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1 
BÍBLIA

2 TESTAMENTOS 
 ANTIGO                  
 NOVO 

3 TÓPICOS PRINCIPAIS 
   

         17                  HISTÓRIA              5        
    

          5                EXPERIÊNCIA           21 

         17                PROFECIA              1

 (Israel)      8 DIVISÕES MAIORES               (Igreja) 

 Lei      História      Poesia    Profecia    Evangelhos      História      Epístolas         Profecia 
                                                                             
       5          12              5             17               4               1               21                    1   
    



OITO PRINCIPAIS DIVISÕES  

Antigo Testamento 

1. LEI (Genesis – Deuteronômio): 5 livros - Fundação   

Na Lei, Deus estabelece o alicerce sobre o qual a superestrutura das Escrituras 
é sucessivamente construída. Todos os principais temas e doutrinas da Bíblia 
têm suas raízes nos primeiros 5 livros bíblicos. 

2. HISTÓRIA de ISRAEL (Josué – Ester): 12 livros - Explicação   
Os livros históricos (de Josué à Ester) nos dão uma explicação de como o 
caráter de Deus e seu plano para o ser humano deveriam funcionar na história 
da nação. Na Lei, Abraão e seu povo foram chamados e preparados. Depois, nos 
livros históricos eles tiveram a oportunidade de praticar a sua fé em um mundo 
pagão. Eles deveriam atuar  como o sal e a luz de Deus nesta Terra. O plano era 
dar ao mundo uma ilustração viva, através de Abraão e seus descendentes, da 
qualidade de vida que Deus desejava para todas as criaturas. Os preceitos de 
Deus deveriam ser a sua prática, e a lei de Deus a vida deles. Fazendo assim 
eles deixariam o mundo sedento pela qualidade de vida oferecida pelo único 
Deus verdadeiro. 

3. POESIA (Jó – Cânticos de Salomão): 5 livros - Aspiração  
  

Nestes livros (de Jó à Cânticos de Salomão) estão registradas as aspirações do 
homem e da mulher, para nos encorajar a andarmos com o nosso Criador.  

 JÓ - Porque há sofrimento em nossas vidas? Como podemos lidar com 
isso? 
 SALMOS -  Como podemos adorar Deus em um mundo mau? Como 
podemos permanecer puros quando somos perseguidos e sofremos?  
 PROVÉRBIOS -  Onde podemos encontrar sabedoria para os 
problemas reais do dia a dia? 
 ECLESIASTES - Porque realmente vale a pena viver? 
 Cânticos de Salomão – Qual é o ponto de vista de Deus sobre o amor no 
casamento? 
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4. PROFECIAS (Isaías – Malaquias): 17 livros - Expectativa 

Os livros proféticos do Antigo Testamento (Isaías à Malaquias) estão cheios de 
dupla expectativa: a expectativa de Deus para o Seu povo e as expectativas do 
povo Dele. Estes livros foram escritos para afligir o conforto e para confortar o 
aflito. 

 

Novo Testamento 

 5. EVANGELHOS (Mateus – João): 4 livros -  Manifestação    

Depois de Malaquias, houve 400 anos sem profecias, e as que ocorreram foram 
inúteis. Então o Novo Testamento abriu com o anúncio e a chegada do tão 
esperado Profeta perfeito, Sacerdote e Rei. Nos Evangelhos vemos a 
manifestação poderosa de Deus encarnado (em carne). O infinito de alguma 
forma tornou-se um bebê. Jesus era totalmente homem, porque Ele tinha que 
ser um homem para morrer, pois Deus não pode morrer. Mas ele também teve 
que ser completamente Deus, porque só Deus é perfeito e, portanto, capaz de 
pagar pelos pecados do mundo. Se Jesus Cristo não fosse plenamente Deus e 
plenamente homem, Deus-homem, Ele não poderia ter sido o nosso Salvador. 

6. HISTÓRIA DA IGREJA (Atos): 1 livro - Formação 

O livro de história de Atos contém a formação da igreja. Atos 1 registra as 
palavras finais do ministério terreno de Cristo, o capítulo 2 contém informações 
sobre o nascimento da igreja em Pentecostes, e o resto do livro de Atos registra 
a expansão da igreja em todo o Império Romano. A igreja nasceu em Atos 2 e 
depois se separa de Jerusalém, Judéia, Samaria e o resto do mundo. 

7. EPÍSTOLAS (Romanos – Judas): 21 livros -  Exortação    

Na Lei, havia 613 mandamentos dados ao povo de Deus. No Novo Testamento 
existem 1.051 ordenanças, a maioria dos quais estão nas Epístolas (Cartas). É 
por isso que descrevemos as cartas do Novo Testamento (Romanos até Judas) 
como livros de exortação. Aqui, a vontade de Deus para os crentes é explicada 
em termos inequívocos. Se você realmente quer saber o que Deus quer que 
você faça, leia as Epístolas. 
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IDEIA: Por que não ler as Cartas e marcar uma grande letra 
"O" na margem de sua Bíblia ao lado de cada ordenança?. 

8. PROFECIAS (Revelação): 1 livro Culminação 

Assim como Gênesis descreve a origem das coisas, o livro da 
Profecia do Novo Testamento (Apocalipse) descreve o fim das 
coisas. O ambiente perfeito que foi marcado pelo pecado em Gênesis é feito 
novo em Apocalipse. 

QUAL É O PRINCIPAL OBJETIVO DA BÍBLIA? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________ 

Os autores do NT 
MATEUS  um dos discípulos originais, cobrador de impostos / publicano 

MARCOS  não foi um apóstolo, vivia em Jerusalém e desempenhou um papel 
no ministério de Paulo 

LUCAS   não foi um apóstolo, viajou com Paulo, dois livros que ele 
escreveu podem ter sido escritos como parte da defesa de Paulo 

JOÃO   fazia parte do pequeno círculo de três discípulos 

PEDRO   fazia parte do pequeno círculo de três discípulos 

TIAGO   meio irmão de Jesus, só tornou crente depois da ressurreição de 
Cristo, foi chamado apóstolo 

JUDAS   Meio irmão de Jesus, irmão pleno de Tiago, só tornou crente 
depois da ressurreição de Cristo 

      ?   O autor da Epístola aos Hebreus é desconhecido 

O chamado “400 anos de silêncio” entre Malaquias e Mateus (silêncio 
porque nenhum profeta com autoridade estava em cena) foram na realidade 
preenchidos com atividade espiritual significante. Deus estava muito ativo 
na história da humanidade, preparando as coisas para a vinda do Seu Filho 
(Gálatas 4:4, Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho…). 
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Os Impérios: 

1.  Império Assírio – Surgiu à aproximadamente em 900 a.C. 
2.  Império Babilônico – Controlou o cenário no mundo antigo entre 612 – 
539 3.   
3. Império Medo-Persa– Sua duração foi de 539 – 332 a.C. 
4.  Império Grego – Sua dominação mundial durou de 332 – 176 a.C. 
5.  Macabeus – Este foi um grande grupo em Judá, que estabeleceu um 
tempo de independência judaica após uma revolta contra a autoridade 
grega em 176 a.C.         
6. Império Romano – César Pompeu, o Grande, colocou a Palestina sob o 
domínio romano em 63 a.C. Este seria um domínio que duraria até cerca 
de 500 d.C. Cristo nasceu durante o reinado de César Augusto, que 
nomeou Herodes, o Grande, como rei sobre a Palestina. 

Eventos importantes que preparam o caminho: 
Durante o período do domínio romano, quando aconteceu o nascimento de 
Cristo, houveram vários desenvolvimentos importantes que prepararam o 
caminho para a vinda de Cristo (Gálatas 4:4) e a propagação do evangelho ao 
longo do primeiro século. 

1.  SINAGOGAS – Durante o período do exílio babilônico, o povo judeu se 
dispersou ao longo do mundo até então conhecido, as sinagogas (lugares 
de culto judaico e de estudo das Escrituras do Antigo Testamento) foram 
estabelecidas onde havia grupos de hebreus. Durante o século I 
proporcionaram um lugar onde o apóstolo Paulo e outros pudessem ir e 
pregar o evangelho. 

2. ESTRADAS – Cyrus, o primeiro rei da Pérsia, começou a desenvolver 
um sistema de estradas durante seu reinado. Isso continuou durante os 
primeiros anos dos romanos até o ponto em 
que, no tempo de Cristo, havia um sistema 
de estradas bem desenvolvido em todo o 
império.  
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3. ATITUDE LAISEZ-FARE (culto sem interferência) - Isto começou com o 
Império Medo-Persa, onde eles permitiram que os judeus retornassem e 
vivessem em sua terra natal, adorando o deus quisessem, desde que não 
causassem qualquer distúrbio. Esta política se propagou também nas 
províncias do Império Romano. Assim, os judeus puderam adorar 
livremente e os primeiros cristãos conseguiram abrir abertamente o 
evangelho com pouco ou nenhum impedimento do governo.  
 
4.   LÍNGUA GREGA – O fato de todos falarem 
grego também facilitou a propagação do 
evangelho. Os cristãos não tiveram que 
aprender novas línguas, nem a Bíblia precisou 
ser traduzida em dezenas de outras línguas 
para que a mensagem fosse espalhada. Isso 
também levou à escrita da Septuaginta 
(tradução grega do Antigo Testamento, LXX). 
Agora todos podiam ler a Bíblia. (Quatro 
principais línguas: latin - tribunais romanos e 
literatura; grego - homem comum; aramaico - 
na Palestina/Israel; hebraico - liderança 
religiosa judaica) 
  

5. PAX ROMANA (Paz Romana) – 
Durante o tempo de Cristo e da igreja 
do século I, o Império Romano estava 
em relativa paz. Isso tornou o mundo 
uma “grande vizinhanças feliz” e 
contribuir para a livre circulação em 
todo o império, tanto para os cristãos 
como para o evangelho. 

PARTIDOS JUDEUS ENTRE OS TESTAMENTOS 

O judaísmo no dia de Jesus estava fragmentado em diversas facções, que se 
desenvolveram amplamente durante o período inter-testamentário. Em geral, a 
fé judaica tornou-se uma ênfase na atitude externa (estar certo com Deus 
seguindo uma longa lista de regras). O Sanedrina (os 70) tornou-se a corte 
suprema em Israel em assuntos religiosos e em alguns civis, mas quaisquer 
decisões importantes estavam sujeitas à aprovação romana. O sumo sacerdote 
serviu como o líder da Sanedrina. Haviam 6 partidos judeus que disputavam a 
fidelidade do povo. 
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Os 6 partidos judaicos entre os Testamentos: (3 grupos 
religiosos e 3 seculares) 

 A. Grupos Religiosos 
  

1. Fariseus (legalistas) – Estes eram os 
conservadores mais radicais, defendendo o Velho Testamento e 
as tradições orais acumuladas pelos judeus. Eles eram legalistas 
rigorosos e separatistas políticos.  

 2. Saduceus (racionalistas) – Estes eram os liberais religiosos e 
políticos da classe alta. Eram racionalistas ricos e com 
mentalidade social. Rejeitavam a crença na ressurreição ou a 
imortalidade da alma. Eles se opuseram fortemente aos fariseus 
e suas tradições.  

3. Escribas (tradicionalistas) – Estes eram os professores e 
intérpretes religiosos profissionais da lei do A.T. Eles se 
dedicaram em grande parte a disputas e debates sobre pequenos 
detalhes da Escritura. Eles odiaram Cristo desde o início de Seu 
ministério. 

 B. Grupos Seculares 

4. HERODIANOS (status quo) – Eles foram pró-estabelecimento, 
comprometidos em manter o status quo. 

5. ZEALOTES (ativistas políticos) – Estes eram os terroristas do 
Oriente Médio dos dias de Jesus.   

6. ESSêNIOS (isolacionistas) – Estes eram extremistas, vivendo 
isoladamente do resto da sociedade judaica. 

 
Os primeiros 5 livros do Novo Testamento nos dão a história de Cristo e da igreja, os 
21 livros seguintes, sob a forma de Cartas, focaram na experiência do crente e no 
livro de profecia de encerramento, que é um ponto culminante apropriado para toda 
a coleção de Escrituras.  
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HISTÓRIA (5 livros)          EXPERIÊNCIA (21 livros)            
PROFECIA (1 livro) 
…de Cristo          Cartas escritas por Paulo  
      
Mateus    Romanos       Apocalipse 
Marcos    1 e 2 Coríntios  
Lucas     Gálatas 
João     Efésios 
     Filipenses 
…da Igreja    Colossenses 
     1 e 2 Tessalonicenses 
     1 e 2 Timóteo 
Atos     Titus 
     Filemon 

              Cartas escritas por outros  
     Hebreus (autor desconhecido) 
     Tiago 
     1 e 2 Pedro 
     1, 2 e 3 João 
      Judas   

Observações: 
1.  Os 5 livros históricos do Novo Testamento nos dão uma narrativa histórica 

linear. 
2.  Os 22 livros complementam a história.   
3.  Os 4 Evangelhos revelam a manifestação de Cristo em carne. 
4.  Atos apresenta a formação e expansão da igreja sobre a liderança dos 

apóstolos. 

As Cartas (epístolas) estão cheias da exortação de Deus para o Seu povo. Como 
esperado, a maioria das 1.051 ordenanças do Novo Testamento são encontradas nesses 
livros. Para a maioria, as Cartas se encaixam no período de tempo do livro de Atos. As 
21 Cartas dividem-se naturalmente em dois grupos. Os primeiros 13 são de Paulo, e os 
últimos 8 são de outros. As epístolas de Paulo obtêm seus nomes das pessoas a quem 
foram endereçadas (por exemplo: carta a Timóteo, aos Efésios, etc.). Mas os outros 
recebem seus nomes de seus autores humanos (por exemplo: carta de Pedro, de 
Tiago, de João, etc.). Hebreus, com seu autor desconhecido, é o único que não se 
encaixa neste esquema. 

Veja apêndice A: A cronologia do Novo Testamento. (Pages 42-43) 
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OS 4 EVANGELHOS NO MAPA 

A maioria dos crentes conhece os pedaços da vida e do ministério terrenos de Cristo, 
mas raramente vêem o panorama geral. Nesta seção do nosso estudo, vamos desenhar 
um mapa da terra dos evangelhos e colocar eventos importantes da vida e ministério 
de Cristo sobre ele. O mapa do Antigo Testamento se estende por todo o caminho do 
Egito até a Pérsia, mas para a vida de Cristo, só precisamos de uma pequena seção 
desse mapa. Jesus nunca viajou a mais de 100 
milhas do seu lar durante toda a sua 
vida terrena. 

A água 
 

2. Os nomes do Grande Oceano 
mudam do AT para o NT. O Grande 
Mar do AT nunca é 
mencionado pelo nome no 
NT, embora muitos eventos 
aconteçam nele. Hoje 
chamamos isso pelo seu 
nome moderno, Mas Mediterrâneo. 

2.  Nos evangelhos o Mar de Genesaré 
se tornou o Mar da Galiléia. 
 
3. O Rio Jordão mantém o mesmo 
nome. 

4. O Mar Salgado não é mencionado 
no NT, mas, hoje é conhecido como o 
Mar Morto. 
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GEOGRAFIA DO NOVO TESTAMENTO

2. Mar da Galiléia

3. Rio Jordão

4. O Mar Salgado (Mar Morto)

1. O Grande Oceano



 Houveram 5 principais regiões pelas quais Jesus viajou 

1. A área entre o Monte Carmelo e o Mar da Galiléia é chamada Galiléia. 

2.  A área entre o Mar Morto e o Mediterrâneo era Judá no AT, mas, no NT é Judéia. 

3.  Entre a Judéia e a Galiléia está Samaria. 

4.   O nordeste do mar da Galiléia é a Ituréia 

5.   O nordeste do mar da Galiléia é a Pereia.    

ATOS E CARTAS NO MAPA 

No mapa abaixo, você verá a área em que ocorrem todos os principais eventos 
bíblicos, desde a ascensão de Cristo até a Revelação. Estas áreas de terra estão 
agrupadas em torno de um grande mar, o Mediterrâneo. 
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Observações Geográficas 

1. Italia é bem conhecida pelo seu território em forma de bota. 

2. As 3 áreas de terra se sobressaindo ao sul do Mar Mediterranean tem 3  
    províncias; Macedônia, Acai e Grécia.  

3.  A província da Ásia fica no canto sudoeste da próxima massa terrestre a leste, com 
a Galácia no centro.  

4.  Síria e Israel estão no litoral ocidental do Mediterrâneo. 

5.  Arábia à sudeste e Egito à sudoeste de Israel.  

Geografia e Formação da Igreja:  ATOS 

A FORMAÇÃO DA IGREJA EM ATOS 1-12: O 5º período do Novo Testamento abrange a 
expansão da igreja de Jerusalém para a Antioquia, Síria. Jesus voltou para o céu, 
em Jerusalém. Cinquenta dias depois, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos 
no dia de Pentecostes. Esse evento marcou o início da igreja, um corpo no qual 
não há distinção entre judeus e gentios. 

Após o Pentecostes, a igreja era principalmente judaica e centrada em Jerusalém. 
Então, Filipe levou o evangelho à Judéia e Samaria. Pedro foi encorajado em uma 
visão para levar o evangelho aos gentios na casa de Cornélio. Então a perseguição 
judaica da igreja fez com que os crentes saíssem de Jerusalém, principalmente 
para o norte como Antioquia, na Síria. Pouco tempo depois, Antioquia tornou-se o 
centro missionário da igreja, que se teve como foco alcançar mais e mais gentios. 
De fato, as primeiras 3 viagens missionárias conduzidas pelo apóstolo Paulo foram 
enviadas para fora desta igreja. 
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As viagens missionários de Paulo 

1. A PRIMEIRA VIAGEM DE PAULO EM ATOS 13-15 – No 6º período do Novo Testamento 
Paulo, Barnabé e João Marcos (o autor do Evangelho de Marcos) foram enviados como 
missionários. Viajando por Chipre, o grupo experimentou conversões e conflitos. 
Depois que Marcos seguiu para a casa de Perga, os outros dois continuaram para o 
interior das cidades centrais da Galácia. Muitos foram salvos e várias igrejas foram 
fundadas, mas Satanás também estava trabalhando. Em Listra, Paulo foi apedrejado 
quase até a morte. Depois de terem ministrado em Derbe, eles voltaram para cada 
uma das novas igrejas para fortalecer os crentes em sua fé. Finalmente, eles voltaram 
para sua base em Antioquia.  

 

2. SEGUNDA VIAGEM DE PAULO EM ATOS 16-18 – Durante o 7º período do Novo 
Testamento, Paulo, que agora se associou a Silas e Timóteo, deixou a igreja em 
Antioquia e foi por terra para encorajar os crentes na Galácia. Então, claramente 
dirigida pelo Espírito Santo, o grupo foi para Troas no Mar Egeu. Lá Paulo teve uma 
visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda. As igrejas de Filipos, Tessalônica, 
Corinto e Éfeso começaram nesta viagem. Paulo permaneceu por 18 meses em Corinto 
ensinando a Palavra de Deus, e depois de parar em Jerusalém para cumprimentar a 
igreja, eles se dirigiram para casa. A maior parte desta viagem missionária foi gasta 
na Macedônia, Acaia e Grécia. 
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3. TERCEIRO VIAGEM DE PAULO EM ATOS 19-21 – O 8º período cronológico docNovo 
Testamento começou com um tempo de fortalecimento dos cristãos da Galácia, Paulo 
e seus companheiros foram para o oeste de Éfeso, onde Paulo permaneceu um total 
de 3 anos. Após uma breve viagem para a Macedônia, Acaia, Grécia e de volta a Éfeso, 
Paulo rapidamente se dirigiu a Jerusalém para a Festa de Pentecostes apesar de várias 
advertências de que ele seria preso lá.  
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4.  A QUARTA VIAGEM DE PAULO EM ATOS 22-18 – O 9º período do Novo Testamento 
realmente começou em Jerusalém. Depois que ele chegou para a festa, os judeus da 
Ásia provocaram Paulo no templo, o que levou à sua prisão pelos romanos. Após 18 
meses em uma prisão cesariana, Paulo, como cidadão romano, apelou seu caso para 
César em Roma. O navio, que transportou ele, e outros prisioneiros para lá, ficou 
preso em uma violenta tempestade e destruído na Ilha de Malta, ao largo da costa da 
Sicília. Uma vez em Roma, Paulo foi colocado em prisão domiciliar por 2 anos. 
Felizmente, ele foi liberado para receber visitantes e proclamar abertamente Cristo 
aos soldados e outros que estavam com ele durante todo esse tempo. 
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5.  A QUINTA VIAGEM DE PAULO – A maioria dos 
historiadores acredita que depois de seu encarceramento 
em Roma, Paulo foi posto em liberdade e realizou uma quinta jornada à Espanha, 
Éfeso, Macedônia, Creta e de volta a Roma. Durante este 10º período do Novo 
Testamento, a preocupação primordial de Paulo era dupla: 

1. Levar o evangelho à Espanha que estava na extremidade ocidental do Império 
Romano. 

2. Encorajar seus nomeados pastorais, Timóteo e Tito que pastoreiam em Éfeso e 
Creta respectivamente 
  
 

CONCLUSÃO DO NOVO TESTAMENTO –  A maioria dos escritos do Apóstolos Tardios, 
aqueles apóstolos da primeira geração que viveram com Paulo, foram formados 
pelo antigo apóstolo João, que foi exilado na estéril ilha de Patmos. O livro do 
Apocalipse fala da conclusão da história e as Cartas também nos lembram como 
será a conclusão da história: Ele está chegando! As forças do mal não triunfarão. 
Jesus Cristo é o Senhor da história e prometeu voltar pessoalmente a consumar 
toda a história. 

Introdução:  

Cada um dos quatro Evangelhos desenvolve a vida e os ensinamentos de Jesus em 
torno de um tema central.   

1. Mateus e João enfatizam os aspectos divinos de Cristo. 
2. Marcos e Lucas enfatizam a Sua humanidade.   
3. Mateus e Marcos juntos nos apresentam como Cristo exerceu sua autoridade real: 

Ele serviu a todos.  
4. Lucas e João focam em uma questão sobre Cristo: Ele é totalmente homem e 

totalmente Deus, unidos uma pessoa. 

(Veja apêndice B: Comparação dos 4 Evangelhos. Página 44) 
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MATEUS – Messias/Rei dos Judeus 

Mateus é um judeu que escreve para judeus. Sua mensagem é que Jesus não é 
tão somente o tão esperado Messias, o Ungido de Deus, predito e retratado em 
todo o Antigo Testamento. 

Mateus é um vínculo natural entre os dois testamentos, com 99 referências ao 
Antigo Testamento. Ele apontou 10 profecias específicas do Antigo Testamento 
que foram cumpridas por Jesus. Ele usa os termos "rei" e "reino" 75 vezes. 

Mateus não perde tempo nem palavras ao apresentar a Cristo como rei. Nos 
capítulos 1-4 ele dá a Jesus um “pedigree” diretamente através de David para 
Abraão. Sua chegada terrena foi atestada pelas Escrituras, a estrela e os anjos. 
João Batista o proclamou como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do 
mundo e no Seu batismo Ele foi aprovado abertamente por Deus.  

Mateus citou os próprios princípios do Rei para o Seu povo (capítulos 5-7). Seus 
milagres provaram que Ele tinha o poder de governar (cap. 8-10). Depois que os 
líderes judeus decidiram se opor a Jesus como seu rei (capítulos 11-15), ele 
preparou seus discípulos (capítulos 16-20) para a sua morte e ressurreição 
iminentes (capítulos 21-28). Em última análise, Ele morreu em uma cruz com 
um sinal em anexo que o proclamou como Rei dos Judeus. 

Esboço de Mateus:    

Capítulos 1-10 Capítulos 11-28

Olha mais para a primeira 
vinda de Cristo

Olha mais para a segunda vinda de 
Cristo

Ministrando as multidões Concentra-se em discípulos

Cristo veio para servir Cristo veio para sofrer

Enfase nos milagres Enfase nos ensinamentos

Ministério do Norte de Israel Ministério no Sul de Israel

Esboço da 1ª parte Esboço da 2ª parte

Apresentação do Rei (cap. 1-4)
 

Oposição progressiva ao rei (cap11-15)

Proclamações do Rei (cap. 5-7) Preparação de discípulos (cap. 16-20)

Poder do Rei (cap. 8-10) Paixão do Rei (cap. 21-28)
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                                Marcos – Cristo é Servo 

Marcos apresenta a Cristo não como alguém que veio para ser ministrado, mas 
para ministrar. Jesus ensinou que o caminho para ser grande é ser um servo 
(10: 42-45). A genealogia de Jesus não é registrada em Marcos, para aqueles se 
preocupam com a genealogia do seu nascimento ou o com “pedigree” de um 
servo. Embora este seja o mais curto dos quatro evangelhos, ele tem mais 
palavras sobre as obras de Cristo. Ao enfatizar a atividade do servo divino, 
Marcos usou o termo grego eutheos, significando “agora mesmo” e 
“imediatamente”, quarenta vezes para mostrar a clara obediência de Cristo ao 
Seu Pai e o Seu serviço aos outros. 
Ninguém em Marcos chamou Jesus de "Senhor" antes de Sua ressurreição. As 
acusações severas são omitidas, pois são impróprias para um servo. Seis dos 
dezesseis capítulos cobrem a semana anterior à cruz, o que faz sentido, porque 
a redenção foi o maior trabalho do servo do Messias. Ao longo do livro, Cristo 
deixa um exemplo perfeito de serviço aos outros como o caminho adequado 
para a grandeza. 

Esboço de Marcos:

O serviço do servo - a vida 
de Jesus  
Capítulos 1-10

O sacrifício do Servo -  morte de 
Jesus 
Capítulos 11-15

O sucesso do Servo - 
a ressurreição de 
Jesus 
Capítulo 16

Preparação de 
Jesus para o 
serviço (1:1-13) 

     O ministério de 
Jesus na Galiléia 
(1:14-6:29) 

     Retiro de Jesus da 
Galiléia para 
treinar os 
discípulos 
(6:30-9:29) 

     O ministério final 
de Jesus na 
Galiléia (9:30-50) 

      O ministério de 
Jesus na Judéia e 
Peréia (cap. 10)

• Domingo (11:1-11):

A entrada triunfante em 
Jerusalém

• Segunda (11:12-19):

A limpeza do templo

• Terça (11:20-13:37)

Controvérsias com líderes 
judaicos e sinais do fim da 
idade

• Quarta (14:1-11):

A unção de Maria

• Quinta (14:12-52)
A última ceia e o Getsêmani

• Sexta (14:53-15:47)
Crucificação de Cristo

A conquista 
do túmulo  

(16:1-14) 

      A conquista 
do globo 
(16:15-20)
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LUCAS – Como um homem 

O título favorito de Lucas para Cristo é "Filho do homem". Ele escreveu o 
evangelho mais longo para demonstrar que Jesus, em Sua humanidade, 
entendeu as pessoas pecadoras, assim como buscou salvá-las (19:10). Não é 
surpreendente que um médico nos dê os fatos mais históricos e detalhes 
íntimos sobre as interações de Cristo com as pessoas. As emoções de Jesus 
emergem mais em Lucas e ele nos dá a linhagem mais longa de Jesus; 
Assegurando-nos que Jesus era um homem. 
Lucas é o comentário do evangelho sobre Hebreus 2: 17-18 e 4: 15-16. Cristo é 
nossa semelhança em todos os sentidos, exceto um; Ele não tinha pecado 
próprio, o que significava que ele poderia voluntariamente levar o nosso na 
cruz.  

Esboço de Lucas: 

JOÃO– Jesus é Deus 

Em João, a ênfase está na deidade de Jesus e em Seu papel como Filho de 
Deus. 
O quarto evangelho é 92% exclusivo, apenas 8% do seu conteúdo é encontrado 
em qualquer outro evangelho e, portanto, João enfatiza a singularidade 
absoluta de Cristo. Ele não é outro senão Deus vem na carne! João 
cuidadosamente selecionou sete "Eu sou" reivindicações de Cristo para a 
divindade, apoiado por sete milagres (sinais) anteriores à ressurreição que só 
Deus poderia fazer. 

Sete afirmações “Eu sou”: Eu sou… 
 O pão da vida (6:35) 
 A luz do mundo (8:12) 
 A Porta (10:9) 
 O bom pastor (10:11) 

Preparação  (1-3) Identification (4-8) Instruction (9-18) Culmination (19-24)

Jerusalém / Nazaré Galiléia Judéia e Peréia Jerusalém

Ánjos e Pessoas Milagres Parábolas Grande sacrifício e 
Milagres

30 Anos 1 ano e meio 6 Meses 8 dias + 50 dias

Poder nas Escrituras Poder nas Palavras
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 A ressurreição e a vida (11:25) 
 O caminho, a verdade e a vida (14:6) 
 Vinho (15:1) 

Sete milagres/sinais: 
 Água em vinho (2:1-11) 
 Cura do filho do oficial (4:46-51) 
 Cura de um homem coxo (5:1-9) 
 Alimentou 5.000 (6:1-14) 
 Andou sobre as águas (6:16-21) 
 Cura de homem cego (9:1-7) 
 Ressurreição de Lázaro (11:1-46) 

O objetivo declarado de João era apresentar Jesus Cristo como o Salvador do 
mundo para que as pessoas acreditassem que Nele teriam vida eterna (20: 
30-31). Este é o evangelho da crença, a palavra acreditar é usada de certa 
forma 99 vezes e está disponível para o mundo inteiro, um termo usado 77 
vezes. 

Havia ensino e testemunhos suficiente sobre Cristo para produzir muitos mais 
livros (21:25), mas João afirma que ele incluiu o suficiente para que possamos 
ter uma base válida para crer em Cristo como o Filho de Deus. Deus fez sua 
parte. O Salvador veio, as Escrituras sobre Ele foram escritas, e nossa parte é 
acreditar no registro e recebê-Lo como nosso Salvador (1:12). O Filho de Deus 
tornou-se o Filho do homem para que os filhos e filhas dos homens se tornem 
filhos e filhas de Deus.  

Esboço de João: 

      
  (Veja apêndice C: VIDA ALFABETIZADA DE CRISTO - Página 45.)  

Prólogo 1:1-14

Jesus ministério pré-Galileia 1:15-4:54

Ministério de Jesus na Galileia, conflitos em Jerusalem 
 

5:1-10:42

Jesus’ miracle at Bethany and entry into Jerusalem 11:1-12:50

Jesus’ final teaching and prayer 13:1-17:26

Morte e ressurreição de Jesus     18:1-20:10

Aparição pós-resurreição de Jesus 20:11-21:25
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Os quatro evangelhos nos dão a história de Cristo e atesta a 
história inicial da igreja. Os apóstolos, treinados sob o ministério terreno de Cristo, 
tornaram-se líderes e porta-vozes de Sua igreja sob Seu ministério celestial. Seus 
apóstolos (significando "enviados com autoridade") saíram no poder do Espírito Santo 
para evangelizar o mundo.   

Observações:  

1. A Igreja (Judeis e Gentios – um em Cristo) foram:  
Nascidos no dia de Pentecostes (Atos 2) com o Espírito Santo empoderando os 
santos reunidos 
 
2. Pedro rapidamente emergiu como o porta-voz e líder, vendo 3.000 
convertidos após seu primeiro sermão. 

3.  Por cerca de sete anos, a igreja era toda judaica e centrada em Jerusalém.  

4.  A perseguição judaica expandiu a igreja para Samaria e além. 

5.  Saulo de Tarso foi convertido (Atos 9) e tornou-se o apóstolo dos gentios, 
expandindo a igreja em todo o Império Romano através de suas jornadas 
missionárias. 

6. O livro de Atos é uma “ponte” natural para as Epístolas (cartas) e 
testemunha que o método de Jesus, de multiplicar seu ministério através de 
outras pessoas, funciona bem. Este ainda é o seu método hoje. Ele deseja que 
nossos lábios sejam usados para contar seus louvores e nossas vidas para 
mostrar o Seu poder.  

Esboço do Livro dos Atos: 

Formação da igreja (1-7) Transição da igreja (8-12) Expanção da igreja 
(13-28)

Pedro Pedro e Barnabé Paulo

Evangelizando Jerusalem Evangelizando a Judéia e  
Samaria

Evangelizando o mundo

33-39 d.C (7 anos) 40-48 d.C (8 anos) 49-68 d.C (20 anos)
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4.  Viagens de Paulo 

Escritura Tempo Lugares visitados Livros Escritos

1ª     
Atos 13-15

47-48 AD   
Selêucia, Chipre 
(Salamos, Pafos), 
Perga, Antioquia em 
Pisídia, Iconium, 
Listra, Derbe 
 

Gálatas

2ª 
Atos 15:36-18:22

49-52 AD Síria, Cilícia, Derbe, 
Listra, Frigia, 
Galácia, Misia, Troas, 
Samotracia, 
Neopolis, Filipos, 
Tessalónica, Beréa, 
Atenas, Corinto, 
Éfeso,  
Cesaréia, Jerusalém

1, 2 Tessalonicenses

3ª   
Atos 18:23-21:17

52-56 AD Galácia, Frigia, 
Éfeso, Macedônia, 
Grécia, Filipos, 
Troas, Assos 
Mitilene, Chios, 
Samos, Trogilium, 
Mileto, Coos, 
Rodes, Patara, Tiro, 
Ptolemais, 
Cesaréia, 
Jerusalém... 
  
  
 

1 e 2 Coríntios 

Romanos

4ª   
Atos 21:18-26:32 
Atos 27:1-28:31

56-58 AD 

58-61 AD

 Em prisão na 
Cesaréia há dois anos 

Prisioneiro em Roma 
por 3 anos

Efésios,  
Filipenses, 
Colossenses, Filemon

5ª? 61-64 AD 

64-67 AD 

68 AD

Creta, Macedônia, 
Éfeso (1 Timóteo 1: 
3; 
Encarcerado em 
Roma Tito 1: 5) 
Decapitado em Roma

 I Timóteo, Tito 

II Timóteo
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ROMANOS – A Justiça de Deus 

Romanos nos dá o grande quadro do Evangelho desenvolvido em torno do tema 
da justiça de Deus, por isso não é de admirar que tenha sido colocado no início 
das treze cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Paulo nunca esteve em Roma 
quando escreveu esta carta. 

Temas principais: 

A. Todo mundo tem testemunho da existência e da justiça de Deus na 
criação e na consciência, e a Escritura está disponível para a maioria. 

B. Mas todos ficamos aquém do padrão justo de Deus e estamos em certa 
necessidade da salvação que Deus somente pode oferecer como um 
presente de graça. 

C. Uma vez que, como pecadores, aceitamos o dom de Deus, recebemos um 
direito diante dele (justificação) e começamos a crescer em um processo 
chamado santificação. 

D. Devemos estar vivendo demonstrações do que a justiça de Deus pode 
produzir em vidas que lhe são dadas. 

Como com outras cartas, Paulo escreveu: Romanos, dá uma apresentação 
equilibrada de doutrina e dever; de como a crença deve fazer a diferença no 
nosso comportamento diário. 

Esboço de Romanos 
Esta carta trata sobre problemas e questões na igreja gentílica inicial. Eles 
tiveram problemas como o incesto, crentes processando outros cristãos através 
de processos judiciais, o adultério e a imoralidade, o divórcio, a conduta 
desordenada em torno da Ceia do Senhor, a doação financeira, a ressurreição, 
seguir a sabedoria de Deus e muito mais. Mas o tom da carta não é de 
condenação, mas sim de preocupação e correção. Deus teve uma solução para 
todos os problemas que enfrentaram e Ele tem soluções para nós; Sejam eles 
pessoais, familiares ou relacionados à igreja.  
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ROMANOS: A 
JUSTIÇA DE 

DEUS

SERVIÇO E 

SEPARAÇÃO PECADO

SALVAÇÃO

SANTIFICAÇÃOSEGURANÇA

SE
LE

Ç
Ã

O

Necessário por pessoas 
pecaminosas. (1:1-3:20)

Provido por Deus 
(3:21-4:25)

Vivenciado na alma 
(5:1-8:17)Rejeitado por Israel. (9-11)

Manifestada na vida 
prática. (12-16)

Rejeitado por Deus. (9-11)



Esboço de 1ª Coríntios: 

Introdução   1:1-9        

Personal Reports  1:10-4:21 Divisões 
    5:1-13 Fornicação 
    6:1-8  Ações judiciais 
    6:9-20 Pureza do corpo     

Carta    7:1-24  Casamento 
    7:25-40 Virgens 
    8:1-11:1 Liberdade do Cristão 
    11:2-16 Mulheres na igreja 
    11:17-34 Ceia do Senhor 
    12:1-14:40 Dons Espirituais 
    15:1-58 Resurreição 
    16:1-4 Coleção para os crentes de Jerusalém  
Conclusão   16:5-24 

2 CORÍNTIOS – Limpando a reputação de Paulo 

Com a abordagem direta de Paulo para seus problemas, esboçado na primeira 
Carta, não é surpresa que a outra carta fosse necessária para limpar a sua 
reputação. Aqueles que não gostaram de suas instruções procuraram 
desacreditá-lo. 

Nesta carta mais autobiográfica, o apóstolo Paulo abriu uma janela para a sua 
alma. Ele poderia ser emocional, agir até mesmo com raiva e, apesar de 
possuir uma autoridade apostólica dada por Deus, ele preferiu não se cercar 
daquela autoridade e, nesse caso, compartilhou tudo o que havia passado pela 
causa de Cristo. Paulo deixou de lado seus direitos pessoais e até a sua 
reputação, para que isso ajudasse os coríntios a permanecer fiel ao Senhor e a 
crescer em sua fé. 

Esboço de 2 Coríntios: 

Apologia de Paulo, mudança de planos,   Capítulos. 1-7  
castigo, chamada ao ministério 

Arranjos para oferta     Capítulos.  8-9 
  
Autoridade de Paulo     Capítulos. 10-13  
Defesa, prazer, dever 
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GÁLATAS – Evangelho da Liberdade 
(Esta carta foi enviada para um grupo de igrejas 

plantadas na primeira jornada missionária de Paulo) 

A boa notícia de Gálatas é que, em Cristo, podemos ser libertos: 

A. Recebemos cura para o nosso pecado 

B. Somos livres da Lei do Antigo Testamento que é impotente para 
produzir justiça em nós. 

C. Somo livres para servir a Cristo e cumprir nosso maior potencial neste 
mundo. 

Mas a liberdade não significa licença! Nós não estamos livres para viver para 
nós mesmos, mas para Aquele que nos amou e se entregou por nós (2:20). 
Somos libertados da nossa antiga escravidão para escolher voluntariamente um 
novo Mestre. 

O preço da nossa nova capacidade de viver e andar pelo Espírito (em vez da 
carne) foi totalmente pago no Calvário. Cristo quebrou os laços da cadeia que 
nos uniram à nossa velha natureza e às nossas vidas antigas. 

Esboço da Gálatas: 

Capítulos 1-2 Capítulos 3-4 Capítulos 5-6

Lições diretamente de Cristo A lei produz escravidão Liberdade apenas do Evangelho

Autobiográfico Teologia Prática

Cristo Contraste: Lei vs. Graça Conclusão

A revelação de Deus em Cristo 
hoje

A revelação de Deus em Moisés 
antes

A expectativa de Deus em nós 
hoje
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EFÉSIOS – Exaltação de Cristo 
(começam as epístolas da prisão) 

Todo crente é rico com todas as riquezas do próprio Cristo. Deus nos vê 
exaltados com Cristo nos lugares celestiais. Temos uma posição perfeita. 

Capítulos 1-3: O amor de Deus por nós é tão grande que toda a Trindade esteve 
envolvida em nossa salvação. Nós, que estávamos mortos no pecado, agora 
estamos vivos em Cristo. Não apenas somos reconciliados com Deus através do 
sangue de Jesus Cristo, mas também barreiras entre pessoas na igreja de Cristo 
são quebradas, porque não há mais distinção racial, econômica ou social. 
Fazemos todos parte da mesma família. 

Capítulos 4-6: Deus está preocupado com o fato de nossa vida diária, nossa 
caminhada, encontre a nossa riqueza (tudo o que temos em Cristo). Nossa 
prática deve complementar nossa posição em Cristo. Isso deve afetar nossas 
relações com outros crentes, nosso ministério para o Senhor, nossos 
relacionamentos familiares, a maneira como lidamos com o trabalho e as 
questões relacionadas à batalha espiritual.  

Esboço de Efésios: 

Capítulos 1:1-3:21 Capítulos 4:1- 6:9 Capítulos 6:10-24

Nossa riqueza Nossa  caminhada Nossa guerra

Completos em Cristo Frutuoso em Cristo Vitória em Cristo

Redenção pela Trindade 
(1)

Caminhar na Unidade Nosso adversário

Novas relações com Deus e 
Homem (2)

Caminha como filhos de 
luz, andar apaixonado

Nossa armadura

Pregação e oração de 
Paulo (3)

Caminhada no 
relacionamento

Despedida
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FILIPENSES – Prioridade da Unidade 

Quando existe unidade individual com Cristo e unidade como corpo na igreja, a 
alegria é livre para fluir. A desunião, por outro lado, destrói a unidade. 

A humildade pessoal é uma atitude necessária para a unidade com Deus e com 
o homem. Cristo é o exemplo final. Ele pôs de lado suas "vestes" de glória para 
que possamos receber a justiça de Deus nele e sermos "revestidos" na Sua 
justiça. Paulo deixou claro que sua longa lista de conquistas humanas não era 
uma base válida para a aceitação de Deus. A justiça com Deus vem como um 
presente gratuito através de Jesus Cristo. Podemos nos alegrar sempre com o 
Senhor, aproveitando-nos do poder e provisão que nos são dados como dons de 
graça por Cristo. 

Esboço de Filipenses: 

A condição pessoal de Paulo - pregar na prisão (Capítulo. 1) 

Três exemplos para seguirmos (Capítulo.2) 
 A humildade de Cristo 

Serviço de Timóteo 
Felicidade de Epafroditos 
  

Como Cristo mudou Paulo - passado, presente e futuro (Capítulo. 3) 

A preocupação de Paulo com a igreja - exortação, incentivo, apreciação 
(Capítulo. 4) 

COLOSSENSES – O Cabeça da Igreja 
(Muito similar a Efésios, estas duas Cartas 

complementam-se) 

Capítulo 1: Cristo é a cabeça celestial do seu corpo terrestre, a igreja. Assim 
como um mergulhador de profundidade depende totalmente daqueles que 
estão no navio acima dele, que controlam seus sistemas de apoio de vida, 
então a igreja depende de Cristo. Dele flui todas as provisões necessárias para 
a vitória sobre o pecado, o ministério no mundo e a segurança de que um dia 
chegaremos em nosso lar celestial. 

Capítulo 2: Paulo agiu com força contra aqueles que prejudicariam a fé simples 
em Cristo. Uma vez que o coroamos como totalmente preeminente em nossas 
vidas, queremos colocar nossas mentes nas coisas do alto, pronunciar a morte 
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em nossa velha criatura, aceitar o novo homem e compartilhar pessoalmente 
Jesus com todas as pessoas.  

Capítulos 3-4: Como Seu corpo, somos instrumentos de sua manifestação na 
Terra. Ele não tem mãos senão nossas mãos, nem pés, senão os nossos. Assim, 
nossas mãos e pés devem se tornar Dele, rápidos para cumprir seus desejos. 

Esboço de Colossenses: 

Introdução - elogiando os Colossenses   1:1-14 
A supremacia de Cristo     1:15-2:3 
Os erros dos falsos professores refutaram  2:4-23 
A autêntica vida cristã     3:1-4:6 
Conclusão       4:7-18 

1 TESSALONICENSES – Triunfo antes do retorno 
(visitada na 2ª viagem, igreja estabelecida naquele momento)

No início, alguns dos crentes de Tessalônica pensaram que Jesus retornaria 
antes que algum cristão morresse. Mais tarde, eles se perguntaram o que 
aconteceria aos seus companheiros crentes e entes queridos que morreram. 
Paulo anunciou boas notícias. 

A. Os mortos em Cristo estão com o Senhor e quando Ele retorna, suas almas 
vivas voltarão com Ele e seus cadáveres ressuscitarão. 

B. Os crentes que ainda estão vivos quando Cristo retornar serão apanhados da 
Terra, encontrar-se-ão como Ele no ar e receberão corpos transformados que 
são adequados para a existência eterna. 

Quando os crentes morrem, não precisamos de tristeza, como aqueles que não 
têm esperança. Em vez disso, devemos viver diariamente procurando e pronto 
para o retorno do Senhor. Os principais temas desta carta são amor justo, 
ressurreição e arrebatamento e respeito pelos líderes. 

Esboço de Tessalonicenses:   

O sincero agradecimento de Paulo  1:1-10 
Defesa pessoal de Paulo    2:1-3:13 
 Defesa de suas ações   (2:1-16) 
 Defesa de sua ausência   (2:17-3:10) 
 Sua oração     (3:11-13) 
Exortação para viver piedosamente  4:1-12 
O returno de Cristo    4:13-5:11 
Admoestações finais    5:12-28 
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2 TESSALONICENSES – Tribulação antes do retorno 

Quando a perseguição começou a aparecer sobre os crentes em Tessalônica, 
eles pensaram que haviam perdido a volta de Cristo e estavam tendo que 
passar pela Grande Tribulação que Jesus tinha previsto em Mateus 24-25. 

O ensino de Paulo indica que o Senhor retornará em duas etapas. 

A. Primeiro, ele retornará no ar para reunir os seus e levá-los ao céu. 

B. Depois, após a Grande Tribulação, ele retornará à terra para estabelecer Seu 
reino, trazendo todos os Seus santos com Ele. A Grande Tribulação precederá a 
Sua segunda vinda à Terra. 

Paulo assegura-lhes que a perseguição que eles estavam experimentando não 
era a Grande Tribulação, porque antes que isso acontecesse, eles seriam 
arrebatados, o  pecado seria removido, o Anti-cristo seria revelado e uma 
grande apostasia ocorreria. As palavras de Paulo foram um encorajamento para 
eles e para nós. Experimentar a perseguição por causa de Cristo não é nada 
novo e logo terminará quando o Senhor vier nos levar para estarmos com Ele.  

Esboço de 2 Tessalonicenses: 

Incentivo ao retorno prometido de Cristo   1:1-12 
Os acontecimentos antes do retorno de Cristo   2:1-12 
Outras instruções e admoestações    2:13-3:5 
Vivendo e trabalhando como cristão    3:6-15 
Saudações finais       3:16-18 
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1 TIMÓTEO – Confiança colocada em Timóteo 

Timóteo e Tito eram dois estudantes pastorais de Paulo. Paulo havia depositado 
uma confiança sagrada em Timóteo, que estava ministrando no lugar do 
apóstolo em Éfeso. 

Quase três anos da vida de Paulo foram investidos em plantar e nutrir a igreja 
de Efésios. E ainda mais tempo foi investido no estágio de Timóteo com Paulo 
nas segundas e terceiras jornadas missionárias. Nesta carta, Paulo fala com 
Timóteo sobre como um jovem pastor deve se comportar e como deve se 
relacionar com as diversas faixas etárias e tipos de indivíduos que um pastor 
encontra. Estes eram assuntos importantes da carta de Paulo a Timóteo. 

Um pastor deve:   

A. Seja dado à oração e ao ministério da Palavra. 

B. Nomeie os homens fiéis para serem companheiros e diáconos sobre o 
rebanho de Deus. 

C. Cuide sempre contra professores falsos e seus falsos ensinamentos. 

D. Dê um exemplo para os crentes em palavras e ações, amor e fé. 

Ninguém pode desprezar um pastor que faz essas coisas de forma fiel. 

Esboço de 1 Timóteo: 

Avisos sobre falsos ensinamentos     1:1-20 
Instruções sobre adoração pública     2:1-15 
Instruções sobre a seleção dos líderes    3:1-16 
Instruções sobre falsos ensinamentos    4:1-16 
Instruções para grupos dentro da igreja    5:1-6:2 
Assuntos diversos       6:3-21   

2 TIMÓTEO – Ensinar a Igreja 

Nesta segunda carta a Seu discípulo, Paulo lembra Timóteo de Sua principal 
responsabilidade como representante de Cristo. É fácil se distrair com outras 
coisas, por isso, é necessário observar que a igreja precisa, principalmente, de 
ensino da Palavra de Deus de forma clara e relevante. O melhor caminho para 
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um pastor proteger seu povo contra a falsidade que se aproxima é 
orientá-los segundo a vontade de Deus para as suas vidas, tal como 
revelado na Palavra de Deus. Ensine-lhes a verdade e eles 
reconhecerão o erro. 

Paulo dá a Timóteo oito orientações do que significa ser fiel em um 
ministério pastoral (cap.2). Ele adverte Timóteo que ele se oponha a 
quem não quer ouvir ou seguir a verdade. Mas ele ainda deve 
perseverar na pregação da Palavra.  

Esboço de 2 Timóteo: 

TITO– Denúncia de Falsos Ensinamentos 

Uma boa ofensa é a melhor defesa; este é o tema de Tito. Uma das tarefas 
mais importantes de um pastor é a seleção e treinamento de pessoas fiéis para 
ser anciãos e supervisionar o rebanho. A doutrina correta deve ser ensinada e 
aplicada de forma relevante às necessidades dos diferentes grupos etários 
dentro de cada igreja. 
O evangelho de graça de Deus que nos traz livremente salvação deve resultar 
em boas obras. Eles são o bi-produto da salvação, não uma parte da salvação. 

Direção pastoral sobre: 
 Anciãos na igreja   (1:1-9) 
 Falsos ensinos   (1:10-16) 
 Vários grupos da igreja  (2:1-15) 
 Crentes em geral   (3:1-8) 
 Respondendo ao erro espiritual (3:9-15) 

FILEMON – Perdão de Onesimus 

Lealdade (1-2) Apostasia (3) Ministério (4)

Agradecimento à 
Timóteo

Perigo Pregação

Cobrança de 
Timóteo

Defesa Perseverança

Imagens de 
fidelidade

Os desejos e os planos de 
Paulo
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Onésimo era um escravo que entrou em contato com o apóstolo Paulo em Roma 
e, por meio de Paulo, ele veio a confiar em Cristo como seu Salvador pessoal. O 
ex-dono de Onésimo passou a ser um amigo de Paulo e seu colega, Filemom. 
Paulo enviou Onésimus de volta a Filemom com esta carta solicitando o seu 
perdão para o escravo. 
  
Paulo estava pedindo o perdão de Onésimo, e não o esquecimento de quaisquer 
dívidas que ele devesse. As obrigações de Onesimus deveriam ser colocadas na 
conta de Paulo (a dívida provavelmente era a razão pela qual Onesimus era 
escravo de Filemom). Que imagem perfeita da salvação! Deus pode nos perdoar 
livremente porque todos os nossos pecados foram postos na conta de Seu filho. 
Que diferença isso faz em nossas vidas. 

Esboço de Filemon 

Louvor por Filemom  (Vv. 1-7) 
Pedido pora Onésimo  (Vv. 8-17) 
Juramente a Filemom   (Vv. 18-22) 

 

HEBREUS – Andar em direção à maturidade 
Quando as pessoas nascem de novo através da fé em Cristo, elas entram na família de 
Deus como bebês espirituais, recém nascidos. É, então, necessário um processo de 
crescimento espiritual até a maturidade. Mas nem todos crescem tão rápido como 
deveriam e alguns até regridem de volta aos estágios anteriores de desenvolvimento. 
Tais foram os destinatários da carta de Hebreus. Então, seu autor deu uma forte 
exortação para encorajá-los até a maturidade. 

A Carta compara e contrasta Jesus Cristo, demonstrando a Sua superioridade. As 
comparações provam que ele é superior aos anjos, profetas, Moisés, Josué, Arão e 
todos os levitas. Ele definitivamente supera a aliança, o santuário e os sacrifícios do 
Antigo Testamento. Então, por que voltar ao estágio inferior, quando você tem o 
superior? Deus está comprometido com o nosso crescimento. Como um Pai celestial 
amoroso, ele às vezes leva seus filhos rebeldes ao “bosque espiritual” para a 
disciplina necessária. Então, eles serão mais uma vez encorajados a avançar em 
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direção à maturidade. O autor nos dá exemplos de vida daqueles que viveram pela fé 
e viram os benefícios de Deus e Seu poder em suas vidas. 

Seis sinais de perigo em Hebreus … 
À deriva (2:1-4) 
Duvidando (3:7-4:2) 
Desobediência (4:11-13) 
Degeneração (5:11-6:12) 
Desprezando (10:19-39) 
Negando (12:25-29) 

TIAGO – Como o crente se comporta 

Tiago escreveu aos crentes judeus espalhados por toda a Ásia Menor. Ele deixou 
claro para eles que as pessoas que creem devem agir como crentes. É somente 
a fé que salva, mas a fé que salva nunca está sozinha. 

Tiago inclui uma lista impressionante de algumas das diferenças que a fé 
salvadora deve fazer na vida de um cristão. A fé produz:  

 a.  Vitória sobre julgamentos 

 b.  Obediência à Palavra de Deus 

 c.  Imparcialidade no tratamento de outros 

 d.  Bons trabalhos como os de Abraão e Raabe 

 e.  Pureza no discurso e no pensamento 

 f.  Humildade diante de Deus enquanto fazemos nossos planos 

Pessoa superior de 
Cristo

Sacerdócio Superior 
de Cristo

Provisão Superior de 
Cristo

Princípios superiores 
de Cristo

1:1-4:16 5:1-8:5 8:6-10:39 11:1-13:25

a. Sobre Profetas a. Sobre Aarão e 
Levitas

a. Pacto a. Fé

b. Sobre Anjos b. Comparável a 
Melquisedeque

b. Santuário b. Resistência

c. Sobre Moisés c. Sacrifício c. Relacionamento

d. Sobre Josué
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 g.  Resistência no sofrimento e na doença 

... apenas para citar alguns.

O ponto central de Tiago é que mesmo os demônios acreditam em Deus. Eles 
são fundamentalistas em sua doutrina, mas eles não são salvos, mesmo que 
eles tremam pelo que eles conhecem (2: 19-20). A verdadeira fé salvadora se 
demonstra em uma vida modificada. A fé é conhecida pelos seus frutos.

Esboço de Tiago: 

Fé produz: 
 Vitória na provação e na tentação  (1:1-18) 
 Obediência: ouvir e fazer    (1:19-27) 
 Imparcialidade: favoritismo proibido  (2:1-13) 

Trabalho      (2:14-26) 
 Controle da língua      (3:1-12) 
 Sabedora      (3:13-18) 
 Pureza      (4:1-4) 
 Humildade      (4:5 -5:6) 
 Resistência e perseverança   (5:7-20) 

1 PEDRO – Paciência em julgamento 

Pelo o que lemos sobre Pedro nos Evangelhos provavelmente não pensamos nele 
como um exemplo brilhante de paciência. Mas a vinda do Espírito Santo no 
Pentecostes fez uma grande diferença. O que não nos deve mais surpreender, 
pois a paciência é um fruto do Espírito (Gálatas 5: 22-23). 

A primeira carta de Pedro é escrita para encorajar a paciência dos crentes que 
sofrem julgamentos pelo Evangelho. Pedro nos lembra de sua audiência 
imediata, e que devemos nos sentir seguros em nossa salvação, percebendo que 
nosso sofrimento é conhecido e permitido pelo nosso Pai celestial e soberano. 
Há certos benefícios que nos trazem tais sofrimentos; Identificação e 
compreensão de certas questões da Palavra de Deus, incentivo ao crescimento 
espiritual, maior reconhecimento de nossa condição  terrena e foco mais 
intenso em nossa redenção pelo sangue precioso de Jesus Cristo, derramado 
pelas mãos de Seus perseguidores. 

Pedro dá instruções especiais aos cidadãos, servos, esposas e maridos. Mas 
todos os crentes devem ter certeza de que seu sofrimento é para o bem e não 
pelo mal que fizemos. Quando sofremos pacientemente pelo bem, seguimos o 
exemplo de nosso Salvador e glorificamos a Deus. Devemos permanecer ovelhas 
fiéis, confiando no poder do nosso Grande Pastor sobre Satanás e Seu retorno 
prometido.
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Esboço de 1 Pedro 

O sofrimento do crente 

Securança   (1:1-9) 
Escrituas   (1:10-25) 
Santificação   (2:1-12) 
Submissão   (2:13-3:12) 
Sofrimento de Cristo (3:13-4:19) 
Segunda vinda   (5:1-10) 

2 PEDRO – Expurgar os falsos mestres 

Os falsos ensinamentos que estavam sendo trazidos para a igreja nos dias de 
Pedro são muito modernos. Eles defendiam a ilegalidade e a vida imoral, 
zombando da lentidão de Deus ao cumprir Suas promessas, e eles promoveram 
o hedonismo; "Coma, beba e fique feliz, pois amanhã morremos" (aproveita a 
vida é isso). 

Mais uma vez, o crescimento ativo na Palavra de Deus é a melhor proteção 
contra a infiltração da falsidade em nossas vidas e em nossa igreja. Além disso, 
aqueles que ensinam falsamente devem ser expostos e expulsos da igreja, pois 
são como um câncer. 

Os verdadeiros crentes podem ser identificados pela sua pureza pessoal e 
paciência na espera do retorno prometido de Cristo. Deus espera 
pacientemente que as pessoas recebam Seu Filho nesse ínterim. Ou estamos 
esperando que Jesus volte, ou Ele está nos esperando. 

Esboço de 2ª Pedro 

Vida Cristã 
     Nosso crescimento   (1:1-11) 
     Nosso fundamento   (1:12-21) 

Falsos Ensinos  
     Seus ensinos  (2:1-3) 
     Seu julgamento   (2:4-9) 
     Sua conduta   (2:10-19) 
     Seus seguidores   (2:18-22) 

A volta de Cristo 
     Os escarnecedores expostos (3:1-10) 
     Os santos exortados  (3:11-18)
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1 JOÃO – Alegria na Amizade 

As 3 Cartas de João formam a trilogia da amizade:  

 1ª João: devemos ter amizade com Deus. 

 2ª João: não devemos ter amizade com falsos pregadores. 

 3ª João; devemos ter amizade com aqueles que ensinam a verdade.  

João escreveu sua primeira carta como participante pessoal na alegria que 
Deus dá aos que entram em comunhão com ele (leia 1 João 1: 3-4). Sociedade 
significa compartilhando em comum. João lembra aos crentes que 
compartilham da luz comum de Deus, Seu amor e Sua própria vida.  

 Caminhando na luz – significa que não amamos o mundo nem ouvimos 
anticristos, mas caminhamos em obediência à Palavra de Deus (cap. 1-2) 
 Caminhando em amor – manifesta-se apaixonado pelo povo de Deus 
(cap. 3-4). 
 Caminhando em uma vida com Deus – pode ser difícil às vezes 
entender, mas os crentes compartilham a própria vida de Deus (cap. 5, leia 1 
João 5:11-13). 

2 JOÃO – Julgar os falsos mestres 

Embora João recomendasse uma certa senhora, em sua segunda carta, porque 
seus filhos entraram na verdade, ele lembrou a ela e aos outros que nem todos 
os mestres ensinavam o verdadeiro Evangelho. Eles, e nós, devemos julgar os 
mestres por este padrão; "Eles dizem que Jesus Cristo é Deus que vem na 
carne?" Se eles não podem passar por essa prova de verdade básica, eles não 
devem ser bem-vindos, ouvidos ou ajudados de qualquer maneira. 

É fácil estender a ordenanças de Jesus sobre amar uns aos outros. Mas, a lei do 
amor do Senhor tem limites; isso não contribui para ajudar aqueles que lidam 
com impurezas ou falsos ensinamentos. 
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3 JOÃO – Alegria da Hospitalidade 

O que João nos orienta a reter a respeito daqueles que negam a verdade e 
lidam com impurezas, mas, também orienta a reter a respeito daqueles que 
vivem e comunicam a verdade. 
A alegria da hospitalidade (abrir sua casa para os outros - estranhos) deve ser 
compartilhada com aqueles que possuem uma visão adequada de Jesus Cristo. 
João recomenda Gaio, que foi um bom exemplo de hospitalidade piedosa e 
graciosa. Mas Diotrephes orgulhosa era exatamente o contrário. Ele não só se 
recusou a ser hospitaleiro para os crentes, mas tornou difícil para aqueles que 
eram. Devemos ser como Demetrius que fez o bem para os outros fora de seu 
coração por Deus. A piedade deve nos dar um bom boletim nos olhos dos 
outros. 

JUDAS – Julgamento dos Apóstolos 

O tema de Judas pode soar semelhante a Tito, 2 Pedro e 2 João, mas Judas foi 
mais intenso em sua denúncia contra os falsos mestres. Apóstatas no passado, 
como alguns em Israel, como os pecadores de Sodoma e Gomorra, não 
escaparam da ira de Deus. Nem os apóstatas modernos escaparão. Aqueles 
líderes que desprezam a Deus e corrompem a Sua verdade podem obter 
aceitação nas igrejas pela sua eloqüência, mas, por baixo da aparência, 
apresentam uma natureza ímpia e eles não têm o Espírito Santo em suas vidas. 
Em contraste, os verdadeiros crentes não fazem o que vem naturalmente, mas 
o que vem sobrenaturalmente porque o poder do Espírito de Deus vive dentro 
deles. 
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Revelação do Futuro 

Este livro tem 7 Cartas, endereçadas às igrejas da Ásia Menor. João escreveu 
sobre:  

 1.  O passado (visões de Cristo, cap. 1); 
 2.  O presente (Cartas para as igrejas, cap. 2-3);  
 3.  O futuro (cap. 4-22). 

A maior parte do Apocalipse é história pré-escrita. Ele narra um período de 7 
anos de grande tribulação que virá sobre a terra, abrangendo 21 terríveis 
sucessivos julgamentos sobre os males da terra (7 selos, 7 trombetas, 7 taças). 
Além dos julgamentos daquele tempo, 7 pessoas e grupos desempenham papéis 
significativos na Grande Tribulação: Israel, Satanás, Cristo, o Arcanjo Miguel, a 
besta fora do mar (Anticristo), a besta fora da terra (seu Falso Profeta) e os 
redimidos selados por Deus.  

Esboço de Apocalipse: 

 I.  Introdução - “Things which you have seen” (1:1-20) 

 II.  Cartas para as igrejas na Ásia - “Coisas que são” (2:1-3:22) 
  A. Éfeso (2:1-7) 
  B. Esmirna (2:8-11) 
  C. Pérgamos (2:12-17) 
  D. Tiatira (2:18-29) 
  E. Sardis (3:1-6) 
  F. Filadélfi (3:7-13) 
  G. Laodiceia (3:14-22) 

 III.  Visões de coisas por vir - “Coisas que serão a seguir” (4:1-22:5) 
  A. Trono no Paraíso (4:1-5:14) 
  B. Os Selos (6:1-8:1) 
  C. As Trombetas (8:2-11:19) 
  D. As Visões (12:1-14:20) 
  E. Pragas (15:1-19:5) 
  F.  Reino do Rei dos Reis (19:6-20:15) 
  G. Nova Jerusalém (21:1-22:5) 

 IV.  Conclusão - (22:6-21)  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Apêndice 

Apêndice A:  Cronologia do Novo Testamento 

CRONOLOGIA DO NOVO TESTAMENTO 

Os cinco livros em letras maiúsculas avançam rapidamente a história de Cristo e da 
igreja. Os livros listados abaixo dos 12 PERÍODOS iniciais complementam os 12 
PERÍODOS primários e estão listados na ordem em que provavelmente foram 

escritos.  

                                                                                   
                                                   Formação  
MATEUS  MARCOS   LUCAS     JOÃO          da Igreja       Viagens de Paulo …………                                             Apóstolos            Conclusão  
       ATOS 1-12        ATOS 13-15        ATOS 16-18          ATOS 19-21          ATOS 22-28  

     1          2             3            4              5                 6                    7                     8               9                  10             11                  12  
 M      M          L          J            FC              PJ1          PJ2      PJ3  PJ4       PJ5       LA       HC   

                  Galatians         1  Tessal.         1 Corínt.     Efésios             1 Timóteo     1 João     Apocalipse 

                 Tiago                                       Colossen.            2 Timóteo     2 João  

                      2 Tessal.         2 Corint.     Filemon              Tito       3 João  

                   Filipenses          1 Pedro       Judas 

                 Romanos      1 Timóteo            2 Pedro         Hebreus  
  

PERÍODOS 1-4 (Os 4 Evangelhos): Todos os 4 evangelhos são necessários para compor 
a imagem de Jesus Cristo, o Deus-homem. 

MATEUS – apresenta Jesus como rei dos judeus 
MARCOS – vê Cristo como o servo perfeito 
LUCAS – apresenta Jesus como o homem perfeito 
JOÃO – apresenta Jesus como o Deus perfeito 

Cristo tinha toda a divindade real, mas o exercia como servo de todos. Ele era Deus e 
homem. Como homem, Cristo poderia simpatizar plenamente com a nossa 
humanidade e pôde dar a Sua vida por nós. Mas, por causa de sua divindade, Cristo 
conheceu o padrão de perfeição de Deus e é o único sacrifício digno de fazer o 
pagamento total (expiação) pelos nossos pecados. Os quatro evangelhos não são 
biografias completas de Cristo, mas sim resumos temáticos. Cada escritor selecionou 
aqueles provérbios, cenas e sinais que apoiaram sua tese. 

�40



PERÍODO 5 (Formação da Igreja): 

Quando o Espírito Santo veio no Dia de Pentecostes, a igreja nasceu. Primeiramente, o 
novo corpo de crentes ficou limitado à Jerusalém e Judéia, com Pedro e João como 
seus principais porta-vozes. Então a perseguição empurrou o evangelho para Samaria 
sob a pregação de Filipe. Mas a maior expansão da igreja viria após a conversão do 
"inimigo público número um" da igreja, Saulo (Paulo) de Tarso. O maior perseguidor da 
igreja tornou-se seu maior pregador.  

PERÍODO 6 (Primeira Viagem Missionária de Paulo): 

Além de Paulo, a igreja de Antioquia também enviou Barnabé e João Marcos (o autor 
do Evangelho de Marcos), à Ilha de Chipre e à província romana da Galácia. Pouco 
depois de retornar, Paulo escreveu a carta aos Gálatas, aos seus recentes conversos. 
Assim, em conexão com este primeiro esforço missionário, ele escreveu 1 Carta. 
Muitos também acreditam que a epístola de Tiago foi escrita neste momento. Gálatas 
enfatiza que é somente fé que salva. Mas Tiago nos lembra que a fé que salva tem um 
propósito. A fé que salva é uma fé que funciona.  

PERÍODO 7 (Segunda Viagem Missionária de Paulo): 

Após uma visita à igreja de Jerusalém para uma reunião importante (Atos 15); Paulo, 
Silas e Timóteo revisitaram os crentes da primeira viagem e trouxeram o evangelho 
para a península grega pela primeira vez. Depois que eles voltaram desta segunda 
viagem, Paulo escreveu duas cartas para a igreja em Tessalônica (1 e 2 
Tessalonicenses), ambas focadas na segunda vinda de Cristo. 

PERÍODO 8 (Terceira Viagem Missionária de Paulo): 

A terceira viagem de Paulo levou-o de volta à Grécia, mas ele passou a maior parte do 
tempo em Éfeso. Em conexão com esta terceira jornada, ele produziu 3 Cartas: 1 e 2 
Coríntios e Romanos. 

É interessante que cada uma das três primeiras jornadas missionárias de Paulo tenha 
produzido três capítulos no livro de Atos. Havia também uma correspondência direta 
em suas três primeiras viagens com o número de cada viagem e o número de Cartas 
que ele escreveu em relação à cada uma (Ele escreveu uma Carta em sobre a 
primeira, duas sobre a segunda etc). 

PERÍODO 9 (Quarta Viagem Missionária de Paulo): 

Essa viagem não foi voluntária como as três primeiras. Desta vez o governo romano 
pagou por isso, como Paulo era agora um prisioneiro de Roma. As quatro Cartas 
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relacionadas com esta viagem e com a sua prisão foram: Efésios, Colossenses, 
Filemom e Filipenses. Esta é a ordem em que acreditamos que foram escritas. 
  

PERÍODO 10 (Quinta Viagem Missionária de Paulo): 

Uma quinta viagem é fortemente insinuada quando Atos se encerra. Paulo foi 
prisioneiro por dois anos em Roma à espera de seus acusadores. Se eles não se 
mostrassem, o direito romano decretava que ele fosse posto em liberdade. A forte 
implicação de Atos é que seus adversários judeus nunca apareceram. Também algumas 
das cronologias nas Cartas de 1 e 2 Timóteo e Tito (as Epístolas Pastorais) não se 
encaixam bem no tempo de autoria do PERÍODO. Por estas e outras razões, muitos 
acreditam que Paulo foi libertado e capaz de fazer uma quinta jornada. 

PERÍODO 11 (Apóstolos tardios): 

Entre os anos 85-90 a.C. o apóstolo João escreveu três Cartas: 1, 2 e 3 de João. As 
Cartas de Judas e Hebreus podem ter sido escritas durante este PERÍODO também. 
Este PERÍODO dos Apóstolos Tardios refere-se àqueles que viveram com Paulo. 

PERÍODO 12 (Conclusão da História): 

Quando João escreveu o Apocalipse, na ilha de Patmos, onde foi exilado, ele não 
estava apenas terminando o Novo Testamento, mas também estava descrevendo o 
plano de Deus para terminar a história da humanidade.  

Apêndice B:  Comparação dos 4 Evangelhos  

MATEUS    MARCOS   LUCAS          JOÃO  

Messias judeus (Rei)  Servo Divino   Filho do Homem       Filho de 
Deus 

Destinatários 

Judeus    Romanos   Gregos        Mundo  

Verso chave 

5:17    10:45    19:10   20:30-31  

Tema 

Cristo oferece Seu  Cristo ministra a   Cristo responde           Deidade de Cristo 
Reino aos Judeus obediência ao Pai   as necessidades humanas         
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Distincentes 
Cumprimento A.T     “Imediatamente”, “agora” Completude e detalhe;     Formas da palavra 
Profecias A.T       (Grego eutheos) usado 40 vezes,  Evangelho mais longo     “acreditar” usada 
99X  
       Evangelho mais curto                                   
Natureza do Livro 

Profético   Prático           Histórico                                Espiritual  

Palavra chave 

“Cumprimento”  “Imediatamente”  “Filho do Homem”                  “Acreditas”     

Material em comum  

58% comum   93% comum   41% comum  8% comum     
42% único   7% único   59% único       92% único 

Enfase em 

Sermões              Milagres                       Parábolas                   Doutrina  

Escrito por 

Coletor de Impostos   Servo/Missionário              Médico                           Pescador 

Termina na 

Ressurreição como prova  Ascensão do Servo  Promessa do Espirito 
Segunda vinda 
do Messiânica    para o céu/glória  Santo para os que ficaram  

Aspecto profético 

Rei (Zacarias 9:9) Servo (Isaías 42:1)    Homem (Zacarias 6:12)            Deus (Isaías 40:9)  

Trabalho de Cristo 

Cristo em Sua soberania Cristo em Sua humildade Cristo em Sua humanidade       Cristo em Sua deidade 
veio para reinar  veio para servir e morrer          veio para compartilhar  veio para revelar e  
       simpatizar  redimir   

Time Viewpoint 

Passado – Cumprimento  Presente – trabalha Futuro – Descrevendo um caso    Eterno 
do Antigo Testamento  como um servo  para Cristo como uma defesa para Paulo  
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Apêndice C:                 VIDA ALFABETIZADA DE CRISTO (Ingles) 
Usando o alfabeto como ajuda à memória, é fácil lembrar 26 eventos principais dos 
quatro Evangelhos harmonizados em uma ordem cronológica. Siga as localizações no 

mapa.  

A – ANJOS (Nazaré, Jerusalém) 
 Os anjos foram os principais meios que Deus usou para anunciar a chegada 

terrena do seu filho. Eles apareceram para Zacarias (pai de João Batista), Maria, José 
e os pastores. 

B – (Belém) NASCIMENTO 
 O nascimento de Jesus ocorreu em Belém. Por mais milagroso que fosse para 

uma virgem dar à luz um filho, o que era ainda mais milagroso era que Deus se 
tornasse um homem. 

C – CARPINTEIRO (Nazaré) 
 Durante os anos de infância de Jesus, ele voluntariamente se submeteu a sua 

mãe e ao pai adotivo José. Ele provavelmente era um aprendiz em "José e Filho 
Carpintaria". 

D – DOVE (Pássaro) (Rio Jordão) 
 Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão o Espírito desceu como uma pomba. 

E – ENTREVISTA (Jerusalém) 
 Pouco tempo depois, um governante dos judeus chamado Nicodemos buscou 

uma entrevista noturna com Jesus. Ele era um homem que precisava entender o que 
era o nascimento espiritual.  

F – SEGUIDORES (Peréia, Galiléia) 
 Alguns dos discípulos de Jesus começaram a segui-lo em Peréia, outros na 

Galiléia. Alguns tinham sido seguidores de João Batista primeiro e depois se tornaram 
fiés a Jesus. 

G – CONVIDADOS (Caná) 
 No início de seu ministério público, Jesus e seus discípulos aceitaram um 

convite para participar de um casamento em Caná. Enquanto lá, ele transformou a 
água em vinho, seu primeiro milagre público.  

H – LIMPEZA DA CASA (Jerusalém) 
 Quando Jesus viu o "esquema de fazer dinheiro" criado no Templo, arrancando 

dinheiro dos adoradores, Ele ficou cheio de raiva santa e expulsou-os do templo. 
Em uma maneira de falar, ele limpou a casa. 
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I – INIMIGO (Região selvagem da judéia) 
 Após o Seu batismo, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto perto do extremo 
norte do Mar Morto. Foi enquanto ele estava lá por 40 dias que o inimigo, o diabo, 

tentou-o em diversas ocasiões. 

J – JACÓ (Sicar, Samaria) (Poço) 
 Viajando para o norte com seus discípulos, Jesus chegou a Sicar em Samaria e 

parou no abastecimento de água da cidade, chamado poço de Jacó. Aqui ele 
conversou com uma samaritana pecadora. Jesus usou a Sua necessidade de água física 

para apresentá-la à Água da Vida que apaga a própria sede espiritual. 

K – KIN (parentes) (Nazaré) 
 Fazendo o seu caminho para o norte, Jesus chegou à cidade de Nazaré, na sua 

infância, onde Ele se apresentou oficialmente a Sua família como seu Messias. 

L – LOCALIZAÇÃO (Cafarnaum) 
 Como resultado de sua rejeição em Nazaré, Jesus criou o seu novo “quartel-
general” em Cafarnaum. Embora ele fizesse várias viagens curtas a Jerusalém, a 
maior parte do tempo do ministério público de Jesus foi investido na Galiléia.  

M – MENSAGEM (Área de Cafarnaum) 
 Nas margens do Mar da Galiléia, Jesus juntou seus discípulos e compartilhou 

com eles o que chamamos de Sermão da Montanha (Mateus 5-7). 

N – NATUREZA (Área de Cafarnaum, Galiléia) 
 Enquanto na Galiléia, Jesus fez muitos milagres que demonstraram a Sua 

divindade e 
Poder sobre a natureza. 

O – OPOSIÇÃO (Cafarnaum) 
 No meio de Seu ministério, Jesus começou a enfrentar uma oposição severa. 

Foi nessa época que a liderança judaica lançou seu veredicto oficial sobre Jesus 
dizendo que o que Ele fez foi pelo poder do Diabo. Isto é o que é chamado de pecado 

imperdoável, atribuindo os santos poderes do Filho de Deus ao poder impío de 
Satanás. 

P – PARÁBOLAS (Área de Cafarnaum) 
 As parábolas eram os meios graciosos de Cristo de abrir a verdade, pelos olhos 
da fé, para aqueles que receberiam sua mensagem. Elas também serviram para fechar 

a verdade para aqueles (como os fariseus) que o rejeitariam. 

Q – QUESTÕES (Cesaréia de Filipi) 
 Jesus chamou seus discípulos e perguntou o que eles sabiam a respeito de como 

as pessoas viam Ele. Depois de receber sua resposta, Jesus perguntou: "Quem vocês 
acham que eu sou?" 
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R – REVELAÇÃO (Ituréia, possivelmente Monte Hermon) 
 Pedro, Tiago e João foram com Jesus para uma montanha e lá Jesus foi 

transfigurado perante eles. Parte da Sua glória, que esteve coberta desde o tempo da 
Sua encarnação, foi revelada aos 3 homens que ficaram admirados. 

S – (Stephen) APEDREJAMENTO (Jerusalém) 
 Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Jerusalém para celebrar a Páscoa, 
os judeus tentaram apedrejá-lo. Mas esse não era nem o tempo e nem os meios pelos 

quais Jesus morreria, então ele se afastou de seus inimigos.  

T – TÚMULO (Betânia perto de Jerusalém) 
 Na última semana antes de Jesus ir à cruz, Ele foi chamado para a cidade de 
Betânia. Seu bom amigo Lazaro havia morrido. Quando Jesus chegou, ele operou um 

grande milagre ao ressucitar Lázaro dos mortos.  

U – CHATEADO (Jerusalém) 
 Havia quase 3 anos desde que Jesus limpou o Átrio Exterior do Templo, tirando 
aqueles que faziam corrupção e trocavam ali dinheiro. Eventualmente, eles voltavam 

e Jesus agindo em Deus – em uma ira santa -, os expulsou de novo. 

V – VISÃO (Jerusalém, Monte das Oliveiras) 
 Levando Seus discípulos para o Monte das Oliveiras (Discurso das Oliveiras, 

Mateus 24-25), Jesus deu a Seus homens uma visão ou imagem dos tempos finais e os 
sinais dos tempos que precederão o Seu retorno. 

W – LAVANDO (Jerusalém, Cenáculo) 
 Na noite anterior a Sua crucificação, Jesus comeu a refeição da Páscoa com 
seus discípulos em um quarto superior. Enquanto lá, ele lavava os pés dos homens, 

dando assim um exemplo para eles da necessidade de ser servos. Eles seriam servos e 
ele morreria no melhor ato de ser um servo.  

X – “EXECUÇÃO” (Jerusalém) 
 Jesus foi executado como um criminoso comum em uma cruz romana. Mas na 
realidade, ele voluntariamente estabeleceu a Sua vida como um pagamento pelos 

pecados da humanidade. 

Y – SIM (Jerusalém, Judéia, Galiléia) 
 Sim, Jesus é Deus, como evidenciado por Sua poderosa ressurreição 3 dias após 

Sua morte. 

Z – SIÃO (Jerusalem, Monte das Oliveiras) 
 Sião é outro nome para Jerusalém, que foi construído no Monte Sião. Quando 
Jesus subiu de Jerusalém, prometeu voltar novamente da mesma maneira em que os 

discípulos o viram.
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Apêndice D:                    Líderes Romanos e Judeus 

Evento     Emperador     Herodes      Procurador/Governor 
  
Nascimento de Cristo.   Augusto – decreto      Herodes o Grande – decreto 

Decreto envia José e Maria para Belém   

decretou matar todos os bebes do sexo  
masculino com menos de 2 anos de ida 
           
Morte de Cristo   Tiberio  Herodes Antipas – morte Pilates 
     João Batista  

_________________________________________________________ 
Morte de Tiago    Claudio  Herodes Agrippa I -  
(Atos 12)     
Aquila e Priscila vão para Corinto)     

________________________________________________________ 

Viagens   Claudio e Nero  Agripa II 
De Paulo           
_____________________________________________________________ 
Paulo    Nero    Agripa II        Felix e Festo 
prisioneiro 
(Atos 21-28) 
Em Atos de 24 a 26, Paulo dá uma defesa de suas crenças perante os 
procuradores e Agripa II 
_______________________________________________________________ 
   
Morte de Paulo  Nero         
(a.C. 68)           
_______________________________________________________________  
Destruição Vespasiano (Tito)    
de Jerusalém 

(a.C.70) Judeus - Romanos guerras de a.C. 68-73. Romanos destroem a cidade e 
o templo, o último suporte ocorreu em Masada.     
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