
A Bíblia Inteira num Ano 

Lição 28 – O Livro de Mateus 

1. Os Quatro Evangelhos 

Ao começarmos o nosso estudo do Novo Testamento, lembramos que os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, 

Lucas e João, oferecem quatro apresentações únicas de Jesus Cristo: 

 - Mateus – O Rei-Messias 

 - Marcos – O Servo de Jeová 

 - Lucas – O Filho do Homem 

 - João – O Filho de Deus 

Os primeiros tres são chamados os evangelhos sinópticos (que quer dizer: tendo um ponto de vista igual ou 

colectivo) enquanto o livro de João é diferente em tempo e caráter.  

Os sinópticos apresentam os aspectos exteriores, humanos e públicos da vida de Cristo.  João fala dos aspectos 

interiores, divinos, e privados da vida de Cristo.  Mateus, então, apresenta Jesus como Rei, o Filho de David, o 

Filho de Abraão, Salomão, e José (Mateus 1:1-16 – Lucas 3:23-38 recorda a sua descendência até Maria). 

2. Mateus 

Mateus é o autor do livro.  Ele era um publicano (10:3), um Judeu que tornou-se colector de impostos para os 

Romanos odiados, e então é classificado com os “publicanos e pecadores,” que indica um nível moral baixo.  

Também é conhecido como Levi em Lucas 5:27 e Marcos 2:14.  Ele tornou-se discípulo de Jesus (9:9) e depois um 

apóstolo enviado (10:2-3). 

3. A Mensagem Central 

“Para que se cumprisse.”  Esta frase é usada 12 vezes no livro de Mateus, apresentando Jesus como o Messias-

Rei que cumpre as promessas do Velho Testamento. 

4. A Estrutura do Livro 

(1) Introdução – capítulo 1 a 4:1-11 

Genealogia – Nascimento de Cristo, Batismo e Tentação 

(2) O Ministério de Jesus na Galileia – capítulos 4:12 a 18 

Os Seus Ensinamentos – capítulos 5 a 7 

O Seu Trabalho – capítulos 8 a 10 

A Reação do Povo – capítulos 11 a 18 

(3) O Ministério de Jesus na Judeia – capítulos 19 a 28 

Apresentação Como Rei – capítulos 19 a 25 

Os Eventos da Sua Crucificação – capítulos 26 a 27 

A Resurreição Gloriosa – capítulo 28 

5. A Introdução – capítulos 1 a 4:1-11 

(1) Por que a genealogia primeiro?  Mateus escreveu este livro principalmente aos Judeus que, de acordo com 

as Escrituras do Velho Testamento, acreditavam que o seu Messias viria de uma família específica.  Mateus 

começou com Abraão, o Pai da nação Hebraica, e mostrou uma descendência pela família de David que tinha 

recebido a promessa do Messias.  Nota em 1:17 que há 42 gerações de Abraão a Cristo.   

(2) O Nascimento de Cristo e os Acontecimentos no Tempo da Sua Vinda 

  PROFECIA   CUMPRIMENTO NO NOVO TESTAMENTO 

  Isaías 7:14   Mateus 1:22-23 

  Isaías 11:1   Mateus 2:23 

  Isaías 31:15   Mateus 2:17-18 

  Oseías 11:1   Mateus 2:15 

  Miqueias 5:2   Mateus 2:5-6 



(3) Imediatamente após o seu batismo (Mateus 3), Jesus foi tentado (Mateus 4). Deveremos notar que Ele foi 

tentado como UM HOMEM.   Foi tentado de cada maneira possível – corpo (as pedras em pão), alma (atirar-

se do templo), e espírito (adoração de Satanás).  Este é o método de Satanás: física, mental, e espíritual. 

6. O Ministério de Jesus na Galileia –capítulos  4:12 a 18 

No capítulo 4:12 lemos, “Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia.” 

(1) OS SEUS ENSINAMENTOS – Encontramos nos capítulos 5 a 7 os ensinamentos de Jesus, muitas vezes 

chamados O Sermão da Montanha.  Estes ensinamentos famosos incluem estes assuntos: 

 - virtudes, morais, motivos – capítulos 5 a 6:18 

 - material, temporal, social – 6:19 a 7:6 

 - encorajamento, resumo, exortação – 7:7 a 7:27 

O Sermão da Montanha é a lei do reino do Senhor.  14 vezes Ele diz, “Eu, porém, vos digo...” lidando com a 

lei de Moisés.  Há muito que se pode aprender e aplicar ao nosso dia-a-dia.  Nota: 

 - dois caminhos – 7:13 

 - duas portas – 7:14 

 - dois destinos – 7:21-23 

 - duas fundações – 7:24-27 

(2)  O SEU TRABALHO  – capítulos 8 a 10 

 Estes capítulos registam dez milagres: 

 8:1-4 ____________________________________________________________________________________ 

 8:5-13 ___________________________________________________________________________________ 

 8:14-15 __________________________________________________________________________________ 

 8:23-27 __________________________________________________________________________________ 

 8:28-34 __________________________________________________________________________________ 

 9:1-8 ____________________________________________________________________________________ 

 9:18-22 __________________________________________________________________________________ 

 9:23-26 __________________________________________________________________________________ 

 9:27-31 __________________________________________________________________________________ 

 9:32-34 __________________________________________________________________________________ 

 Só estes dez são mencionados com detalhes mas 9:35 diz, “E percorria Jesus todas as cidades e aldeias... 

 curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo.” Nota as afirmações e perguntas interessantes 

 feitas por Jesus enquanto fez estes milagres:Mateus 8:18-22, 9:9-13, 9:14-17. 

 No capítulo 10, Jesus escolheu os doze que seriam as testemunhas dEle após o seu regresso ao Pai.  Eles 

 tinham a responsabilidade de treinarem outros.  Mateus registou mais instruções aos 12 discípulos que os 

 outros evangelhos.  Os Judeus ouviram o evangelho primeiro (10:5) e depois os Gentíos (28:19). 

(3) A REAÇÃO DO POVO – capítulos 11 a 18 

A palavra “reino” é usada 55 vezes ao longo deste Evangelho do Rei.  Os Judeus compreendiam bem este 

termo.  Na Sinai, Deus disse a Israel, “E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo.”  Os profetas 

sereferiram muitas vezes a esta promessa. 

Após os ensinamentos de Jesus em referência ao reino, estes são os resultados do seu ministério: 

(a) Interrogação – João Baptista – 11:2-15 

(b) Cidades Não Arrependidas – 11:20-30 

(c) Fariseus Desarrazoados – 12:10, 14, 24 

(d) Multidões Incrédulas – 13:13-15 

(e) Escribas Tradicionais – 15:1-2 

(f) Fariseus e Saduceus Desejando “Provas” – 16:1 

Capítulo 13 conta a Parábola do Reino dos Céus que requería uma lição inteira. 

Não podemos acabar com esta seção sem ver capítulo 16:17-18.  Aqui, os Judeus rejeitam o reino, Jesus e os 

seus discípulos vão para Cesaréia de Filipe e é aqui que Ele divulga a “Igreja.”  A palavra “Igreja” significa “os 



chamados” ou “assembléia”.  Ele instituiu um novo corpo de ambos Judeus e Gentíos (Efésios 2:14-18 e 

Actos 10:34-48).   

7. O Ministério de Jesus na Judeia – capítulos 19 a 28 

Capítulo 19 começa com, “E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia, e dirigiu-se aos 

confins da Judeia...”  Desde este ponto, o seu ministério é na Judeia e Jerusalém. 

(1) APRESENTAÇÃO COMO REI – capítulos 19 a 25 

Isto quer dizer, a apresentação pública de si mesmo em Jerusalém como o Messias-Rei de Israel. 

A jornada até a cidade fica nos capítulos 19-20.  O Senhor sabia que seria o resultado da sua aparência – 

20:17-19 e 28. 

Na entrada triunfal do Senhor em 21:1-17, vemos que Ele oferece-se como o Messias-Rei de Israel e cumpre 

a profecia de Zacarias 9:9. 

Em 21:18 a 23 vemos conflito – rejeitaram-no e Ele os rejeitou (os escarnecedores e seitas).  

O Sermão do Monte das Oliveiras de coisas que virão é encontrado nos capítulos 24 e 25.  Isto é profecia 

falada por um verdadeiro Profeta.  (Vivemos numa altura em que vemos estas profecias serem cumpridas).  

A entrada triunfal de Jesus acaba com as suas palavras de triunfo final.   

Talvez perguntes, “Se Jesus já sabia da sua rejeição, porque é que se ofereceu aos Judeus?”  O Senhor nunca 

menciona a Sua crucificação á parte da sua ressurreição.  Veja Mateus 16:21, 17:22-23, 20:17-20, 26:28-32. 

(2) OS EVENTOS DA CRUCIFICAÇÃO – capítulos 26 e 27 

PRIMEIRO, vemos que Jesus está retirado com os doze (26:1-56).  Ele previu tudo que iría acontecer.  Veja 

26:12.  Depois, na ceia, Ele revela a traição de Judas (26:25).  Ele declara que o seu sangue é “o sangue do 

Novo Testamento” (26:28).   

SEGUNDO, Jesus está perante o Sinédrio e é condenado porque se declarou o Messias de Israel (26:57-75). 

Ele ficou silencioso!  Depois respondeu, “Tu o disseste” (26:64).  Acusado de blasfêmia é condenado à morte 

(26:66).   

TERCEIRO, veio diante do governador Romano (27:1-26).   

QUARTO, a crucificação (27:27-66).  Mateus descreve com mais detalhes os acontecimentos milagrosos 

relacionados com a morte de Jesus do que os outros evangelhos – a escuridão ao meio do dia, o terramoto, 

as sepulturas perturbadas, e o rasgar do véu de cima para baixo.   

O crucificado é o Filho de Deus! 

(3) A GLORIOSA RESSURREIÇÃO – capítulo 28 

Um capítulo curto – 20 versículos – mas um dos capítulos mais importantes da Bíblia. 

- O anjo anunciou a ressurreição – 1-7. 

- O Senhor é visto – 8-10. 

- As autoridades Judaicas mentem sobre a ressurreição – 11-15. 

- A comissão aos onze e a nós – 16-20. 

8. Estudos Adicionais 

(1) PARÁBOLAS – O Senhor falou por parábolas em Mateus 13 por uma razão.  Veja a pergunta dos discípulos 

em 13:10.  A Sua resposta explica o Seu uso de parábolas – 13:11. 

(2) “PEDRO E A IGREJA” – Mateus 16. 

Cada crente deve saber que a igreja não foi construída sobre Simão Pedro.  A tradução de 16:18 é “Pois, 

também, eu te digo que tu é PETROS (uma pedra), e sobre esta PETRA (uma rocha poderosa – Cristo) 

edificarei a minha igreja...”  Cristo é a fundação da igreja “ecclesia” – a rocha da nossa salvação. 

(3) O SERMÃO NO MONTE DAS OLIVEIRAS – Mateus 24-25. 

Isto é a descrição do Senhor sobre os últimos dias. 

(4) AS ÚLTIMAS SETE PALAVRAS DE JESUS NA CRUZ – não estão em ordem num só evangelho. 

 Lucas 23:34, Lucas 23:43, João 19:26, Mateus 27:46, João 19:28, João 19:30, lucas 23:46 

 

 



O QUE VOCÊ CONSEGUE LEMBRAR AGORA MESMO? 
 Mateus apresenta Jesus como _____________________________________________. 

 Os primeiros tres evangelhos são chamados  ___________________________________________________.

 O que é a mensagem central de Mateus? ______________________________________________________ 

 Por que é que Mateus deu uma genealogia enquanto Lucas outra? __________________________________ 

 _______________________________________________ _________________________________________ 

 Mateus apresenta o ministério de Jesus em duas regiões.  Quais são? ________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

  

TRABALHOS PARA CASA: 

1. Leia o livro de Mateus – 4 capítulos por dia. 

2. Reveja esta lição ao menos duas vezes esta semana. 

3. Marque divisões e informações importantes na sua Bíblia. 

4. Esteja presente no próximo Domingo com a sua Bíblia. 

 


