
 26 

LIÇÃO 2 
Jesus e os Evangelhos 

 
     Entre os incontáveis livros escritos sobre vidas de homens, não há nenhum que se equipare aos 
quatro evangelhos, pois nunca houve homem como Jesus, cuja história aqueles quatro relatam. Os 
evangelhos são registos fascinantes da Sua vida, repletos de nomes de pessoas e lugares e plenos de 
descrições de eventos dramáticos e significativos. Chamam a atenção de todos quantos os lêem. 
     Esta lição ajudá-lo-á a compreender melhor os evangelhos. Na primeira lição, aprendeu muitos 
factos sobre o pano-de-fundo e sobre o conteúdo geral do Novo Testamento. Nesta lição, examinará 
mais de perto os primeiros livros do Novo Testamento. Aprenderá em que essas quatro narrativas se 
parecem, quanto à maneira como narram a história de Jesus, e em que eles são diferentes. Também 
será informado acerca da terra onde Jesus viveu e dos lugares onde Ele ministrou, e ficará 
familiarizado com alguns dos Seus ensinamentos e de que modo Ele os ensinou. 
     O seu estudo desta lição dar-lhe-á uma maior compreensão das características especiais das 
narrativas evangélicas. Além disso prepará-lo-á para estudar cada uma delas individualmente. 
 
Sumário da Lição 
OS RELATOS DOS QUATRO EVANGELHOS 
     Valor de se Ter Quatro Relatos  
     Características Principais das Quatro Narrativas 
OS LUGARES ONDE JESUS VIVEU E MINISTROU  
     A Terra da Palestina 
     Os Distritos da Palestina 
OS EVENTOS DA VIDA DE JESUS 
OS ENSINAMENTOS DE JESUS 
     A Base 
     Propósito 
     Método 
     Conteúdo 
     Efeitos 
 
Objectivos da Lição – Ao terminar esta lição, deverá ser capaz de: 
1. Descrever as semelhanças e as diferenças entre as narrativas dos quatro evangelhos. 
2. Encontrar num mapa os lugares onde Jesus viveu e ministrou. 
3. Mencionar, pela ordem, os quatro principais períodos da vida de Jesus. 
4. Descrever as principais características do ensino de Jesus. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Leia o desenvolvimento da lição e complete cada exercício antes de verificar se acertou nas suas  
    respostas. Desse modo, verá se realmente compreendeu o conteúdo. Corrija quaisquer  
    respostas erradas. 
2. Estude o mapa da Palestina que oferecemos. Certifique-se de que pode encontrar nele cada  
    distrito e cidade mencionados nesta lição. Isso ajudá-lo-á a visualizar o panorama geográfico dos  
    eventos importantes da vida de Jesus. 
3. Reveja a lição e complete o auto-teste. Não se esqueça de verificar as suas respostas,  
    corrigindo qualquer resposta errada. 
 
Palavras-Chave 
controvérsia   planalto   
gentio     Semana da Paixão      
parábola    tema  
paralelo     
perspectiva  
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OS RELATOS DOS QUATRO EVANGELHOS 
Objectivo 1. Descreva o valor e as características das narrativas dos quatro evangelhos. 
 
     Na sabedoria de Deus, Ele não nos conferiu apenas um relato da vida de Jesus, mas quatro. 
Poderíamos fazer a pergunta: Qual é o valor de se ter mais de um registo da vida de Cristo? 
 
Valor de se Ter Quatro Relatos 
 
     Disto resultam para nós dois benefícios. Primeiro, a variedade de narrativas serve para chamar a 
atenção de muitos tipos diferentes de pessoas. Quando os evangelhos foram originalmente escritos, 
cada um tinha alguma característica especial que apelava para certos grupos. Mateus, por exemplo, 
ressaltava o cumprimento das profecias do Antigo Testamento na vida de Cristo. Essa ênfase fazia os 
judeus dar um valor especial à narrativa de Mateus. Marcos focou o ministério dinâmico e activo de 
Jesus, e adicionou pormenores no seu registo que eram interessantes aos leitores romanos. Lucas 
escreveu o seu registo do ponto de vista de um gentio que recebera profunda compreensão da missão 
salvadora de Cristo. Os leitores gentios podiam identificar-se com a sua perspectiva, enquanto ele 
narrava a história do progresso e avanço dessa missão. João, ao apresentar Cristo como Verbo eterno, 
conquistava a atenção de pessoas meditativas, que estavam a procurar respostas para as grandes 
questões acerca do significado da vida, da história e da eternidade. Desde que foram escritos, os 
evangelhos têm atraído homens e mulheres de todas as circunstâncias, posições na vida e origem 
nacional. Assim continuam a fazer até aos nossos dias. 
     Em segundo lugar, a variedade de narrativas serve para ressaltar ainda mais os principais 
acontecimentos da vida de Jesus. Cada escritor dos evangelhos inclui alguns pormenores e 
informações que não se encontram nos outros. Essas narrativas no seu conjunto, entretanto, mostram-
nos o carácter abrangente da vida e do ministério de Jesus, da Sua morte em favor dos pecadores, e da 
Sua ressurreição do sepulcro. Deste modo, a mensagem central de Cristo torna-se inequivocamente 
clara. À semelhança de quatro grandes mestres da pintura, os escritores dos evangelhos brindaram-nos 
quatro retratos do Filho de Deus. Embora cada obra-prima dessas nos apresente o seu grande Assunto 
de um ângulo diferente, em todas elas reconhecemos o mesmo aspecto competidor inigualável. 
 
1. Anote dois benefícios que derivam de contarmos com quatro narrativas evangélicas diferentes. Use 
uma frase para afirmar cada benefício. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Características Principais das Quatro Narrativas 
 
     Os relatos dos evangelhos são selectivos. Não são listas exclusivas de tudo quanto Jesus disse e 
fez. Conforme observou João: “Há, porém, ainda, muitas outras coisas que Jesus fez; e, se cada uma 
das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se 
escrevessem” (João 21:25). Dentre a multidão de eventos ocorridos durante a vida terrena de Cristo, 
cada autor sagrado, guiado pelo Espírito Santo, escolheu somente alguns para serem incluídos na sua 
narrativa. Para exemplificar, a infância e a juventude de Jesus são passadas em silêncio, exceptuando 
os treze versículos que Lucas devotou a esse período (Lucas 2:40-52). A Semana da Paixão, por outro 
lado, é descrita com grandes pormenores por todos os quatro escritores. Mateus, Marcos e Lucas 
incluíram muita matéria em comum. Mas João incluiu muitas coisas que nenhum dos outros três 
registou. Todos esses factos demonstram a selectividade das narrativas dos evangelhos. 
     As narrativas dos evangelhos também são harmoniosas entre si. Embora cada escritor sagrado 
tivesse seleccionado o seu material, todos eles seguiram o mesmo padrão básico, desdobrando os 
principais eventos da história. Há a introdução de Jesus no Seu ministério público, feita por João 
Baptista. Em seguida, aparecem milagres, ensinamentos e encontros de Jesus com os Seus discípulos, 
com indivíduos diferentes e com líderes judeus. A maioria dos acontecimentos descritos ocorreu na 
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Galileia ou em Jerusalém. É retratada a divisão entre aqueles que aceitavam Jesus e aqueles que O 
rejeitavam. Finalmente, há a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a Sua detenção, o Seu 
julgamento, a Sua crucificação e a Sua ressurreição. E em todas essas narrativas há referências a 
diferentes profecias do Antigo Testamento, que se cumpriram na vida de Jesus. Num sentido bem 
real, esses não são quatro “evangelhos”, mas um único evangelho – uma história das boas-novas sobre 
o Filho de Deus, que veio salvar pecadores. 
 
2. As narrativas dos evangelhos são selectivas porque: 
a) nada dizem sobre a infância de Jesus. 
b) têm muito pouco em comum. 
c) não incluem tudo quanto Jesus fez e disse. 
 
3. As narrativas dos evangelhos são harmoniosas entre si porque todas elas: 
a) seguem o mesmo padrão básico no desenvolvimento do relato. 
b) descrevem a vida inteira de Jesus com grande pormenores. 
c) abordam principalmente o ministério de Jesus na Galileia. 
d) incluem relatos sobre os mesmos principais acontecimentos da vida de Jesus. 
 
LUGARES ONDE JESUS VIVEU E MINISTROU 
 
     Já estudamos algumas das principais características dos relatos dos evangelhos. Ao lê-los, 
descobrimos que referem os nomes de muitos lugares associados à vida de Jesus, como a Judeia, a 
Galileia, Nazaré, Cafarnaum e Jerusalém. Nesta secção estudaremos os distritos da Palestina onde 
esses lugares estavam localizados. Também estudaremos a geografia geral da terra da Palestina. 
 
A Terra da Palestina 
Objectivo 2. Identifique a localização das quatro principais áreas geográficas da Palestina. 
 
     Palestina é o nome dado à área inteira exibida no mapa que segue. Foi nessa terra que Jesus passou 
a maior parte da Sua vida terrena. Examine o mapa e repare os principais tipos geográficos ali 
indicados. Esses tipos geográficos são quatro faixas paralelas que correm de norte para sul: 
 
1. A planície costeira que se prolonga desde o norte em Sidom, até a Gaza no sul. 
2. A região montanhosa central que se estende de Dã e Cades no norte, até a Berseba no sul. 
3. O vale do Rio Jordão, que começa ao norte do mar da Galileia e segue para o sul, até ao Mar     
    Morto. 
4. O tabuleiro oriental ou planalto da margem oriental do Jordão. 
 
     Jesus viveu e ministrou nos distritos da Galileia, da Samaria e da Judeia, no lado oeste do Rio 
Jordão, e nos distritos de Decápolis e Peréia, no lado oriental do Rio Jordão. Jesus também esteve nas 
cidades de Tiro e Sidom, na Fenícia. Enquanto lê as descrições sobre essas áreas, encontre no mapa 
cada cidade ou distrito mencionados. 
 
4. No lado ocidental da planície costeira da Palestina fica 
a) a região montanhosa central. 
b) o vale do Rio Jordão. 
c) o mar Mediterrâneo. 
 
5. A região central ficava localizada 
a) no lado oriental do vale do Jordão. 
b) no lado oriental da planície costeira. 
c) entre o vale do Rio Jordão e o planalto oriental. 
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Os Distritos da Palestina 
Objectivo 3. Combinar as descrições dos distritos da Palestina com os seus nomes. 
 
     Durante os tempos do Novo Testamento, havia vários distritos na terra da Palestina. Esses distritos 
estavam todos sob a autoridade geral do governo romano. 
 
     A Galileia: Jesus cresceu até à idade adulta na cidade de Nazaré, no distrito da Galileia (Mateus 
2:23; Lucas 2:51). Ele realizou o Seu primeiro milagre em Caná (João 2:11). Mais tarde, Ele mudou-
se para a cidade de Cafarnaum (Mateus 4:13). Os judeus mais radicais nos outros distritos da Palestina 
desprezavam os galileus, porque a Galileia estava localizada perto das regiões gentílicas da Fenícia e 
de Decápolis. Todavia, os galileus eram inteiramente dedicados na sua fé e leais à nação judaica. 
Jesus passou uma boa parte do Seu ministério em aldeias, vilas e regiões montanhosas desse distrito. 
     A Fenícia: As cidades de Tiro e Sidom estavam localizadas na Penteia, uma região costeira a 
noroeste da Galileia. Depois de ser rejeitado em Nazaré, Jesus foi para esse distrito. Foi ali que a 
mulher siro-fenícia veio ao encontro d’Ele, cuja grande fé Jesus elogiou, e cuja filha Ele curou 
(Marcos 7:24-30). 
     Decápolis: A nordeste da Galileia estavam os distritos de Decápolis e Basã. Decápolis era uma 
associação de cidades gregas (Decápolis significa “dez cidades”) fundadas por Alexandre o Grande. 
Jesus visitou essa área (Marcos 7:31-35). Ele ministrou em Gadara (também chamada Gergesa ou 
Gerasa), onde curou um endemoninhado (Marcos 5:1-20; Lucas 8:26-39). Também esteve na cidade 
de Cesareia de Filipe (Mateus 16:13-20). 
     Samaria: O povo da região costeira da Samaria era gentio. Contudo, aqueles que viviam nas 
regiões montanhosas formavam uma população mista. Eram descendentes das dez tribos do reino do 
norte, ou Israel, que se tinham misturado por casamento com gentios. Tinham edificado o seu próprio 
templo, no Monte Gerizim. Embora já não existisse nos dias de Jesus, o seu sítio era considerado 
sagrado. Os samaritanos, conforme eram chamados os habitantes de raça mista dessa região, eram 
desprezados pelos judeus da Palestina. Muitos judeus nem sequer cruzavam a Samaria nas suas 
viagens. Jesus, porem, por muitas vezes ministrou aos habitantes desse distrito. No seu notável 
diálogo com a mulher samaritana no poço de Sicar, Ele não permitiu que a controvérsia entre os 
judeus e os samaritanos se tornasse o principal ponto de discussão. Pelo contrário, chamou a atenção 
para Si mesmo, como o Messias (João 4:1-42). 
     Pereia: Quase todos os habitantes de Peréia eram judeus, embora ali também vivessem gentios. 
Com frequência, a Peréia é referida nas páginas do Novo Testamento como a terra além do Jordão. A 
caminho de Jerusalém pela última vez, Jesus atravessou essa região, ensinando nas suas vilas e 
cidades (Marcos 10:1-45; Mateus 19:1 – 20:28). 
     Judeia: No distrito da Judeia estavam localizadas as cidades de Belém, onde Jesus nasceu, e 
Jerusalém, cenário de muitos dos mais cruciais acontecimentos da Sua vida. Perto de Jerusalém ficava 
a aldeia de Betânia, lar de Maria, Marta e Lázaro, o qual Jesus ressuscitou dos mortos                     
(João 11:1, 32-44). Não muitos quilómetros dali ficava Jericó, onde Jesus curou o cego              
(Marcos 10:46-52). Durante o Seu ministério, Jesus fez diferentes viagens a Jerusalém e às aldeias 
próximas. Esteve presente nas grandes festividades judaicas anuais, celebradas em Jerusalém. Foi em 
Jerusalém que Jesus foi julgado, crucificado e sepultado (Lucas 22 – 23). Após a Sua ressurreição 
Jesus apareceu a dois dos Seus seguidores, no caminho para Emaús, a cerca de onze quilómetros de 
Jerusalém (Lucas 24:13-27). Posteriormente, Jesus instruiu os Seus discípulos acerca do seu futuro 
ministério, conduzindo-os na direcção de Betânia. Foi então que Ele foi arrebatado para o céu, 
desaparecendo diante das suas vistas. E os discípulos regressaram a Jerusalém para esperar pela 
prometida descida do Espírito Santo (Lucas 24:36-53). 
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6. AGRUPAMENTO. Combine cada frase com o nome do distrito que a mesma descreve: 
 
_____ a) O lugar de nascimento de Jesus era ali.    1. Galileia 
 
_____ b) Distrito referido como “além do Jordão”.    2. Fenícia 
 
_____ c) Um distrito costeiro ao norte da Galileia.    3. Decápolis 
 
_____ d) Lugar onde habitava uma raça mista de judeus e gentios.  4. Samaria 
 
_____ e) Associação de várias cidades gregas.     5. Peréia 
 
_____ f) Distrito onde ficava localizado o Monte Gerizim.   6. Judeia 
 
_____ g  Distrito onde ficava localizada a cidade de Jerusalém. 
 

OS EVENTOS DA VIDA DE JESUS 
Objectivo 4. Identificar os eventos e as Escrituras associados aos quatro principais períodos vida de 
Jesus. 
 
     Estudou a geografia da terra da Palestina, tendo aprendido alguns factos sobre os lugares onde 
Jesus viveu e ministrou. Nesta secção, examinará os eventos da vida de Jesus. Tal como aprendeu na 
primeira parte desta lição, todos os escritores dos evangelhos seguiram o mesmo padrão básico ao 
descreverem a vida de Jesus. 
     Os eventos da vida de Jesus podem ser divididos em quatro períodos principais: 
 
1. O seu nascimento e preparação para o ministério. 
2. O seu ministério terreno e a Sua popularidade. 
3. O seu ministério posterior e controvérsias e. 
4. A sua morte, ressurreição e ascensão. 
 
     Esses períodos principais aparecem na mesma sequência, em cada narrativa evangélica. Porém, os 
escritores sagrados dispuseram os incidentes específicos, dentro de cada período, segundo os Seus 
próprios propósitos. Devemos lembrar que o seu objectivo não era primariamente nos fornecer uma 
narrativa estritamente cronológica, mas, sim, retratar com exactidão a pessoa de Jesus. O quadro 
seguinte fornece a progressão geral dos eventos, bem como os capítulos em cada evangelho que estão 
associados a cada período básico. 
 
7. Usando o gráfico para o ajudar, combine alguns dos períodos principais da vida de Cristo com cada 
evento ou parte bíblica a ele associados: 
 
_____ a) Julgamento    1. Nascimento e preparação para o ministério 
 
_____ b) Lucas 4:14 – 9:17   2. Ministério inicial e popularidade 
 
_____ c) Baptismo    3. Ministério posterior e controvérsias 
 
_____ d) Ultima viagem a Jerusalém  4. Morte, ressurreição e ascensão 
 
_____ e) João 7:1 – 12:11  
 
_____ f) Regresso à Galileia  
 
_____ g) Marcos 11:1 – 16:20  
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     Naturalmente, este gráfico é apenas um sumário dos principais eventos e períodos da vida de Jesus. 
Nas lições que se seguem estudará cada um dos relatos evangélicos e os incidentes específicos que 
ocorreram durante cada um desses períodos principais. 
 

CRONOLOGIA DA VIDA DE CRISTO 

Períodos e Eventos Principais Referências 

 

1     Nascimento e Preparação para o Ministério 

Mateus 1:1 – 4:11 

Marcos 1:1-13 

Lucas 1:1 – 4:13 
     – Nascimento e crescimento até à idade adulta 
     – Apresentação, baptismo, tentação 

João 1:1-51 

 

2     Ministério Inicial e Popularidade 

Mateus 4:12 – 15:20 

Marcos 1:14 – 7:23 

Lucas 4:14 – 9:17 

     – Ministério na Galileia 
     – Ministério na Judeia 
     – Regresso à Galileia 
     – Altura da popularidade 

João 2:1 – 6:71 

 

3     Ministério Posterior e Controvérsias 

Mateus 15:21 – 20:34 

Marcos 7:24 – 10:52 
 

Lucas 9:18 – 19:28 
 

     – Retirada para o norte 
     – Novo ministério na Galileia 
     – Novo ministério na Judeia 
     – Ministério na Peréia 
     – Última viagem a Jerusalém João 7:1 – 12:11 

 

4     Morte, ressurreição e ascensão 

Mateus 21:1 – 28:20 

Marcos 11:1 – 16:20 

Lucas 19:29 – 24:53 
     – Entrada triunfal, julgamento, morte e sepultamento 
     – Ressurreição, comissão aos discípulos e Ascensão 

João 12:12 – 21:25 
 

OS ENSINAMENTOS DE JESUS 
Objectivo5. Descreva a base, o propósito, o método, o conteúdo e os efeitos dos ensinamentos de 
Jesus. 
 
     Examinámos as características dos evangelhos, da terra onde Jesus viveu e ministrou, e os 
principais acontecimentos da Sua vida. Agora olharemos mais de perto para a Sua actividade como 
Mestre, conforme a vemos nos Evangelhos. Ensinar era um dos aspectos vitais da Sua obra, porquanto 
Ele veio com a missão de anunciar as boas-novas aos pobres e revelar a verdade de Deus a toda a 
humanidade. Cada página dos evangelhos está assinalada pela presença das Suas advertências, 
proclamações, exortações e explicações. Consideraremos cinco importantes características do Seu 
ensino. 
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A Base 
 
     O ensino de Jesus alicerçava-se sobre o Antigo Testamento como a Palavra de Deus, e sobre Si 
mesmo como “o unigénito Filho de Deus”. Jesus usava dos recursos do Antigo Testamento. Também 
Se colocava em relação aos escritos do Antigo Testamento como Aquele que possuía total autoridade 
para explicar o seu verdadeiro sentido. 
     Jesus aplicava a Si mesmo as profecias e eventos do Antigo Testamento. De acordo com o texto de 
Lucas 4:18, Ele leu a descrição sobre a Sua missão no livro do profeta Isaías. Deixou bem claro que 
viera para cumprir a lei (Mateus 5:17-20). Quando Jesus falou com Nicodemos, falou-lhe sobre a Sua 
morte na cruz aludindo a certa experiência que os israelitas tiveram no deserto (João 3:14;       
Números 21:8-9). Quando os fariseus Lhe pediram um sinal, Ele disse-lhes que lhes daria “o sinal de 
Jonas” – dando a entender que Ele ressuscitaria dentre os mortos, três dias depois de ser crucificado 
(Mateus 12:39-40). Após a Sua ressurreição, Jesus encontrou-se com dois dos Seus discípulos na 
estrada para Emaús. Enquanto caminhavam, Ele explicava-lhes “... o que dele se achava em todas as 
Escrituras” (Lucas 24:27). 
     Jesus também mostrou que Ele estava a investido duma posição de autoridade ímpar em relação às 
Escrituras do Antigo Testamento. Por exemplo, Ele disse que era “... até do sábado é Senhor”    
(Marcos 2:28). Em conformidade com o texto de Êxodo 31:15, nenhum trabalho deveria ser feito em 
dia de sábado. No entanto, Jesus declarou que tanto Ele quanto o Pai trabalhavam continuamente, 
mesmo em dia de sábado (João 5:17), Jesus curava em dia de sábado e ensinou que era legitimo fazer 
tal coisa (Lucas 13:10-17). Jesus também introduziu um padrão de conduta superior àquele que fora 
revelado no Antigo Testamento (Mateus 5). Esses exemplos mostram que Jesus Se punha na posição 
de Filho de Deus em relação não somente às profecias do Antigo Testamento, como também à lei. 
 
8. Leia em Mateus 5 os pares de versículos dados em baixo. Depois, ao lado de cada referência 
escreva uma breve frase dizendo o que o Antigo Testamento estipulava. Ao lado disso, escreva o que 
Jesus disse. O primeiro caso foi dado, para servir de exemplo. 
 

Versículos “FOI DITO” “EU VOS DIGO” 

Mateus 
5:21-22 

Não matarás 
...qualquer que, sem motivo se encolerizar 

contra seu irmão será réu de juízo... 

 
 

Mateus 
5:27-28 

 
 

  

 
 

Mateus 
5:33-34 

 
 

  

 
 

Mateus 
5:43-44 
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9. Qual afirmação descreve mais correctamente a base do ensino de Jesus? 
a) Jesus baseava o Seu ensino nas ideias, pensamentos e tradições dos líderes religiosos da Sua época. 
b) Os ensinos de Jesus baseavam-se nas Escrituras do Antigo Testamento, e na Sua própria autoridade  
    para interpretá-las, como Filho de Deus. 
c) As regras e as leis sobre o sábado formavam a base do ensino de Jesus. 
 
Propósito 
 
     O propósito de Jesus era revelar Deus e ensinar aos homens verdades sobre as quais pudessem 
edificar as suas vidas. Ele disse que os Seus ensinos provinham do Pai (João 14:10). Não se tratava de 
meras ideias interessantes, de pensamentos esperançosos ou de histórias divertidas. Mas eram as 
próprias palavras da vida eterna (João 6:68), palavras que permaneceriam para sempre              
(Marcos 13:31). A pessoa que põe em prática os ensinamentos de Jesus descobre que a sua vida está 
edificada sobre um sólido alicerce (Mateus 7:24). 
 
Método 
 
     Jesus ensinava por toda a parte, sempre que surgia a necessidade. Ele ensinava nas sinagogas 
(Lucas 4:16) e no templo (João 8:2). Ele ensinava nas ruas (Marcos 10:17) e em casas particulares 
(Lucas 14:1). O número de ouvintes não era um factor importante para Ele. Embora Se dirigisse a 
grandes multidões, não hesitava em dirigir a palavra a algum homem ou mulher em particular. Muitos 
dos Seus mais importantes ensinamentos foram endereçados a indivíduos, como no caso de 
Nicodemos (João 3). Jesus ensinava numa grande variedade de lugares, para um grande variedade de 
pessoas. Também usava grande variedade de métodos. Examinaremos quatro desses métodos. 
 
As Parábolas 
     Jesus ensinava muitas verdades por meio de parábolas. Uma parábola é “uma ilustração ou 
história, normalmente extraída dos acontecimentos da vida diária”. Como um método de ensino, as 
parábolas revestem-se de três vantagens: 
 
1. Elas podem ser facilmente lembradas, porque os ouvintes podem imaginar os acontecimentos da     
    história enquanto a mesma está a ser narrada; 
2. As mensagens espirituais transmitidas por elas são claras até ao mesmo para os de pouca ou    
    nenhuma cultura e; 
 3. Elas demonstram a preocupação de Jesus com as necessidades dos Seus ouvintes. 
 
     A maioria das parábolas ensina apenas uma verdade central. A parábola da mulher e da moeda, por 
exemplo, ilustra a persistência de Deus na busca duma alma perdida (Lucas 15:8-10). Algumas delas, 
contudo, ensinam mais de uma lição. A parábola do filho pródigo ilustra não somente o amor paternal 
de Deus, mas também o sentido do arrependimento, do pecado da justiça própria e de espírito não 
perdoador (Lucas 15:11-32). Em algumas ocasiões, aqueles que ouviam uma parábola podiam tirar as 
suas próprias conclusões (Marcos 12:1-12). Outras vezes, Jesus esclarecia a verdade que Ele ilustrava, 
ao terminar de contar uma parábola (Mateus 25:1-13). As parábolas de Jesus, entretanto, eram 
diferentes das parábolas contadas por outras pessoas, porque não podiam ser separadas da Sua pessoa. 
Aqueles que não O entendiam, também não compreendiam as Suas parábolas. Essa foi uma verdade 
salientada pelo próprio Jesus (Marcos 4:11; Mateus 13:13). 
 
Afirmações Curtas 
     Jesus usava expressões curtas para fixar certas verdades nas mentes dos Seus ouvintes. Com 
frequência, essas expressões contrastavam duas ideias. Por exemplo: “... portanto sede prudentes 
como as serpentes e símplices como as pombas” (Mateus 10:16). “Quem achar a sua vida perdê-Ia-á; e 
quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-Ia-á” (Mateus 10:39). “... quem crê em mim, ainda que 
esteja morto, viverá” (João 11:25). Essas expressões são pensamentos provocadores e inesquecíveis. 
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Lições Objectivas 
     Jesus também utilizava objectos familiares para ensinar verdades espirituais. Certa feita, fez uma 
pequena criança sentar-se no meio dos Seus discípulos, destacando-a como um exemplo de humildade 
(Mateus 18:1-6). Noutra ocasião, Jesus chamou a atenção para certos ricos, e para uma pobre viúva, 
que estavam a depositar as suas ofertas no tesouro do templo. E usou o incidente para ensinar a lição 
sobre o sentido da verdadeira doação (Lucas 21:1-4). Aos pescadores Ele disse: “... Vinde após mim, e 
eu vos farei pescadores de homens” (Mateus 4:19). Jesus também disse que as aves do céu e os lírios 
do campo ilustravam o cuidado de Deus pela Sua criação (Mateus 6:26, 28). 
 
Perguntas 
     Por muitas vezes, Jesus usou perguntas no Seu ensino. As perguntas feitas por Ele faziam os 
homens pensar. Elas iam até ao âmago das preocupações e necessidades dos homens. Por exemplo:  
“... que dará o homem em recompensa de sua alma?” (Mateus 16:26), perguntou Ele aos discípulos. 
“Pois qual é mais fácil? dizer: Perdoados te são os teus pecados; ou dizer: Levanta-te e anda?”      
(Mateus 9:5). Mas talvez a mais importante de todas as perguntas que Ele fez aos Seus discípulos foi 
esta:      “... Mas vós, quem dizeis que eu sou?...” (Marcos 8:29). 
     Jesus não somente fazia perguntas, mas também dava respostas a perguntas que outras pessoas Lhe 
faziam. Quando Tomé perguntou: “... Senhor, nós não sabemos para onde vais; e como podemos saber 
o caminho?” Jesus respondeu: “... Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida...” (João 14:5-6). 
 
10. Leia cada passagem bíblica indicada. Então combine o método de ensino com cada referência 
bíblica que contenha um exemplo desse método: 
 
_____ a) Mateus 13:45-46   1. Parábola 
 
_____ b) João 10:9-11     2. Expressão curta 
 
_____ c) Lucas 6:43, 45   3. Lição objectiva 
 
_____ d) Mateus 19:26    4. Pergunta 
 
_____ e) Mateus 19:17 
 
_____ f) João 21:15 
 
Conteúdo 
 
     O ensino de Jesus incluía uma grande variedade de assuntos. Contudo entre eles podem ser 
encontrados alguns temas principais. Ele ensinava acerca do reino de Deus – a sua verdadeira 
natureza e os seus requisitos. Ele ensinava sobre o homem – a sua responsabilidade perante Deus e 
como ele deve tratar as outras pessoas. E Ele ensinava sobre Ele mesmo – a Sua missão, a Sua relação 
ímpar com Deus, a Sua morte e ressurreição, e a Sua segunda vinda. 
     Em algumas das narrativas do evangelho, os ensinos sobre assuntos semelhantes encontram-se 
agrupados num lugar. Por exemplo, uma grande parte do ensino de Jesus acerca do reino de Deus 
encontra-se em Mateus 13. O Seu ensino sobre os eventos futuros e o fim dos tempos acham-se quase 
todo nos textos de Mateus 24:25; Marcos 1:3 e Lucas 21:5-38. Talvez Ele tenha feito alusão a algum 
dos Seus ensinos apenas uma vez. Também pode ter repetido outros ensinos por diferentes vezes, para 
benefício de diferentes pessoas que O vieram ouvir. Os Seus ensinos não saíam duma maneira formal 
e sistemática, mas organizavam-se em torno da Sua pessoa. Quem queira compreender os Seus 
ensinos tinha de compreendê-Lo. 
 
Efeitos 
 
     O ensinamento de Jesus exercia grande impacto sobre os Seus ouvintes. Quando os principais 
sacerdotes e os saduceus enviaram guardas para O prender, os guardas voltaram de mãos vazias. Os 
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líderes religiosos perguntaram: “... Por que o não trouxestes?” E a resposta dos guardas foi: “... Nunca 
homem algum falou assim como este homem” (João 7:45-46). Quando Jesus terminou o “sermão do 
monte” (Mateus 5 – 7), os Seus ouvintes estavam admirados, porque ensinava “... como tendo 
autoridade; e não como os escribas” (Mateus 7:29). Os Seus ensinamentos silenciavam os Seus 
adversários (Mateus 22:46), e levavam pecadores a mudar os seus caminhos (Lucas 19:8). 
     Da mesma maneira como nos dias em que Ele vivia na terra, os ensinos de Jesus atingem os 
corações das pessoas nos nossos dias. Quando considero o que tem acontecido na minha pátria, vejo 
os efeitos positivos dos ensinamentos de Cristo. Pessoais iguais a mim estão a ser transformadas por 
esses ensinamentos. Não posso deixar de identificar-me com o autor da epístola aos Hebreus, e dizer: 
“... a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra 
até à divisão da alma e do espírito...” (Hebreus 4:12). 
     Na verdade, Jesus aparece nas narrativas dos evangelhos como o maior de todos os mestres. 
Quando estamos a ensinar a Sua Palavra, precisamos de seguir o Seu exemplo. Precisamos de 
aprender a relacioná-la com ás necessidades e preocupações das pessoas. Precisamos de aprender a 
transmiti-la de tal modo que todas as pessoas à nossa volta possam ouvir e compreender. Precisamos 
de ter a reacção que diz: Senhor ensina-me a servir-Te melhor. Ajuda-me a sentar-me aos Teus pés e 
a aprender de Ti, para que por minha vez possa tornar-me aquilo que Tu queres que eu seja: o sal da 
terra e a luz do mundo. 
 
11. RESPOSTA BREVE: 
 
a) As duas coisas que formavam a base do ensino de Jesus eram ______________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) O propósito do ensino de Jesus era ___________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
  
c) Quatro dos métodos usados por Jesus no Seu ensino eram _________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) Três dos temas principais do ensino de Jesus eram _______________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
e) Aqueles que ouviram Jesus ensinar observavam que Ele ensinava com _______________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Auto-Teste 
VERDADEIRO ou FALSO?:  
 
  1. Por causa da sua ênfase às profecias cumpridas, o Evangelho de Mateus atraía mais os 
      leitores gentios do que os leitores judeus. 
  2. Um dos benefícios de termos quatro narrativas evangélicas é que os mais importantes 
       factos sobre Jesus são ressaltados por aparecerem em todas as quatro narrativas. 
  3. Dos quatro escritores dos Evangelhos, só Lucas nos dá um relato detalhado da semana em 
      que a vida terrena de Jesus acabou por ocasião da crucificação. 
  4. A maior parte dos eventos descritos nos relatos evangélicos aconteceu no distrito de      
      Samaria. 
  5. A terra da Palestina tem quatro principais áreas ou regiões geográficas. 
 
  6. Visto que vivem perto das áreas gentílicas de Decápolis e Fenícia, os judeus da Galileia 
       não eram muito leais à religião judaica. 
  7. Visto que os samaritanos eram desprezados pelos judeus, Jesus evitara ministrar àqueles, 
      para não ofender os Seus discípulos. 
  8. A fronteira oriental do distrito da Judeia era formada pelo Rio Jordão e pelo Mar Morto. 
 
  9. Nos registos dos Evangelhos, os incidentes específicos da vida de Cristo não estão    
      necessariamente organizados em ordem cronológica. 
  10. No seu ensino, Jesus procurava discursar mais a grandes multidões, e não a indivíduos 
        isolados ou a pequenos grupos. 
 
ESCOLHA MÚLTIPLA.  
 
11. Algumas pessoas não compreendiam as parábolas de Jesus porque: 
a) as parábolas estão repletas de palavras difíceis. 
b) elas não criam que Ele era o Filho de Deus. 
c) Jesus nunca explicava as Suas parábolas. 
 
12. Certa ocasião, Jesus apontou para uma criança como uma ilustração do significado da humildade. 
Esse é um exemplo do método de ensino por meio de: 
a) parábola. 
b) expressão curta. 
c) lição objectiva. 
d) pergunta. 
 
13. Jesus foi testado por Satanás no deserto, durante o período: 
a) do Seu nascimento e preparação para o ministério. 
b) do Seu ministério inicial e popularidade. 
c) do Seu ministério posterior e controvérsias. 
d) da Sua morte, ressurreição e ascensão. 
 
14. Nazaré, cidade onde Jesus passou a Sua infância, ficava no distrito da: 
a) Judeia. 
b) Pereia. 
c) Samaria. 
d) Galileia. 
 
15. O propósito principal dos escritores dos Evangelhos era: 
a) explicar os costumes e as crenças da religião judaica. 
b) narrar os eventos da vida de Jesus em estrita sequência cronológica. 
c) fornecer um retrato pessoal exacto da pessoa de Jesus. 
d) descrever tudo quanto Jesus disse e fez. 
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RESPOSTA BREVE. 
 
16. O norte do distrito da Judeia chama-se _______________________________________________ 
 
17. O terceiro período da vida de Jesus foi o do Seu ________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
18. Jesus subiu ao céu perto de Jerusalém, nas proximidades duma aldeia chamada _______________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
19. Jesus passou a maior parte dos anos do Seu ministério nos dois distritos de __________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
20. No Seu ensino, Jesus aplicava as profecias do Antigo Testamento a ________________________ 
   
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Repostas às Perguntas de Estudo 
 
6. a) 6. Judeia  d) 4. Samaria  g) 6. Judeia.   
    b) 5. Pereia  e) 3. Decápolis   
    c) 2. Fenícia  f) 4. Samaria 
 
1. (Com as suas próprias palavras): A variedade serve para chamar a atenção de muitas pessoas  
    diferentes, ressaltando os principais acontecimentos da vida de Jesus. 
 
7. a) 4. Morte, ressurreição e ascensão 
    b) 2. Ministério inicial e popularidade 
    c) 1. Nascimento e preparação para o ministério 
    d) 3. Ministério posterior e controvérsias 
    e) 3. Ministério posterior e controvérsias 
    f) 2. Ministério inicial e popularidade 
    g) 4. Morte, ressurreição e ascensão 
 
2. c) não incluem tudo quanto Jesus fez e disse. 
 
8. 5:27-28; Não adulterarás. Qualquer um que olhar para uma mulher com desejo impuro já adulterou  
    com ela. 
    5:33-34; Não jurarás falso. Não jures de modo nenhum. 
    5:43-44; Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ama os teus inimigos e ora por aqueles que  
    te perseguirem. 
 
3. a) seguem o mesmo padrão básico no desenvolvimento do relato. 
 
9. b) Os ensinos de Jesus baseavam-se nas Escrituras do Antigo Testamento, e na Sua própria  
        autoridade para interpretá-las, como o Filho de Deus. 
 
4. c) Mar Mediterrâneo 
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10. a) 1. Parábola 
      b) 3. Lição objectiva 
      c) 3. Lição objectiva 
      d) 2. Afirmação curta 
      e) 4. Pergunta 
      f) 4. Pergunta 
      (Naturalmente, muitos dos ensinos de Jesus envolviam mais de um desses métodos. Em  
      Marcos 12:13-17 há uma combinação do método de “pergunta e resposta” com o método de  
      “Lição objectiva”; e depois uma “expressão curta” completa a lição). 
 
5. b) no lado oriental da planície costeira. 
  
11. (Com as suas próprias palavras.) 
      a) as Escrituras do Antigo Testamento e a Sua autoridade para interpretá-las como Filho de Deus. 
      b) dar aos homens as verdades sobre as quais poderiam edificar as suas vidas. 
      c)  parábolas, afirmações curtas, lições objectivas e perguntas. 
      d) o reino de Deus, as relações entre os homens e Ele mesmo. 
      e)  autoridade, e não como os escribas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


