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FCX/EMMANUEL.

Palavras de vida eterna. Cap. 12

PERANTE JESUS

“Porventura sou eu, 

Senhor?”

(Mateus, 26:22.)



Diante da palavra do Mestre, reportando-

se ao espírito de leviandade e defecção que o
cercava, os discípulos perguntaram afoitos:

– “Porventura sou eu, Senhor?”

E quase todos nós, analisando o gesto de

Judas, incriminamo-la em pensamento.

Por que teria tido a coragem de vender o

Divino Amigo por trinta moedas?

Entretanto, bastará um exame mais

profundo em nós mesmos, a fim de que

vejamos nossa própria negação à frente do
Cristo



Judas teria cedido à paixão política

dominante, enganado pelas insinuações de

grupos famintos de libertação do jugo romano...

Teria imaginado que Jesus, no Sinédrio,

avocaria a posição de emancipador da sua terra

e da sua gente, exibindo incontestável triunfo

humano...

E, apenas depois da desilusão dolorosa e
terrível, teria assimilado toda a verdade!...

Mas nós?



Em quantas existências e situações tê-

lo-emos vendido no altar do próprio coração,

ao preço mesquinho de nosso

desvairamento individual?

Nos prélios da vaidade e do orgulho...

Nas exigências do prazer egoísta...

Na tirania da opinião...

Na crueldade confessa...

Na caça da fortuna material...

Na rebeldia destruidora...

No olvido de nossos deveres...

No aviltamento de nosso próprio trabalho...



Na edificação íntima do Reino de Deus,

meditemos nossos erros conscientes ou não,

definindo nossas responsabilidades e débitos

para com a vida, para com a Natureza e para

com os semelhantes e, em todos os assuntos

que se refiram à deserção perante o Cristo,

teremos bastante força para desculpar as faltas

do próximo, perguntando, com sinceridade, no

âmago do coração:



Emmanuel

– “Porventura existirá alguém mais

ingrato para contigo do que eu,

Senhor?”



Prece Inicial



TEMA 4
“O Evangelho de Jesus e a 

Doutrina Espírita”



A missão dos apóstolos

Como trabalhador
do Cristo, o que eu
sinto ouvindo essas
recomendações de
Jesus aos apóstolos?



4.5 - Os Evangelistas. 

A escritura dos textos 

evangélicos

PÁG. 123

TEMA 4

“O Evangelho de Jesus e a 

Doutrina Espírita”



• Dados biográficos dos apóstolos

• A missão dos apóstolos

• Recomendações iniciais de Jesus aos discípulos 

➢ Os evangelistas

➢ A escritura dos textos dos evangélicos

➢ Evangelhos Canônicos e Evangelhos 

apócrifos.

➢ A Septuaginta ou LXX

TEMA 4
“O Evangelho de Jesus e a 

Doutrina Espírita”



4.5 - OS EVANGELISTAS. A ESCRITURA DOS 
TEXTOS EVANGÉLICOS

INTRODUÇÃO AO TEMA 



4.5 - OS 4 EVANGELISTAS. A ESCRITURA DOS 
TEXTOS EVANGÉLICOS

O Novo Testamento abrange quatro conjuntos de
livros, assim discriminados:

a) Evangelhos;
b) Atos dos Apóstolos;
c) Epístolas;
d) Apocalipse.

Os mensageiros do Cristo presidem à redação

dos textos definitivos [do Evangelho], com

vistas ao futuro, não somente junto aos apóstolos

e seus discípulos, mas igualmente junto aos

núcleos das tradições ...



4.5 - OS EVANGELISTAS. A ESCRITURA DOS 
TEXTOS EVANGÉLICOS

Os quatro evangelistas:

• Mateus e João membros do colégio apostolar

• Marcos - talvez tenha tido algum contato com

o Mestre

• Lucas –nãoconviveucomJesus

Os registros dos ensinamentos do Cristo e

todos os demais livros do Novo Testamento, foram

escritos em diferentes períodos.



Há grande semelhança entre os textos

neotestamentais, formando um conjunto sólido

Há diferenças quanto aos detalhes,

lembranças dos autores e suas percepções

relativas à mensagem do Cristo.



4.5 - OS EVANGELISTAS. A ESCRITURA DOS 
TEXTOS EVANGÉLICOS

CONHECENDO UM POUCO 

SOBRE



DADOS BIOGRÁFICOS DE MARCOS

JOÃO MARCOS (do latim

Marcus, “martelo grande”)

Marcos, é sobrenome.
(Atos, 12:12, 25; 15:37)

O seu primeiro nome é João,

pelo qual é designado em Atos,

13:5 e 13).

DAVIS, John. Novo dicionário da bíblia.



DADOS BIOGRÁFICOS DE MARCOS

Sua mãe, Maria de Jerusalém,

parece ter sido senhora de grandes

recursos;

Tinha casa em Jerusalém, onde

reuniam os cristãos, (Atos, 12:12 a 17)

Marcos era primo de Barnabé

Colossenses, 4:10; ATOS 12:12

DAVIS, John. Novo dicionário da bíblia.



DADOS BIOGRÁFICOS DE MARCOS

➢ Acompanhou Barnabé e

Paulo, desde Jerusalém a

Antioquia da Síria (Atos, 12:25)

➢ Marcos acompanhou Barnabé 

na segunda viagem missionária 

de Paulo, (Atos, 13:5), mas por

motivos ignorados, Marcos ficou 

em Perge (v.13) e voltou para

Jerusalém.

DAVIS, John. Novo dicionário da bíblia.



• Muitos pensam que o moço que esteve

presente à prisão de Jesus, (Marcos, 14:51 e 52),

coberto com um lençol, era o próprio Marcos.

DADOS BIOGRÁFICOS DE MARCOS

Este incidente não está mencionado por 

nenhum outro evangelista



➢ A tradição antiga diz que Marcos, foi intérprete

de Pedro

➢ Foi seu companheiro nos últimos anos de sua

vida apostólica, nas viagens missionárias

➢ Por sua autoridade falava nas audiências

dos gentios, ou ainda pode apenas indicar

que a obra de Marcos se limitou a escrever a

pregação de Pedro, no Evangelho que traz o

seu nome [...]

DADOS BIOGRÁFICOS DE MARCOS

DAVIS, John. Novo dicionário da bíblia.



➢ Diz também a tradição que ele fundou a igreja

de Alexandria [...].

➢ O ponto essencial que se deve observar é que

tanto a história quanto a companhia com o

Apóstolo Pedro, o habilitaram a escrever um

Evangelho

DADOS BIOGRÁFICOS DE MARCOS

DAVIS, John. Novo

dicionário da bíblia.



O EVANGELHO SEGUNDO MARCOS

➢É o menor dos 
evangelhos: 16 
capítulos 

➢Dirige-se aos 
gentios recém 
convertidos

➢Foi escrito em 
Roma, em 
torno de 64/68 

➢É o intérprete 
das ideias de 
Pedro

➢Nada relata 
sobre a 
infância de 
Jesus  



DADOS BIOGRÁFICOS DE LUCAS

➢ LUCAs (grego Loukas abreviatura do

nome latino Lucanus ou Lucilius)



• O médico Lucas era grego, natural de

Antioquia (hoje Síria)

• Não foi discípulo direto do Cristo, ficando

isso claro desde o início do seu texto, pois

que se coloca fora das testemunhas oculares.

DADOS BIOGRÁFICOS DE LUCAS



• Utilizou como fontes o Evangelho

segundo Marcos

• Utilizou também outras referências

particulares da região onde viveu e andou,

incluindo-se nessas últimas, documentos da

época e testemunhos dos fatos ocorridos.

• Lucas também teria recebido

esclarecimentos de Paulo, por ocasião de

um encontro em Antioquia.

DADOS BIOGRÁFICOS DE LUCAS



• Paulo fala sobre Lucas em suas epístolas

(Colossenses, 4:14), (Filipenses, 24), (II

Timóteo, 4:11).

• Lucas era [...] um dos amigos e companheiro

do Apóstolo Paulo

• A ele se associou nas saudações enviadas de

Roma à igreja dos colossenses, e a Filêmon:

Colossenses, 4:14; Filêmon, 1:24

• Esteve em Roma com o grande Apóstolo

dos Gentios, quando foi escrita a segunda

epístola de Timóteo.

DADOS BIOGRÁFICOS DE LUCAS

DAVIS, John. Novo dicionário da bíblia.



• Em II Timóteo, 4:11, ele aparece como o único

companheiro de Paulo em Roma, como

tocante tributo à sua fidelidade. [...]

• No segundo século existia uma tradição de

que Lucas era o autor do terceiro Evangelho e

de Atos dos apóstolos, ambos os escritos

procedentes do mesmo autor [...]

DADOS BIOGRÁFICOS DE LUCAS

DAVIS, John. Novo

dicionário da bíblia.



O EVANGELHO SEGUNDO LUCAS

“É o mais lindo dos quatro Evangelhos,

impregnado da mansuetude do Cordeiro.”

Amélia Rodrigues. Primícias do 

Reino. Posfácio



Na edificação íntima do 

Reino de Deus...

– “Porventura 

existirá alguém mais 

ingrato para contigo 
do que eu, Senhor?”

FCX/EMMANUEL.

Palavras de vida eterna. Cap. 12



TEMA 4

4.5.1 – Evangelhos 

Canônicos e 

Evangelhos Apócrifos. 

A Septuaginta ou LXX

Pág 125 ...



➢ A História registra que, no primeiro século do

Cristianismo, surgiram vários textos que

tratavam do Cristo e de sua missão.

➢ Foi nesse contexto que os evangelistas

Mateus, Marcos, Lucas e João registraram

os ensinamentos de Jesus, os Evangelhos

canônicos

4.5.1 - OS EVANGELHOS CANÔNICOS E OS 
EVANGELHOS APÓCRIFOS. A SEPTUAGINTA

MOURA, Marta Antunes. História da escritura do evangelho de Jesus.

Reformador. Ano 134. Nº 2249- ago. 2016, p. 35.



➢ Conjunto de textos sagrados que passou a

ser denominado, pela Igreja Católica

Romana, de Evangelhos canônicos,

considerados os únicos escritos

inspirados verdadeiramente por Deus.

4.5.1 - OS EVANGELHOS CANÔNICOS E OS 
EVANGELHOS APÓCRIFOS. A SEPTUAGINTA

MOURA, Marta Antunes. História da escritura do evangelho de Jesus.

Reformador. Ano 134. Nº 2249- ago. 2016, p. 35.



4.5.1 - OS EVANGELHOS CANÔNICOS E OS 
EVANGELHOS APÓCRIFOS. A SEPTUAGINTA

CHAMPLIN. R.N. Novo dicionário bíblico. It. Cânon, p. 263. 

O vocábulo canônico deriva da latina canon, que

significa linha de medir, regra, modelo. O termo latino

deriva do grego kanon, “regra” ou “vara”.

➢ O cânon judaico ou hebreu consiste na Lei,

Profetas e Escritos [Escrituras] um total de 

trinta livros. 

➢ O cânon do Novo Testamento consiste em 

27 livros.



Certos seguimentos da Igreja também

aceitam os livros apócrifos do Antigo

Testamento, que consistem em outros doze

livros [...].

4.5.1 - OS EVANGELHOS CANÔNICOS E OS 
EVANGELHOS APÓCRIFOS. A SEPTUAGINTA

Léon Denis, após referir-se ao Evangelho de Marcos

(entre 60-80), de Mateus e Lucas (entre 80 e 98) e de João

(entre 98 e 110), informa que “[...] Ao lado desses

Evangelhos, únicos depois reconhecidos pela Igreja,

grande número de outros vinha à luz,

DENIS, Léon. Cristianismo e espiritismo. Cap. 1. FEB. 2014



4.5.1 - OS EVANGELHOS CANÔNICOS E OS 
EVANGELHOS APÓCRIFOS. A SEPTUAGINTA

DOUGLAS, J.D. (Organizador) O novo dicionário da bíblia, p. 64.

➢O termo apocrypha (neutro plural do adjetivo grego

apokryphos, “oculto”) é um termo técnico concernente à

relação de certos livros para o cânon do AT

➢Apesar de não serem aprovados para o ensino público,

não obstante têm valor para o estudo e a edificação

particulares.

➢O termo cobre certo número de adições aos livros

canônicos [...] ( p. ex. Ester, Daniel, Jeremias, Crônicas),

bem como outros livros, lendários, históricos ou

teológicos, muitos deles originalmente escritos em

hebraico ou aramaico



4.5.1 - OS EVANGELHOS CANÔNICOS E OS
EVANGELHOS APÓCRIFOS. A SEPTUAGINTA

CHAMPLIN. R.N. Novo dicionário bíblico. It. Septuaginta (LXX) 

➢ “O nome muitas vezes abreviado com o

número romano LXX

➢ Deriva da lenda do segundo século a.C. de

que 72 anciãos de Israel traduziram a Bíblia

hebraica para o grego em menos de 72 dias!

➢ Septuaginta significa

“setenta”, em grego.



4.5.1 - OS EVANGELHOS CANÔNICOS E OS
EVANGELHOS APÓCRIFOS. A SEPTUAGINTA

Na época de Jesus havia três cânones:

➢o dos saduceus, que aceitavam apenas os

primeiros cinco livros [de Moisés], a Torá;

➢o Pentateuco dos Judeus Palestinos, incluindo

aí os fariseus, que aceitavam apenas os 39 livros

da [atual] Bíblia Protestante;

➢e a dos judeus da Diáspora (o alexandrino), que

aceitavam os livros apócrifos e alguns outros que

não fazem parte da Bíblia católica.[...] esse o que

a Igreja Católica Romana seguiu, em sua maioria

CHAMPLIN. R.N. Novo dicionário bíblico. It. Septuaginta (LXX) 



4.5.1 - OS EVANGELHOS CANÔNICOS E OS
EVANGELHOS APÓCRIFOS. A SEPTUAGINTA

A LXX é, sem dúvida, a mais importante versão

da Bíblia hebraica.

Foi provavelmente preparada em Alexandria por

vários tradutores que trabalharam entre os

séculos III e I a.C.

A Septuaginta tem, pois,

inegável valor histórico.

O Novo Testamento faz várias citações

do Antigo como seu principal livro texto,

e quase todas delas vem da Septuaginta



PÁG. 127 ...

TEMA 4
“O Evangelho de Jesus e a 

Doutrina Espírita”

4.5.1 – Evangelhos Canônicos e 

Evangelhos Apócrifos. A Septuaginta

4.5.2 – Os Evangelhos Segundo 

Mateus, Marcos, Lucas e João

PRÓXIMO 

ESTUDO



Prece Final


