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Mateus é o livro da “geração de Jesus Cristo, 

filho de Davi, filho de Abraão”. Esta 

declaração liga-o a duas das mais 

importantes alianças do Antigo Testamento: a 

aliança davídica da soberania e a aliança 

abraâmica da Promessa. 

II Sm 7.8-16; Hb 11.17-19 



No Evangelho de Marcos, Jesus é visto como 

o poderoso obreiro, mais do que como 

mestre; mais atos do que palavras. 

O Servo do Senhor “o meu Servo, o 

Renovo”. 

 O versículo chave está em Mc 10.45 

Zc 3.8 



A vida de Jesus Cristo é narrada com grande beleza 

e perfeição. Visando os gregos, Lucas considerou o 

que eles representavam: A cultura, a filosofia, a 

sabedoria, a razão, a beleza e a educação. 

Homem perfeito – Embora o Evangelho em apreço 

fale da divindade de Cristo, a ênfase está na 

perfeição da sua humanidade. 



Somente João narra o primeiro ano do ministério de 

Jesus nos capítulos 2-4; somente ele relata os 

grandes ensinos de Jesus sobre o novo nascimento, 

a água viva, o pão da vida, o bom pastor, a luz do 

mundo. Somente ele narra os propósitos de Cristo 

na última ceia, Jo 13-16. 

O divino Filho de Deus, leia Jo 20.31 





• A ênfase especial de Mateus é 

sobre o fato de ser Jesus o 

Messias vaticinado pelos 

profetas do Velho Testamento, 

por ele citado repetidamente. 

Visou de modo particular, 

leitores judeus. Tão frequente 

ocorre a expressão “reino dos 

céus”, em razão da 

preocupação dos judeus em 

pecar citando o nome de Deus 

em vão. Por isso o Evangelho 

de Mateus é comumente  

chamado “Evangelho do 

Reino” 

Introdução 



Lista dos Apóstolos 

# Mateus 10.2-4 Marcos 3.18 Lucas 6.15 Atos 1.13 

1 Simão Pedro Simão Pedro Simão Pedro Pedro 

2 André André André André 

3 Tiago  Tiago Tiago Tiago 

4 João João João João 

5 Filipe Filipe Filipe Filipe 

6 Bartolomeu Bartolomeu Bartolomeu Bartolomeu 

7 Tomé Tomé Tomé Tomé 

8 Mateus Mateus Mateus Mateus 

9 Tiago filho de Alfeu Tiago  filho de 
Alfeu 

Tiago filho de Alfeu Tiago filho de Alfeu 

10 Lebeu ou Tadeu Tadeu Judas irmão de Tiago Judas irmão de Tiago 

11 Simão o Zelote Simão o Zelote Simão  Zelote Simão Zelote 

12 Judas Iscariotes Judas Iscariotes Judas Iscariortes Matias 



Grupos de apóstolos irmãos 

1) Pedro e André (Mt 4.18) 

2) Tiago e João (Mt 4.21) 

3) Filipe e Bartolomeu ou 
Natanael (Jo 1.43-51) 

4) Mateus, Simão o Zelote 
(segundo a tradição),  
Tiago e Judas ou 
Tadeu/Lebeu eram todos  
filhos de Alfeu (Mc 2.14; 
Lc 6.16; At 1.13)  

 



Publicano 

• Publicano é o nome dado aos coletores de impostos nas 

províncias do Império Romano. 

• Os publicanos eram detestados pelos judeus e muitas vezes 

envolviam-se em corrupção cobrando das pessoas além do 

que deveriam. E sofriam um grande repúdio da casta 

religiosa dos fariseus. 



Zelote 

O termo zelote ( do grego antigo ζηλωτής ) “imitador”, 

“admirador zeloso” ou “seguidor”; do hebraico קנאי, 

kanai, frequentemente usado na forma plural קנאים,  

kana'im) significa literalmente alguém que zela pelo 
nome de Deus. 

 

Apesar de a palavra designar em nossos dias alguém 
com excesso de entusiasmo, a sua origem prende-se ao 
movimento político judaico do século I que procurava 
incitar o povo da Judeia a rebelar-se contra o Império 
Romano e expulsar os romanos pela força das armas, 
que conduziu à Primeira Guerra Judaico-Romana (66-
70). 



Biografia de Mateus -   מתתיהו      

• Mateus significa “Dom de 
Deus” 

• Publicano; 

• Seu nome original era Levi 

• Filho de Alfeu; 

• Segundo a tradição é irmão de 
outros 3 (três) apóstolos: Simão 
o zelote, Tiago e Judas (Tadeu 
ou Lebeu); 

• Homem culto: conhecia as leis 
romanas e judaicas, os idiomas 
aramaico, hebraico e grego; 

 

 



Biografia de Mateus -   מתתיהו      

• Escreveu inicialmente em 

aramaico / hebraico e depois 

para o grego; 

 

• Segundo a tradição pregou 15 

anos em Israel e depois da 

destruição de Jerusalém foi 

ser missionário na Etiópia e lá 

morreu como mártir. 

 



Tema do Livro 

 

“Este é Jesus,  o Rei dos Judeus.” 

Mateus 27.37 

 



Ênfase de Mateus 

 

“...tudo isso aconteceu para que se cumprisse 

o que fora dito pelo Senhor por intermédio do  

profeta”  

Mateus 1.22 

Mateus 2.15,17 

E outros 

 

 

 

 



Data do livro 

• Escrito antes da queda de Jerusalém, no ano 

70 d.C., possivelmente entre 45 e 50 d.C. 



Visão Panorâmica 

• O seu nascimento, Mt 1.22,23 

• O lugar do seu nascimento, Mt 2.5,6 

• O seu regresso do Egito, Mt 2.15 

• A residência em Nazaré, Mt 2.23 

• O seu precursor, Mt 3.1-3 

• O território do seu ministério, Mt 4.14-16 

• O seu ministério de cura, Mt 8.17 

• A missão como servo de Deus, Mt 12.17-21 

• O ensino por parábolas, Mt 13.34,35 

• A entrada triunfal em Jerusalém, Mt 21.4,5 

• Sua prisão, Mt 26.50,56 



Cinco principais sermões 

1) O Sermão da Montanha, Mt 

5-7 

2)  Instruções para os 

proclamadores itinerantes do 

reino de Deus, Mt 10 

3) As parábolas a respeito do 

reino, Mt 13 

4) O caráter dos verdadeiros 

discípulos do Senhor, Mt 18 

5) O Sermão do Monte das 

Oliveiras, a respeito do fim 

dos tempos, Mt 24-25 

 

 



Características do livro 

1) Mateus cita o Antigo 

Testamento 75 vezes; 

2) Jesus é chamado de “filho de 

Davi” cerca de 9 vezes; 

3) O termo “reino” é 

mencionado 37 vezes; 

4) Cita a palavra “igreja” 3 

vezes; 

5) Tem exclusividade na 

narrativa de 10 parábolas e 3 

milagres; 



Conteúdo exclusivo de Mateus 

A visão de José, Mt 1.20-24 

A visita dos magos, Mt 2.12-15 

A fuga para o Egito, Mt 2.12-15 

A matança dos inocentes, Mt 

2.16 

Detalhes da confissão de Pedro, 

Mt 15.13-20 

O arrependimento de Judas, Mt 

27.5-10 

O sonho da mulher de Pilatos, 

Mt 27.19 

 



Conteúdo exclusivo de Mateus 

A expressão “Caia o seu 

sangue sobre nós e sobre os 

nossos filhos, Mt 27.25. 

A ressurreição de alguns 

santos, Mt 27.52. 

O selo no túmulo e o suborno 

da guarda, Mt 27.62-66; 

28.11-15. 

A grande comissão  de fazer 

discípulos e ensinar, Mt 

28.18-20. 

 



Características especiais 

É ó mais judaico dos quatro 

Evangelhos. 

Contém a exposição mais 

sistemática dos ensinos de 

Jesus e do seu ministério de 

cura e libertação. Isto levou a 

Igreja, no século II, a usá-lo 

intensamente na instrução dos 

novos convertidos. 

Os cinco sermões principais já 

mencionados contém os textos 

mais extensos dos Evangelhos 

sobre o ensino de Jesus:  



Características especiais 

 a) Durante o seu ministério na 

Galiléia 

 b) Quanto à escatologia (as 

últimas coisas a acontecer) 

Este Evangelho, de modo 

específico, identifica eventos 

da vida de Jesus como sendo 

cumprimento do Antigo 

Testamento, com mais 

frequência  do que qualquer 

outro livro do Novo 

Testamento. 



Características especiais 

  Menciona o Reino dos Céus 

(Reino de Deus) duas vezes 

mais do que qualquer outro 

Evangelho. 

Mateus destaca:  

  Os padrões de retidão do reino 

de Deus, Mt 5-7. 

  O poder divino ora em 

operação no reino, sobre o 

pecado, a doença, os demônios 

e a morte. 

  O triunfo futuro do reino, na 

vitória final de Cristo, nos fins 

dos tempos. 

 

 



Características especiais 

  Mateus é o único Evangelho 

que menciona a igreja como 

entidade futura pertencente a 

Jesus, Mt 16.18; 18.17 

Mateus é a “porta de vai e 

vem” ou livro de transição 

entre o Velho e o Novo 

Testamento 

Há mais de 60 referências ao 

Velho Testamento, e cerca de 

40 citações literárias do Velho 

Testamento em Mateus 

 

 

 



Características especiais 

  Uma frase característica é 

“para que se cumprisse” 

Mateus apresenta uma árvore 

genealógica que traça a 

linhagem messiânica até o Rei 

Davi. 

Dois dos mais importantes 

discursos de Jesus são 

encontrados aqui: O Sermão 

da Montanha, Mt 5,6,7; e o 

discurso no Monte das 

Oliveiras, Mt 24,25. 

 

 

 



Características especiais 

  Um quadro incomum dos 

acontecimentos da era 

presente é visto 

profeticamente no capítulo 13, 

onde sete parábolas formam 

um quadro. 

 

 

 

 



E este João tinha as suas 

vestes de pelos de camelo, e 

um cinto de couro em torno 

de seus lombos; e 

alimentava-se de 

gafanhotos e de mel 

silvestre.  

Mateus 3.4 



Recolhia-se os gafanhotos em 

vasilhas  e removem-se as asas, patas 

e cabeça. Em seguida prepara-se o 

gafanhoto conforme o gosto de cada 

um: assado, ferventado ou refogado. 

Mas pode-se come-lo cru ou 

submetê-lo a um processo de 

secamento. Pode ser comido com 

mel. Quando cozido em água e sal, 

seu sabor lembra o do camarão. 

Outro modo de prepará-lo é triturá-

lo para adicionar à massa de pão 

para melhorar seu sabor. (Mat. 3.4) 

Costume dos tempos bíblicos 





É uma narração 

geralmente curta, 

descritiva. Uma 

comparação, um paralelo, 

para ensinar a verdade 

moral ou espiritual. É a 

explicação de algo 

desconhecido através de 

figuras conhecidas. O 

propósito delas nos 

evangelhos é ensinar sobre 

o Reino de Deus.  

Parábola 



 Pai nosso, que estás nos céus, 

santificado seja o teu nome; 

Venha o teu reino, seja feita a 

tua vontade, assim na terra 

como no céu;  

O pão nosso de cada dia nos 

dá hoje;  E perdoa-nos as 

nossas dívidas, assim como 

nós perdoamos aos nossos 

devedores; E não nos induzas 

à tentação; mas livra-nos do 

mal; porque teu é o reino, e o 

poder, e a glória, para sempre. 

Amém.  

Mateus 6.13 



Palavra hebraica que pode traduzir-se pelas 

expressões “assim seja”, “verdadeiramente”. No 

entanto, Amém não é uma palavra única mas um 

anagrama da frase Ani Ma'amin (  אני מאמין  ) 
que significa, “Eu acredito”.   

Segundo o Talmude (Shabat 119b) judaico, Amen é 

uma sigla:    ָאֵמן formando a frase “El Melech 

Ne'eman” que significa “Deus é Rei Fiel”  





“Pois também eu te digo 

que tu és Pedro, e sobre 

esta pedra edificarei a 

minha igreja, e as portas do 

inferno não prevalecerão 

contra ela. E eu te darei as 

chaves do reino dos céus; 

e tudo o que ligares na 

terra será ligado nos céus, 

e tudo o que desligares na 

terra será desligado nos 

céus.” 



A Igreja Católica 

ensina, a partir desta 

confissão: 



1. Cristo lhe mudou o nome, 

indicando a posição que 

ocuparia  

daí por diante; 
 

2. Edificou sua igreja  

sobre Pedro; 
 

3. Pedro é a pedra 

fundamental do texto  

de Mateus; 



4. Pedro foi o superior 

hierárquico dos 

Apóstolos; 
 

5. Pedro estabeleceu  

em Roma a sede  

de seu episcopado; 
 

6. Ele instituiu os bispos  

de Roma seus  

herdeiros; 



Cristo não mudou o 

nome de Pedro neste 

momento, mas apenas 

confirmou o 

sobrenome que lhe 

atribuíra no dia do seu 

chamado. 

Refutação: 



Cefas  hebraico kepha’  

  כיפא

Pedro  grego petros 

Πέτρος 

Simão  hebraico Shim'on 

וֹןש ִׁ  ְמע  

Refutação: 



“Este achou primeiro a seu 

irmão Simão, e disse-lhe: 

Achamos o Messias (que, 

traduzido, é o Cristo). E 

levou-o a Jesus. E, olhando 

Jesus para ele, disse: Tu és 

Simão, filho de Jonas; tu 

serás chamado Cefas (que 

quer dizer Pedro).” 

João 1.41 e 42 



“Simão, ao qual também 

chamou Pedro, e André, 

seu irmão; Tiago e João; 

Filipe e Bartolomeu.” 

Lucas 6.42 





DEUS 

- SALMO 18:2 – “O SENHOR é minha 

rocha.”  

- DEUTERONÔMIO 32:4 – “Eis a rocha! 

Suas obras são perfeitas.” 

 

MESSIAS 

- ISAÍAS 28:16 – “Uma pedra já provada, 

pedra preciosa, angular, solidamente 

assentada.” 



FUNDAMENTO DA IGREJA 

- 1 CORÍNTIOS 10:4 

- ATOS 4:12 

- ROMANOS 9:33 

- 1 CORÍNTIOS 3:11 

- EFÉSIOS 2:20 

- I PEDRO 2: 4 e 5 

- MATEUS 21:42-44 



PEDRO = PÉTROS 

PÉTROS significa “fragmento de 

pedra”, “pedra movediça”, 

“lasca de pedra”. 

 

PÉTRA significa “rocha”, 

“massa sólida de rocha”. 



tu és Pedro 

(pedregulho) 

 

Sobre ESTA 

Pedra (rocha) 



tu és Pedro 

(pedregulho) 

 

Sobre ESTA 

Pedra (rocha) 

ESTA 
Pedra 

Tu és 
Pedro 



Pronomes 

Demonstrativos 

Este  o lugar onde estou 

Esse  o lugar onde você está 

Aquele  lugar distante do falante 

e do ouvinte 



Cesaréia de Filipe 

Cesaréia de Filipe era uma antiga cidade, localizada no 

sopé sudoeste do Monte Hermon. Por volta do ano 20 a.C. o 

rei Herodes o grande, construiu aos pés do monte Hermon 

um templo branco de mármore, e dedicou a César Augusto. 

Quando Herodes morreu a cidade ficou nas mãos de seu 

filho, Herodes Filipe, que a ampliou, e embelezou, e a 

chamou de Cesaréia de Filipe, para alcançar graça diante 

seu imperador Tibério César, e distingui-la da outra 

Cesaréia, a capital romana na Judéia e porto marítimo muito 

mais conhecida, que ficava na costa 



Portas do Inferno 
entrada do Hades na 

mitologia grega 
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