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A escritura dos Evangelhos.
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Objetivos
 Explicar como foram redigidos os textos
evangélicos
 Analisar o papel desempenhado pelos
evangelistas na divulgação do
Cristianismo
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Palavra EVANGELHO

Do grego euangélion

 Boa-notícia

 Boa nova
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Novo testamento

 Evangelhos

 Atos dos apóstolos

 Epístolas

 Apocalipse
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Evangelho Boa Nova
 Base doutrinária do Cristianismo

 Aspectos da biografia terrena de Jesus e
de seus principais ensinamentos de
caráter moral
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Evangelho Boa Nova

Provável dialeto
popular alexandrino,
chamado Kini

Ainda em grego
 Marcos transmitiu
reminiscências de
Pedro
Discípulos diretos
 Lucas investigou e
recolheu
 Mateus – hebraico
informações por via
 João – grego
indireta
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Outros evangelhos
“Visto que muitos já tentaram compor uma
narração dos fatos que se cumpriram entre nós –
conforme no-los transmitiram os que desde o
princípio, foram testemunhas oculares e ministros
da Palavra – a mim também pareceu
conveniente, após acurada investigação de tudo
desde o princípio, escrever-te de modo ordenado,
ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos
ensinamentos que recebeste.” Lucas 1:1-4
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Como foram redigidos?
 Não havia pontuação nem separação de palavras
a pontuação surgiu com a imprensa no séc. XV

 Os textos utilizavam apenas as letras maiúsculas
do alfabeto grego
 As palavras eram redigidas com letras minúsculas
e sem espaçamentos
a colocação de espaços foi adotada a partir do séc. IX d.C.

 A organização por capítulos surgiu no Ocidente – cardeal
inglês Hugo – séc. XIII

 A subdivisão em versículos foi criação do tipógrafo parisiense
Roberto Stefen - séc. XVI
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Versão autorizada
 Nova tradução proposta na conferência de
Hampton Court, em 1604
 Realizada por 154 tradutores convidados
de Oxford, Cambridge e Westminster
 Dedicada ao Rei James I
 Publicada em 1611 em volumes grandes

FEB – EADE – Livro 1 – Módulo II – Roteiro 6 – A escritura dos evangelhos. Os evangelistas.

Houve influência pessoal do escritor?
Estudos críticos e sérios afirmam que SIM
Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas
são chamados SINÓTICOS(semelhantes):
 dos 661 versículos do evangelho de Marcos,
600 estão no de Mateus e 350 no de Lucas.

 os evangelhos de Mateus e Lucas têm 240
versículos em comum, os quais não constam
do evangelho de Marcos.
 Mateus e Lucas inseriram outros versículos,
segundo interpretação própria.
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Como os escritos evangélicos foram divididos?
 Canônicos – aqueles que fazem parte do
Novo Testamento
 Apócrifos – definidos no Concílio de Nicéia,
são manuscritos redigidos pelos discípulos
mas que não foram reconhecidos pela
igreja católica
Existem cerca de 112 textos apócrifos:
52 no Antigo Testamento e 60 no Novo Testamento.

Evangelho
segundo Marcos
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Marcos
Atemorizado quando jovem com a
intensidade da tarefa, sublima-a depois,
vendo em Jesus o servo incansável,
paradigma da fraternidade a serviço divino.
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Evangelho segundo Marcos
 Escrito por João Marcos, sobrinho de Pedro e primo de
Barnabé (vivia em Jerusalém com seus pais).
 Provável utilização de Pedro como fonte, e foi fonte para
Lucas e Mateus.
 Apresenta pouca evolução da doutrina cristã.
 Escrito em estilo muito simples e de pouca precisão histórica.
 Mostra vestígios da tradição oral.
 Utiliza-se de palavras aramaicas: boanerges, talita cumi,
efeta, aba, eloi,eloi.
 Indícios de ter sido escrito em Roma: questões sobre divórcio,
palavras como kenturiôn (centurião) e pretorion (tribunal),
designação da moeda = óbulo.
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Evangelho segundo Marcos
 Quer mostrar que Jesus é o Messias prometido e aguardado pelo judeus.
 Apresenta Jesus como filho de Deus, mas incompreendido e rejeitado
pelo povo.

 Faz poucas referências aos ensinamentos.
 Focaliza interesses dos pagãos recém-convertidos na fé.
 Faz poucas referências ao antigo testamento.

 Destaca as várias emoções dos personagens: sendo o ponto culminante
a confissão de Pedro, em Cesareia, e a resposta do Cristo, que não
declara antes ser o Messias, por causa do falso conceito de libertador
temporal, atribuído ao enviado de Deus. (segredo messiânico)
 A última ceia provavelmente foi realizada em sua casa.
 Participou de trabalho missionário no Egito. Morreu vítima de martírio.

Evangelho
segundo Mateus
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Mateus
Menosprezado funcionário,
atende ao aceno do novo chefe e nele
passa a vislumbrar o diretor supremo,
o rei em nomenclatura humana, embora
em nível do reino dos céus.
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Evangelho segundo Mateus
 O atual texto conhecido surgiu na Palestina, em grego.
 Estudiosos acreditam que o original foi escrito em aramaico (perdido).
 Cobrador de impostos para o Império Romano - foi apóstolo e testemunha
de vários acontecimentos – o mais intelectual do grupo dos Doze.
 Conhecedor das escrituras, fiel à tradição, escreve entre judeus para
judeus, defende a tese de que Jesus era o Messias previsto nas escrituras
(filho de Davi e Abrão). Considera Jesus como Rei.
 Refere-se constantemente ao Antigo Testamento.
 Origem judaica – emprega a expressão reino dos céus em lugar de Reino
de Deus.
 Chamado o homem dos discursos, pois foi quem mais citou as fontes.
 Fala na universalidade da mensagem cristã.
 Emprega o termo kyrios (Senhor), enquanto os outros usam o termo Mestre.

Evangelho
segundo Lucas

Pintor brasileiro Arlindo Castellani de Carli
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Lucas
Mais intelectualizado, apresenta
Jesus como entidade imaculada,
presa pela genealogia ao pai Adão,
porém subtraída ao pecado
pela redenção no Pai Criador.
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Evangelho segundo Lucas
 Médico natural de Antioquia.
 Não foi discípulo direto do Cristo.
 De personalidade cativante, é escritor de grande talento e alma delicada.
 Elaborou sua obra com esforço de informação e de ordem (cronologia dos
fatos) – preocupação de clareza e de lógica – substituiu termos vulgares
ou banais por termos eruditos.
 Apresenta Jesus como o messias dos pobres, dos humildes, dos
desprezados, dos doentes e dos pecadores.
 Fala em salvar o que estava perdido; da pecadora que banhou os pés do
Cristo; narra sobre a ovelha ou dracma perdidas; o retorno do filho
pródigo; a prece do publicano e a do fariseu; o rico avarento e o pobre
Lázaro e mostra a necessidade das esmolas.
 Preocupação com a valorização das mulheres, que ajudavam a Jesus e
aos discípulos.
 Fornece detalhes da vida familiar do Mestre (? entrevista com Maria).
 Faz a genealogia do Cristo, começando por Adão.

Evangelho
segundo João

FEB – EADE – Livro 1 – Módulo II – Roteiro 6 – A escritura dos evangelhos. Os evangelistas.

João
Mais espiritualizado,
portanto mais próximo da essência
dos ensinamentos de Jesus,
tem olhos de ver no Cristo a entidade
celestial, o verbo mesmo de Deus,
não apenas o rei, o servo,
o homem, sinopse da biografia terrena.
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Evangelho segundo João
 É o canal de Deus para nos fazer compreender a presença de Jesus,
o Verbo Divino.
 As partes só podem ser compreendidas na sua relação com o todo
(exige atenção na leitura da obra).
 A estrutura do evangelho é espiritual e não histórico-narrativa. Um
drama composto de um prólogo, dois atos principais e um epílogo.

 Proclama a messianidade de Jesus e sua filiação divina – para ter
vida, é preciso ter fé em Jesus.
 Mostra forte influência dos ensinamentos dos essênios.

 Atribui importância ao conhecimento (gnose) expresso por dualismos:
luz-trevas, verdade-mentira, anjo da luz-anjo das trevas.
 Insiste na mística da unidade com o Cristo e na necessidade do amor
fraterno.

 Quer dar a entender o sentido da vida, dos gestos e das palavras de
Jesus – sinais cujo sentido não transpareceu logo no início, mas após
sua glorificação.
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Evangelho segundo João
 Ressalta que muitas palavras de Jesus são dotadas de significação
espiritual. Cabe ao apóstolo falar em nome do Jesus ressuscitado,
recordando e ensinando aos discípulos o que Jesus lhe havia dito:
“conduzi-los à verdade completa”.
 Mostra um faceta da personalidade de Jesus, reforçando que:
 Jesus é o centro de uma religião renovada, em espírito e em verdade;
 Jesus é a palavra (o Verbo) enviada por Deus à Terra, e deve regressar
ao Pai uma vez cumprida sua missão – anunciar aos homens os
mistérios divinos;
 Jesus é testemunha do que viu e ouviu junto ao Pai;
 Jesus é Água Viva;
 Jesus é Luz do Mundo;
 Jesus é Bom Pastor;
 Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida;
 Jesus é, ao mesmo tempo, um com o Pai e um com a sua igreja na
Terra.
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Evangelho segundo João
 Evidencia maior proximidade entre o apóstolo e Jesus. O apóstolo
parece presenciar os fatos, como nos relatos de Jesus com os
doutores da lei, nas bodas de Caná, na subida dos 562 metros até o
cume do Tabor.
“Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens; a luz
resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam”.
 Relata o advento do Consolador:
“Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei
ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco
para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode
receber, porque não o vê nem o conhece; mas vós o conheceis,
porque habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei
órfãos; voltarei para vós. Mas, quando vier o Consolador, que eu
da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que
procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificareis,
pois estivestes comigo desde o princípio.” (João, 14:15-18)
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Atividade
 Leia seu texto bíblico.
 Identifique seu texto com
um dos títulos.

 No pequeno grupo, leia o
texto dos colegas.
 Em grupo, destaquem um
detalhe do trabalho
executado pelos
evangelistas,
considerando o assunto
exposto em aula.

Textos bíblicos
1. A entrada triunfal

2. Pedro é avisado
3. Jesus é preso

4. Pedro nega a Jesus
5. A sepultura de Jesus
6. A ressurreição

