 

                                                 
303 John Drane, Jesus: sua vida, seu evangelho para o homem de hoje, p. 141. 
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O Senhor ensinou. Ensinou aos seus discípulos e ao povo. Ele ministrou sobre 

o reino (Mt 13.1ss) – e o fez com autoridade singular. Os seus contemporâneos viram 

a diferença entre ele e os escribas (Mt 7.28-29).   

O Mestre ensinou com criatividade, usando imagens e cenas do cotidiano de 

seus ouvintes. A mensagem de Jesus era colorida e pitoresca. Ele fez uso de muitas 

figuras de linguagem. Ele foi um extraordinário contador de histórias. Os ouvintes 

facilmente guardavam em suas memórias as narrativas do Senhor.304 Elas realmente 

prendiam “a imaginação do povo.”305 

Por isso, o principal instrumento306 que o Senhor usou para ensinar foi a 

história. Ela não era uma simples ilustração, mas sim o ensino propriamente dito, 

transmitido por meio de personagens, enredo e eventos que não somente prendiam a 

atenção307 como também levavam o ouvinte a uma tomada de decisão.  

A maioria das histórias contadas por Jesus enquadra-se num gênero literário 

específico conhecido pelo nome de parábola (Mt 13.3, 10; Mc 3.23; 4.2). A parábola 

“era a principal ferramenta de ensino de Jesus, que tanto revelava quanto ocultava as 

verdades que ele desejava comunicar (Mc 4.10-12; Lc 8.9-10).”308 

Para os discípulos, as parábolas sempre eram explicadas. Aos demais, por 

vezes, o significado e as implicações estavam ocultos (Mt 13.12-13; Mc 4.11-12). Mas, 

por que Jesus agiu assim? O mistério do segredo da mensagem do Senhor aos ímpios 

reside no fato de que a revelação divina pertence aos pequeninos (Lc 10.21). Aqueles 

que não estão aliançados com Cristo são semelhantes aos porcos que, aos lhes 

                                                 
304 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p.163. 
305 John Drane, Jesus: sua vida, seu evangelho para o homem de hoje, p. 48. 
306 Packer, J.I.; Tenney, M. C. & White Jr., W. O mundo do Novo Testamento, p. 110. 
307 John Drane, Jesus: sua vida, seu evangelho para o homem de hoje, p. 48. 
308 Packer, J.I.; Tenney, M. C. & White Jr., W. O mundo do Novo Testamento, p. 110. 
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serem jogadas pérolas não as aproveitam. Pelo contrário. Pisam nelas e as destroem 

(Mt 7.6).   

Outra diferença fundamental no ensino do Senhor diz respeito aos seus 

ouvintes. Rabinos de renome e respeito não ensinavam nem tampouco permitiam 

mulheres em seus círculos. Jesus era acompanhado por mulheres que inclusive 

colaboravam com o sustento financeiro do grupo (Lc 8.1-3). 

Os rabinos definitivamente não se misturavam com pessoas que eles 

consideravam impuras ou de má reputação. Muito menos iam ao encontro de qualquer 

indivíduo para ministrar ensinamentos religiosos. Pelo contrário. As pessoas tinham 

que buscar esses rabinos (e mesmo assim deveriam ser aceitos por eles). Jesus foi 

ao encontro dos desprezados e dos párias de seus dias. E por isso mesmo era visto 

com suspeita pelos líderes religiosos (Lc 5. 29-32; 15.1-2).  

Jesus pregou e ensinou sobre assuntos variados. Ética, relacionamentos, vida 

futura, práticas religiosas (oração, jejum, esmolas), entre outros temas foram 

ministrados pelo Senhor. Mas, a base ou conteúdo central de seus ensinamentos foi 

a temática do Reino de Deus ou dos Céus309 – este último apresentado somente no 

Evangelho de Mateus. Os teólogos unanimemente concordam que não se tratam de 

dois assuntos ou temas distintos. De fato, ambos os termos são sinônimos.310 

É especialmente nos evangelhos sinóticos que o termo Reino de Deus ou dos 

Céus aparece. Mais de cem vezes ele pode ser encontrado nestes livros. O Antigo 

Testamento sequer o menciona. Fora dos evangelhos, raramente o termo é 

encontrado em o Novo Testamento.311 Isto comprova que na pregação e ensino de 

Jesus tal temática é central. 

                                                 
309 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “Os Evangelhos e Atos”, p. 543. 
310 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p.165. 
311 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “Jesus e o reino de Deus”, p. 563. 
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 O reino é pregado preferencialmente aos pobres (Lc 6.20). Os ricos e os 

poderosos têm dificuldades em entrar no reino e se acertar com ele (Mc 10.23-25; Lc 

18.24-25). Os pobres do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, entrarão no reino 

de Deus e participarão das bodas do Cordeiro de Deus (Lc 13.29). Além de pobres, 

os discípulos são chamados de pequeninos, ou seja, crianças (Lc 18.16-17). A 

linguagem é claramente simbólica, pois quer acentuar que pessoas “dependentes”, 

desprovidas de força ou poder, são os que estão entrando no reino. 

 Um fato importante a ser mencionado diz respeito ao conceito que os judeus 

nos dias de Jesus tinham acerca do Messias e do seu reino. É consenso entre os 

estudiosos bíblicos conservadores que “os profetas aguardavam uma era futura em 

que Deus agiria com poder e estabeleceria seu governo sobre Israel.”312 Mas como 

seria este Reino? Como os judeus o interpretam ou o entendiam? 

Anteriormente já foi dito aqui neste estudo que os contemporâneos do Senhor 

esperavam um Messias político-militar, alguém que restauraria a glória de Israel dos 

tempos do rei Davi. Igualmente, eles esperavam um reino político. No entanto, Jesus 

não veio instaurar um reino geográfico – pelo menos naquele momento. Por isso, o 

reino não vem com aparência visível (Lc 17.20-21). À priori, o reino é espiritual e 

intangível. O reino de Jesus não é deste mundo (Jo 18.36). Por isso, para entrar nele 

é necessário que o indivíduo nasça de novo, ou seja, se converta e se arrependa de 

seus pecados (Jo 3.1ss). Mas esta não é toda a verdade sobre o reino. 

 O tema Reino de Deus não é de fácil entendimento. Sem dúvida, a expressão 

pode significar a esfera do domínio de Deus e o ato de reinar.313 Aponta para o 

exercício de poder de Deus, não para um espaço geográfico.314 Mas essa explicação 

                                                 
312 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “Os Evangelhos e Atos”, p. 543. 
313 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p.166 
314 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “Jesus e o reino de Deus”, p. 563. 
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não ajuda muito a entender o conceito de reino em plenitude. Não há nada que escapa 

à soberania divina, mas certamente nem todos que estão sob à autoridade do Rei e 

deste reino pertencem a Deus.  

 Também não se pode confundir reino de Deus com a Igreja. Influenciados pelo 

grande Teólogo Agostinho de Hipona por séculos se acreditou que igreja e reino de 

Deus eram sinônimos. De fato, a igreja pertence ao reino. Ela é a “agência” mais 

importante e mais visível do reino. Porém, reino e igreja não podem ser vistos como 

réplicas um do outro.   

 Por um lado, o reino é apresentado como uma sociedade tangível. Por outro, 

como a regra interior de Deus na vida dos seguidores de Jesus.315 Desta forma, o 

reino parece ser tanto uma sociedade quanto com um conceito.  Contudo, este 

conceito não é conquistado ou implantado pelo homem. Apenas Jesus é o portador e 

realizador deste reino entre os homens.316 

E para piorar, os textos sobre o reino de Deus podem gerar dúvidas e até 

mesmo levar a equivocada compreensão de que há contradições neles. Mas não é 

nada disso! Na verdade, é preciso estudar os ensinos bíblicos para se chegar a um 

entendimento mais abrangente e menos defeituoso do mesmo.  

Parece que o tema do “reino de Deus” é mais bem compreendido quando se 

percebe que ele é apresentado de modo que uma afirmação específica sobre ele 

necessitará de um complemento (e às vezes, de seu oposto). O que isto significa? O 

reino deve ser visto como uma realidade que abarca definições que se colocam em 

extremos distintos. Através dos poucos exemplos abaixo se entenderá melhor essa 

proposição: 

 

                                                 
315 John Drane, Jesus: sua vida, seu evangelho para o homem de hoje, p. 105. 
316 J. J. Von Allmen. Vocabulário Bíblico, “Reino”, p. 487. 
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 O reino já está aqui (Mt 12.28; Lc 11.20). Mas ele ainda não chegou ou não se 

encontra em plenitude (Mc 9.1; Lc 10. 9, 11; 19.11; 21.31). Apenas na 

eternidade, quando o Senhor tiver julgado todos os seres e criado novos céus 

e nova Terra, o experimentaremos por completo na presença de Jesus (Mt 

26.29; Mc 14.25). O reino é uma realidade externa (Mc 12.34). Porém, ele está 

dentro dos discípulos (Lc 17.21). Ele pode se manifestar como um pequeno 

grão de mostarda (Mc 4.31-32). Mas de fato ele é incomensurável em suas 

dimensões, pois não há um único lugar no qual Deus não seja soberano. O 

reino não é comida nem bebida (Rm 14.17). Porém, comeremos e beberemos 

no reino vindouro (Mt 26.29; Mc 14.25). Assim, à piore o reino é espiritual. Mas 

na eternidade será físico e geográfico (Nova Terra). 

 
Outro fato importante sobre o Reino é a sua relação com os milagres. Estes 

comprovavam a vinda e presença do reino entre os homens. Através deles a chegada 

do reino é declarada e explicada.  O reino esperado já estava presente e a prova cabal 

era a manifestação dos feitos extraordinários do Senhor e não somente a sua 

pregação e ensino.317 O que o Senhor prometeu no Antigo Testamento se cumpria 

fielmente na vida e ministério de Jesus (Is 29.18s.; 35.5s; 61.1ss.).318 

 

Ensinamentos e teologias 

 

 Pertencer ao Reino de Deus implica em “deixar que Deus exerça a sua 

suprema soberania sobre nossas vidas”.319 Obviamente o Senhor é soberano 

e tem o poder de executar sua vontade, quer queiramos ou não, quer nos 

                                                 
317 John Drane, Jesus: sua vida, seu evangelho para o homem de hoje, p. 137. 
318 J. J. Von Allmen. Vocabulário Bíblico, “Reino”, p. 487. 
319 John Drane, Jesus: sua vida, seu evangelho para o homem de hoje, p 107. 
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levantemos contra ou nos alinhemos a ela. Mas, uma vez que estamos 

pactuados com o Senhor, a submissão deve ser voluntária e amorosa. Os 

cidadãos do reino devem ser conhecidos pela fé, pelo amor e pela obediência 

decisiva à vontade de Deus. Caso isso não aconteça evidencia-se a falta de 

verdadeiro discipulado cristão (Mt 7.21). O discípulo deve ser submisso à voz 

e querer do Amado Senhor Jesus.  

 O reino dos homens não durará para sempre. Ele sempre encontrará o seu fim 

terreno. Impérios se levantarão e cairão – um após outro. O profeta Daniel já 

havia predito que apenas um reino não teria fim: o reino de Deus (Dn 6.26). E 

o reino de Deus veio para ser pregado aos povos em o nome de Jesus Cristo. 

Hoje, pessoas de todas as tribos, povos e raças podem, pela fé em Jesus, 

desfrutar das bênçãos deste reino divino.  

 A pregação é vital para a saúde espiritual do crente e da igreja de Jesus. Paulo 

afirmou que é pela pregação da palavra que passamos a crer (Rm 10.17). A 

conversão das pessoas vem por intermédio da pregação da pessoa e obra 

bendita de Jesus Cristo (Rm 10-13-15). Além disso, os apóstolos entenderam 

que o grande trabalho ministerial deles e dos demais líderes da igreja é dedicar-

se à palavra e à oração (At 6.1-4). 

 Uma igreja forte é uma igreja centrada na Palavra de Deus. Ela valoriza tanto 

a pregação quanto o ensino das Escrituras. Sem a leitura, explanação e 

aplicação das Escrituras, crentes e igrejas deixarão de ser fieis a Deus. A Igreja 

e os crentes não precisam de diversão nem tampouco de qualquer outra 

realidade para edificá-la senão as Escrituras Sagradas. O Santo Espírito, que 

é quem ensina os fiéis, usa a Bíblia para converter, santificar e transformar os 
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discípulos de Jesus. Ele nos faz lembrar das palavras e dos ensinamentos de 

Jesus.  

 

3.3 A morte, ressurreição, ascensão e consumação 

 

A parte central das narrativas dos evangelhos versa sobre a paixão do Senhor. 

Marcos, por exemplo, gasta mais tempo descrevendo os eventos finais da vida terrena 

do Senhor do que qualquer outro período ministerial do mestre. E “todos os 

Evangelhos dão consideravelmente maior cobertura aos eventos da última semana 

da vida de Cristo do que de qualquer outra coisa.”320 

 Por que Jesus morreu? Quem é o responsável por sua morte? A estas duas 

perguntas várias respostas são apresentadas pela própria Escrituras. Sem dúvida, 

uma delas se baseia nas reivindicações que Jesus fez de si mesmo.321 O Sinédrio, 

então, ao ouvir a confirmação da própria boca de Jesus de ser ele o Cristo, o condenou 

por blasfêmia (Mt 26.63-65). 

Todavia, há outras respostas. Segundo o livro de Apocalipse a morte do 

Senhor Jesus foi planejada desde a eternidade (Ap 13.8). Portanto, para a teologia 

do Novo Testamento, a morte de Jesus não foi um acidente trágico, nem tampouco a 

imposição de forças humanas para pôr fim ao ministério do Senhor. Antes, “a morte 

de Jesus só pode ser entendida plenamente como parte do plano de Deus.”322 

O próprio Jesus disse, repetidas vezes, que sua vinda a este mundo tinha como 

propósito realizar a vontade do Pai (Jo 4.34; Jo 5.30; 6.38). E qual era essa vontade? 

A morte vicária, substitutiva, em prol de pecadores (Mt 20.28; Mc 10.45; Jo 15.13). 

                                                 
320 Packer, J.I.; Tenney, M. C. & White Jr., W. O mundo do Novo Testamento, p. 102. 
321 John Drane, Jesus: sua vida, seu evangelho para o homem de hoje, p. 63. 
322 John Drane, Jesus: sua vida, seu evangelho para o homem de hoje, p. 63. 
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Jesus veio como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo (Jo 1.29, 36). E é 

pela fé que os crentes em Cristo obtêm não somente o perdão, mas também a vida 

eterna (Jo 3.15, 16, 36; 10.10).   

 Contudo, há de se concordar que da perspectiva humana não somente a 

Trindade Santa, mas dois outros personagens são os responsáveis secundários pela 

morte de Jesus. Primeiro, a liderança judaica. Foram os sacerdotes e os anciãos que 

acusaram e entregaram Jesus para ser morto. Em segundo lugar, as autoridades 

romanas, que tinham o poder de perpetrar a pena de morte, foi o executor de Jesus.   

A morte de Jesus foi dolorosa. De fato, “nenhuma outra pessoa sofreu tão 

intensamente quanto Jesus.”323 O desgaste físico, os escárnios, as zombarias e por 

fim, a crucificação eram terríveis para todos os que fossem submetidos a este tipo de 

condenação. Mas, a morte de Jesus é única.  

Primeiro, que foi o Justo, o homem sem pecado, que passou por todos os 

horrores do gólgota. Jesus não merecia aquele sofrimento. Portanto, Jesus não sofreu 

por causa dos seus erros ou pecados (o Senhor nunca os teve), mas por causa dos 

pecadores. Neste sentido, a morte de Jesus é vicária ou substitutiva. Ele morreu como 

um Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo (Jo 1.29, 35). 

Em segundo lugar, porque somente Jesus suportou toda a ira de Deus contra 

o pecado.324 Simplesmente não sabemos medir o que isso significou. Podemos 

afirmar, contudo, que foi muito mais doloroso e terrível do que qualquer coisa que já 

aconteceu neste mundo.  

 A morte de Jesus tem, sobretudo, significação teológica para os fiéis. Não se 

trata de venerar, morbidamente, a execução de um ser humano, mas de entender que 

tal acontecimento tem um imenso alcance espiritual.  

                                                 
323 Packer, J.I.; Tenney, M. C. & White Jr., W. O mundo do Novo Testamento, p. 120. 
324 Idem. 
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 Os escritores do Novo Testamento, refletindo sobre este evento, relataram as 

implicações e consequências da morte de Jesus sobre os que creem. Há pelo menos 

cinco grandes afirmações sobre a morte de Jesus na cruz:325 

 

 A morte de Jesus foi uma batalha contra os poderes do mal (Lc 11.21ss; Col 

2.8-15; Jo 12.31). Na morte de Cristo o Diabo, os demônios e a própria morte 

são derrotados.  

 A morte de Jesus foi um exemplo para os cristãos (Rm 5.8; 1 Jo 4.10; 1 Pe 

2.21). O Evangelho nos ensina que não há glória sem cruz, ressurreição sem 

morte, ganho sem perda. A vida cristã seguirá igualmente este itinerário.  

 A morte de Jesus foi um sacrifício (Jo 1.29; 1 Co 5.7; 1 Pe 1.19). 

 A morte de Jesus foi um resgate (Mc 10.45; 1 Pe 1.18; 1 Co 6.19-20) 

 A morte de Jesus foi vicária, ou seja, substitutiva (1 Pe 2.24; Mc 10.45;  

 

A ressurreição do Cristo morto é elemento fundamental na teologia do Novo 

Testamento. Realmente todos os autores são unânimes ao afirmar que Jesus ao 

terceiro dia ressurgiu para a vida.326 Mais ainda: há abundância de testemunhos. 

“Após a ressurreição, Jesus apareceu aos seus seguidores em dez ocasiões que 

estão registradas.”327  

Segundo o apóstolo Paulo sem a ressurreição não há fé autêntica, salvífica. 

Daí a sua importância capital para a espiritualidade cristã (1 Co 15.14, 17). A 

ressurreição de Jesus é a base da justificação dos que creem no Cristo de Deus (Rm 

                                                 
325 Extraído e adaptado de John Drane, Jesus: sua vida, seu evangelho para o homem de hoje, pp. 70-79. 
326 John Drane, Jesus: sua vida, seu evangelho para o homem de hoje, p. 87. 
327 Packer, J.I.; Tenney, M. C. & White Jr., W. O mundo do Novo Testamento, p. 117. 
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4.25). Sem a ressurreição do mestre ainda estaríamos em dívida diante do Senhor e 

sem esperança de vida eterna.  

As implicações teológicas acerca da ressurreição de Cristo são variadas. Mas 

algumas delas precisam ser enfatizadas.328  

 

 A ressurreição de Jesus testifica que todas as suas afirmações eram 

verdadeiras. Ou seja, Jesus não era um maluco ou embusteiro; ele de fato é 

tudo aquilo que disse ser. Ele é o Senhor e o Cristo (At 2.36; Rm 1.4). 

 A ressurreição, e não somente a cruz, são partes indispensáveis do plano de 

Deus na criação de uma nova sociedade: o Reino de Deus. Ambas as doutrinas 

se constituem nos dois lados de uma mesma moeda (1 Co 15.3-4). 

 A ressurreição de Jesus é a garantia ou penhor de que seus discípulos também 

ressuscitariam dentre os mortos, compartilhando, assim, a mesma vida do 

Senhor (1 Co 15.20). Jesus prometeu aos seus discípulos vida (Jo 3.15; 4.14; 

17.3). E esta vida jamais terá fim, pois um dia a própria morte seria morta (1 Co 

15.57).  

 

 A ascensão de Jesus de Jesus aos céus é mencionada em o Novo 

Testamento (Mc 16. 19; At 1.9; Ef 4.10). E semelhantemente ao ocorrido com a morte 

e a ressurreição do Senhor, ela também tem implicações teológicas.  

 Jesus voltou para o lugar de onde veio. E embora nunca tenha deixado de ser 

Deus e nunca ocupasse posição inferior, o Novo Testamento afirma que Jesus se 

encontra à destra de Deus, ou seja, em posição de autoridade absoluta, acima de 

                                                 
328 Extraído e adaptado de John Drane, Jesus: sua vida, seu evangelho para o homem de hoje, pp. 97-99. 
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anjos, potestades e poderes (At 2.33; 1 Pe 3.22). De fato, antes mesmo de acender 

aos céus ele afirmou que “toda autoridade me foi dada no céu e na terra” (Mt 28.18).  

 Por fim, a história não termina com a ascensão de Jesus; ela terminará com o 

seu retorno a este mundo. Este evento marcará a consumação desta era. Nosso 

Senhor falou sobre isso ao afirmar que estaria com seus seguidores “até a 

consumação do século” (Mt 28.20). 

Os judeus nos dias de Jesus criam em várias doutrinas que são chamadas de 

escatológicas. Eles aguardavam o término desta era marcada pelo pecado, desgraça 

e sofrimento e o início de um novo tempo. Na nova era o Reino de Deus será 

implantado plenamente. Hoje, neste tempo que vivemos, se experimenta os 

benefícios do reino que já está presente, mas ainda não em plenitude.  

Por isso, o crente pode dizer que já é salvo, mas ainda não experimenta a 

plenitude desta salvação. Os efeitos do pecado não deixam de ser sentidos pelo 

crente. Tal fato comprova que a salvação é um processo. O cristão infelizmente ainda 

peca contra o Senhor (1 Jo 1.8,10). 

O crente já tem a vida, mas ainda não a possui em plenitude. Ele adoecerá e 

morrerá como todos os homens neste mundo. Sem dúvida o fiel passou da morte para 

a vida (Jo 5.24), mas somente no sentido espiritual, pois no sentido físico, ele ainda 

não possui a imortalidade – graça reservada para a eternidade.  

O crente já experimenta a paz de Cristo (Jo 14.27). Mas ainda não a desfruta 

plenamente. Ele passa por tribulações (Jo 16.33), lutas e tentações nesta vida. Devido 

ao seu compromisso com Cristo ele sofrerá perseguições (2 Tm 3.12). e muitas 

lágrimas correrão de seus olhos aqui neste mundo. 

O crente já foi ressuscitado em Cristo Jesus (Col 2.12; 3.1). Antes ele estava 

morto em seus delitos e pecados (Ef 2.1, 5). No entanto, essa ressurreição é espiritual. 
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Ele ainda não foi ressuscitado corporalmente (Jo 11.23-24; 1 Co 15.52; 1 Ts 4.15), 

graça que está reservada para a assim chamada segunda vinda de Jesus a este 

mundo a fim de consumar sua obra.   

Mas este atual estado de coisas não durará para sempre. Jesus voltará a partir 

da destra de Deus, posição de autoridade e poder nas quais se encontra. E quando 

voltar implantará o reino de Deus em plenitude.  

 

Ensinamentos e teologias 

 

 Devemos pensar na morte e ressurreição de Jesus como duas faces de uma 

mesma moeda (1 Co 15.3-4). Ambas são doutrinas basilares para a ortodoxia 

e fé dos discípulos de Jesus. Ambas têm o mesmo peso e importância para 

nossa vida e espiritualidade. Não se pode escolher esta e preterir aquela 

doutrina. É preciso louvar a Deus Pai tanto pela morte quanto pela ressurreição 

de nosso Senhor Jesus Cristo.  

 A morte de Cristo deve ser entendida como um grande ato de amor e 

misericórdia de Deus (Jo 3.16). Ninguém daria seu filho para morrer por 

estranhos, muito menos por gente perversa, maligna. Deus, no entanto, 

mandou seu filho a fim de morrer por gente indigna como eu e você (Rm 5.6-

8). Foi por malfeitores que Jesus morreu, gente enferma espiritualmente. Por 

isso, devemos exaltar a Deus Pai e o Senhor Jesus que manifestaram 

misericórdia e inexplicável graça para nossa salvação.  

 A morte de Cristo é central na pregação do verdadeiro Evangelho. No entanto, 

não cultuamos a morte, mas sim Aquele que morreu por nós, Jesus. 

Centralizamos nossa fé na Cruz de Cristo porque foi por meio deste ato que 
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fomos resgatados, perdoados e salvos pelo sangue de Jesus (Col 1.20). A cruz 

então se torna símbolo do Evangelho (1 Co 1.17-18) e da fé que temos (Gl 

6.12).   

 A ressurreição de Jesus é a grande base e esperança de nossa própria 

ressurreição (Rm 8.11). Porque o Senhor ressurgiu, um dia também 

ressurgiremos dos mortos para vivermos eternamente em sua presença. Isto 

acorrerá por ocasião de sua volta. A ressurreição de Cristo é não somente a 

fonte de nossa salvação, mas igualmente o firme alicerce de nossa esperança: 

um dia nós nos levantaremos dentre os mortos.  

 A esperança cristã não está na reencarnação, mas sim na ressurreição dentre 

os mortos. O Homem vive e morre apenas uma vez (Hb 9.27). Segundo as 

Escrituras não há um processo de purificação da vida e de aceitação diante de 

Deus senão pela fé em Cristo Jesus. É pela vida e obra de Jesus, 

especialmente pelo sangue, que somos purificados e preparados para ir ao céu 

(1 Jo 1.9). 

 Jesus está neste momento à direita de Deus Pai. Segundo João, o Senhor 

encontra-se agora na função de advogado dos seus discípulos (1 Jo 2.1). Ele 

é quem intercede por nós – e somente ele! Jesus é quem nos perdoa as 

transgressões, nos dirige, nos protege e nos abençoa nesta vida terrena. 

Nenhum homem, ainda que tenha sido um grande servo de Deus, pode realizar 

esta obra em nosso favor.   

 Jesus foi para o Pai. Mas ele voltará. O dia e a hora são do total 

desconhecimento dos homens (Mt 24.36). No entanto, a certeza que devemos 

possuir é: ele virá a fim de consumar esta era de trevas e de perdição. Logo 

após iniciará um novo tempo para o seu povo. Nesta nova era o fiel usufruirá 
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de paz, alegria, saúde, prosperidade e vida incomparáveis. Viveremos a 

eternidade em gozo indescritível. Ora vem Senhor Jesus! 

 

Excurso: Os milagres 

 

Céticos, ateus e incrédulos em geral duvidam dos feitos extraordinários 

realizados por Jesus que são narrados pelos evangelistas. No entanto, os registros 

das obras sobrenaturais de Jesus fazem parte integral dos Evangelhos. Descartar os 

milagres de Jesus e ficar apenas com seus ensinos morais implicaria não somente 

numa mutilação literária dos Evangelhos bem como numa diminuição da pessoa e 

obra do Senhor. 

Os evangelhos contêm relatos os mais variados de ações sobrenaturais de 

Jesus. “Em cerca de 35 ocasiões diferentes Jesus realizou vários tipos de ações que 

parecem milagrosas para os observadores. Além disso, há várias passagens em que 

se afirmam, em termos gerais, que Jesus fez milagres.”329   

Jesus realmente realizou muitos milagres. No Entanto, há alguns que constam 

apenas em um Evangelho. Certos milagres foram registrados por dois e por três 

evangelhos.  

Abaixo a lista de milagres efetuados pelo Senhor que foram registrados apenas 

por um evangelista.330 

 

Os Milagres de Cristo 
Narrados em um só Evangelho Evangelho 
A cura de dois cegos Mt 9.29 
A cura de um mudo endemoninhado Mt 9.33 
O Estáter (moeda) na boca de um peixe  Mt 17.27 

                                                 
329 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “Os milagres do Novo Testamento”, p. 605. 
330 Extraído e adaptado por BOYER, O. S. Pequena Enciclopédia da Bíblia, “Milagre”, p.  437. 
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A cura de um surdo e gago Mc 7.35 
A cura de um cego em Betsaida Mc 8.25 
Cristo passa por entre os inimigos irados Lc 4.40 
A pesca maravilhosa Lc 5.6 
A ressurreição do filho da viúva de Naim Lc 7.35 
A cura de uma mulher encurvada Lc 13.13 
A cura de um hidrópico Lc 14.4 
A cura de dez leprosos Lc 17.14 
A cura da orelha de Malco Lc 22.51 
Água transformada em vinho Jo 2.9 
Sinais feitos durante a festa da páscoa Jo 2.23 
A cura do filho de um oficial do rei Jo 4.46 
A cura de um paralítico de Betesda Jo 5.9 
A cura de um cego de nascença Jo 9.7 
A ressurreição de Lázaro Jo 11.44 
A pesca maravilhosa (a segunda) Jo 21.6 

 

Seus atos sobrenaturais implicaram na cura de toda sorte de enfermidades, no 

controle surpreendente e soberano da natureza e sobre a própria morte. Pelo menos 

três pessoas foram ressuscitadas diretamente pelas mãos de Jesus: 1) A filha de Jairo 

(Mc 5.22-23, 35-42); 2) o filho da viúva de Naim (Lc 7.11-15); 3) Lázaro, irmão de 

Marta e Maria (Jo 11.1-44).331   

A vida de Jesus é apresentada como uma longa e belíssima sinfonia do 

sobrenatural. Desde o seu nascimento até a sua ressurreição dentre os mortos o leitor 

se depara com uma série de eventos nos quais não se encontram explicações 

naturais.  

Por exemplo. Os Evangelhos afirmam que Maria, sua mãe, ficou grávida dele 

sem que tivesse mantido relação sexual com nenhum homem (Mt 1.18). Além disso, 

ele andou sobre as águas (Mt 14.26), acalmou uma tempestade (Mc 4.39), exercia 

autoridade sobre espíritos demoníacos e, por fim, ressuscitou dentre os mortos.   

Em seu ministério o Senhor Jesus curou pessoas acometidas de diversas 

enfermidades (Mc 1.34; Lc 5.15; 6.18). Ele exerceu controle sobre a natureza (Mc 

                                                 
331 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “Milagres de Jesus”, p. 795. 
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4.41; 11.12-14, 16; Lc 8.25). Também ressuscitou indivíduos dentre os mortos (Mc 

5.40-42; Lc 7.11-15). Mateus registra que por ocasião da morte de Jesus alguns 

mortos ressuscitaram (Mt 27.50-52). Além disso, o Mestre tinha pleno domínio sobre 

as forças espirituais malignas (Mt 8.30-31; Mc 1.34, 39; Lc 4.39-41; 8.27-33; 13.32).  

Dois testemunhos externos ao Novo Testamento cooperam com a descrição 

de que Jesus realizava milagres. Josefo em sua obra Antiguidades (XVIII 3.3) e o 

Talmude babilônico (tratado Sanhedrin 43a) confirmam-lhe a fama de realizador de 

feitos extraordinários. Quanto a Josefo, este o chama respeitosamente de 

“taumaturgo”. O Talmude não nega o poder miraculoso de cura do Senhor, mas sim a 

fonte deste poder. Por isso a acusação de que Jesus “praticava feitiçaria”.332  

Hoje muitas pessoas rejeitam o sobrenatural e as narrativas de milagres por 

causa do racionalismo.333 Outras são movidas pelo falso cientificismo: a 

impossibilidade da existência de Deus. Para tais pessoas o universo é hermético. 

Ninguém entra ou intervém nele. Todas as coisas são explicadas pela premissa 

“causa-efeito”. Portanto, milagres e fatos sobrenaturais não existem – ou não podem 

existir! 

Voltando ao Novo Testamento os líderes judeus contemporâneos do Senhor 

não duvidavam do sobrenatural. O problema deles era quanto à origem do poder de 

Jesus. Eles acusaram o Senhor de praticar milagres por influência de Satanás (Mt 

9.34; Mc 3.22; Lc 11.15). Entretanto, quando perceberam que tal afirmação não 

encontrava apoio entre o povo – e era impossível de ser sustentada! – eles 

simplesmente decidiram dar cabo da vida do Senhor (Jo 11.47-48).  

Para os que creem tal atitude dos líderes judeus é irresponsável e até mesmo 

imperdoável. Mas há explicações para tal indisposição dos religiosos. Uma delas é 

                                                 
332 John Drane, Jesus: sua vida, seu evangelho para o homem de hoje, p. 132. 
333 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p.159. 
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que os líderes judeus tão somente “amaram mais a glória dos homens do que a glória 

de Deus.” (Jo 12.43). Outra, que a atitude era meramente um ato obstinado de 

incredulidade. E por não crerem em Jesus, tais pessoas se irritavam e se endureciam 

ainda mais para a obre de Deus.334 

Os milagres de Jesus não podem ser vistos como um fim em si mesmos. Por 

meio deles as pessoas deveriam glorificar a Deus e reconhecer que o Senhor estava 

agindo por meio do Filho. Eles são sinais visíveis da irrupção do reino de Deus entre 

os homens. Por meio deles Satanás estava subjugado, pois o mais valente chegou.335 

Eles, na verdade, querem ensinar muitas verdades sobre Deus336 e o seu reino. 

São “ilustrações dinâmicas” dos ensinos de Jesus. Eram também o cumprimento das 

promessas do Antigo Testamento a respeito do tempo de salvação (Lc 7.22; Is 29.18-

19; 35.5-6; 61.1).337 Eles são uma extensão em ações do ensino subministrado em 

parábolas.338   

O evangelista João prefere usar o vocábulo sinais ao se referir às curas e feitos 

extraordinários de Jesus. A diferença encontra-se apenas no uso de distintos termos 

para descrever os mesmos atos sobrenaturais do Senhor.  

No evangelho de João o sinal é tanto uma antecipação dos benefícios do 

mundo vindouro quanto uma proclamação teatralizada da ação de Deus no mundo. 

Ele é um holofote apontado para Jesus.339 

No término de sua obra João afirma a razão do registro da vida e obra de Jesus. 

Ele acentua que Jesus realizou “os sinais” a fim de despertar a fé e, 

consequentemente, a salvação naqueles cressem em Jesus (Jo 20.30-31).   

                                                 
334 J. J. Von Allmen. Vocabulário Bíblico, “Milagres”, p. 339. 
335 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “Os milagres do Novo Testamento”, p. 605. 
336 John Drane, Jesus: sua vida, seu evangelho para o homem de hoje, p. 135. 
337 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “Os milagres do Novo Testamento”, p. 605. 
338 John Drane, Jesus: sua vida, seu evangelho para o homem de hoje, p. 136-7. 
339 J. J. Von Allmen. Vocabulário Bíblico, “Milagres”, p. 338. 
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Quais são os sinais que Jesus realizou e que João fez questão de registrar? 

Vejamos.340 

 

a)  Água transformada em Vinho (Jo 2.1-11) - Jesus instaura uma nova ordem. 

b)  Duas curas (Jo 4.46-54 e 5.1-9) - nova vida e novo julgamento. 

c)  A cura do paralítico (Jo 5) - da impotência para a força em Cristo Jesus. O homem 

nada pode, mas Jesus é plenamente poderoso. 

d)  Alimentando os 5000 (Jo 6.1-15) - Jesus, o pão da vida que mata a fome espiritual 

do ser humano. 

e)  O caminhar por sobre as águas (Jo 6.16-21) – do temor ao senso de segurança. 

Jesus concede a graça da vitória. 

f)  Cura de um homem cego (Jo 9) - Jesus, a luz do mundo. As trevas do pecado não 

podem prevalecer diante da verdadeira Luz. 

g)  Ressurreição de Lázaro (Jo 11) - Jesus, a ressurreição e a vida. Com Cristo ainda 

que morramos, viveremos.  

 

Os milagres de Jesus não eram a marca de um líder exibicionista, mas sim a 

evidência de alguém que servia a Deus e aos homens humildemente.341 Por meio dos 

milagres o Filho glorificava o Pai e abençoava os homens. 

Do mesmo modo, o Senhor espera que seus discípulos ainda hoje façam o 

mesmo. É fato que o ministério de cura não se manifesta na mesma intensidade e 

abrangência de antes, particularmente no período apostólico. Naquele tempo os 

apóstolos receberam poder e autoridade para curarem enfermos (Mt 10.8; Lc 10.9). 

                                                 
340 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, pp. 328-329. 
341 John Drane, Jesus: sua vida, seu evangelho para o homem de hoje, p. 135. 
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Mas, é irrefutável que em o nome do Senhor Jesus a igreja tem sido usada para curar 

os males físicos das pessoas.  

Por um lado, há irmãos que creem decisivamente que alguns crentes 

receberam o “dom da cura.” Para eles, ainda hoje há crentes que possuem este 

carisma e, segundo a vontade de Deus, são usados para o reestabelecimento da 

saúde de indivíduos enfermos (1 Co 12. 9, 28, 30). 

Por outro lado, há os que creem que os chamados “dons extraordinários” não 

mais se manifestam para um indivíduo específico em nossos dias desde o fim da era 

apostólica. Eles acreditam que milagres, curas e prodígios acontecem a partir da 

oração da igreja. Os crentes oram e Deus opera, sem que haja a necessidade da 

presença de alguma pessoa com o “dom de cura” 

Na oração da Igreja se pode ver e usufruir a ação de Jesus para a cura dos 

indivíduos. Especialmente os presbíteros devem exercer a oração da fé em prol dos 

enfermos (Tg 5.14). Mas os crentes em geral podem orar uns pelos outros a fim de 

encontrar o milagre do Senhor (Tg 5.16). 

Há milhares e milhares de testemunhos no decorrer dos séculos de pessoas 

que foram curadas, pela fé, em o nome e pelo poder de Jesus. Outros milhões foram 

curadas da pior enfermidade: o pecado (Is 53.3-5). Ainda muitas outras pessoas têm 

sido curadas em suas emoções e pensamentos. Hoje elas gozam de nova vida porque 

nosso Senhor tem vida abundante a oferecer. 
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4. O contexto histórico da palestina nos dias de Jesus  

 

Para uma melhor compreensão da mensagem bíblica e da fé cristã que 

professamos se faz necessário conhecer o contexto do mundo daqueles dias.342  Para 

um melhor aproveitamento da mensagem bíblica, o leitor precisa saber quais eram as 

características humanas, estruturais, políticas, econômicas e sociais da Palestina do 

primeiro século de nossa era.  

Neste primeiro trabalho serão apresentadas algumas informações referentes à 

Palestina dos dias de Jesus. No próximo volume serão dadas mais informações 

contextuais concernentes ao Império Romano, pois foi nessas terras que a fé cristã 

encontrou o maior número de convertidos entre os gentios.  

 Nem tudo será mencionado, pois o objetivo é apresentar algumas informações 

– e isto de modo bem abreviado.  Entretanto, alguns dados serão apresentados a fim 

de que o crente e estudante do Novo Testamento possa absorver melhor a mensagem 

e ensinamentos bíblicos.  

 

4.1 As características geográficas e demográficas da Palestina 

 

A Palestina, a Terra de Canaã e a Terra Prometida são alguns dos nomes que 

designam uma mesma faixa de terra no Oriente Médio que hoje, século XXI, é 

ocupada não somente pelo estado de Israel, mas também pelos árabes, 

especificamente na faixa de Gaza e na Cisjordânia, e pelos jordanianos, a oeste do 

rio Jordão. 

                                                 
342 Albert A. Bell Jr. Explorando o Mundo do Novo Testamento, p. 44. 
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Ela está localizada num pedaço de terra que do ponto de vista comercial ficava, 

em seus tempos bíblicos, na rota obrigatória do tráfego entre o Oriente e Ocidente. 

Do ponto de vista político este pedaço de chão era passagem inevitável dos exércitos 

conquistadores das grandes potências ao seu redor.  

Esta é a mesma “terra onde se desenrolaram os acontecimentos essenciais da 

história de Israel”343 e, particularmente, a vida e ministério do Salvador Jesus Cristo e, 

posteriormente, o ministério dos apóstolos do Senhor. 

Ao longo da história do povo de Deus Israel ocupou diferentes extensões deste 

território. Na maior parte do tempo Israel possuiu uma área total de 26.390 km2. Este 

espaço constituía o extremo sudoeste do Fértil Crescente, compreendido entre o 

Líbano e à Síria ao norte e a fronteira do Egito ao sul, o mediterrâneo a oeste e o 

deserto da Arábia ao leste. Para fins comparativos, este pedaço de terra não era maior 

do que o menor dos Estados do Brasil, Sergipe. 

“A palestina estende-se das costas sulinas do monte Hermom, a mais alta 

montanha da área (2814 m.), à extremidade do deserto do sul (o Neguebe), limitada 

no oeste pelo mar mediterrâneo (ou Oriental) e no leste pela estepe árabe. Esse é o 

território ‘desde Dã até Berseba’ (Jz 20.1; 1 Sm 3.20)”344 que a Bíblia considera como 

a Terra da Promessa. 

A localização da Terra Santa sempre foi bastante significativa, pois ela está 

incrustada entre três continentes: a África, a Ásia e a Europa. Na história do 

cristianismo a propagação da fé evangélica se deu inicialmente na exata direção 

destes três continentes. Nos primeiros séculos a fé cristã não somente foi levada, mas 

se tornou central nessas três regiões. Deus tornou esses lugares polos de 

                                                 
343 Martin Metzger. História de Israel, p. 13. 
344 LASOR, W. S. et alli.  Introdução ao Antigo Testamento, p. 675. 
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disseminação do Cristianismo. E foi neles que os ensinamentos do Nazareno fincaram 

raízes profundas.    

 
 

 

Quanto à demografia, calcula-se que o Império Romano chegou a abrigar 

cerca de 120 milhões de pessoas. Roma, capital do Império, veio a ser a maior cidade 
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do ocidente (e uma das maiores do mundo antigo), tendo uma população de quase 1 

milhão de habitantes.345 

Qual seria o tamanho da população judaica nos dias de Jesus? Esta é uma 

pergunta difícil de ser respondida. Mas há algumas propostas. Estudiosos têm 

calculado que entre 700 mil346 a 3 milhões de Judeus residiam na Terra Santa 

naqueles dias. Entretanto, uma quantidade maior dos filhos de Abraão morava fora da 

Palestina, especialmente em grandes colônias na Síria e em Alexandria, no Egito.347 

Eles também se encontravam espalhados por todo o Império Romano. Prova disso é 

que Paulo em suas viagens missionárias se dirigia primeiramente às sinagogas que 

estavam presentes nas grandes cidades (At 13. 5, 14-15; 14.1; 17.1, 10; 18.1-4, 19; 

19.8).  

A Palestina era uma região poliglota. O latim era a língua oficial do Império 

Romano. E os seus servidores e militares que estavam nas terras bíblicas se 

comunicavam neste idioma. Além do latim, certamente muitos dos judeus que 

habitavam no Norte falavam o grego (a língua franca comercial de todo império). O 

aramaico era a língua nativa dos judeus. O povo se comunicava neste idioma. Os 

religiosos e os mais instruídos conheciam e falavam um pouco de hebraico. No 

mínimo eles liam as suas Escrituras Sagradas nesta língua.  

 Quanto à alimentação os judeus nos dias de Jesus costumavam partilhar duas 

refeições por dia. Uma ao meio-dia e outra ao cair da tarde ou à noite. A dieta dos 

judeus consistia principalmente em pão, frutas, verduras e legumes. A carne (assada 

ou cozida) era geralmente reservada para as festas, particularmente as religiosas. Uva 

passas, figos, mel e tâmaras eram usados como adoçantes. O peixe era comido com 

                                                 
345 Geoffrey Blainey. Uma breve história do mundo, p. 88. 
346 Émile Morin, Jesus e as Estruturas de seu tempo, p. 10. 
347 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p.52. 
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certa frequência.348 Por isso, este alimento tinha maior importância do que a carne 

para a população em geral.349 

 Os judeus tinham regras alimentares. O livro de Levítico as detalha. É sabido 

por todos que os judeus não comem carne de porco. Há para os descendentes de 

Abraão restrições quanto aos diversos alimentos, principalmente quanto a ingestão 

de carnes. Para eles há alimentos puros e impuros, próprios e impróprios para serem 

consumidos.  Até hoje eles observam estes preceitos e orientações religiosas. 

Em o Novo Testamento as regras alimentares foram abolidas. Os gentios não 

precisam observá-las. O Concílio de Jerusalém excluiu os crentes não-judeus de 

seguirem as regras e costumes judaicos para se tornarem verdadeiros cristãos (At 

15). O próprio Jesus considerou puros todos os alimentos ensinando que o que 

contamina o homem é o que sai dele, ou seja, da sua consciência ou do seu coração 

(Mc 7.19).  

Hoje o cristão está livre dessas regras. Qualquer um que queira se submeter a 

elas não entendeu a graça do Senhor e caminha para se tornar escravo de preceitos 

que nunca puderam salvar nem santificar o homem diante de Deus (Col 2.20-23). 

Quem perdoa e purifica o fiel de toda e qualquer iniquidade é o Senhor Jesus Cristo.  

 

4.2. A estrutura política 

 

O Novo Testamento está ancorado no processo político existente no primeiro 

século. E o principal ator do enredo contado pelos autores bíblicos é o poderoso 

                                                 
348 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p.58. 
349 Émile Morin, Jesus e as Estruturas de seu tempo, p. 26. 
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Império Romano.350 Este, por sua vez, era dirigido e governado pelos Césares, um 

título usado para o soberano do império. 

Tibério César  

Jesus nasceu quando Júlio César era o 

Imperador de Roma. No início do ministério 

terreno do Senhor o Imperador era Tibério. 

Dentro da estrutura de poder havia também 

governadores (ou prefeitos), tetrarcas, 

procônsules (ou governadores de províncias) (Lc 

3.1; At 13.7; 18.12).  

Além desses, havia nas terras dominadas 

a presença de tropas com seus comandantes, 

centuriões e soldados romanos. Eles eram os 

responsáveis pela segurança e ordem social da 

região. Já os publicanos eram os servidores do 

império encarregados pela coleta dos impostos e 

taxas públicas. Geralmente estes homens eram nativos da região. Essa é uma das 

razões pela qual os demais judeus consideravam estes homens traidores e 

apóstatas.351 

Os publicanos cobravam vários tipos de impostos, entre eles, o tributo sobre as 

terras ou o chamado imposto territorial.352 E era com estes impostos pagos pelos 

judeus que os soldados que ficavam na palestina eram mantidos.353  

                                                 
350 Albert A. Bell Jr. Explorando o Mundo do Novo Testamento, p. 61. 
351 BOYER, O. S. Pequena Enciclopédia da Bíblia, “Publicano”, pp.  543, 4. 
352 Gusso, A. R. Panorama Histórico de Israel, 196. 
353 Balancin, E. Martins. Guia de Leitura aos Mapas da Bíblia, p. 35. 
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Roma permitia que alguns de 

seus territórios conquistados fossem 

regidos por reis títeres, ou seja, 

subordinados ao Império. Conforme 

vimos no início deste trabalho, Herodes 

foi rei de toda a Palestina. Com sua 

morte, porém, o reino foi dividido entre 

seus três filhos.  Netos de Herodes 

também chegaram a reinar na região. 

Porém, depois dele, os filhos e netos 

foram regentes apenas de pequenos 

territórios e receberam o título de tetrarcas.  

Bem cedo a Judeia deixou de ser governada por um dos filhos de Herodes. 

Conforme visto anteriormente neste trabalho, a incompetência de Arquelau foi tão 

expressiva que em seu lugar Roma achou melhor colocar um magistrado da capital. 

Este território virou então uma procuradoria, sendo seu mais conhecido “governador” 

Pôncio Pilatos.    

Pilatos pertencia a classe média romana. Possuía experiência militar e 

administrativa. Em 26 de nossa era foi nomeado “prefeito” (termo usado antes de 41 

d.C.), tendo amplos poderes em questões militares e financeiras. Filo, um autor judeu, 

afirmou que esse homem era grosseiro, mau e cruel. segundo este mesmo autor, 

Pilatos hostilizou os judeus quase no mesmo instante em que assumiu o governo da 

Judeia. Cunhou moedas e as fez circular em Jerusalém com símbolos pagãos. Além 

disso permitiu que as tropas romanas entrassem em Jerusalém com estandartes de 

seu regimento – o que era uma afronta para os judeus. Eles protestaram e por fim 
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Pilatos os retirou.354 Jesus foi julgado por Pilatos, o governador (procurador ou 

prefeito) de Jerusalém. A morte de Jesus se deve às ordens deste homem. 

Os procuradores recebiam plenos poderes de Roma. O Império lhes concedia 

o direito de administrar determinadas regiões. Essa administração era civil, militar e 

judiciária. O procurador, por sua vez, tinha o dever de prestar total obediência e 

informações ao imperador.  

 Nos dias de Jesus a Palestina estava dividida numa procuradoria que 

englobava a Judeia e a Samaria, e em regiões periféricas que formavam as 

tetrarquias. Estas eram governadas por Herodes Antipas (Galileia e Pereia), Filipe 

(Itureia e Traconítide) e Lisânias (Abilene). Decápolis era território subordinado à 

Síria.355 

Como deve ser a relação dos fieis frente às autoridades civis? Inicialmente 

pode ser constatado que o Senhor não pregou a rebeldia ou a sublevação política 

contra Roma; antes, sancionou certa obediência em determinadas esferas (Mc 12.17). 

O apóstolo Paulo ensinou que se deve orar pelas autoridades constituídas a fim de o 

cristão ter “vida tranquila” (1 Tm 2.1-3). Também orientou os crentes a obedecê-las 

(Rm 13.1-2).  

A obediência às autoridades não pode ser cega ou subserviente, mas 

condicionada ao fato delas fazerem o bem ao povo de acordo com a vontade de Deus 

(Rm 13.3-5). Se as mesmas se colocam contra a vontade do Senhor devem ser 

resistidas e contestadas pelos crentes. Segundo o testemunho do Novo Testamento, 

nesses casos elas deverão ser desobedecidas (At 5.29). 

O Novo Testamente, especialmente os evangelhos, não deixaram de denunciar 

os erros e as arbitrariedades de governantes. Jesus chamou Herodes de raposa (Lc 

                                                 
354 Manual Bíblico Sociedade Bíblica     do Brasil, “Pilatos”, p. 593. 
355 Balancin, E. Martins. Guia de Leitura aos Mapas da Bíblia, p. 35. 
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13.31-32). João Batista censurou o relacionamento adulterino dele (Mc 6.17-18). O 

Mestre criticou indiretamente não apenas o Império Romano, mas a todos os 

governantes por quererem ser servidos e locupletados, não por desejarem servir ao 

povo (Mc 10.42-45). 

Pode-se dizer também que a pregação de Jesus acerca do Reino de Deus tinha 

um aspecto político. Tanto é assim que Jesus não somente deixou de usar o termo 

Messias como também, ao ser reconhecido como tal, mandou que seus discípulos 

não dissessem a ninguém que ele o era (Mt 16.20). O reino político de Jesus não era 

deste mundo (Jo 18.36). No entanto, Roma não veria desta forma. O Messias era uma 

verdadeira ameaça política aos olhos dos romanos. 

O Messias era o rei prometido desde o Antigo Testamento. Jesus era o filho de 

Davi (Mt 1.1). E o Filho de Davi era o Messias prometido. Por isso o questionamento 

de alguns acerca de Jesus ser ou não o filho de Davi (Mt 12.23). Como visto acima, 

os líderes judeus acusaram Jesus de ser um insurgente contra Roma. De fato, 

coagiram Pilatos a condená-lo por sublevação (Mt 27.11-12).  

 

4.3 A estrutura econômica 

 

 Como ocorria na maioria das nações antigas a base da economia residia na 

agropecuária. Neste aspecto, o grosso da sociedade judaica era campesina. Por isso, 

“na época de Jesus ainda se praticava a troca nas permutas locais.”356 No entanto, já 

havia dinheiro circulando na Palestina desde muito tempo antes dos dias do Novo 

Testamento.   

                                                 
356 Émile Morin, Jesus e as Estruturas de seu tempo, p. 31. 
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 As profissões eram herdadas dos pais. Elas eram agrupadas localmente. Disto 

resultava, ao que tudo indica, numa organização corporativa. Haviam ditados que 

pontuavam a importância do pai ensinar ao filho uma profissão. “Como se deve 

alimentar o filho, deve-se também ensinar-lhe uma profissão.” “Quem não ensina uma 

profissão manual ao seu filho é como se fizesse dele um bandido”.  Os trabalhos 

manuais eram, portanto, valorizados entre os judeus.357  

 Uma profissão em especial trabalhava com dinheiro. Os “cambistas” eram os 

profissionais que faziam o câmbio, ou seja, a troca das moedas de um país ou região 

para outro. O próprio templo se servia deles, pois apenas dinheiro “santo” era aceito. 

Neste sentido os cambistas desempenhavam um papel importante no cenário da 

Palestina.358  

 Diferentemente do que se pode imaginar hoje, as cidades bíblicas eram 

pequenas. Jerusalém era a maior e mais importante cidade dos dias de Jesus. Ela 

era o centro da vida política e religiosa dos judeus. Além de ser a antiga capital do 

povo de Deus, ela atraia peregrinos judeus dispersos pelo mundo a fim de adorar o 

Senhor. 359 Só nela, no templo santo, os judeus poderiam adorar o Senhor. 

Segundo estimativas a Cidade Santa possuía entre 25 a 30 mil habitantes. É 

verdade, porém, que nas festividades principais (Páscoa, Pentecostes e 

Tabernáculos) ela chegava a quintuplicar o seu número. Os peregrinos precisariam, 

portanto, de diversos serviços. Isso movimentava financeiramente a cidade e seus 

habitantes.  

 Sobre a cidade de Jerusalém, o Novo Testamento apresenta diferentes 

percepções. Jesus chorou por ela, ou seja, por seus habitantes (Lc 19.41ss). Nosso 

                                                 
357 Émile Morin, Jesus e as Estruturas de seu tempo, p. 29. 
358 Manual Bíblico Sociedade Bíblica     do Brasil, “Jesus e o dinheiro”, p. 567. 
359 Joachim Jeremias, Jerusalém no Tempo de Jesus, p. 106. 
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Senhor morreu nela. Era necessário que ele morresse nesta cidade. Paulo diz que há 

duas Jerusalém: a celestial e a terrena (Gl 4.21-26). O livro de Apocalipse apresenta 

a Jerusalém celestial como a morada dos crentes na eternidade (Ap 21. 2,10).  Nossa 

pátria está na eternidade e nossa verdadeira cidade é a Jerusalém Celestial (Hb 

12.14-16). 

Os impostos cobrados na Palestina foram a principal causa de 

empobrecimento da população em geral. Em teoria, os impostos deveriam ser usados 

para o bem público.360 Mas, o que de fato acontecia era uma espoliação do povo para 

o bem dos governantes e enriquecimento de certos indivíduos. Boa parte do dinheiro 

era usado para a manutenção do status quo dos reis.  

Já na época de Herodes Magno, este homem implantou um verdadeiro terror 

fiscal.361 Em parte isto se deveu às muitas obras realizadas por este soberano. Elas 

não eram de imediato para o bem da população, mas para agradar a Roma e para a 

exaltação do nome deste tirano. Antes de Herodes, os Selêucidas cobraram pesados 

encargos fiscais dos judeus.   

Nos dias de Jesus os judeus pagavam muitos impostos. Entre eles, três se 

destacam: a) imposto imperial romano; b) impostos para administração local; c) 

imposto para o templo.362 Dentro dessas três grandes esferas de arrecadação, muitos 

outros impostos estavam abrigados.  

Se isso não bastasse, “a administração fiscal dos romanos se revelou de 

grande criatividade para descobrir novos objetivos sujeitos a taxas regulares e 

extraordinárias.”363  

                                                 
360 KASCHEL, Werner. Dicionário da Bíblia de Almeida, “Imposto”, p. 86 
361 Émile Morin, Jesus e as Estruturas de seu tempo, p. 33 
362 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “Jesus e o dinheiro”, p. 567. 
363 Émile Morin, Jesus e as Estruturas de seu tempo, p. 33. 
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Quem cobrava os impostos? Entra em cena uma figura odiada pelos judeus: 

os publicanos. Eles eram os agentes nacionais do fisco imperial responsáveis pela 

cobrança dos vários impostos da população subjugada. Eles obtinham o direito de 

cobrar impostos numa espécie de “concorrência pública” nas quais quem aceitasse 

as menores porcentagens como comissão obtinham um contrato de cinco anos com 

Roma.364 Essa é a razão pela qual desempenhavam com rigor e opressão a atividade 

deles. 

Os publicanos geralmente eram desonestos365 e cobravam além do que 

deviam. Eles se enriqueciam às custas dos nacionais (Lc 3.12-13). Ricos 

comerciantes e pessoas abastadas frequentemente ofereciam suborno a estes 

cobradores de impostos – o que redundava no aumento do fardo financeiro sobre os 

mais pobres.366 

O Senhor teve um apóstolo que era publicano (Mt 10.3), Mateus. Além dele, o 

chefe dos publicanos da região, Zaqueu, foi discípulo do Mestre (Lc 19.1ss). Aos 

líderes religiosos de seus dias Jesus afirmou que meretrizes e publicanos estavam 

entrando no reino de Deus ao passo que aqueles estavam ficando de fora (Mt 21.31-

32). Pela fé em Cristo e com sincero arrependimento o mais vil pecador pode herdar 

a salvação eterna.   

A soberba impedia os fariseus de se enxergarem como pecadores. Alguns 

publicanos, porém, não tiveram dificuldades em reconhecer que eram pecadores – 

nem de suplicar o perdão a Deus! (Lc 18.9-14) Realmente muitos publicanos 

gostavam de estar com Jesus (Mt 9.10; 11.19; Mc 2.15-16; Lc 15.1). Alguns deles 

chegaram a se submeter ao batismo de João (Lc 3.12; 7.29). 

                                                 
364 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p.61. 
365 KASCHEL, Werner. Dicionário da Bíblia de Almeida, “Publicano”, p. 132. 
366 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p.61. 
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 Quando se fala em publicanos nossa atenção se volta para a questão do 

dinheiro. Este é um meio ou instrumento para se comprar e vender mercadorias e 

bens. Provavelmente os israelitas começaram a usar o dinheiro lá por volta do século 

VIII antes de Cristo. Antes disso, desde os tempos patriarcais, pesava-se a prata e o 

ouro para a realização de pagamentos (Gn 23.16).367  

O que Jesus e o Novo Testamento falam sobre o dinheiro? Primeiro, o grande 

problema não é o dinheiro em si, mas o amor a ele. O dinheiro é um elemento neutro. 

O grande mal é fazer dele um ídolo. Segundo, para o apóstolo Paulo a verdadeira raiz 

de todos os males é o amor a ele (1 Tm 6.10). E quem o amar se devotará a ele. Fará 

dele o seu Senhor. E, ainda que seja um cristão, irá naufragar, pois é impossível servir 

a dois senhores (Lc 16.13).  Confiar nas riquezas é o maior perigo que qualquer ser 

humano pode encarar (Mc 10.24). Por isso, se o indivíduo progride materialmente, 

amealhando bens e fortuna, não pode colocar seu coração neles (Sl 62.10). 

 Nosso Senhor falou dos perigos do dinheiro, mas não se recusou a fazer uso 

dele. Ele pagou imposto (Mt 17.24-27). No seu colegiado apostólico havia um 

tesoureiro, ou seja, alguém que cuidava da arrecadação de valores monetários (Jo 

12.6).368 É dito também que mulheres ajudaram no sustento financeiro do ministério 

de Jesus (Lc 8.1-2).  

Sobre o pagamento de impostos Jesus não o rechaçou. Quando chamado a 

responder a uma questão sobre a legitimidade ou não de se pagar imposto a César, 

ou seja, ao Império Romano, o Senhor não somente disse que se deveria dar a César 

o que é de César como também a Deus o que é de Deus (Mc 12.17).   

                                                 
367 KASCHEL, Werner. Dicionário da Bíblia de Almeida, “Dinheiro”, p. 56. 
368 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “Jesus e o dinheiro”, p. 567. 
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 Havia comércio internacional na Terra Santa.369 A Palestina tanto exportava 

quanto importava produtos. Verduras, grãos, óleo de oliva, junco para a confecção de 

cordas, betume e asfalto eram exportados. Além destes produtos, o bálsamo era o 

mais importante, pois ele era usado na confecção de cosméticos e remédios. 

Naqueles dias se importavam cerveja da Babilônia e do Egito, queijos da Bitínia, 

vinhos e jumentos da Lídia, púrpura de Tiro, joias, pergaminhos e papiro do Egito.370  

 

4.4 A estrutura familiar 

 

As famílias judaicas eram, na sua maioria, constituídas de um homem, uma 

mulher e filhos. No entanto, havia a poligamia nos dias de Jesus. Este modelo de 

casamento era raro, sendo vivenciado apenas pelos ricos e poderosos. Porém, nos 

casos nos quais a esposa não dava filhos, mas somente filhas, ou ainda nos casos de 

esterilidade, alguns homens tinham mais de uma esposa.371 Na Palestina era comum 

as famílias serem compostas de muitos membros. 

A norma nos tempos bíblicos não era a família nuclear, mas sim as famílias 

estendidas. Isto significa que as famílias não incluíam apenas o marido, a esposa e 

os filhos, mas também os filhos casados, as noras, netos e quaisquer escravos que 

lhes pertencessem. Todos poderiam viver debaixo de um mesmo teto ou em 

habitações próprias nas cercanias de onde o patriarca residia.372 Este “pai” goza de 

total autoridade sobre a casa (família).373 

                                                 
369 Émile Morin, Jesus e as Estruturas de seu tempo, p. 32. 
370 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “Jesus e o dinheiro”, p. 566. 
371 Émile Morin, Jesus e as Estruturas de seu tempo, p. 57. 
372 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p.63 
373 Émile Morin, Jesus e as Estruturas de seu tempo, p. 55. 
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Quanto ao nome das pessoas seguia-se a tradição familiar. Geralmente se 

homenageava algum antepassado (Jo 1.57-61). No caso de pessoas com o mesmo 

nome se fazia a diferenciação acrescentando-se ao nome dela o do Pai (Por exemplo, 

Simão filho de Jonas). Outro modo era associar o nome à profissão (Simão, o curtidor). 

Dava-se também apelidos às pessoas (Simão Pedro). Às vezes, acrescentava-se o 

nome da cidade ou região do indivíduo (Simão de Cirene). 

O nascimento de meninos era motivo de grande alegria. Porém, o nascimento 

de uma menina poderia gerar decepção.374 De fato, a notícia do nascimento de uma 

menina em certos casos era recebida até mesmo com tristeza. E infelizmente uma 

das orações que os homens piedosos recitavam constava de uma ação de graças a 

Deus por não ter nascido mulher.375 

Parte dessa atitude e sentimento com respeito a figura feminina se explica pelo 

fato de a sociedade judaica ser patriarcal, ou seja, o homem era o centro e a coluna 

da família, o ente mais importante. Na verdade, a maioria das sociedades antigas era 

patriarcal. A mulher não era muito mais do que um bem para o homem. 

A mulher não tinha papel central ou de destaque na sociedade, na política ou 

na religião. Ela estava sempre ligada a pessoa do homem. Enquanto era filha menor 

e solteira estava sob tutela do pai. Quando esposa, sob a autoridade do marido. E 

quando viúva, sob os cuidados do filho primogênito.  

 Mesmo a religião judaica daqueles dias não conferia prestígio às mulheres. 

Flávio Josefo acreditava que a Lei via a mulher como um ser inferior ao homem. Nos 

dias de Jesus, as mulheres não eram obrigadas a aprender a Lei. Alguns mestres 

judeus da religião chegaram a afirmar que era preferível queimar a Torá (a Lei) do que 

                                                 
374 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p.64. 
375 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “Jesus e as mulheres”, p. 589. 
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ensiná-la às mulheres.376 Ora, se elas não podiam aprender, era-lhes proibido também 

ensinar. Os judeus entendiam que elas nem mesmo deveriam orar antes das 

refeições377 se houvesse a presença do pai, o sacerdote da família. 

Jesus teve atitudes bem diferentes do judaísmo de seus dias. O Mestre, 

segundo o evangelista Lucas, tinha mulheres que o acompanhavam e o ajudavam no 

sustento do grupo (Lc 8.1-3). Ele conversava com elas – fato que causou estranheza 

até mesmo nos discípulos (Jo 4.27). o Senhor permitiu que elas o tocassem (Mt 9.20). 

Uma mulher de má fama o ungiu e lhe beijou o pé em público (Lc 7.36-50) – o que 

acabou sendo um escândalo aos olhos dos religiosos. 

O Senhor foi o único rabino que tinha mulheres como suas discípulas. Não as 

excluiu de sua doutrinação.378 Ele escancarou as portas do reino para elas. Chegou 

mesmo a afirmar que prostitutas arrependidas estavam mais próximas do reino de 

Deus do que muitos dos líderes religiosos (Mt 21.31).  Além disso, as primeiras 

testemunhas de sua ressurreição foram mulheres, Maria Madalena, Joana e Maria, a 

mãe de Tiago – entre outras muitas anônimas (Lc 24.1-10). É preciso recordar que 

naqueles dias o testemunho de uma mulher não era levado a sério.379  

Um aluno de escriba não poderia sequer falar em público com uma mulher, 

muito menos ensiná-la.380 Os apóstolos, pelo contrário, seguiram o exemplo do 

Mestre. Eles quando estavam reunidos em Jerusalém esperando o cumprimento da 

promessa de Jesus as mulheres estavam presentes (At 1.14). 

Um grande problema registrado nas páginas das Escrituras acerca do 

matrimônio diz respeito ao divórcio. O profeta Malaquias teve que enfrentar essa 

                                                 
376 Émile Morin, Jesus e as Estruturas de seu tempo, p. 56. 
377 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “Jesus e as mulheres”, p. 589. 
378 Émile Morin, Jesus e as Estruturas de seu tempo, p. 67. 
379 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “Jesus e as mulheres”, p. 589. 
380 Émile Morin, Jesus e as Estruturas de seu tempo, p. 56. 



146 
 

terrível questão em seus dias, cerca de 400 anos antes da vinda de Cristo. E o que 

ele diz? “Deus odeia o divórcio” (Ml 2.16).  Desde esses dias a mulher era despreza 

tal qual um objeto velho e descartável. Trocava-se a esposa por uma mulher mais 

nova.  

Havia nos dias do Senhor Jesus sérios e graves problemas sobre este tópico. 

As duas principais escolas rabínicas, a escola de Shammai e a de Hillel, baseavam-

se em Dt 24.1 para legislar sobre o divórcio. A primeira escola entendia que somente 

o adultério legitimava a separação. A segunda, liberava os maridos, e somente eles, 

para se divorciarem “por qualquer coisa.”381 O simples fato do marido não mais “se 

agradar” da esposa era razão suficiente para dispensá-la. Entre tantos males, 

submetia-se a mulher à marginalização, desamparo e desprezo. 

Para a mulher, a separação, caso ela quisesse, era bem mais difícil. Para que 

uma mulher conseguisse se divorciar ela precisaria convencer um júri (formado só por 

homens) de que estava sendo negligenciada. Neste caso, se conseguisse esta 

façanha, o marido teria de pagar uma multa até que lhe concedesse o divórcio.382   

Jesus combateu essa frouxidão moral. Embora ainda hoje teólogos divirjam 

sobre o tema, é claro que a separação, segundo o Senhor, só ocorre por causa da 

dureza do coração humano (pecados e falta de perdão). Entretanto, o ideal divino, 

ratificado por Jesus é: “um homem e sua esposa unidos até que a morte os separe” 

(Mt 19.6). Tudo o que passar disso está à margem do ideal divino e deveria ser 

rejeitado pelos discípulos dele.    

 

 

 

                                                 
381 Émile Morin, Jesus e as Estruturas de seu tempo, p. 59. 
382 Manual Bíblico Sociedade Bíblica do Brasil, “Jesus e as mulheres”, p. 589. 
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Adultério sob a perspectiva masculina383 

 

Se ignorarmos a fidelidade inata em cada um de nós e 

seduzirmos a mulher de nosso vizinho, o que fazemos senão destruir 

e arruinar? Quem ou o que estamos destruindo? A fidelidade humana, 

a honra, decência e comportamento.  

As mulheres não são, por natureza, propriedades comuns? 

Você perguntará. Sim, como a comida   que colocada à mesa é comum 

a todos os convidados. Mas, depois de dividida, você deveria petiscar 

a porção da pessoa ao seu lado ou estender à mão e enfiar os dedos 

no molho, levando-o à boca? Que colega de jantar você seria! Da 

mesma forma o teatro é compartilhado por todos os cidadãos. Mas 

depois que os lugares foram ocupados, você ousaria tirar um homem 

de sua cadeira?  

Em certo sentido, então, as mulheres são por natureza, 

propriedades comuns, mas quando distribuídas pela lei você, como 

qualquer outro, deve contentar-se com sua porção e não deve roubar 

nem provar o que pertence a outro. (Epitecto, Discursos 2.4). 

 
Uma visão deprimente acerca da mulher384 
 

Pois as mulheres são perversas, meus filhos, e, em razão de não 

terem autoridade nem poder sobre os homens, conspiram 

traiçoeiramente para atraí-los a si por meio da aparência. E a quem 

quer que não sejam capazes de encantar pela aparência, elas 

conquistam por um estratagema. Na verdade, o anjo do Senhor me 

                                                 
383 Albert A. Bell Jr. Explorando o Mundo do Novo Testamento, p. 212.  
384 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p.62. 
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disse [...] que as mulheres são mais facilmente tomadas pelo espírito 

da promiscuidade que os homens. [...] Assim, [...] mandem que suas 

esposas e filhas não adornem a cabeça nem a aparência com o 

objetivo de enganar a mente sã dos homens. Pois toda mulher que 

conspira desta forma está destinada ao castigo eterno. (Testamento 

de Ruben 5.1-3, 5)  

 

Uma descrição da mulher no judaísmo.385  

 

A mulher tornava-se posse do marido, mas não sua escrava. É certo 

que se podem estabelecer aproximações entre a aquisição de uma 

mulher e a de um escravo. Podia-se, com efeito, vender uma filha 

menor, mas não sua mulher. O ato de repúdio deixava livre a mulher. 

A esposa entrava no clã do marido. Ela devia ser mantida pelo esposo 

e ser resgatada, em caso de ser levada em cativeiro. Tinha direito a 

uma sepultura honrada. Normalmente não herdava do marido. 

Dedicava-se às ocupações domésticas, preparando a alimentação do 

marido. Devia-lhe lavar-lhe as mãos, os rostos e os pés. Um senhor 

não podia exigir de um escravo judeu que lhe lavasse os pés, mas 

esperava isso de seu escravo pagão... e de sua mulher. O marido 

podia exigir tudo: a renda de seu trabalho, a anulação de seus votos e 

a obrigação de fazê-los. É preciso lembrar que a mulher era protegida 

por sua própria família, por seus irmãos. Ficava ao abrigo de vários 

inconvenientes, quando casada com um parente. Forçava o auto 

respeito quando gerava muitos filhos. 

 

                                                 
385 Émile Morin, Jesus e as Estruturas de seu tempo, p. 57/8. 
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4.5 As estruturas sociais 

 

Nos dias de Jesus havia estratificação social muito bem delineada. Duas 

classes estavam bem definidas: a dos ricos e a dos pobres. A chamada classe média 

existia, porém, em tamanho reduzido.  

Começando pela classe alta, em Jerusalém se concentrava a elite social dos 

judeus.386 Os membros desta classe são: 1) a corte de Herodes Antipas; 2) grandes 

negociantes de trigo, de vinho, de óleo e de madeira; 3) os grandes proprietários de 

terras; 4) a nobreza sacerdotal.  

 A opulência dos ricos era real. Para se ter uma ideia das extravagâncias 

cometidas, logo no início da era cristã dois homens ricos de Jerusalém apostaram 400 

denários a fim de ver quem conseguia encolerizar o famoso rabino Hillel.387 Cada 

denário equivalia ao salário de um dia de trabalho do homem comum. 

 Havia uma classe média, mas ela era pequena e inexpressiva. Uma vez que 

os escravos realizavam a maior parte dos trabalhos388 não sobrava muito espaço para 

a iniciativa privada e o empreendedorismo. Porém havia um grupo que não podia ser 

considerado nem pobre nem rico. Ele era formado por pequenos comerciantes e 

artesãos proprietários de pequenas oficinas, particularmente em Jerusalém.389  Além 

deles, sacerdotes do “baixo clero” que complementavam sua renda exercendo outras 

profissões e os levitas.390 

Os pobres eram a grande maioria do povo da palestina.  Eles são: 1) os 

escravos judeus; 2) escravos pagãos; 3) mendigos, viúvas e órfãos; 4) trabalhadores 

                                                 
386 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 61. 
387 Émile Morin, Jesus e as Estruturas de seu tempo, p. 38. 
388 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 60. 
389 Joachim Jeremias, Jerusalém no Tempo de Jesus, p. 144. 
390 Émile Morin, Jesus e as Estruturas de seu tempo, p. 39. 
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diaristas; 5) os doentes que ficavam impossibilitados de trabalhar.391 Para eles, a vida 

era especialmente difícil. A saída era pedir esmolas (Lc 18.35; Jo 9.8; At 3.2). 

Havia preceitos religiosos que visavam dar assistência aos pobres. Havia um 

dízimo que era destinado aos pobres. Além disso, a caridade financeira por parte dos 

indivíduos era largamente incentivada (At 9.36; 10.2-4; 24.17). Hillel sentenciava que 

“muitas esmolas, muita paz!”.392 Os grupos religiosos a praticavam, embora alguns o 

fizessem para sua própria exaltação (Mt 6.2; Lc 11.40). Jesus, porém, não se pôs 

contrário a esta prática de ajudar aos necessitados (Mt 6.3; Lc 11.41; 12.33) 

 Diferentemente do que se imagina, a escravidão era baseada em distinção ou 

“superioridade” de raça. Pessoas de uma mesma etnia e cor de pele poderiam ser 

escravos. Além disso, “era comum condenar criminosos, endividados e prisioneiros 

de guerra à escravidão.”393 E, fato interessante, alguns escravos eram mais aptos e 

mais instruídos do que seus senhores. Médicos, professores, filósofos, escriturários e 

copistas podiam ser encontrados entre os escravos.394 

 O Novo Testamento tem palavras acerca dos ricos e dos pobres. É fato que, 

como regra geral, os ricos não são bem vistos nas Escrituras. Para eles é difícil entrar 

no reino de Deus (Mt 19.23-24). Numa parábola contada por Jesus quem vai para o 

inferno é um homem rico, não o mendigo Lázaro (Lc 16.19-23). Obviamente que 

ninguém vai para o céu pelo simples fato de ser pobre. Mas a riqueza pode se tornar 

um empecilho – veja a história do jovem rico (Mc 10.17-22). Daí a ordem de vender 

tudo o que tinha é dá-lo aos pobres (Mt 19.21). O problema, de fato, é confiar nas 

riquezas, fazer delas seu deus. Por isso, não é possível servir a Deus e as riquezas 

(Mt 6.24). O melhor é não desejar ser rico (1 Tm 6.9). Mas se porventura Deus 

                                                 
391 Émile Morin, Jesus e as Estruturas de seu tempo, p. 39. 
392 Émile Morin, Jesus e as Estruturas de seu tempo, p. 37. 
393 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 61. 
394 Gundry, R. H. Panorama do Novo Testamento, p. 62. 
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conceder riquezas a um servo seu, ele deve vigiar para não se tornar orgulhoso nem 

tampouco confiar nas riquezas (1 Tm 6.17).  

Pobreza e riqueza podem ser material ou espiritual. Nas sete Igrejas do 

Apocalipse uma igreja era pobre materialmente, mas rica diante de Deus (Ap 2.9). 

Outra era rica financeiramente, mas pobre diante de Deus (Ap 3.17).  

O apóstolo Tiago lembra aos seus leitores que alguns ricos costumam oprimir 

os mais pobres (Tg 2. 6).  No final, esses homens ricos irão sofrer porque não amam 

a Deus e fizeram do dinheiro seu salvador e deus (Tg 5.1).  

 Jesus teve seguidores ricos. Zaqueu era rico e foi aceito por Cristo como seu 

discípulo (Lc 19.1.ss – ver v. 2). José de Arimateia era um seguidor do Senhor (Jo 

19.38). E foi ele que pediu o corpo de Jesus a Pilatos a fim de ser sepultado num 

túmulo feito previamente para si mesmo. Cumpriu-se ali a predição de Isaías na qual 

afirmava que Jesus “com o rico estaria na sua morte” (Is 53.9). Algumas mulheres 

ricas ajudavam no sustento terreno do ministério do Mestre (Lc 8.1-3). 

 Quanto aos pobres Jesus ensinou que o Evangelho é pregado a eles (Mt 11.5). 

Na verdade, ele veio para evangelizar os pobres (Lc 4.18) – os mesmos que estarão 

sempre diante dos discípulos (Mt 26.11). Talvez por isso os pobres são os verdadeiros 

bem-aventurados (Lc 6.20). 

A igreja precisa seguir o exemplo de Cristo, pois ele sendo rico se fez pobre (2 

Co 8.9). Se alguma pessoa quiser fazer o bem sem esperar nada em troca, ela deverá 

priorizar os pobres (Lc 14.13). Os discípulos de Cristo devem sempre se lembrar dos 

pobres (Gl 2.10), especialmente os da família da fé (Gl 6.10).  
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Conclusão 

 

A pessoa mais importante que já pisou neste mundo foi Jesus de Nazaré. Sua 

vida e obra têm influenciado milhões de homens e mulheres nas mais distantes etnias 

do mundo. Indivíduos das mais diversas culturas têm experimentado o poder da 

salvação do Messias de Deus. 

Saber quem Jesus foi é importante. No entanto, relacionar-se com ele é uma 

necessidade imperiosa. Pela fé qualquer homem ou mulher, criança, jovem ou adulto, 

pode encontrar a graça da vida. Quem crê em Jesus não perecerá nos tormentos do 

inferno e do lago de fogo (Ap 20.14-15; 21.8), mas terá a graça da vida, em seu sentido 

pleno (Jo 10.10).  

É de Jesus que vem a salvação. Somente ele, e mais ninguém, tem o poder de 

livrar o homem da condenação eterna. O ser humano não se encontra em estado 

espiritual neutro. Pelo contrário. Ele está perdido e caminha a passos largos para a 

condenação eterna. Só Jesus Cristo pode alterar o curso desta catástrofe.  

O evangelista João afirma que Jesus não veio a este mundo para condenar 

ninguém. As pessoas já estão condenadas por causa de seus pecados contra Deus e 

contra os seus semelhantes. Por isso, as palavras esclarecedoras do discípulo 

amado: “Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o 

mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado; o 

que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.” 

– Jo 3.17-18.  

Muitas outras bênçãos advêm à vida daqueles que se entregam aos cuidados 

do Bom pastor (Jo 10.11,14). Eles encontraram em Cristo alimento para a alma, pois 

nosso Senhor é o verdadeiro pão da vida (Jo 6.35, 48). Receberão a graça da água 
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da vida, que é a presença do Santo Espírito em si mesmos (Jo 4.14). Terão a luz para 

não se perderem nas trevas do pecado (Jo 8.12). Encontrarão a única e verdadeira 

porta que leva à presença de Deus (Jo 10.7,9). Receberão vida abundante (Jo 10.10) 

e incomparável. A graça da ressurreição (Jo 11.25).  Andarão no único caminho, 

verdade e vida (Jo 14.6). 

 Jesus deixou fundou sua igreja. Ele a chama de minha. Desde sua ascensão 

os discípulos de Jesus testemunham da graça do Senhor e são a comunidade dos 

salvos na terra, sal e luz para as nações.  

 No próximo e último estudo desta série trataremos da Igreja do Senhor. 

Até lá, se Deus quiser!  
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