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 Introdução  
 

    

  

A “Teologia do Novo Testamento”” é uma ponte que liga a Teologia 
Sistemática com a Exegese. A Teologia Sistemática sintetiza a Escritura em 
seus diversos temas. A Exegese analisa os textos bíblicos individualmente, 
segundo as peculiaridades de seus autores e ouvintes.  
  

A “Teologia do Novo Testamento” estuda o ambiente teológico em 

que os textos sagrados foram escritos, com o objetivo de aumentar a nossa 

compreensão e aplicação pessoal da Palavra de Deus.  

  

Este estudo é importante para que não se perca o propósito inicial, e 
para que possamos apreender do texto mais do que aquilo que nos pareceria 
ser sua mensagem em uma primeira vista. O conhecimento do original 
contexto teológico de escritor e leitores torna muita coisa mais clara, uma vez 
que hoje nós lemos o mesmo texto no contexto das nossas experiências 
atuais.  
  

Interessante é descobrirmos que havia àquele tempo muito mais 
semelhança com os nossos problemas teológicos atuais do que 
imaginávamos, e acabamos chegando a grandes aplicações deste 
conhecimento para o nosso mundo de hoje.    
  

  

“O que tem sido, isso é o que há de ser; e o que se tem feito, isso se tornará a 
fazer; nada há que seja novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa  dizer: 
Vê, isto é novo? ela já existiu nos séculos que foram antes de nós.”  

Ec 1: 9-10  

  

  

Neste semestre vamos estudar os Quatro Evangelhos e o que seus 
autores e leitores estavam vivendo. Assim compreenderemos melhor a visão 
que receberam de Deus e passaram a nós.    
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 (I) Por que Quatro Evangelhos?  

 
  

 Mateus  – Para os Judeus  
  

  

Levi havia sido um publicano ( judeu que servia ao império romano cobrando 
impostos dos seus compatriotas ). Passou a ser chamado Mateus (Mt 9.9), forma 
abreviada de Matatias – presente de Deus – porque isto era importante para sua nova 
identidade de redimido e ao mesmo tempo reafirmava que ele era parte do povo de 
Deus.  
  

Quando chamado, abandonou tudo para seguir o Mestre, fica bem claro que:  

  

O FOCO DO EVANGELHO DE MATEUS É APRESENTAR OS ENSINOS DE JESUS  

  

Vemos isto nos exemplos do Sermão do Monte (Mt 5,6,7) e do Sermão 

Escatológico do Monte das Oliveiras (Mt 24.3 – 25.46).  
   

  

 VÁRIOS  ELEMENTOS  DENTRO  DO EVANGELHO  DE MATEUS  

CONFIRMAM TER SIDO ESCRITO PARA JUDEUS:  

  

  

(1) Dos quatro Evangelhos, só Mateus utiliza a expressão “Reino dos Céus” 
onde outros dizem “Reino de Deus”. Isto é significativo, porque no judaísmo há um 
grande cuidado no uso do nome “DEUS”. Restaram em Mateus apenas 4 versículos 
onde é usada a expressão “Reino de Deus” (12:28; 19:24; 21:31, 43)  
  

  

(2) Este Evangelho começa com a genealogia de Abraão até Davi, e deste até 
Jesus, e também é o que mais usa a expressão “Filho de Davi” (Mt 1.1), que significava 
para os judeus ser Ele o Cristo – o Ungido – porque havia a promessa de que o Messias 
viria da linhagem de Davi (Is 9.6-7).  
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(3) Mateus contém 12 citações ao Velho Testamento, sempre com o verbo 
“cumprir” na voz passiva (plerothenai).  
(1:22,23; 2:5,6,15,17,18,23; 4:14-16; 8:17; 12:17-21; 13:35; 21:4,5; 27:9,10; 26:56)  
   

Isto foi extremamente importante para que os judeus enxergassem a realidade 
espiritual do advento do Messias.    
     

  
Outra abordagem sobre Mateus, esta feita por Thielman, aponta no mesmo 

sentido:  
   

“ O Evangelho de Mateus concentra-se no diálogo com os judeus, e é 

perceptível nas cinco linhas  -mestra de sua narrativa:  

(1) Jesus cumpriu as Escrituras de Israel  

(2) incorporou a lei e a sabedoria (trazendo revelação melhor que a lei)  

(3) apresentou sua identidade como o novo e maior Moisés  

(4) o filho messiânico de Davi e o Filho de Deus: “aquele que é nascido rei 

dos judeus”   – Mt 2.2  

(5) personificou Israel (Jesus era o que Israel deveria ter sido). ”  
Teologia do Novo Testamento, uma abordagem canônica e sintética  

– Frank Thielman – Shedd Publicações  
    

POR OUTRO LADO, COMO EM TODO O NOVO TESTAMENTO, HÁ TAMBÉM UM 

DESMERECIMENTO DO POVO DE ISRAEL. PORQUE MESMO TENDO SIDO ESCOLHIDO O  

“POVO DA PROMESSA” TORNOU-SE REPROVÁVEL:  
   

(1) Contra o judaísmo, Mateus capítulo 23 é um veemente desabafo do 

Mestre contra os líderes judaicos da época e sua falsa religiosidade.  

  

“ Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas...”  
   

(2) Mateus também afirma categoricamente que os gentios salvos 

substituirão judeus no Reino dos   Céus:  

“ Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa 
com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão 
lançados para fora, nas trevas; ali haverá choro e ranger de dentes.”    

 

Mt 8.11-12  
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(3) A Genealogia de Mateus (Mt 1.1-17), diferente da de Lucas, Mateus 
acrescenta o nome de quatro mulheres:  
  

  

“ e é digno de nota que Tamar (v.3), Raabe (v.5), Rute (v.5) e Bate-Seba  
(v.6, mencionada apenas como “mulher de Urias”) eram gentias e, no caso de  

Tamar, Raabe e Bate-Seba, o nome de cada uma delas está ligado a casos de 
imoralidade. Elas servem para lembrar o leitor de que Deus demonstrou  

  misericórdia com gentios “indignos” no passado e também que o plano de  

Deus não pode ser frustrado pelas falhas humanas.”  
TEOLOGIA DO NOVO TESTAMENTO, ROY B. ZUCK, CPAD, PAG 21  

   

 Marcos  – Para os Romanos  

     

Marcos foi o primeiro dos quatro Evangelhos a ser escrito. Apesar de ser o 
menor apresenta mais pormenores da vida de Jesus, trazendo a ideia de:   UM 

SERVO DE DEUS EM AÇÃO CONSTANTE.  
   

Primo de Barnabé (Cl 4.10) e conhecido dos apóstolos. Acredita-se que foi no 
cenáculo da sua casa que Jesus celebrou a Sua Ceia. Marcos foi apresentado a Paulo 
e chegou a começar uma viagem missionária com ele, mas não a terminou.    

Por este motivo Paulo não o quis levar na segunda viagem, porém Barnabé 
apoiou e acompanhou o jovem Marcos, tornando-o um servo de Deus de grande 
valor.  
   

Paulo, no final do seu ministério nas prisões romanas, ainda buscava e recebia 
a ajuda de Marcos:  
  

“ só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, porque me é muito 
útil para o ministério.” 2Tm 4:11  
   

Marcos acompanhou Pedro no seu ministério em Roma, tornando-se seu 
discípulo:  
  

“A vossa coeleita em Babilônia (Roma) vos saúda, como também meu filho 
Marcos.” 1Pe 5.13  
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Observe que apesar de ser o primeiro dos quatro Evangelhos, Marcos foi escrito 
após as Epístolas de Paulo e Pedro e provavelmente após o martírio destes dois já ter 
ocorrido em Roma!    
                 

   
  

 Lucas  –  Para os Gentios (= “Gregos”) Convertidos  

  

  

LUCAS FALA COMO UM “HISTORIADOR DA SALVAÇÃO”. TEM UM PROPÓSITO 

CLARO, AFIRMADO LOGO NO INÍCIO DO SEU EVANGELHO:  

  

Lc 1.1 -4  

“Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos 
fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio 
foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me 
pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por 
escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena 
certeza das verdades em que foste instruído.”  

  

  

Por isso é a ordem cronológica de Lucas a usada para fazer a Harmonia dos 
Evangelhos.  
   

Lucas acompanhou Paulo em suas viagens missionárias, e, portanto, acreditase 
que o “médico amado” era membro da igreja de Antioquia.  
  

INTERESSANTE A VISÃO PAULINA REFLETIDA NOS ESCRITOS DE LUCAS:  
   

(1) Independência dos novos convertidos gentios em relação aos princípios 
judaicos dos primeiros discípulos.    

(2) Não perdendo, todavia, a noção de que o lugar berço da fé evangélica e 
portanto onde os líderes da Igreja – os apóstolos – continuavam, era Jerusalém:  
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Lc 24.50 -53  

“Então, os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu 
que, enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, 
eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo; e estavam 
sempre no templo, louvando a Deus.”  

  

Há uma continuação da História do Evangelho no livro de Atos, formando juntos 
uma unidade: Lucas-Atos, maior que todas as cartas de Paulo juntas.  
  

At 1.1 -4  

“Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou 
a fazer e a ensinar [...] E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem 
de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim 
ouvistes.”  

  João  – Para a Igreja em tempos difíceis  

   
  

JOÃO TAMBÉM DEIXA CLARO O PROPÓSITO DO SEU EVANGELHO EM  JO  

20.30-31:  
   

“Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão 
escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o 
Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.”  

  

  Em João vemos com a maior clareza possível que Jesus Cristo é o Messias, o 
Deus Filho que se fez carne:  
  

Jo 1.18    

“Ninguém jamais viu a Deus; o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem 
o revelou.”  
  

Jo 4.24 -25  

“Replicou-lhe a mulher: Eu sei que vem o Messias (que se chama o Cristo); 
quando ele vier há de nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que 
falo contigo.”  
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João escreve para levantar o ânimo de uma Igreja em perseguição que a essa 
altura era formada quase totalmente por irmãos que não haviam visto Jesus 
pessoalmente.  
   

O autor do quarto Evangelho retransmite aos seus ouvintes as experiências de 
contato mais íntimo com Jesus Cristo. Ao lermos João, não falta muito para nos 
sentirmos caminhando com o Mestre, e ouvindo-O conversar.  
   
                 

  (II) O ambiente espiritual do N T  
    
  

Jesus Cristo, o Deus-Homem, havia cumprido e aperfeiçoado a Lei. Alcançou a 
realização de toda libertação do pecado e nossa retomada da comunhão com o Pai.  
   

Todavia, a Igreja nasceu dentro de um ambiente judeu, na continuidade das 
promessas do Velho Testamento. Então, precisamos entender o que acontecia com a 
nação judaica ao tempo narrado nos Evangelhos, o que nos esclarece o contexto real 
do texto do Novo Testamento:  
   

  

1) Nenhum relato de profecia durante 4 séculos (Desde Malaquias até João 

Batista).  

  

  

  

2) Muitos falsos messias, muitos movimentos político-religiosos  
   

“ e prosseguiu: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que estai 
para fazer a estes homens. Porque, há algum tempo, levantou-se Teudas, 
dizendo ser alguém; ao qual se ajuntaram uns quatrocentos homens; 
mas ele foi morto, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos e 
reduzidos a nada. Depois dele levantou-se Judas, o galileu, nos dias do 
recenseamento, e levou muitos após si; mas também este pereceu, e 
todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. ”  

   

  

3) Nacionalismo e rebeliões políticas contra os dominadores romanos.  
   

“ Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntavam-lhe, dizendo:  

Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel?”  
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4) Proselitismo exacerbado entre os judeus da dispersão  
   

“ Vós me buscareis, e não me achareis; e onde eu estou, vós não podeis 
vir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: Para onde irá ele, que não 
o acharemos? Irá, porventura, à Dispersão entre os gregos, e ensinará os 
gregos?”  

    

  Os grupos que formavam este ambiente  
     
  

1. Escribas  
  
  

 Com o passar do tempo a função de copiar e interpretar a Lei deixou de ser 
apenas do sacerdote, que começou a dividi-la com o escriba. Até porque não 
havia sacerdotes espalhados por todos os lugares para onde os judeus foram 
levados. Importante ressaltar que Esdras foi sacerdote e escriba (Ne 8.9). 

 Com o cativeiro babilônico escribas passaram a ensinar seu ofício aos seus  

 filhos (1 Cr 2.55) e tornaram-se os “doutores da Lei”, “intérpretes da Lei”, 

“mestres da Lei ou rabis ou rabinos”, úteis para preservar a identidade 
religiosa e política de Israel. Porém e acabaram formando um bloco político.  

 Os escribas deram origem à Sinagoga. A maioria dos escribas era da seita dos 
fariseus. 

 Com o tempo mantiveram a forma de pregação da Lei, porém sem viver o seu 

conteúdo e Mateus 23 deixa bem claro o que Deus pensa dos que mantém 

uma religiosidade apenas exterior e aparente: Hipócrita, Guias cegos e 

Víboras. (MT 23.23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11  

  

 

 

 

2. Fariseus ( = separados )  
  
  

 Esdras teve legítimos continuadores da obra de ensinar a Palavra de Deus – 
eram os “hasidhim”, que significa “leais a Deus”. 

 Por se oporem bravamente a muitas injustiças de lideranças para preservar a 
retidão foram se fortalecendo politicamente. 
 

 Passaram a acrescentar coisas à Palavra de Deus, conforme o historiador  

 

 

 
Flávio Josefo: “A lei oral, dada por Deus a Moisés sobre o monte Sinai, por  

intermédio do anjo METRATONE (um anjo increado), transmitida à posteridade por 
meio das tradições, tem a mesma autoridade que a lei  escrita” extraído do livro O 
Período Interbíblico – Enéas Tognini  

  

  

 Pelo seu comportamento impecável gozavam grande prestígio entre o povo no 
tempo de Jesus. 

 Contribuíram com ideias corretas: A imortalidade da alma, a ressurreição do 
corpo, a existência dos anjos bons e maus, todas as coisas são dirigidas por 
Deus e haverá recompensa ou castigo após a morte, ao homem foi concedido 
por Deus o livre-arbítrio. 

 Seus filactérios (peças de pergaminho com textos escritos e que se punham na 
testa e no braço) (Dt 6.8). 
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3. Saduceus  
  

  

 

 “santo” - guardavam com rigor legalista o Velho Testamento 

 eram celibatários, abandonavam suas propriedades privadas e riquezas 

 não influenciavam Israel e não são mencionados nem no Velho e nem no Novo 
Testamento 

    
 
 
 
 
 
 
 

“Respondeu - lhes: Bem  profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como  
está escrito: Este povo honra - me com os lábios; o seu coração, porém, está  
longe de mim; mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são  
preceitos de homens. Vós deixais o mandamento de Deus, e vos apegai s à  
tradição dos homens. Disse - lhes ainda: Bem sabeis rejeitar o mandamento de  
Deus, para guardardes a vossa tradição.”  Mc 7.6 - 9   

 
  

Detinham influência política como aristocratas ligados ao sumo sacerdócio.  

No Novo Testamento todos os sumo sa cerdotes eram saduceus. 

 

  

Seguiam os mandamentos da Lei, porém não criam em espírito humano ou  

anjos, céu, inferno ou ressurreição dos mortos  23.8). At  ( 

4.   Essênios   
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5. Herodianos  
  
  

 contrariando a Lei de Moisés (Dt 17.15) os judeus tiveram sua consciência 
religiosa ferida pela imposição romana de um rei não judeu – Herodes era de 
Edom - 

 Fariseus e Herodianos eram inimigos irreconciliáveis – no entanto se uniram 
para atacar Jesus: 

  

  

“ Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como o apanhariam em 
alguma palavra; e enviaram-lhe os seus discípulos, juntamente com os herodianos, 
a dizer; Mestre, sabemos que és verdadeiro, e que ensinas segundo a verdade o 
caminho de Deus, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos 
homens. ” Mt 22.15-16  

  

  

“ E os fariseus, saindo dali, entraram logo em conselho com os herodianos contra 
ele, para o matarem.” Mc 3.6  

     
  

6. Zelotes  
  

  

 Seguidores de Judas, o Galileu, que no tempo de recenseamento de Herodes se 
levantou contra a cobrança de impostos pelos romanos e morto seus seguidores 
foram dispersos. (At 5.37) 

 Jesus teve um discípulo: Simão (Mt 10.1-4) que antes era zelote, mas o Senhor 
pagava o tributo a César (Mt 17.27). 
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  (III) João Batista  
 

   

  

  A importância de João Batista  

 

  

Os quatro Evangelhos iniciam mencionando e dando grande ênfase ao 
ministério de João Batista.  
   

De fato, quando a Igreja vai buscar de Deus o nome do 12° apóstolo para ocupar 
o lugar de Judas, a condição para ser apóstolo e testemunha do Senhor é que O 
tivessem conhecido desde o tempo de João Batista.  
  

“É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em 
que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João.”    

At 1.21-22  

  

  

  O último profeta da Velha Aliança  
  

Mt 11.13 “Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João.”  

  

  

• Roupas de profeta: 

   

Zc 13:4 “Naquele dia os profetas se sentirão envergonhados, cada um da sua visão, 
quando profetizarem; nem mais se vestirão de manto de pelos,”  

  

2Re 1:8 “Responderam-lhe eles: Era um homem vestido de pelos, e com os lombos 
cingidos dum cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita.”  
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• O “Elias” que viria preparar o caminho para o Senhor: 
  

Ml 4:5 “Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia 
do Senhor;”  

  

Mt 11:14 “E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir.”  
   

  

• Autoridade de profeta rompendo o silêncio de 4 séculos:  

Mt 11:9 -10  

“ Mas por que saístes? para ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que 
profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí envio eu ante a tua face o meu 
mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho. ”  

     

  

  João Batista e o Batismo de Arrependimento  

   

  

“Assim apareceu João, o Batista, no deserto, pregando o batismo de 
arrependimento para remissão dos pecados.” Mc 1. 4  

  

“Arrependei-vos porque o Reino de Deus chegou” – foi a mesma mensagem 

de Jesus e dos apóstolos: Mt 3.3 ; Mt 4.23 ; Mt 10.7  
   

A base do Evangelho é o ARREPENDIMENTO, daí o Homem-Deus ter cumprido 
até mesmo esta etapa necessária naquele momento e para ser uma testemunha de 
Jesus Cristo era necessário tê-Lo visto desde o batismo de João Batista até ter sido 
levado às alturas. At 1. 21-22  
   

O Batismo de João foi pregado em várias partes chegando até Éfeso e Apolo 
também era um dos seus difusores até ser melhor orientado por Priscila e Áquila que 
haviam estado com Paulo. At 18.24-26  
  

  

“... Em que fostes batizados então? E eles disseram: No batismo de João. 
Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao 
povo que cresse naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus.” At 19.1-6  
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  João Batista anunciou Jesus  
    

Mt 3.11 “ Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento; mas 
aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de 
levar-lhe as alparcas; ele vos batizará no Espírito Santo, e em fogo. ”  

        
A PREGAÇÃO DE JOÃO BATISTA ERA DIFERENTE DA QUE OS JUDEUS ESPERAVAM:  

   

(1) Ser filho de Abraão (povo judeu) não os pouparia do juízo se não produzissem 
fruto de arrependimento. (Mt 3.7-10)  
   
(2) Aqueles que os judeus condenavam: Publicanos (cobradores de impostos para 
os romanos) e Soldados (opressores) poderiam ser salvos se houvesse sincero 
arrependimento. (Lc 3.12-14)  
   

Batizar no Espírito Santo significava que Deus não apenas visitaria, mas 
habitaria em Seus filhos, isto é cumprimento das profecias de Joel (Jl 2.28-32) e 
literalmente rasgava o véu do Santo dos Santos, tornando o acesso a Deus possível a  
todos. Na prática, retirou a primazia do Templo como o lugar em que Deus habita.  
      

  

• João reconheceu que Jesus, pela sua natureza divina, não precisaria de 

batismo de arrependimento, enquanto ele, João, sim era apenas mais um 

homem pecador. (Mt 3.13-15) Porém, obedeceu o Seu Senhor, que veio 

também em natureza humana para ser o nosso Salvador. 

 

• João era tão verdadeiramente profeta de Deus que a mensagem foi maior que 

o mensageiro. (Mt 11.2-3) 

• João manda seus discípulos seguirem a Jesus a partir daquele momento: 

“ Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”. (Jo 1.29-37)  

• João disse: “convém que Ele cresça e eu diminua”, sendo como o “amigo do 

noivo”, que o apresenta à Sua futura esposa, mas não é o centro das atenções. 

(Jo 3.29-30) 

• João foi engrandecido pelo Senhor, porém, como todos os profetas que o 

antecederam não teve o privilégio de conhecer ainda tanto de Deus quanto 

aqueles que conviviam com Jesus todo o tempo. Só no céu alcançaria todo o 

nível de conhecimento maior. Jesus, entretanto, afirmou a respeito de João 

Batista que este foi o maior homem aqui na Terra: 
“Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu 

caminho diante de ti. Em verdade vos digo: entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que 
João Batista; mas o menor no reino dos céus é maior do que ele.” Mt 11.10-11  
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 (IV)  O Reino de Deus nos 3 Sinóticos  
 

   
  

Os três Evangelhos Sinóticos (mesma ótica): Mateus, Marcos e Lucas, 

trazem esta pregação sobre o Reino de Deus de forma bem clara:  
  

 “É chegado a vós o reino de Deus.” Lc 10.9 
   

O que significava a expressão " Reino de Deus" naquela época? O que era um 
Reino? A resposta é Domínio! Domínio de Deus também na Terra.  
  

  

• Esta mensagem deveria ser levada primeiro aos judeus, e isto Jesus deixou 

bem ordenado nas suas primeiras missões: 
   

“ide, antes, às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pegai, dizendo: É 
chegado o reino dos céus.” Mt 10.5-7  

  

• Depois deveria se espalhar por todo o mundo, todos os povos: 

  

Jerusalém > Judéia > depois Samaria > aos confins da Terra  
  

  

“ e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e 
Samaria, e até os confins da terra. ” At 1.8  
     
  

QUANDO E COMO CHEGOU OU CHEGARÁ O REINO DE DEUS ENTRE NÓS?  

  

  

(A)  O Reino de Deus chegou a nós na primeira vinda de Jesus.  
  

Mt 3.2 “dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.” - João 
Batista anunciou !!!  
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(1) O Senhor Jesus Cristo manteve esta pregação: Mc 1.14-15  
   

“Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho 
de Deus, dizendo O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo; 
arrependei-vos e crede no evangelho.”  

(2) Jesus assumiu que era o Messias: Lc 4.21  
   

“Então, passou Jesus a dizer-lhes: Hoje, se cumpriu a Escritura que acabais de 
ouvir.”  

  

(3) E disse que o Reino já está invisível dentro de nós: Lc 17.20-21  

  

“ Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes 
respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão: Ei-lo aqui! Ou: 
Lá está! Porque o reino de Deus está dentro de vós.”  
     
  

(B)  O Reino de Deus Escatológico ( já é presente e será futuro )  
  

Enquanto a expetativa do povo de Israel é de que tudo se cumpriria em uma 
única etapa, os Evangelhos nos orientam ao entendimento de que o Reino de Deus se 
manifestaria em duas etapas: PRESENTE e FUTURA.  
   

O Reino Escatológico (das promessas do Velho Testamento e tão esperado 

pelos judeus) abrangia três aspectos:  
   

  

(1) A destruição final do diabo e seus anjos:  
  

  

Mt 25.41 “Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai- vos 
de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o Diabo e seus anjos;”  

  

(2) A formação de uma sociedade gloriosa:  
  

  

Mt 13.43 “Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem 
tem ouvidos, ouça.”  
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(3) A comunhão perfeita com Deus :  
  

  

Lc 13.29 “Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e reclinarse-
ão à mesa no reino de Deus.”  

     

  O Reino Presente havia sido profetizado:  

   

  

Lc 4.21  cumprindo: Is 61.1-2 Mt 11.2-6 

 cumprindo: Is 35.5-6  

   

Obs.: Jesus, sendo Deus pode nos trazer presente e futuro ao mesmo tempo:  

  

“Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão de modo nenhum provarão a 
morte até que vejam vir o Filho do homem no seu reino. Seis dias depois, tomou Jesus 
consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte; 
foi transfigu rado diante deles; o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas  

vestes tornaram-se brancas como a luz.”  Mt 16.28 - 17.2  
    

  

 O Reino de Deus em Cristo Jesus:  

   

1. A vitória sobre o diabo e seus anjos.  
 » Presente: Mt 12.28-29  

 “Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós 

o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente, e roubar-lhe os 

bens, se primeiro não amarrar o valente? e então lhe saquear a casa” ?  

»  Futuro: Mt 28.20 

 ‘Foi-me dado todo o Poder nos céus e na Terra”  
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Mas, então, por que, sendo Jesus “cabeça sobre todo principado e potestade” 
( Cl 2.10 ) e chegando a declarar juízo e expulsão do príncipe deste mundo (Jo 12.31 
e 16.11) não o enviou para o lago de fogo eterno de uma vez?  
   

Se é certo que juntamente com o diabo e seus anjos irão para o castigo eterno 

todos os homens que por não aceitarem o Rei dos Reis , então... A resposta está no 

plano eterno de Deus que quis povoar o Seu Reino eterno comigo e com você: “O 

Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia; porém é 

longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos 

venham a arrepender-se.” 2 Pe 3. 9  

2. A formação de uma sociedade gloriosa:  
  

» Presente:  Lc 17. 20-21  
  

  

“Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, 
respondeu-lhes: O reino de Deus não vem com aparência exterior; nem dirão: Ei-lo 
aqui! ou: Ei-lo ali! pois o reino de Deus está dentro de vós.”  

  

  “Buscai antes o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó 

pequeno rebanho! porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino.” Lc 12.30-32  
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“Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e reclinar-se-ão à 
mesa no reino de Deus.”  
   

Obs. A salvação já acabou com a condenação e com o poder do pecado sobre 

nós, mas só no futuro nos livrará das consequências do pecado: doença, choro e 

morte.  

(V) O Deus do Reino  
   
   

A) Primeiramente entendamos que os judeus não haviam alcançado a 

verdadeira visão de Deus apresentada no Velho Testamento:  
   

 Os profetas no Velho Testamento haviam anunciado um Deus que estava 
agindo momento a momento tanto para salvar como para julgar,  

   apresentavam um Deus ativo que se comunicava com o homem. 

porém...  

»   Futuro :   Mt 13.43   

“Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem  
ouvidos, ouça.” ?   

3.   A comunhão perfeita com Deus:   

»    Presente:  Lc 15   
–   ovelha, dracma perdida ou filho pródigo  – (  o que mais Deus - Filho precisaria  

dizer para nos constranger com tão grande amor pela nossa salvação? )   

- Desejo de que estejamos junto d’Ele, onde Ele está: Jo 14:3 e 17:24 
  

»  Futuro:   Lc 13 .29   
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 Os judeus não alcançaram isso e criam num Deus distante, que só voltaria a  

 agir no advento do Messias. Deus retomaria a iniciativa no Dia da Vingança 

(“Dia do Senhor”).  

B) O Deus que Jesus anunciou veio buscar os pecadores para salvá-los.  
  

Os escribas e fariseus criam que: para retomar a comunhão com Deus, todo o 
esforço seria do pecador.  
   

( As parábolas de Lc 15 são ilustrações de Deus Filho, Deus Espírito Santo e Deus  

Pai fazendo o esforço para buscar o homem perdido)  
   

A Salvação escatológica é agora apesentada como um convite para um 
banquete – para este convite eram enviados mensageiros a todo lugar.  
  

  

 No pensamento judaico: o arrependimento depende só do pecador porque não 
há um mediador. 

 No pensamento cristão: Deus com Poder busca, convida e atrai os pecadores. 

C) O Deus do Reino é agora apresentado como um Pai próximo  
  

 Jesus ensinou a orar, conversando com Deus como Pai: “PAI NOSSO”. 

 Ainda que Deus já tivesse se anunciado como Pai no Velho Testamento ( Sl 
89:26 ; Ml 2:10 ), os judeus carregavam um véu (como Moisés) que não os 
permitia olharem para Deus ( 2Co 3.14-17 ). 

     

D) O Deus do Reino só ao final será também o Juiz  
  

 Juízo para as cidades: 

  

  

 Jesus avisa que cidades que muito receberam e rejeitaram o Reino sofrerão  

  duro castigo 

(Mt 11.20-24 e Lc 10.13-15) sofrerão juízo como Sodoma.  
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 Juízo na História: 

 

 
 

 (VI) O Reino e a Religião  
 

   

  

1. O Reino e a Lei:  
  
  

(A) O Senhor não veio para revogar, demolir (kataluo) a Lei e os 
profetas, veio para cumprí-las plenamente (pleiroou). (Mt 5.17)  

  

  
• Seus pais O apresentaram no Templo cumprindo as ordenanças da Lei, 

Ele participava ativamente nas sinagogas, ordenou que leprosos ao 
serem curados fossem ao sacerdote como ordenava a Lei, etc. 

• Disse aos Seus discípulos que fossem antes às ovelhas perdidas da casa 

de Israel (Mt 10.5-7)  
• Disse à samaritana que a salvação vem dos judeus (Jo 4. 22) 

(B) Mesmo rejeitado pela nação judaica anunciou a salvação 
insistentemente a eles deixando a mensagem de que só após a rejeição dos 
judeus o Evangelho seria levado aos gentios. (Mt 12.1-21 ; Mt 8.11-12)  
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2. O Reino e os escribas:  
   

No Sermão do Monte (Mt 5.1 a 7.29) depois de citar o que os mestres da Lei 
ensinavam (religião apenas exterior) Jesus completou com a observação de que Deus 
olha muito mais fundo, olha o interior do homem. É necessário observar os 
mandamentos, porém acrescentar a atitude interna que agrada a Deus.  
  

  

(A) Palavra do Senhor Jesus Cristo tinha autoridade porque qualquer 
um podia citar o que “Deus disse”, mas só o Messias poderia dizer  

  

“Eu vos digo” ... “Em verdade, em verdade vos digo”.  
   

3. O Reino e Israel:  

Com a confirmação de Jesus da autoridade da Igreja, e a rejeição por parte de 
Israel, os discípulos de Jesus tornaram-se os porta-vozes da salvação messiânica e com 
isto, os representantes da nação como um todo, o verdadeiro Povo Escolhido.  
  

  

(A) profecia de que os apóstolos se sentarão em doze tronos para 
julgar as doze tribos de Israel deixa claro que Israel será julgado por ter 
rejeitado o Evangelho e também que os discípulos são o remanescente de 
Israel.  

   

  

“Ao que lhe disse Jesus: Em verdade vos digo a vós que me seguistes, que na 
regeneração, quando o Filho do homem se assentar no trono da sua glória, sentarvos 

-eis também vós sobre doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel.”  

Mt 19.28  
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4. O Reino e a Igreja:  
  

  

(A) Igreja assume o papel de comunidade do Reino de Deus, e até a 
guardadora do Reino, mas não confundamos a ideia de ser a agência do 
Reino com a ideia de ser o próprio Reino.  

   

A Igreja é o povo do Reino que dá testemunho do Reino, é instrumento do Reino 
e detentora do Reino – mas não é o próprio Reino.  
   

O pensamento católico romano de cristandade onde basta estar dentro para 
estar salvo foi assimilado por muitos, mas não pode estar certo. Pois o Reino de Deus 
está no homem interior e não no exterior:  
   

  

Lc 17.20 -21  

“Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, 
respondeu-lhes: O reino de Deus não vem com aparência exterior; nem dirão: Ei-
lo aqui! ou: Ei-lo ali! pois o reino de Deus está dentro de vós.”  

   

(VII) Teologia de João  
 

   
O apóstolo João escreveu o quarto Evangelho depois que Jerusalém fora 

destruída, a força do antagonismo judaico havia diminuído, Paulo e Pedro haviam sido 
martirizados em Roma, o Evangelho chegara a quase todas as partes do mundo 
gentílico.    

O ambiente de Éfeso, onde João pastoreava a igreja era de maioria gentílica, e 
isso o levou a comunicar o conhecimento de Jesus Deus com algo que o mundo grego 
conhecia: a ideia grega do Logos, força sustentadora que permeia tudo o que há. 

   

Vemos a explicação do significado das palavras do hebraico utilizadas porque 
claramente a cultura dos seus ouvintes era helênica: Jo 1.37 ( RABI )  
   

  

Os três Evangelhos sinóticos enfatizavam “o Reino”, a mesma pregação feita no 
início pelo próprio Deus-Homem: “é chegado o Reino de Deus”.  
   

João de forma diferente, por estar em outra época, enfatiza: “Jesus é o Cristo, 
o Filho de Deus!”  
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Jo 20.28 -31  

“ estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de 

Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.”  

  

• Jo 1. 14 – 1Jo 4. 2  (Filho do homem)  – Deus em corpo humano  

• Jo 1. 18 – Jo 20. 28-29  (Filho de Deus)  – Jesus é Deus Filho  Jo 4. 25-

26 – Jo 8.56-58  (Messias)  – O Messias Eterno esperado  

               

(A) O Dualismo nos Escritos Joaninos:  

 
   
  

Dualismo é a expressão que significa haver dois aspectos, duas vertentes 
diferentes e em direções opostas dentro de um mesmo pensamento. Os teólogos 
usam esta expressão para explicar a riqueza do Evangelho de João que fala do céu e 
da terra. Os sinóticos abordavam o Reino presente e futuro numa linha horizontal, 
João fala do celestial e do terreno numa linha vertical.  
  

“O problema mais difícil na teologia joanina é seu dualismo aparentemente diferente 
daquele apresentado nos sinópticos. O dualismo nos Evangelhos sinópticos é primariamente 
horizontal: um contraste entre duas eras   – a era presente e o século futuro.  

O dualismo de João é primariamente vertical: um contraste entre dois mundos – o mundo 

superior e o mundo inferior: “Vós sois de baixo, eu sou   de cima; vós sois deste mundo, eu não 

sou deste mundo” (Jo.8: 23)”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27  

  

 

 

 

TEOLOGIA DO NOVO TESTAMENTO 
      

  

Escolhemos estudar este Dualismo Joanino em três aspectos:  
  

 (1)  Verdade X Mentira (2)  Luz X Trevas (3)  Carne X Espírito 

 ❖    

Verdade X Mentira 
  

  

João conviveu com o pensamento orgulhoso de que o homem pode alcançar 
profundidades espirituais maiores pelo seu próprio conhecimento (gnosticismo).  
   

O gnosticismo mistura filosofias e religiões variadas. Como a filosofia grega dizia 
que o espirito é bom e a matéria – corpo – é má, os gnósticos resolveram que Jesus 
era apenas divino, não teve corpo humano – e assim, a serviço de satanás 
descaracterizaram o sacrifício na Cruz e perderam a salvação.  
   

Diante de toda esta tolice, João tinha que lembrar a importância da Verdade 
com V maiúsculo, não a mentira que convém ao orgulho dos que querem se sentir 
superiores aos outros.  
Verdade de Jesus em contraste com a vaidosa mentira do mundo:  

  

  

✓  
- A busca pela glória humana leva os homens a mentirem até para si mesmos ( Jo   

7.18-20 e 24-25 ) 
 ✓    
- O mundo ouve a vaidade porque ama a glória falsa que recebem uns dos outros . ( Jo 5.41-

44 )    

✓ 

- No entanto Jesus não se deixa enganar pela mentira . ( Jo 2.24-25 ) ✓    
- Porque a mentira é própria do diabo e ensurdece para não ouvirem a Verdade 

Divina ( Jo 8.43-45 )  
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1  Jo 5.19-20  

“Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no Maligno. Sabemos 
também que já veio o Filho de Deus, e nos deu entendimento para conhecermos 
aquele que é verdadeiro; e nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu 
Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.  
   

  

O apóstolo João carregou as marcas do período em que seguiu o ministério de 
João Batista: reconhecendo que Jesus é Deus e falando a Verdade do Senhor com 
coragem para um mundo mentiroso e covarde. (Jo 5.33-36)  
     

  

 ❖    

Luz X Trevas 
  

  

O reino das trevas é o mundo, termo geralmente usado por João para o 
conjunto de homens que entregues ao pecado se colocaram sob o domínio do 
diabo.  

  

Falando de Jesus, começa apresentando-O como o Verbo que traz Vida e Luz:  
   

Jo 1.4-5 “Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens; a luz resplandece nas 
trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.”  

       
O que afasta o mundo da luz é o pecado e o desejo de escondê-lo de Deus:  
   

Jo 3.19-21 “E o julgamento é este: A luz veio ao mundo, e os homens amaram antes 
as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o 
mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam 
reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja 
manifesto que as suas obras são feitas em Deus.”  
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Jesus é a Luz do mundo:  
   

   

  

   

   

  

       
  

  
   
  

Jo 3:15-16  
   

“para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo 
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não 
pereça, mas tenha a vida eterna.”  

 

 

 

 

Jo 12.46  “Eu, que sou a luz, vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim   

não permaneça nas trevas.”   

  
Carne X Espírito 

  

Jo 3:6  “O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito.”   

Jo 6:63  “O espírito é  o que vivifica, a carne para nada aproveita; as palavras que eu   

vos tenho dito são espírito e são vida.”   

Carne é corpo humano, humanidade e também mente humana. O que se prende  
a este mundo.   

Espírito é vida espiritual com Deus. O que busca e recebe as  coisas lá do 

alto. 

  

( B) O Evangelho da Vida Eterna   
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Outros textos que falam de Vida Eterna:  

  

Jo 4.14,36;  5.24,39; 6.27,40,47,54,68;  10.28;  12.25,50;  17.2,3  

  

1Jo 1.2; 2.25;  3.15;  5.11,13,20  
    

  

(C) O Evangelho do Amor  
   
   

   Deus é Amor Eternamente:  
  

“pois que me amaste antes da fundação do mundo.”  Jo 17.24b  

 “ para que o mundo saiba que eu amo o Pai.” Jo 14.31b  

   

O Pai nos comunicou este Amor, pelo Filho e pelo Espírito: 
 1Jo 4.7-16  

   

“Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus; e todo o que ama é nascido 
de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a  Deus; porque Deus é amor.  

Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco: em que Deus enviou seu Filho unigênito 
ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor: não em que nós tenhamos 
amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho como propiciação pelos 
nossos pecados. Amados, se Deus assim  

  nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros.  

Ninguém jamais viu a Deus; e nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu 
amor é em nós aperfeiçoado.  

 

 

Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós: por ele nos ter  

dado do seu Espírito.  

E nós temos visto, e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador  do 

mundo.  

Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e 
ele em Deus. E nós conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é 
amor; e quem permanece em amor, permanece em Deus, e Deus nele.”  

    

  (D) Jesus e os SETE “EU SOU”  em João :  
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No Velho Testamento o próprio Deus revela Seu Nome a Moisés como o 
“EU SOU” ( = Jeová ).  

  

  “Respondeu Deus a Moisés: EU SOU O QUE SOU. Disse mais: Assim dirás aos 
olhos de Israel: EU SOU me enviou a vós.”  Ex 3.14  
   

Daí achamos no Velho Testamento vários relatos onde conhecemos 
características de Deus: Jeová Jiré (Deus Provedor), Jeová Rafá (Deus que cura), Jeová 
Shalom (Deus de Paz) e tantos outros.  
  

  

Agora, encontramos no Novo Testamento Jesus revelando características da 
Sua natureza divina nos “EU SOU”.  
   

Estes “Eu Sou” que nos dão características do Deus Filho estão  

registrados apenas no Evangelho de João.  

  

  

• O Pão da Vida 

• A Luz do mundo 

• A Porta das ovelhas 

• O Bom Pastor 

• A Ressurreição e Vida 

• A Verdade e Vida 

• A Videira Verdadeira 

    
  

 

 

1. EU SOU o Pão da Vida: Jo 6:35,41,48,50,51  
  

Na Palestina do 1º século, pão era um alimento básico, era necessário à vida. 
Jesus está dizendo que Ele é o provedor do que é necessário para a vida espiritual. 
Não que Ele dê esse pão; Ele é esse pão. Ir a Ele significa ingressar numa vida 
realmente de satisfação. Além disso, a vida é dada à custa da morte de Jesus, pois “o 
pão que Eu darei pela vida do mundo é a minha carne” (Jo 6:51).  
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2. EU SOU a Luz do mundo: Jo 8. 12  
  

Ele traz luz aos que estão em trevas.  

  

3. EU SOU a Porta das ovelhas: Jo 10. 7,9  
  

No discurso, Jesus é a porta e é primeiramente a entrada para o aprisco, mas 
Jesus claramente pensa em mais do que isso. A porta é o caminho para a presença de 
Deus, e Jesus é o único meio para chegar a essa presença. Há algo exclusivo em a 
porta: é o único caminho. Jesus ilustra de duas maneiras: Primeiro, Ele é a porta pelo 
qual o pastor entra; os que não entram por essa porta não são pastores de verdade; 
eles não amam as ovelhas. Segundo Ele é a porta pela qual as ovelhas entram; os que 
passam por esta alcançam a vida eterna.  
  

  

4. EU SOU o Bom Pastor: Jo 10. 11,14  
  

A primeira coisa que Jesus diz sobre o Bom Pastor é que ele dá a vida pelas 
ovelhas. Essa dedicação total implica um conhecimento pessoal das ovelhas. Por 
maior que seja Seu povo, Ele conhece cada ovelha individualmente, e elas O 
conhecem – um aspecto precioso da salvação.  
  

5. EU SOU a ressurreição e a vida: Jo 11. 25  
  

Foram palavras dirigidas a Maria após a morte de seu irmão Lazaro. Jesus não 
só traz a ressurreição e a vida; Ele é a ressurreição e a vida. Jesus é a vida que triunfa 
sobre a morte.  
  

6. EU SOU o caminho, a verdade e a vida: Jo 14. 6  
  

E novamente é a vida eterna que está em vista.  
  

7. EU SOU a videira verdadeira: Jo 15. 1,5  
  

Aqui se enfatiza a importância da ligação com Cristo. Se o ramo da videira é 
separado do tronco, ele morre. Vemos que a vida verdadeira depende da ligação com 
Cristo. Isso significa viver n’Ele e tê-Lo vivendo em nós (Jo 15:4). É preciso permanecer 
na videira.  
   



33  

  

 

  

Obs. Não analisaremos aqui passagens onde Jesus usa a expressão “EU 
SOU” sem acrescentar um predicado: Jo 8.58; 8.24; 8.28; 13.19.  

(E) Espírito Santo – O Grande Professor  
    
  

 Está convosco, estará em vós (Jo 14.17) 
 “ o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem 

o conhece vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós.”  
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