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 NOTA  INTRODUTÓRIA 
Há muitos assuntos e considerações paralelos à narrativa das Escrituras que são 
interessantes e muitas vezes, esclarecedoras no sentido de fazer entender mais devidamente 
a mensagem de Deus através daquele trecho ou nos levar a novas reflexões ampliando a 
perspectiva  sobre aquele tal assunto. Constate essa realidade ao ler os assuntos postados. 
 

01   JESUS  E  AS  PROFECIAS  
Jesus cumpriu as profecias 
‘ Depois lhe disse: São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que 
importava que se cumprisse [tudo o que de mim] estava escrito na Lei de Moisés, nos Profetas 
e nos Salmos’    Lc 24.44. 
  
PROFECIA                     CUMPRIMENTO 
Gn 3.15          semente de mulher  ...................                  Gl 4.4 
  
                      Semente de Abraão, Isaque  e  Jacó           Mt 1.1-2 
Gn 12.2-3   Gn 17.9  Nm 24.17 
  
Gn 49.10      descendente de Judá                                  Lc   3.33 
  
Is 9.7            herdeiro do trono de Davi (direito legal)       Lc 1.32-33 
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Dn 9.25        ocasião de Seu nascimento                         Lc 2.1-1 
   
Is   7.14        nascido de uma virgem                                Lc 1.26-27, 
Is   1. 30-31 
Mq 5.2          nascido em Belém                                       Lc 2. 4-7 
  
Jr 31.15   matança dos inocentes                                Mt 2.16-18 
  
Os 11.1        fuga para o Egito                                         Mt 2.14-15 
  
Ml 3.1          teria precursor , Is 40.3-5                             Lc  7.24,27 
  
Sl 2.7           declarado Filho de                                      Mt 3.16-17 
  
Is 9.2           Ministério na Galiléia                                  Mt  4.13-17 
  
Dt 18.15      profeta  por  vir                                            At  3.20,22 
  
Is 61.1-2     curaria os quebrantados                              Lc.18-19 
  
Is 53.3        rejeitado pelo Seus, os judeus                     João  1.11 
  
Sl 110. 4     sacerd  2O. Melquisedeque                          Hb 5.5-6 
  
Zc 9.9         entrada triunfal                                            Mc 11.7,9,11 
  
Sl 41.9        traído por um  amigo                                Lc 22.47-48 
  
Zc 11.         vendido por 30 moedas                             Mt 26.15,  27.5-7 
12-13    
Sl 35.11      falsamente  acusado                                 Mc 14.57-58 
  
Is 53.7        mudo ante acusadores                             Mc 15.4-5 
  
Is 53.5         sacrifício vicário                                        Rm 5.6, 8 
  
Is 53.12        crucificado com  transgressores              Mc 15.27-28 
  
Is 53. 9         sepultado com os ricos                              Mt 27.57-60 
  
Is 50.6          cuspido  e ferido                                        Mt 26.67 
  
Sl 35.19        odiado sem motivo                                   João  15.24-25 
  
Zc 12.10       mãos traspassadas                                  João  20.27 
  
Sl 22. 7-8      escarnecido e zombado                           Lc 23.35 
  
Sl 69.21         recebeu vinagre e mirra                          Mt 27.34 
  
Sl 109.4         orou por Seus  inimigos                          Lc 23.34 
  
Sl 22.28         soldados sorteiam Sua  capa                  Mt 27.35 
  
Sl 34.20        nem UM  osso quebrado,                       João 19.32-33,36 
  
Zc 12.10        seu lado é perfurado                              João   19.34 
  
Sl 16.10         ressuscitou  dos mortos  >Sl 49.15        Mc 16.6-7 
 
Sl 68.18         subiria à destra de Deus                        Mc 16.19     FIM 01  
 

02  LENÇO   DOBRADO 
lenço dobrado  
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Por que foi importante deixar anotado nas Escrituras, esse detalhe ?  João 20:7 
'e que o lenço, que estivera sobre a cabeça de Jesus, não estava com os panos, mas enrolado 
num lugar à parte.'                     (  Eu nunca notara  isto, antes ...)  
nos conta que aquele lenço que foi colocado sobre a face de Jesus não foi deixado de lado 
como os lençóis do túmulo. A Bíblia reserva um versículo inteiro para nos contar que o lenço 
fora dobrado cuidadosamente e colocado na cabeceira do túmulo de pedra.  

Bem cedo pela manhã de domingo, Maria Madalena veio à tumba e descobriu que a pedra 
havia sido removida da entrada. Ela correu e encontrou Simão Pedro e outro discípulo, aquele 
que Jesus tanto amara, e disse ela, 'Eles tiraram o corpo do Senhor e eu não sei para onde 
eles o levaram'.Pedro e o outro discípulo correram ao túmulo para ver. O outro discípulo 
passou à frente de Pedro e lá primeiro chegou. Ele parou e observou os lençóis lá, mas ele 
não entrou. Então, Simão Pedro chegou e entrou. Ele também notou os lençóis deixados lá, 
enquanto o lenço que cobrira a face de Jesus estava dobrado e colocado em um lado'   
'Isto é importante ? Definitivamente.  Isto é significante?  Sim. 
Para poder entender a significância do lenço dobrado, você tem que entender um pouco a 
respeito da tradição Hebraica daquela época. O lenço dobrado tem que haver com o Amo e o 
Servo, e todo menino Judeu conhecia a tradição. 
Quando o Servo colocava a mesa de jantar para o seu Amo, ele buscava ter certeza em fazê-
lo exatamente da maneira que seu Amo queria. A mesa era colocada perfeitamente e o Servo 
esperaria fora da visão do Amo até que o mesmo terminasse a refeição. O Servo não se 
atreveria nunca tocar a mesa antes que o Amo tivesse terminado a refeição. Se o Amo tivesse 
terminado a refeição, ele se levantaria, limparia seus dedos, sua boca e limparia sua barba e 
embolaria seu lenço e o jogaria sobre a mesa.  
Naquele tempo o lenço embolado queria dizer: 'Eu terminei'.  (Eu não sabia a respeito...) 
Se o Amo se levantasse, e deixasse o lenço dobrado ao lado do prato, o Servo não ousaria 
em tocar a mesa porque... o lenço dobrado queria dizer: “Eu voltarei!” 
Jesus deixou a mensagem de que estaria voltando  ! Oro para que você seja abençoado com 
a paz e a alegria em saber que Ele está voltando algum dia. Que Deus abençoe a todos! 

Obs:  recebi por e mail, não sei de onde foi extraído      FIM 02  

 03  CALENDÁRIO 
 
Deus criou o calendário: o homem  apenas descobriu e materializou o princípio 
Gn 1.14 E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o 
dia e a noite; sejam eles para sinais ( de orientação )  e para estações, e para dias e anos;e 
sirvam de luminares no firmamento do céu, para alumiar a terra. E assim foi...  fez também as 
estrelas.E viu Deus que isso era bom.  
E foi a tarde e a manhã, o dia quarto  ( assim Deus criou o Tempo,  só  na Terra!  )  
  
 
  (1) *CALENDÁRIO...sistema para contar e agrupar dias  
                                  - no intúito de atender ncessidades civis e religiosas de uma cultura. 
*Palavra derivada do latim: calendarium  (livro de registro) por sua vez derivada de 
                                            -  calendae  : primeiro dia de um certo mês romano 
*Palavra usada, também,   
             i) para descrever objeto físico que expressa a idéia (  hoje, geralmente de papel ) 
            ii) para designar  conjunto de eventos planejados       
 
*Unidade básica: o dia solar _ espaço de 24 horas entre dois NASCER do sol  
  -  Há o mês lunar _ período entre duas lunações : Sl 104.19_ Nm 28. 11-14, Is 1.14   
                                  # para Israel, a festa da   LUA NOVA marcava o início de cada mês 
                                  -  Os calendários antigos baseavam-se   nos meses lunares. 
 - Há o Ano Solar   _ período compreendido entre as 4 estações:  
                                   Primavera, Verão, Outono e Inverno 
*Há muitos tipos de calendários: babilônico, judaico, muçulmano, chinês, asteca, maia, etc  
*Hoje, o calendário aceito mundialmente é de origem  ROMANA ( extr da INTERNET) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                           
Os romanos datavam os seus anos a partir da fundação de Roma, 'ab urbe condita' que, de 
acordo com a opinião de Varrão, remonta a 753 antes da era cristã. a partir de 21 de Abril. 
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Assim, o ano 1 da era cristã corresponde cerca de 4 meses ao ano 753 de Roma e o resto ao 
ano 754. Por comodidade, costuma-se  recuar alguns meses a era de Roma, e se faz coincidir 
o ano 1 da nossa era com o ano 754 de Roma. 
* Só alguns séculos após o nascimento de Cristo é que se pôs a questão de ligar este 
acontecimento a uma origem de contagem do tempo, proposta  apresentada pelo monge cita 
Dionísío o Exíguo por volta do ano 532 da nossa era. Imediatamente adotada pela Igreja, 
            -   ela foi-se generalizando a todos os países católicos. 
   
*  Em Portugal utilizou-se a era de César ou hispânica até ao ano 1422. Esta era havia sido 
introduzido na Península Ibérica no século V para recordar a conquista da península por Caio 
Júlio César Augusto no ano 38 aC. (ano 716 de Roma). 
  Por determinação de D. João I, foi abolida a era de César  
                                   e o ano 1460 desta era passou a ser o ano 1422 da era cristã 
 * Dionísio o Exíguo supunha, de acordo com as suas investigações, que Jesus Cristo tinha 
vindo ao mundo em 25 de Dezembro (VIII das calendas de Janeiro) do ano 753 de Roma e 
fixara nessa data o início da era cristã. Mas os cronologistas introduziram um atraso de sete 
dias, de maneira que o início da era cristã foi transferido para o dia 1 de Janeiro do ano 754 de 
Roma. 
         Atualmente parece provado que os cálculos não estavam corretos e que Cristo deveria 
ter nascido 5 a 7 anos  antes da data em que se celebra o seu nascimento.  
* Com efeito, a data fixada é ... 
- posterior ao édito do recenseamento do mundo romano (ano 747 de Roma ou mais cedo)  e   
-  anterior à morte de Herodes (ano 750 de Roma). Alguns cronologistas  sugerem a data de 
 747 de Roma, pois nesse ano Júpiter e Saturno estiveram em conjunção na constelação dos 
Peixes em Setembro e em Novembro e eles vêem neste fenômeno a 'estrela de Belém'.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Mas, para não perturbar a cronologia já estabelecida, foi mantida a data inicialmente proposta, 
embora tivesse deixado de corresponder ao significado inicial. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
          É importante notar que na era cristã os anos são referidos a uma escala sem zero, isto 
é,       -  inicia-se a contagem  no ano 1 depois de Cristo : 1 dC  ou   1 AD( Anno Domini)   
          -   o ano anterior  é designado como ano 1 antes de Cristo: 1aC 
 
          Por conseguinte, qualquer acontecimento ocorrido durante o primeiro ano da era cristã, 
embora seja apenas de um dia ou de um mês, conta-se como tendo ocorrido no ano 1 depois 
de Cristo. Por esta razão, o primeiro século, ou intervalo de 100 anos, da era cristã, terminou 
no dia 31 de Dezembro do ano 100 d. C., quando haviam decorrido os primeiros 100 anos 
após o início da era. O século II começou no dia 1 de Janeiro do ano 101 d. C. e assim 
sucessivamente. Conseqüentemente, o século XX começou no dia 1 de Janeiro do ano 1901 e 
termina no dia 31 de Dezembro do ano 2000.# 

SÓ DEUS SABE, EM QUE ANO ESTAMOS, DE FATO ... 

Há muitos outros informes sobre Calendário, na Internet           
 fim 03          

04  CRISTO HISTÓRICO 
 

EVIDÊNCIA   HISTÓRICA  SOBRE  O  CRISTO : 
a data dos jornais em todo o mundo, a cada dia,  não é o suficiente?  
  
A vinda de Cristo foi tão impactante na História da humanidade que mudou até o modo de se 

contar o tempo: estamos no ano de .........AD ( ANNO DOMINI)  ou dC=depois de Cristo     
  
No entanto, pelo que depreendi ao ler xerox do capítulo  O Jesus Histórico, de John Dominic 

Crossan não há prova concreta de que Jesus tenha existido, do modo como pensamos. 
·        - O QUE É A HISTÓRIA,  SENÃO  DEPOIMENTOS ESCRITOS ?  

     Aliás, considera-se História a partir de registros escritos.  
      Antes da escrita, é chamada  de  Pré-História  

 
O perigo de certas discussões inoportunas é levantar questões às quais as mentes das 
pessoas envolvidas não estão “no ponto” para digeri-las  adequadamente _sendo, em 
última instância, o resultado final mais prejudicial do que qualquer outro benefício  que, 
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eventualmente tenha proporcionado. Certos assuntos não deveriam ser discutidos 
indiscriminadamente em sala de aula heterogênea ( em hipótese alguma, até seria melhor)  
É mister adequar-se  assuntos  ao estágio no qual cada aluno se encontre. Na 
impossibilidade,  como no caso de aulas esporádicas em que não se conheça  os alunos, 
é melhor escolher assuntos  que fortaleçam a fé em vez de questioná-la:  “o seguro  
morreu  de velho, e o prevenido ainda está vivo”. 

  
Quanto ao assunto em si_  O  JESUS  HISTÓRICO  REALMENTE  EXISTIU  ? 
1-  Gostaria de perguntar  quais são as provas históricas quanto à  existência de Aquiles  

 2-   Foi  Homero mesmo quem escreveu a Ilíada  e  a  Odisséia ?  
      - sendo que a segunda tem estilo muito diferente e não faz a mínima alusão à primeira ? 
 3-   Sócrates   não deixou nada escrito. 
4-   Há alguma prova histórica de que Platão, seu discípulo, tenha escrito os pensamentos do 

mestre   (e não uma interpretação própria ?)   
 5- Buda não deixou nada escrito, seus ensinos foram registrados 400 anos depois,      
                                   # por seus seguidores 
 6- Maomé _  também não deixou nada escrito  
  
No entanto,  expressamente afirma Lucas : “após acurada investigação de fatos recentes” que 

Teófilo já ouvira falar,  e  era de  conhecimento público:  “és tu peregrino em Jerusalém e 
não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias ?’  Lc 24.18 

 
Qual outro fato histórico possui tantas provas que evidencie mais cuidado quanto à  
veracidade, ao ser escrito ? Além de possuir mais três versões de autores diferentes, dois 
dos quais discípulos de Jesus, sendo que João também expressamente afirma 

 “ o que desde o  princípio vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas 
mãos tocaram da Palavra da vida [referindo-se a Jesus]...e nós a vimos e testificamos dela..e 
nos foi manisfestada.           # O que vimos e ouvimos, o que contemplamos e as nossas mãos 
apalparam, a respeito do Verbo da vida  isso vos anunciamos'   1 João 1.1-4 
  
Há relato de outras testemunhas: *os magos para Herodes, *a matança  dos meninos  

decorrente da informação dos magos  *os pastores em Belém, *João Batista 
A citação de figuras históricas comprovadas como governantes, na ocasião 
 *Tomé : 
( sua incredulidade serviu para deixar documentada a evidência física da ressurreição)  
    * a própria hostilidade dos fariseus 
   * a reação da multidão   tanto positiva quanto negativa, a troca com *Barrabás...  

         * Pilatos – existência histórica comprovada 
* Não só testemunhos favoráveis e de pessoas isoladas  ou em particular  mas  de  pessoas 
incrédulas,  grupos  em eventos públicos  como  sábado no templo  e o julgamento que 
envolveu autoridades como Pilatos e Herodes _ que fizeram as pazes _  além do Sinédrio.  
Relatos de fatos de conhecimento público dirigidos a pessoas que certamente os 
presenciaram, não como adeptos na ocasião, mas talvez como céticos  e até possíveis 
opositores _  como Paulo o foi.  # É muita reação pública para uma simples idéia ou fantasma! 
  
É possível achar esses e outros argumentos, que deixei de citar, lendo-se os Evangelhos.  
Não quero perder meu tempo correndo atrás de provas para argumentar que há muita coisa,  

muita mesmo,  historicamente aceita como verdadeira, e que  carece de provas concretas.  
           Apesar  de  ter  passado  por  tentação  muito  forte de me enfiar numa biblioteca, e 
escrever um “romance” sobre isso ...  confesso !   Mas, para quê?  Fazer rodar em círculos é 
artimanha de satanás para  desviar a atenção de  Jesus.  Tal assunto ter sido  levantado entre 
os que procuram saber mais sobre a Palavra foi chocante para mim,  a maioria dos pontos 
polêmicos só servem para gerar dúvidas nos menos esclarecidos, e podem  dar origem a 
heresias: “pontos difíceis de entender...que os indoutos torcem para a própria destruição ”  
                    2 Pe  3.16 
Tentar “fazer ver” pela  razão os  que  estão  decididos  a  refutar  qualquer  evidência que  se  

lhes  apresente,  é  pura  perda  de  tempo,  é  jogar  pérolas  aos  porcos. 
       Conhece  a  fábula  do  lobo  e  do cordeirinho  à  beira  do  riacho ?  É  interessante: 
* Um lobo deu vários motivos pelos quais iria comer um cordeirinho, todos eles devidamente 
refutados pela “vítima”. Afinal o lobo disse:    # Vou comê-lo...por que eu quero !    
        A mera insinuação de que talvez Jesus não tenha existido, como pensamos, por falta de 

provas históricas concretas,  é uma afronta à inteligência humana  ou, pelo menos,  um 
desrespeito  ao conhecimento de alguns. A data nos jornais dos países do mundo todo, 
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cristão ou não, diariamente, não é suficiente para provar que  Ele existiu e mudou o rumo 
da História ? 

Nenhum verdadeiro cristão deveria se permitir escrever sobre tal hipótese  e muito menos ler  
[ a não ser que “obrigado” _ como no caso de estudantes]   dizer isso fica muito forte ?  

 Quanto mais trazer o assunto para debate em curso básico para pessoas que ainda carecem 
fundamentar sua fé  pelo conhecimento  da  Palavra 

Como professora, até entendo a idéia de instigar a curiosidade, atiçar os ânimos, animar a 
aula, acordar os alunos  e  levá-los a participar.  Pergunto-me : _ Precisava ir tão longe ? 

Entre algumas desvantagens, a idade traz consigo o benefício de nos tornar mais objetivos e 
seletivos Já vimos  tantas coisas... Não temos tempo para desperdiçar com o supérfluo. 

Quase tudo o que se sabe sobre a História é porque alguém escreveu  sobre ...e nem sempre 
foram os mesmos que os viveram. Aliás, quase sempre foram outros. 

       Mateus [ Levi ] e  João conviveram com Jesus durante todo Seu ministério. 
       Marcos  é o evangelho de Pedro 
       Lucas, companheiro de Paulo,  fez acurada investigação para escrever o Evangelho e 
Atos. Lembro que se considera   História,  a partir da escrita.   Antes, era Pré- História. 
Os escritos do cânon sagrado não valem como prova histórica? E os tantos outros,  achados 

em tempos mais recentes? Quais fatos históricos foram registrados por três testemunhas 
oculares ?  Que  prova  concreta  existe  de  que  Nero  tenha  incendiado  Roma ? 

            # Tem memorando assinado pelo próprio Nero dando ordem e instruções? 
                          # Mas é  considerado fato histórico !    N  D I 
PS: Agradeço a oportunidade de extravasar meus argumentos,  e minha indignação#     
Fim   
  

  05   CURISIDADES 

1. O Templo: centro de Israel. 

O primeiro Templo foi construído por Salomão que reinou por 40 anos no sec. X a.C. Foi 
destruído em 587 a.C. com a conquista de Jerusalém por Nabucodonosor. 
    O segundo Templo começou a ser construído após a volta do exílio, em 538 a.C., e inaugurado 
em 515. Era muito mais modesto que o primeiro.  
     Em 67aC _ Roma faz  Herodes rei da Judéia por ter acabado com uma insurreição dos 
judeus mas o fez de forma tão cruel que resolveu remodelar   o templo para ‘amenizar o as 
ânimos contra ele.    A  construção durou  de.....  a ..... dizem que não se ouviu nenhum  barulho 
e o trabalho foi feito de modo a não interromper o culto  nem os  sacrifícios Era ostensivamente 
luxuoso e os judeus tinham muito orgulho dele   ler  alg.s ref.s sobre o templo>  
Mt 4.5_  Mt 12.6  _Mt 21.12_ Mt 24.1_ Mt 26.55 _ Mc 11.11_16, 27 _ Mc 12.35 _ Mc 13.1 _  
                                  Lc 2.27 _ Lc 2.46  _ Lc 19.45 _Lc 20.1 _ Jo 7.14_ Jo 8.2 

No Templo, havia uma divisão das pessoas conforme a classe. Cada classe tinha o seu lugar 
estabelecido seguindo uma hierarquia: sumo-sacerdote, sacerdotes, homens, mulheres, pagãos. 

2. A sinagoga: Tinha uma grande importância no cotidiano dos judeus. Cada aldeia 

tinha a sua sinagoga. Na sinagoga eram realizadas as reuniões, que devem ter tido origem no 
ano de 587 a.C., no exílio babilônico. Tinha por objetivo fortalecer a fé do povo que se 
encontrava longe do Templo. As reuniões consistiam principalmente em leituras da Lei e dos 
profetas. A reunião sempre começava pela recitação do Shemá ( o credo do povo – Dt 6,4-9; 
11,13-21; Nm 15,37-41). Algumas orações eram proclamadas pelo responsável, enquanto o povo 
participava com o “Amém”.  Nos prédios das sinagogas eram guardados os rolos da Lei e 
funcionavam as escolas só para meninos 

3- OS RELIGIOSOS  
  No tempo de Jesus, os rabinos tinham feito uma re-leitura da Lei ( a Torá) acrescentado  
muitas minúcias : o Mishnah  que resultou no  TALMUDE aceito a par com os escritos de 
Moisés, a  tradição dos anciãos, costumes transmitidos oralmente. 
                Já avisados por Deus: Isaías 28.10 e 13 (ler)  
    Havia duas  grandes linhas  divergentes, além dos escribas 
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, Nos dias de Jesus, os escribas eram indivíduos com muito estudo e conhecimento, que dedicavam boa parte de suas vidas ao estudo e 
instrução da Lei (não necessariamente eram sacerdotes). Interpretavam e ensinavam as Leis de Moisés (chamada de Torá escrita), 
associadas a alguns princípios jurídicos e culturais (Torá oral ou “Tradição dos antigos” – capítulo 15 de Mateus e capítulo 7 de Marcos). 
     Os judeus sofreram com a invasão grega, no século IV a.C. Pode-se dizer que, a partir daí, foram divididos em, pelo menos, dois grupos 
religiosos: saduceus e fariseus.  
    SADUCEUS  helenistas , defendiam conciliação entre a Lei mosaica e os costumes gregos e era representado principalmente pelos 
sacerdotes. Os saduceus geralmente eram ricos e ocupavam cargos de prestígio em Israel, como o de sumo sacerdote. Eram também a 
maioria no Sinédrio (conselho que julgava assuntos da lei judaica e da justiça criminal, na Judéia e em outras províncias). Tinham uma 
grande preocupação em acatar as decisões de Roma (que dominava Israel no período em questão), dando, muitas vezes, mais importância 
à política do que à religião. Vale destacar que os saduceus não eram bem vistos pelo povo, já que faziam parte da elite e apoiavam os 
romanos 
  
     FARISEUS_ não aceitava essa “miscigenação”. Teve a adesão da maioria dos escribas e obteve o apoio quase unânime do povo judeu.   
Os fariseus geralmente eram indivíduos de uma classe social intermediária. Embora fossem minoria no Sinédrio, eram indispensáveis, pois 
tinham o apoio do povo judeu. Essa popularidade rendia-lhes muitas conquistas no conselho. 
                       Várias outras diferenças, entre fariseus e saduceus, podem ser destacadas: 
                       Há muitas citações de Jesus resolvendo picuinhas dos fariseus e dos saduceus  
                       FAÇA UMA  PESQUISA PARA VER O QUE  JESU DISSE A UNS E OUTROS 

 

Essênios Uma característica específica dos essênios consistia no rechaço do culto que se fazia no 

templo de Jerusalém, já que era realizado por um sacerdócio que se tinha envilecido desde a época 

asmonéia. Em consequência, os essênios optaram por se separar dessas práticas comuns com a idéia de 

conservarem e restaurarem a santidade do povo num âmbito mais reduzido, o de sua própria 

comunidade. 

A ida de muitos deles a zonas desérticas tinha como objetivo excluir a contaminação que poderia se 

derivar do contato com outras pessoas. A renúncia em estabelecer relações econômicas ou em aceitar 

presentes não deriva de um ideal de pobreza, mas era simplesmente um modo de evitar essa 

contaminação com o mundo exterior, para salvaguardar a pureza ritual. Consumada sua ruptura com o 

templo e o culto oficial, a comunidade essênia vê a si mesma como um templo imaterial que substitui 

transitoriamente o templo de Jerusalém, enquanto nele se siga realizando um culto que considera 

indigno. 

         João Batista era essênio  

ZELOTES_   uma facção dos fariseus que descambou  para a esfera política  no senti 

de querer a independência como Nação ( um absurdo  no tempo do império romano) 

Havia muitas insurreição contra o império todas acabando cm forte e cruel repressão  

         Zelotes advém de serem zelosos no sentido de que nenhum poder humano deveria 

sobrepujar o do Senhor na nação judaica.  A partir da década dos 50aC , consideravam que 
também havia de se manifestar no âmbito militar, razão pela qual não se podia recusar o uso 
da violência quando esta fosse necessária para vencer, nem se devia ter medo a perder a vida 
em combate, pois era como um martírio para santificar o nome do Senhor. 
          Havia um discípulo zelote , chamado Simão  Mt 10.4 [Simão] Cananeu, Lc 6.15,zelote   
          Barrabás,  um rebelde revolucionário foi pedido em troca de Jesus, Lc 23.19 

4-POLÍTICA  

   A presença do império romano e da política foi marcante na vida de Jesus  
 
1- nasce em Belém por causa do censo ordenado por Roma 

2- HERODES, O GRANDE _edumeu,   descendente de Esaú,  foi feito rei por Roma em 
67aCa      
                        de 63 a 04aC _  iniciou dinastia que durou até o tempo de Paulo, At 25.13 e 
26.1  
                         Herodes, filho, foi chamado de raposa por Jesus, Lc 13.32 
                                         devolveu Jesus   a Pilatos Lc 23.7-12, 13 
                          Agripa era neto do Herodes, o grande grande . Ele condenou o apóstolo Tiago à 
morte, e colocou Pedro na prisão. Durante um festival em honra ao imperador Cláudio, ele apareceu vestido de 
forma magnífica, e foi louvado pela multidão como um deus. Herodes Agripa veio a morrer da mesma doença 
que havia afetado seu avô, Herodes. Ele reinou quatro anos como tetrarca, três anos como rei de toda a 
Palestina, e morreu aos cinquenta e quatro anos de idade. Após sua morte, a Palestina foi incorporada 

à prefeitura da Síria, fazendo parte do Império Romano.[1]  At 12.23 
                    Um colaço ( irmão de criação) de Herodes tornou-se cristão. Atos 13.1 
 
                    Herodes Agripa II foi um filho de Herodes Agripa I e Cipros. O imperador Cláudio fez dele 
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 tetrarca das províncias de Filipe e Lisânias, com o título de rei. Ele expandiu a cidade de Cesareia de Filipe, e 
chamou-a de Neronias, para honrar o imperador Nero. Foi diante dele e de sua irmã que Paulo fez sua defesa, 

em Cesareia. Ele morreu em Roma, no ano 100, no terceiro ano do imperador Trajano.[1] At 25.13 e 26.1 
 
3-  PROCURADORES ROMANOS decidiam questões judiciais em certas jurisdições:  
                    Pilatos era um procurador romano e representou o dilema dos gentios da época 
ao perguntar a Jesus: - que é a VERDADE?   Jo 18.38 
                      Ao falar sobre a verdade, João 8.32 e 36,  João 14.6,  Jo 18.37 
                      Jesus alcançava os gentios confusos em suas crenças por não terem os deuses 
os livrado  das mãos dos romanos e os filósofos  (Sócrates(Ateniense, viveu entre 469 e 399 a.C. ), 
Platão (427 a.C e viveu até 348 ) e Aristóteles(nasceu em Estagira, uma colônia grega, em 384 a.C. Era filósofo, 
médico do rei Amintas III, da Macedônia, era discípulo de Platão e tutor educacional de Alexandre, o Grande)  
 Tinham despertado o raciocínio abstrato  levantando questões morais, éticas e espirituais mas  
não davam respostas, Também surgiram os sofismas: linha de pensamento aparentemente  
                                                                   -  lógica mas que levava a uma conclusão falsa.  
  Paulo refere-se a isso falando aos coríntios, gregos e aficcionados à filosofia, 2Co 10.4 
pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolir de 
[fortalezas];anulando sofismas ( ARA) e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de 
Deus. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo’ 

4- CENTURIÕES  eram comandantes de  cem soldados. 
     A presença de soldados fazia parte da vida cotidiana de Jesus_ notada especialmente na 
prisão, crucificação e guarda do túmulo  
      Uns soldados Interrogarama João Batista: E nós, que faremos? Disse-lhes: A ninguém 
queirais extorquir coisa alguma; nem deis denúncia falsa; e contentai-vos com o vosso soldo’ 
  Lc 3.14.# Pode-se  notar como eram ‘bonzinhos’: extorquiam, abusavam do poder,  
                  - faziam denúncias falsas a quem não lhes obedecessem.  
      Uma legião romana tinha até 6 mil homens ( Mc 5.15 ) Ao ser preso, Jesus disse: Ou 
pensas tu que eu não poderia rogar a meu Pai, e que ele não me mandaria agora mesmo 
mais de doze [legiões] de anjos ? ( Mt 26.53 )_ era uma tremenda força militar !  
       Guarda pretoriana era soldados de elite sob as ordens diretas do imperador 
       Paulo pregou a toda a guarda pretoriana que se revezava ficando algemada a Paulo por 
ocasião de sua prisão domiciliar  em Roma, Fp  1. 13  

5-  Muitas pregações de Jesus  mostravam modo de conviver com os abusos de Roma: 
     5.1 se te obrigam andar uma milha_ vai com ele duas ( Mt 5.41)#  soldados  romanos  
            podiam obrigar qualquer pessoa a levar coisas no máximo  uma milha, 1,6 km ou   
            mil passos; caso de  Simão que levou a cruz de Jesus, Mc 15.21 e Rm 16.13 
      5.2 se te batem na face direita, dá a outra face, Mt 5.39 #era costume de soldados e  
            donos de escravos bater com as costas da mão na cara para humilhar e castigar   
            a quem não fizesse as coisas como queriam. Como o servo do sumo sacerdote feriu  
           Jesus, João 18.22 
 
     5.3   deixo-vos a paz , a Minha paz vos dou, não como o mundo...(Jo 14.27)  # faz   
            alusão à famosa PAX ROMANA estabelecia à força e com crueldade por Roma 
     5.4  daí a Cesar o que é de Cesar, Mt 22.17 # sobre os pesadíssimos impostos a Roma  
     5.5  perdoa nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores,  Mt 6.12  
                               # essa frase deveria doer na alma do povo 
            - Há o caso do credor incompassivo (  Mt 18.25-35) por causa dos excessivos impostos   
            a Roma  dívidas era uma realidade terrível entre as pessoas do povo. Muitos vendiam 
os  
            filhos  como escravos, filhas se prostituíam com os soldados, arrendavam suas terras a  
            juros altíssimos e até eles próprios eram feitos servos para pagar suas dívidas. 
            #  Nessa questão de endividamento entra  a figura do coletor de impostos: pessoas  
            odiadas pelos judeus por serem explorados por seus próprios compatriotas, judeus 
com  
            dinheiro  compravam de Roma o direito de coletar impostos : iam arrecadando todo 
mês,  
             pondo a juros, cobravam a taxa que queriam e levavam o montante a Roma de 
tempos  
            em  tempos; ex: Mateus (Mc 2.14), que escreveu o evangelho e  Zaqueu, Lc 19.2         

  5- OUTROS DETALHES 
        Para nós, as pregações de Jesus são histórias  como ilustrações de Seus ensinos  mas,  
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        para quem ouvia Jesus ‘ao vivo’ as coisas que Ele dizia  os tocava de perto pois faziam  
        parte de suas vidas cotidianas.  
         5.1  negócios: compra dois por um dinheiro e cinco por dois dinheiros     
                                 Mt 10.29 Não se [vendem] dois passarinhos por um asse?  
                                 Lc 12.6 Não se [vendem] cinco passarinhos por dois asses?  
         5.2  por dinheiro  a juros :Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros  
                                                    e, vindo eu, tê-lo-ia recebido com [juros]t 25.27 
         5.3  Jesus sabia ler e escrever :  E, tornando a inclinar-se, [escrevia] na terra. Jo 8.8   
                 Chegando a Nazaré, onde fora criado; entrou na [sinagoga] no dia de sábado,  
                   segundo o seu costume, e levantou-se para ler.’  Lc 4.16 
         5.4  Jesus freqüentava as sinagogas_  ver ref.s em chaves bíblicas 
                  # daí se depreende que Jesus lia a Septuaginta( versão grega das Escrituras  
                      hebraicas)  
        5.5   Jesus sabia  falar  várias línguas:  aAs lideranças judaicas da época falavam 
hebraico.  Como Jesus conviveu com elas, entendia e falava  a língua. Sabia o grego pois lia a 
Septuaginta nas sinagogas. Latim era o idioma dos romanos conquistadores  e,no dia a dia, 
com o povo, falava aramaico.  Jo 19.20  Muitos dos judeus, pois, leram este título; porque o 
lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade;  e estava escrito em  hebraico , latim 
e grego. 

 

Conclusão : essa é uma amostra de como conhecimentos gerais e de História fazem  
entender melhor a mensagem das Escrituras.Há mais coisas. MUITO MAIS. Espero ter 
instigado vc  a buscar o significado de palavras no dicionário e no Google tudo o que lhe 
chamar a atenção . 
  ah! uma piadinha de Jesus: dizer ‘não se coloca a lâmpada debaixo do alqueire, Mt 5.15     
deve ter provocado  muitos  sorrisos... pois  alqueire era uma caixa onde se media cereais 
mas que, no dia a dia, com a boca virada para baixo,  servia de mesa  pois o pessoal pobre 
comia sentado no chão.  –x-  fim 05  
 
06  CULINÁRIA 
C u l i n á r i a  do  tempo de Jesus  

Livro de Alaice  Mariotto  Kater      Graf e Ed Serrano  [Atibaia ] 
 
Quando Deus restaurou a Terra, providenciou plantas com  nutrientes e substâncias  
indispensáveis  à  subsistência do ser humano que seria criado. Gn 1.11-12 “viu Deus que era 
bom  foi o dia terceiro” 
Depois, Deus criou o homem  colocando toda natureza sob seu  domínio,  Gn 1.26 e  29 
E disse “Eis que vos dou toda a erva  que dá semente sobre a terra e todas as árvores 
frutíferas que contêm em si mesma a sua semente  para que vos sirvam de alimento” O 
homem era vegetariano. 
Depois do dilúvio, por terem sido alteradas  várias das condições iniciais : o pecado entrara no 
mundo[ Gn 3]   não mais havia vapor que subia da terra..[ Gn 2.6 ] a não  incidência direta da 
luz solar, dizem é a causa da longevidade dos anti-diluvianos / aconteceu durante a 
peregrinação no deserto: Deus mandou a nuvem, pois  ficar ao sol envelhece ! 
*Deve ter algo a ver com maior necessidade de proteína porque,então,    Deus permitiu ao 
homem comer carne _  Gn 9.3 
*A primeira citação a alimentos foi a plantação de uvas de Noé da qual foi feito vinho. Gn 9.20  
Depois, lemos sobre o rei de Salém oferecendo pão e vinho a Abrão_ Gn 14.18 
*Para receber os três anjos, Abraão  ofereceu pão, uma vitela tenra, manteiga e leite_ Gn 
18.5-8 Esaú vendeu sua primogenitura por um guisado de lentilhas, Gn  25.34  Gn 27 
*Por mandrágoras,  achadas no tempo de sega do trigo, nasceu Issacar _ Gn 30.14-18 
*Pode-se concluir que,no tempo dos patriarcas, alimentavam-se de frutas, grãos, carne, leite, 
pão.[ já havia farinha...] 

A primeira páscoa consta de cordeiro assado, ervas amargas = chicória  Ex 12.8-9  
*A partir do Êxodo há muito mais informações sobre alimentos:  Dt 8.7-8 
A terra prometida era “excelente...terra de trigo, cevada, vinhas, figueiras, romãs, óleo de oliva 
e mel” : “Terra que mana leite e mel “ significa uma terra de ótima qualidade  daí serem  os 
pastos propícios  para que  as vacas produzissem  muito leite de boa qualidade _  e  a 
abundância de flores e frutos ricos em nutrientes faziam com que  houvesse  mel  abundante.  
*Problemas surgiram por desejarem comer carne e sentirem “saudades” dos pepinos, melões, 
porros, cebolas e alhos [ que deveriam ser típicos do Egito] _  Nm 11. 5 
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*No tempo dos Juízes, Rute colhe cevada  e trigo [ 2.17, 23 ] sacia a sede com água misturada 
a vinagre, come trigo tostado, e leva também para sua sogra, 2.14, 18  
*Davi é incumbido de levar “lanchinho “para seus irmãos em guerra contra os filisteus _ um efa 
de grão tostado,  dez pães,  dez queijos _  1 Sm 17. 17  [ foi quando veio a matar Golias] 
“duzentos pães, dois odres de vinho, cinco ovelhas guisadas, cinco medidas de trigo tostado, 
cem cachos de uvas passas, duzentas pastas de figos passadas” foi o “lanchinho” que Abigail 
levou para  apaziguar Davi  _  1 Sm 25.18  
*“Após dura batalha, Davi  e seus soldados são recebido com_ “trigo, cevada, farinha, grão 
torrado, favas, lentilhas, mel, manteiga, ovelhas e queijos de leite de vaca” _ 2 Sm 17.28-29  /   
*A porção diária no palácio de Salomão era “ 30 coros de flor de farinha, 60 coros de farinha, 
10 vacas gordas, 20 vacas de pasto, 100 carneiros,  fora veados e cabras monteses, corços e 
aves cevadas “  “cada um debaixo de sua videira... e figueira” cavalos comiam cevada_ 1Rs 
4.22-23,  25, 28 
*Cantares cita uma série de plantas, flores  e frutas: o problema que trouxe Salomão até onde 
a Sulamita morava foi  que ela não mandava o dinheiro de uma vinha arrendada do rei.  Rosa, 
lírio_ 2.1-2 Maçãs, uvas passas  [ 2.5]  figueiras e videiras em flor [2.13]romãs  leite, mel, e 
muitas especiarias como  açafrão, cálamo, canela _  2. 10, 11, 13,14,   
*Em Eclesiastes,  várias vezes é dito que comer do fruto do seu trabalho, comer e beber, 
alegrar-se com sua mulher é a porção do homem sobre a terra  e uma forma de ser 
abençoado por Deus Ec 5.17  Sl 128 
“Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos”   1 Tm 6.17 

*Deus  fez um mundo lindo e nos dotou de visão para apreciá-lo, bem como  
fez comidas de várias cores e sabores, dando o paladar para as degustarmos, as flores e 

alimentos com cheiros característicos  para  o olfato antecipar  a delícia que seria saboreá-las. 
Deus quer que tenhamos  Prazer de Viver. 

Em  resumo: 
 De modo geral, podemos perceber culinária característica a partir dos ingredientes 
disponíveis na época e na região:Leite, queijos fresco  e  coalhadas[ temperadas ou não]  
derramadas sobre arroz, legumes, etc.   Leguminosas como favas e lentilhas.  
 Cereais : trigo, cevada, espelta  [ trigo inferior, mais duro] Algumas verduras[ ervas amargas= 
chicória]  e legumes  [ nabos] servidos crus ou cozidos [ a região não é boa para esse tipo de 
cultivo]  Pão  com ou sem fermento  natural. Vários tipos de bebidas derivadas do vinho   
                                                                       [Há 4 bebidas diferentes traduzidas como vinho ]  
*Carne de animais  miúdos [ carneiro, cabritos ]  e peixes, conforme a região.  
*Carne vermelha [ boi ou vitela]   só em ocasiões especiais  ou  depois de sacrifícios, no 
templo. A lei permitia comer uma série de animais  caçados[ não criados]  veados, gazelas, 
gamos Dt 14.4-5   E  aves _  pombos e rolas. # Galinhas só foram conhecidas após o exílio e  
galo só é citado no Novo Testamento_ Mc 14.30  Portanto, o consumo de ovos[ Lc 11.12] data 
a partir desse tempo. Também  limões, amoras e  melões. Mel era o adoçante por excelência. 
 
*Frutas secas consistiam o método de conservação  para  delas estarem supridos  o ano todo. 
Uvas passas, figos secos. Tâmaras, características na região hoje, não se  sabe a partir de 
quando.Frutas frescas são citadas_ maçãs, romãs, sicômoros [ figos silvestres= Amós] abricós 
[?] Videira, Figueira  e Oliveira[ de onde vinha o azeite ] são citadas em  Jo 15, Mt 24.32,  21.1       
Nozes e avelãs. Temperos como cominho, endro = funcho e erva-doce,  hortelã, mostarda, sal.  

Mt 23.23 13.315.13 
Colher espigas de milho  no sábado, foi causa de polêmica _  Lc 6.1 
Daí, podermos dizer que é culinária típica _  o guisado  de lentilhas, carneiro assado e cozido. 
Comidas com trigo, kibe temperados com hortelã. “Charutos” com folhas de uva.  

Nos rituais judaicos constam  doces de maçã, adoçados com mel. 
A revista “VEJA” publicou certa vez, matéria muito interessante mostrando como Jesus 
instituiu a  comensalidade  _  trazendo Deus para a mesa das refeições, isto significando 
um relacionamento pessoal, íntimo, demonstrando amizade, comunhão e participação da vida 
cotidiana,  sendo o exemplo máximo,  a instituição da Ceia do Senhor   Lc 22. 8,  17, 19.  
Conclusão:  Lendo a Bíblia com atenção, pode-se perceber muitos detalhes interessantes e 
ilustrativos da diferentes épocas em que os livros foram escritos. Conhecimentos gerais de 
História e usos e costumes também ajudam muito a esclarecer o sentido da mensagem 
espiritual, área tratada pela hermenêutica #   fim  06 

07 DENÁRIO    Saiba sobre Denário  
Um denário valor equivalente a um dia de trabalho, no mundo romano  
Tinha o mesmo valor da moeda grega dracma, > Lucas 15,8-9; Atos 19,19  
> a mulher se dispôs a procurar uma dracma, moeda no valor de um dia de trabalho 
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Algumas passagens no Novo Testamento que falam do denário:  
- o servo cativo exigiu o pagamento de 100 denários ao seu colega, Mateus 18,28 .  
- um denário era a moeda do tributo a Cesar ,Mateus 22,19 Marcos 12,15 Lucas 20,24  
- para saciar a multidão com pães precisariam de 200 denários, Marcos 6,37 João 6,7 
- Maria ungiu os pés de Jesus com óleo que valia 300 denários, Marcos 14,5; João 12,5 
- Um devedor teve perdoada a dívida de 500 denários  
- mas não perdoou os 50 denários que um outro lhe devia, Lucas 7,41  
- O bom samaritano, dá dois denários para cuidar do doente , Lucas 10,35 
- Na tribulação, uma medida de trigo custa um denário, Apoc. 6.6  

SOBRE PAGAR IMPOSTOS AO TEMPLO, INTERESSANTES CONSIDERAÇÕES  
MT 17.24-27 
extr http://jesuscristodenazare.com/por-que-jesus-e-pedro-pagaram-o-imposto-do-templo-com-
apenas-uma-moeda/  

Muitos eruditos acreditam que a moeda de estáter mencionada nesse texto era, na verdade, um tetradracma. Essa 
moeda valia quatro dracmas, ou o equivalente ao imposto do templo para duas pessoas. O tetradracma era muito 
mais comum e mais acessível do que a didracma. Assim, o Novo Dicionário da Bíblia comenta: “Parece que os 

judeus freqüentemente se juntavam aos pares para pagar o tributo do Templo.” Além disso, quem quisesse 
pagar o imposto para apenas uma pessoa tinha de pagar ágio, uma comissão pela troca de 
dinheiro. Essa taxa podia ser de até 8%. No entanto, quem pagava para duas pessoas ao 
mesmo tempo, ficava isento dessa taxa. Portanto, até mesmo nesse pequeno detalhe, o 
relato registrado por Mateus está em harmonia com o que se sabe a respeito de práticas 
comuns nos dias de Jesus. 

Jesus, na verdade, estava isento do imposto, pois os membros da família dos monarcas eram isentos dos 
impostos, e Jesus, como descendente de Davi com direito legal ao trono de Israel,( ver genealogias Mt 1 ) não 
devia ser obrigado a pagar o imposto. Porém, para não servir de pedra de tropeço para outros, Jesus mesmo assim 
o pagava. De modo que mandou que Pedro fosse ao mar, lançasse o anzol e na boca do primeiro peixe que 
pegasse, estaria uma moeda de estáter, que serviria de pagamento para ele e Pedro. Ora, a tal moeda de estáter é 
considerada a tetradracma, ou, quatro dracmas. 

JESUS, AO PURIFICAR O TEMPLO, VIRA A MESA DOS CAMBISTAS, João 2.13-17  
Por que havia cambistas no Templo ?  
Jesus ao chegar ao Templo de Jerusalém encontrou uma grande quantidade de vendedores de 
bois carneiros e pombos junto com os cambistas que ali comercializavam estas mercadorias 
trocavam as moedas estrangeiras pelo shekel (moeda hebreia) única moeda permitida para pagar 
tributo ao ou ofertas ao Templo As outras moedas tinham a efígie do Imperador Romano, 
considerado deus, por isto descartadas para o pagamento do dízimo. Como hoje, havia uma 
porcentagem para fazer a mudança de câmbio e os comerciantes aproveitavam a Páscoa que 
atraía multidões de prosélitos e judeus espalhados pelo mundo para levar vantagem e cobrar 
preços abusivos. 

 

Até a origem da palavra que usamos para dizer “dinheiro” em Português tem sua origem na, 
palavra latina denário. 

Dividindo o salário mínimo por 30 sabe-se o valor de um denário em reais: $ 30,00  
Mas uma faxineira cobra 100 ou 150 por dia de trabalho: os romanos pagavam pouco ou elas 
estão cobrando demais ? -x-   

08  AVES DO CÉU  
aves do céu    Detalhes da Palavra nos fazem pensar... 
                     Afinemos os ouvidos para que o Senhor mesmo nos ensine a respeito ! 
  
Ec 10.20 Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei; nem tampouco na tua recâmara  
              amaldiçoes o rico; porque as  aves dos céus levarão a voz,  
                                                    - e uma criatura alada dará notícia da palavra. 
  
Mt 13.4  - quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram 
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 as  aves  e comeram....      Mt 13.19   A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, 
vem o Maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração; 
                                            >  este é o que foi semeado à beira do  caminho  
  
Ap 19.17 ‘um anjo em pé no sol...clamou com grande voz, dizendo a todas as aves  que  
                 - voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, 
Ap 19.21 E os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava  
                   - montado no cavalo; e todas as  aves  se fartaram das carnes deles. 
   
Queridos, há muita coisa  que não sabemos ao certo, apenas podemos vislumbrar 
  
Na parábola do semeador, Jesus deu a entender que aves do céu eram demônios sob as 
ordens de maligno ... 
  
Por analogia, podemos supor que  
  
1- demônios escutam as palavras  e ‘ armam um barraco’  
                       - sugerindo-as na mente  dos ímpios para agirem contra os justos   
  
2- demônios tiram a Palavra semeada ... > ver 2 Co 4.4-6 
     reflexão: a terra á beira do caminho está endurecida de tanto  ter sido pisada 
         assim  sendo,  pessoas que foram constantemente  ‘pisadas’ tornam-se endurecidas 
                                Não acreditam mais que alguém possa lhes fazer bem, querer seu bem 
2Co 4.3-4 ', se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está 
encoberto, nos quais o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que 
lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus . 
  
2Co 4.6 Deus, que disse: Das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações,  
                 - para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo’  
 pela oração e testemunho de vida de cristãos, como no caso de Paulo,  essas pessoas 
endurecidas  podem ser tocadas pela revelação de Jesus   Mt 11.27-28   
  
3- as carnes dos que forem mortos por Jesus em Sua vinda,  para defender Israel,Ap 19.21    
    Serão ‘uma festa’ para as aves do céus ( demônios? Como pode ser isso?)  
  
      Bem, cristãos verdadeiros saberão, por estarem com Jesus em Sua vinda... 
  
Até lá, ficamos com a orientação da Palavra:  Dt 29.29  
            As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, 
                     não é para irmos xeretar no oculto( no ocultismo)  
 
>mas as  reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre,  
                > para que observemos todas as palavras desta lei. 
  
Ficam  ressaltados dois ensinos  básicos:  
 
1- Princípio básico:  conhecer a Palavra para a praticar  : não ir xeretar no oculto  
 
Lc 6.49 Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre 
terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a torrente, e logo caiu;  
                - e foi grande a ruína daquela casa. 
 
Tg 1.22-25 sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós 
mesmos.- se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que 
contempla no espelho seu rosto natural;24 porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo 
se esquece de como era.25 Entretanto aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da 
liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra,  
                   > este será bem-aventurado no que fizer. 
 
2-  Cuidar do que proferem nossos lábios  Nm 14.28   Pela minha vida, diz o Senhor,  
      ' certamente conforme o que vos ouvi falar, assim vos hei de fazer:'  
      ' o que pensei,  minha boca não transgredirá'  Sl  17.3                Mt 12.36  
      ' de toda palavra ociosa ( desnecessária, sem utilidade) ...darão  conta no dia do juízo'  #  
fim 07 
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09   O   R E I N O   DE   D E U S, 1     
  

1-  O que significa, O REINO DE DEUS’   em termos espirituais?  
 
*De modo amplo, o Universo é o reino de Deus , isto é,  onde Deus reina. 
O lugar onde Deus habita,que se convencionou chamar céu ,  é a sede do reino.   Lá,  existia 
Deus cercado pelos anjos= seres criados para servir e adorar a Deus. Nesse lugar de perfeita 
harmonia  ocorreu um levante contra o reino de Deus,      Ez 28.14,  Is 14.14 
 
*Um anjo não aceitou  que Deus reinasse sobre ele, atraindo a si  todos os rebeldes  ao seu 
redor, liderando-os  numa tentativa de ocupar o lugar de Deus. Foi banido, juntamente  com 
seus asseclas. Assim surgiu o império das trevas, o reino do Mal, cujo líder é o diabo lançado 
no abismo (Gn 1.2b, Cl 2.15)  Agora, havia dois partidos! 
 
 *Por analogia ao recomendado na Bíblia de nada se fazer sem planejar, Lucas 14.28  os 
membros da Trindade chegam a um consenso: criar um ser com capacidade de escolha    
*E se... o ser criado fizesse escolha nefasta _ toda a raça seria arrastada com ele e , 
novamente, a criação de Deus ficaria perdida?  Aí, um dos membros da Trindade Se oferece 
como fiador do plano e resgatador dos que quisessem escolher o reino de Deus,  
                       João 17.24,   Hb 7.22   Ef 1.2,   1 Pe 1.20,   Sl 40.6-8 
 
*Tudo planejado, mãos à obra!  
Quando o Espírito de Deus Se move, Deus fala e coisas acontecem  Gn 1. 2-3 
Deus começa preparando o lugar_ exatamente a Terra, abalada com a queda de satanás, (Ez 
28.17)  pois não fôra criada “para ser um caos...”[ARA]  Is 45.18  
Afinal, o grande momento:“Façamos o homem, à nossa imagem” e semelhança Gn 1.26-2.7 
Por que?  teria o formato do Fiador se/ quando  viesse  “tabernacular”  entre os homens.  
 
*Restaurada, a Terra veio a se tornar o planeta mais lindo do sistema solar [do Universo?]   
                      E foi entregue ao domínio do homem_ Gn 1.26 b,  Sl  115.16 
Concedida a capacidade de escolher, era necessário situação que permitisse  exercê-la. 

# Que adianta poder votar, se não houver  eleição?    
                  Por isso, duas árvores... 

Por isso: i)  uma proibição ou advertência, pois a escolha teria conseqüências  Gn 2.7 
              ii)  a conseqüência da  desobediência:‘certamente morrerás’ = separação de Deus  
             iii) ”no dia em que...”  deixa em aberto a possibilidade do agir contrário à ordem   
  
* Então, Deus Se afasta e deixa o homem livre para fazer sua escolha.  
* O diabo, não. Aí ele vem, agindo de modo típico dele: sob disfarce atraente , com 
insinuações dúbias e meias verdades, lançando dúvidas quanto à Palavra de Deus, 
denegrindo o caráter de Deus, até contradizer, descaradamente , o que Deus dissera, 
deslavada mentira! Usando as mesmas palavras usadas por Deus, só que na negativa. 
“Certamente não morrereis”  Gn 2.17,  3.1-4, 5 

#  Comer ou não comer_ eis a questão ?  NÃÃÃO !.  
#  Qual era a verdadeira questão?  O que estava em jogo nessa escolha? Rm 6.16       
                  explica bem o que houve lá no Éden _ 

“a quem vos apresentardes por servos ...“sois servos desse  a quem obedeceis” 
A escolha determinaria o espírito que dominaria a Terra cujo domínio físico fora entregue ao 
homem:  o  Espírito de Vida  = Deus, na pessoa do Espírito Santo,  ou   
             o  espírito de morte =  diabo, separado da Vida   Hb 2.14 
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

*Através da História, o esquema básico é mantido, e  com a mesma finalidade: 
 *Evidenciar o caráter do coração do homem e determinar quem será o seu deus. 
    para servir/ adorar   Lucas 1.    
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

* A quem Eva deu ouvidos?  Em quem ela creu? Qual o critério de escolha dela ?  
Essas foram as determinantes de seu modo de agir.  A verdadeira escolha estava entre : 
- As palavras de Deus                    vs   palavras de satanás  
- A vontade de Deus, às claras       vs  vontade de satanás,  
                                                       ( velada ‘sereis como Deus” ) 
- Obediência: faz como Deus diz...   vs  Rebeldia: como EU  quero / acho melhor  
  
*Pela escolha  de Eva, vergonhosamente induzida por satanás,e ratificada por Adão,  
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a Terra passou a ser   “jurisdição”de satanás  (Lc 4.6) sede do império das trevas, Cl 2.15  
O diabo veio a ser  príncipe do mundo,Jo 12.31, 14. 30, 16.11 / o deus deste século, 2 Co 4.4  
dentro do grande reino de Deus, a instância suprema: Jó 1.12 e 2. 6,  Zc 3. 1-2.    
 
SENDO a garantia da derrota do diabo > a promessa do “Descendente da mulher”  
                                                                                 Gn 3.15, 4.1  e  25 
- a oportunidade de escolha mantida  pela possibilidade do sacrifício substitutivo 
      > e  a evidência da escolha pelo reino de Deus     Gn 3.21,   4.4, 6-7 

 
* Por todo o Velho Testamento Deus trabalha para cumprir Sua promessa em Gn 3.15  
*No mundo, o império das trevas é  a Situação,  e o Reino de Deus, a opção pessoal  
 
* Até que , na plenitude dos tempos, veio Jesus_ nascido de mulher ... Gl 4.4  
Perfeitamente homem como Adão antes da queda, daí estar escrito : “último Adão”  

Mas não da raça de pecadores, por ter sido gerado por Deus... 
[Maria foi a 1a barriga de aluguel !] 

Como homem, Jesus vivenciou 
          - constante escolha pelas diretrizes de Deus,  João 8.29 
          - absoluta  rendição de Sua vontade à vontade de Deus  Hb 5.8 
          - expressou o caráter de Seu Pai  entre os homens _  João 1.18 
          - exerceu domínio sobre a Natureza _ Jõ  2.10, 6.11, 19  Lc 8.25  
          - resistiu a satanás   Lc 4.  
          - saqueou seus domínios _curando, ressuscitando, exorcizando.   
  > agiu na dependência do poder do Espírito Santo, não auto suficiência   
          - confessou, apregoou  a soberania de Deus 

     # mesmo em circunstâncias das mais adversas _ João 19.11 
  > creu  no  Poder de Deus  para reintegrá-lO à Trindade _ Sl 22  Lc 15.34 
          - confiou que Ele o faria._   Hb 5.7     
          - Consumou a obra que Lhe fora confiada. João 19.31 
Jesus precisou Se fazer homem para que, como homem, tomar do diabo o domínio da Terra, 
reconciliando com Deus o homem e todas as coisas: na terra e nos céus Cl 2.20    

O gran-finale  ressoa na declaração de Jesus  
“Toda autoridade me é dada no céu e na Terra” Mt 28.18 

Ef 1.19-22, Fp 2.6-11,  Cl 1.14-20, 1 Ts 1.8,10 e 2.8, Ap 1.5-18, 5.9,12  entre outros textos  
  
2- Com a descida do Espírito Santo e a formação da  Igreja,  
    é implantado o Reino de Deus na Terra, não de modo geral, fisicamente, 
    mas através de cada vida  regenerada  Lc 17.20-21 

 
3-  Como o reino de Deus é implantado no  coração dos homens?  
        João vem como precursor do Rei, pregando: 
            >  ”Arrependei-vos pois é chegado o Reino de Deus” Mt 3.2 
 
3.1  Por que: -‘Arrependei-vos’   ?  Isso é jeito de anunciar um Rei ? 
              Arrependimento é condição básica para o Reino de Deus  
                     - ser implantado no coração de alguém. 

 
3.2     Em que consiste  o  arrependimento?  

*Arrependimento, como bem exemplificado pelo filho pródigo,  consiste em: 
   i )   cair em si quanto à real situação:  Estou perdido! 
  ii )   desejar  intensamente ficar livre dessa situação, 
 iii )   decidir mudar de rumo: Vou ter com meu pai 
  E... dar os passos necessários para que essa mudança se concretize:  E foi ... 

3.3    O batismo  expressa  publicamente  o sentimento íntimo da extrema necessidade e 
                                                                   o desejo intenso de mudar de rumo  
       O batismo é cerimônia, não sacramento , não efetiva um fato espiritual  
                        -  assim como a cerimônia do casamento não efetiva o matrimônio 
 Simbologia:  
 i) ao mergulhar nas águas, representa o despojar-se  do mal, da miséria, da opressão  e 
ii) ao sair das águas, representa o levantar-se para uma nova vida de libertação, cheia de 
esperança.   Equivale a dizer: renego o domínio que me oprime, que não pode ser de Deus,  
                     *Levanto-me para viver o reino de Deus: justiça, paz, libertação, Verdade  
Essa atitude - denota o caráter do coração, 
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 - expressa  FÉ na mensagem  = fé na Palavra de Deus 
 -  indica escolha evidente pelo Reino de Deus [ 
     # o esquema  inverso da Queda,  agora para se religar a Deus !   
 
3.4   Receber  o Reino de Deus diz-se ‘receber Jesus’ (como se diz)   
       *João faz um jogo de palavras com o termo receber: Jo1.12  
         “Veio para os Seus (os judeus) e os Seus não O receberam : Por que?  
i)   perderam de vista a promessa do Descendente  que viria reatar a ligação com Deus 
  
ii)  tão preocupados em observar  a Lei,  perderam de vista o ouvir a Deus no coração 
  
iii) a supremacia política se tornara mais importante do que a comunhão com Deus 
 
3.5  Mas a todos quantos  O receberam  (em seus corações )  
      deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus...quem crê no Seu nome, Jo 1.12 
     # filho envolve  relacionamento com o pai, mais íntimo,  
                 diferente  do  relacionamento   de  cidadão  com  seu  líder  político 
 

4- o Reino de Deus sempre teve seus arautos neste mundo 
    *Desde sempre  Deus nunca “ Se deixou a Si mesmo sem testemunho”  At 14.17    
    # Acham que Adão não contou inúmeras vezes o que acontecera no Éden?  
    - A genealogia  mostra a importância que davam ao Descendente  
    *Os nomes que Eva deu  aos filhos revelam que a promessa fôra  marcante. 
Não só o casal entendeu a mensagem, como agora sabiam que a palavra de Deus é válida. 
Daí, esperarem seu cumprimento. Gn 4.1 e 25-26 
            Caim “ alcancei do Senhor um varão”  e 
           Sete:  “ Deus me deu outra semente”  
* A genealogia também é importante por mostrar que Adão morreu quando Lameque , avô 
de Sem, já era adulto.  
Lameque foi importante elo para preservar a transmissão oral, impedindo que esta se  
degenerasse pelo passar através de muitas bocas 
Lameque foi testemunha  da experiência contada por Adão, e  foi neto de Enoque, 
                             que ‘andou com Deus e Deus para Si o tomou’  
           # Relacionamento de avô e neto, quando há,  é especial.   
Como deve ter sido marcante a Lameque, o neto, a vida de seu  avô Enoque! 
Como deve ter sido marcante  o testemunho do avô Lameque ao neto Sem, 

                            #  com o qual  conviveu por 95 anos! 

Sem foi o elo de ligação entre a “história” da Humanidade antes e depois do dilúvio  
Assim, Abrão  podia conhecer o Deus Altíssimo,e  obedecer quando foi chamado 
. *Quem obedece a qualquer estranho? Ainda mais obediência daquele porte! 
   Sair sem saber para onde ia ... envolve - FÉ  na palavra de quem promete. 
                                                                 - ESCOLHA   entre a parentela  e Deus  
                                                                 - DECISÃO  em seguir, pois Abrão foi... 
Os descendentes de Abraão foram escolhidos como povo de Deus pois  seus ascendentes já 
haviam escolhido  e  acolhido o Senhor  como Deus, em seus corações, Gn 4.25  
                             # O agir de Deus é conseqüente à escolha. 
  
Se houvesse apego às Escrituras: à palavra de Deus, em vez de ao Talmude: tradição 
humana   não teriam perdido de vista  a promessa de Gn 3.15 
  
5- O reino de Deus está diretamente ligado à mensagem das Escrituras,  
 A difusão e implantação  do Reino de Deus  no tempo da graça é diretamente proporcional  
ao divulgar e ao aceitar a Palavra. 

  
A implantação do Reino de Deus na Terra ocorrerá no Milênio,  

Sl  2. 6-9,   Ap 20.4 
Por enquanto, está sendo implantado no coração dos que O aceitam,  Lc 17.20 , Rm 14.17 
Não com aparência exterior:   
‘o reino de Deus  não é comida  nem  bebida  mas  justiça, paz e alegria no Espírito Santo” 
 
 Algumas referências ao Reino de Deus : 
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Mt 12.28 > 21.43  > 26.29     Mc 4.11 >10.14 e 23  > 12.34  > 14.25   Lc 6.20  > 8.10  > 9.62  
Lc 10.9  > 11.20  > 12.32  >  13.29  > 16.16  > 18.24  > 21.31>  22.29  > 23.42 
  

6-  O reino de Deus no coração dos homens transforma e abençoa o mundo  
Através dos que O aceitam no coração,  o mundo é transformado e abençoado   
 6.1  Na antiguidade,pela observância da Lei, era para o povo de Deus dar exemplo  
                                   de misericórdia, justiça social e  higiene. Ex:  
       Misericórdia _ cidades de refúgio para crimes por acidente  
                     o  ano de remissão, Dt 15;   

                 _  devolução da capa dada como penhor para que não durma descoberto.  
                 _  guardar o animal extraviado para o dono  
Eqüidade    _   “olho por olho “ =  punição proporcional ao dano.   
                 _  todos iguais perante a Lei : rico, pobre, viúva, estrangeiro _   Lv 19.15  
Justiça social  _  não respigarás os cantos da tua lavoura”  
                   _  não emprestar dinheiro a juros para os irmãos de sangue  
Direito da mulher  vendida como serva Se  casar  com o senhor _ Ex 21.7-10, 11  
Higiene        _  mesmo na guerra, cobrir as fezes com terra. 
                  _ uma série de situações em que deveria se lavar. para lavar  
                  _ paninho para cobrir a boca do pote.  

·         Saúde         _  não comer sangue, nem porco, nem o achado morto  no campo.  
                 _ não comer carne assada , passados 3 dias.  
    (Obs_ interessantíssimo estudo é ler as leis  classificando-as sob tais  enfoques)   
  

6.2  Homens foram veículos para implantar o “reino de Deus” na História e entre os gentios:  
 

José _  enriquecendo o Egito , tornando-o arrendatário de todos os bens existentes. 
             Salvando as pessoas de morrer de fome ,  pela venda do mantimento estocado.  
Moisés_ derrotando os deuses egípcios através das pragas  e arrasando o Egito como  
país,  
              Fato tão impactante no mundo que, após 40 anos, ainda era lembrado, Js 2.9-10  
Josué _ conduzindo o povo à conquista de Canaã  
Davi  e  Salomão _ estabelecendo o reino como potência mundial da época   
Daniel _  testemunho exemplar no reino babilônico e medo-persa. fazem ser emitidos 
éditos reais  por todo o império atestando ser Jeová o Deus vivo   
Ciro    _  escolhido por Deus para trazer de volta os judeus a  Jerusalém  
Ester   _ usada para preservar o povo da extinção.  
Zorobabel, Esdras e Neemias  líderes da volta do cativeiro, 
                 #  restabelecem a nação judaica, aniquilada por Roma, no ano 70AD.  
Obs:Em 1.948, na ONU, Oswaldo Aranha deu o voto de Minerva para estabelecer o Estado 
de Israel, a fim de que  os judeus pudessem voltar para a terra deles 

  
6.3  Cristãos, enviados como testemunhas e designados  como LUZ, que esclarece, e  
       SAL, que detém a corrupção( Mt 5.13)  revolucionaram o mundo. _ Atos 17.6,   Fp 2.15 
                      - pela implantação do reino de Deus em corações      

7  outras evidências 
  
  7.1  No dia a dia 
         i) os jornais do mundo todo, ao colocar a data nos jornais apregoam a vinda de Jesus 
              e sua influência  no rumo dos  acontecimentos:  ano......  AD  =depois de Cristo 
       ii)   o calendário cristão determina o dia e o mês .   
      iii )  Fim de semana prolongado evidência do “reino de Deus”  no mundo: judeus e cristãos   
 
 7.2 A presença do Espírito Santo detém  a manifestação do homem da iniqüidade , 2Ts 2.7      
 
7.3 Todo o progresso, Direitos Humanos, Ecologia evidencia do reino de Deus no mundo pois: 
 -  é da vontade de Deus que o homem tenha domínio sobre a Terra: Jo 6.12 
-  é da vontade de Deus a justiça social, cuidado com a Natureza,  não ao desperdício   
-   e em Jesus estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, Cl 2.3  
(apenas esperando para revelar a alguém entendido que busque de todo o coração 
(o próximo passo do avanço tecnológico ou científico; ex: Miguel Ângelo, Edison,os Curie) 
  
*Deus é realmente MARAVILHOSO,muuuiiito além de nosso limitado entendimento 



17 
 

10   REINO DE DEUS,  2    
 O reino de Deus foi implantado através de homens de Deus que creram e viveram pela fé 
                    Além das figuras conhecidas da Bíblia  
1- Houve  um sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém, que serviu pão e vinho a Abrão,  e  a 
quem  Abrão deu o dízimo de tudo ( Gn 14.18-20)  O neto de Abraão, Jacó tinha 15 anos  
quando  faleceu  Sem  filho de Noé que passou pelo dilúvio(percebem a importância das 
genealogias?)  Jacó desceu ao Egito levando a fé no Deus vivo e verdadeiro, Gn   
 
2- No Egito, os israelitas cresceram em número  e perderam a continuidade do andar pessoal 
com o Senhor. Sabiam  a respeito   do Deus de Abrão, Isaque e Jacó. Não era o Deus deles, 
mas dos seus antepassados. A fé pessoal foi preservada no coração de alguns: Moisés foi o 
resultado da ação de uma mulher que creu.    # A fé verdadeira sempre leva a agir .  
Joquebede  percebeu que precisavam de alguém importante, não do meio escravo, para 
libertá-los . # Acham que iria arriscar pôr o filho na cesta de vime, rio abaixo? Com certeza 
sabia do costume da filha de Faraó. Por isso, mandou Miriã vigiar_  para intervir no devido 
momento. E acabou sendo paga para criar seu próprio filho e inculcar os princípios de fé no 
Senhor  o nenê que foi chamado de Moisés e veio a ser o grande líder, instrumento de Deus 
para  libertar os israelitas do Egito, instituir a Páscoa, trazer àquela multidão amorfa _ a Lei 
        - para forjar nela características de povo de Deus e  conduzi-lo à terra prometida! 
Em todo o Velho Testamento, a ênfase do Senhor  é em um relacionamento  de amor  com o 
homem _ vinha passear no jardim, conversar com Adão na viração do dia 

 Veio a Adão mesmo quando este o renegara.  Gn 3  
 Veio a Caim, ofendido, instruindo –o como ser aceito.  
 E continuou vindo, sempre que era invocado. Gn  4  
 Veio a Abraão dizendo para sair de sua terra e parentela. Veio a Isaque 
 Veio a Jacó que se apegou a Deus e teve seu nome mudado para Israel   
 José, apegado a Deus,   é usado para abençoar os povos  em tempo de fome 
 Veio através de anônimos que creram como Joquebede,   já citada 
 Veio através de Moisés e da Lei   
 -  Explicando o 1o mandamento,  diz_  “Amarás...”  Dt 6.5   
Mais tarde, diz  ”porque a Mim se apegou com amor, Eu o livrarei [do mal]  Sl 91  

               No entanto, precisou  irem ao cativeiro para entenderem que, acima dos rituais,  
              -   o mais  importante  eram as Escrituras , Js 1.8,   Is 1.19 –20   Ed 8.8 
               Honramos alguém quando o ouvimos e acatamos   
                 - mas é  desonrado ao ser desacatado em seu falar. 
  

Adendo 2  
Pela  Lei, as diretrizes de Deus traziam ‘o reino de Deus’ a Israel e serviam de 
testemunho e exemplo aos gentios    
Ex: cidades de refúgio para crimes por acidente = homicídio acidental  
                             -  ano de remissão _ Dt 15  
                            -  devolução da capa dada como penhor para não dormir descoberto.  
                            -  guardar para o dono animal  o extraviado 
Eqüidade: “olho por olho “ =  punição proporcional ao dano.   
                  todos iguais perante a Lei : rico, pobre, viúva, estrangeiro _   Lv 19.15  
Justiça social :  ‘não respigarás os cantos da tua lavoura”  
                          ‘não emprestar dinheiro a juros para os compatriotas.  
Direito da mulher  vendida como serva Se  casar  com o senhor _ Ex 21.7-10, 11  
Higiene              mesmo na guerra, cobrir as fezes com terra. 

-  uma série de situações em que deveria se lavar. para lavar  
-  paninho para cobrir a boca do pote.  

Saúde :  não comer sangue, nem porco, nem o achado morto  no campo.  
              não comer carne assada , após  3 dias.  
 
Obs_ Estudo muito interessante é ler as leis  classificando-as sob tais  enfoques. #  
 
 

 11  A CAPA DE JESUS   
 
Preso no Getsêmani, Jesus foi conduzido a Anás, depois a Caifás, casa do sumo 
sacerdote, para ser julgado conforme alei mas à noite e em casa o que era ILEGAL.  



18 
 

Decidida sua culpa e já decidido que deveria morrer, eles tiveram que recorrer ao tribunal 
romano pois a lei romana não dava aos judeus o direito de matar  
* Por isso, foi levado a Pilatos, enviado a Herodes por motivos de jurisdição, Lc 23.7 mas 
foi enviado de volta a Pilatos  
Traição a Roma foi o argumento dos sacerdotes a Pilatos , João 19.12 - vendo sua 
cabeça em perigo, Pilatos lava as mãos em gesto público como a dizer : ‘não tenho nada 
com isso’ , Mt 27.24 
. 

Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser 
crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram 
junto dele toda a coorte. E, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate; (Mateus 27.26-28) 
Mt 27.29 e tecendo uma coroa de [espinhos], puseram-lha na cabeça, e na mão direita uma 
cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! 
 
Rei dos judeus foi a condenação escrita e afixada na cruz em letras gregas, romanas e 
hebraicas justificando a morte de Jesus pois representava traição a Roma , Lc 23.38 
# A esse costume se refere o texto: ‘ havendo riscado o escrito de [dívida] que havia 
contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, 
cravando-o na cruz’ Cl 2.14 
 

Capa escarlate era usada pelos soldados simbolizando o poderio romano e realeza. 
 

‘Então, depois de o crucificarem ( os crucificados ficavam nus, expostos na cruz ) os 
soldados repartiram as vestes de Jesus e, lançando sortes, para que se cumprisse o 
que foi dito pelo profeta: Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica 
deitaram sortes’ Mt 27.35  
 
Deus usa até soldados e autoridades gentias para cumprir as Escrituras  
 
Como foi o caso de crucificar _ condenação dos romanos ,Gl 3.13  
e de lancetar o lado de Jesus: Jo 19.32 -37  
 

 

Como foi o caso de lancetar o lado de Jesus: Jo 19.32 -37 
 
Jo 19.31 Ora, os judeus, como era a preparação da Páscoa , e para que no sábado não 
ficassem os corpos na cruz, pois era grande aquele dia de sábado, rogaram a Pilatos que se 
lhes quebrassem as pernas, e fossem tirados dali  
# tão preocupados em seguir a Lei nos mínimos detalhes e crucificando a Jesus por não 
terem percebido ter Ele cumprido todas as dicas sobre o Messias que Deus deixara nas 
Escrituras para que fosse reconhecido sem sombra de dúvida quando viesse.  
 

Foram então os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que 
com ele fora crucificado; mas vindo a Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe 
quebraram as pernas;.34 contudo um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo 
saiu sangue e água....36 Porque isto aconteceu para cumprir a escritura: Nenhum dos seus 
ossos será quebrado..37 Também...: Olharão para aquele que traspassaram. > Zc 12.10 
fim 11 capa 

12   O SANGUE DE  JESUS 
  
Deus conta ao homem tudo o que ele precisa saber a respeito da verdade sobre as  coisas 
espirituais que nossos sentidos não são capazes de perceber.  
“As coisas encobertas ( ocultas)  pertencem ao Senhor”          Dt 29.29 

“ As reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos” 
*Toda a Bíblia é o livro da revelação de Deus.   2Tm 3.16,  2Pe 1.21, Hb 1.1   
O mundo espiritual é regido por princípios  tão inexoráveis quanto os físicos   
Física, Química e Matemática: põe no fogo, aquece e queima. A certa temperatura abaixo de 
zero, congela Ex: põe açúcar, adoça.  Põe sal, fica salgado.  E solto algo, aquilo CAI. etc eles 
funcionam quer a gente creia ou não, quer a gente saiba ou não.   

Poucas pessoas sabem explicar como funcionam, mas  
todos os percebem e sofrem seus efeitos.    
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Um dos princípios espirituais básicos refere-se ao valor do sangue:     
“sem derramamento de sangue não há remissão ” Hb 9.22  
antes de expulsar  o casal do Éden, Deus lhes fez vestes de peles Gn 3.21    
para isso foi preciso matar um ou dois animais, e o sangue foi derramado   
para que a nudez do homem fosse coberta.     Por que isso foi necessário?   

Antes da queda, eles estavam nus_ qual o problema depois da queda?    
Ouvi dizer: como o rosto de Moisés resplandeceu ao ficar na presença de Deus  por um  
certo tempo  (  Ex 34.29)   assim os corpos de Adão e Eva estavam “vestidos” pelo resplendor 
da glória de Deus que se desvaneceu imediatamente após terem agido sob a influência das 
sugestões da “serpente”  em vez de  agir em consideração ao que Deus dissera:  “não 
comerás...morrerás” Gn 2. 17 morrer = separar-se de Deus  
“ Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus”   Rm 3. 23 corr 

um dia, quem estiver em Cristo,  será restituído... mas é outra história 
  

Logo a seguir, vem o relato das ofertas de Abel e Caim.     
Abel oferece um cordeiro em sacrifício, e é aceito  Gn 4.4,  
* Fogo do céu que consome o holocausto,  Lv 9.24,  Jz 6.19-22,   1 Rs 18.33-39  
b) Caim oferece o fruto de seu trabalho, não é aceito. Por que ?   

“sem  derramamento de sangue não há remissão”  Hb 9.22 
P   “a vida está no sangue”   Lv 17.11 

O valor do sacrifício  no  Velho Testamento é que cada cordeiro imolado aponta para 
Jesus na cruz.  Pela fé no princípio espiritual estabelecido por Deus,  a pessoa que 
oferecia o sacrifício cria que o sangue derramado era    

aceito por Deus como tendo  sido feita a justiça = merece a morte quem comete tais coisas. 
“Ouso entrar na presença de Deus e sou aceito,  pois a justiça foi feita,  uma vida foi imolada 
em meu lugar.   
Caim sabia como ser aceito, mas não quis aceitar os termos  Deus,  
Caim queria que Deus aceitasse os termos dele,  Gn 4.6-7  

O sangue derramado, clama! Gn 4.10 ( 8-11)  
O sangue profana a terra_  Nm 35.33 

Por todo Velho Testamento é reforçada a idéia do valor do sangue  
instituído o sacrifício que cobre os pecados  Lv,  Sl 32.1    
sangue derramado requer derramamento de sangue:   
o vingador de sangue _  Nm 35.19  
ii)  cidades de refúgio     _   Nm 35.15,  26-28  
Na pena de morte, o sangue cai sobre o próprio transgressor,  Lv 20.9  
É proibido  comer sangue,  Lv 3.17, 19.26 

* Orientação que permanece aos cristãos, no Novo Testamento,   Atos 15.20  
  

quanto ao sangue inocente,  Dt 19.10,  21.9,  Sl 106.38  
e)  Deus está atento ao sangue derramado!  Dt  32.43,   Sl 72.14 

Deus não Se esquece,  2 Sm 21.1, 5-6 (  Josué 9)            
  

7-  Mesmo sendo o homem segundo o coração de Deus,At 13.22,   Davi não pôde construir o 
Templo ao  Senhor por ter derramado muito sangue. 2Cr 22.8  
  
Referências sobre o sangue de Jesus:  At 20.28, Rm 3.25, 5.9, 1Co 11.25, 
Ef 1.7,  2.13, Cl 1.20, Hb 9.12, 10.19, 13.20, 1Pe 1.2, Ap 1.5, 5.9,  
Eu velo sobre a Minha Palavra para a cumprir Jr 1.12  
É muito importante saber do valor do sangue na Bíblia e perante Deus,  
pois nos faz entender a suma importância  e  valor do sangue de Jesus.  

  
1-  O sangue de Jesus  derramado,  clama !   João  19.34  

fala... superior  ao de  Abel,  Hb 12.24   
2- O sangue de Jesus, derramado na terra, dá testemunho:  1 Jo 5.8  

  
Era sangue inocente pois Jesus,  Lc 1.21  
não era da raça de pecadores ( gerado por Deus, Maria barriga de aluguel)  

nem fizera nada passível de morte,  João 18.38  
  
4-  Jesus é o “Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”    Jo 1.29  

aponta para todos os sacrifícios do Velho Testamento = um rio de sangue!  
Jesus é o substituto do pecador, Seu sangue tem efeito definitivo: tira... 
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Na cruz, Jesus levou sobre Si  a nossas transgresões, o juízo de Deus  
caiu sobre Jesus, “o castigo que nos traz a paz estava sobre ele”   Is 53.5  

  
Não há mais condenação aos que estão em Cristo Jesus,  Rm 8. 
  
“cobriu-me com o manto de justiça”   Is 32.17,  61.10,  Ap 7.14  
  
temos acesso ao santuário pelo sangue de Jesus, Hb 10.19    
  
O sangue de Jesus é o preço do resgate do pecador, que merece a morte    

morte= salário do pecado  Rm 6.23 /    1 Pedro 1.18-19                               
No Velho Testamento, cidade de refúgio era figura da salvação em Cristo.  
** Com a  morte do sumo sacerdote, ficava livre do vingador de sangue  

Hebreus apresenta Jesus como o melhor  Sumo –sacerdote 
Hb 2.17, 3.1, 4.14, 5.1, 10, 6.20, 7.26, 28, 8.1, 9.7, 11,  25.            

  
O sangue de Jesus é o caminho da vitória sobre o acusador, Ap  12.11 
       - propiciação pela fé  no  seu sangue  _  Rm 3.25 (3.21-25) 
O  sangue de Jesus   tem muitíssimo valor para Deus    

      - traz  pavor  ao diabo   
E  você ? Vai crer nos benefícios do sangue que já foi derramado na cruz?         

  Jesus foi tão importante na História que até mudou o calendário!    fim 12 

   
13  DIANA DOS EFÉSIOS 

Diana dos Efésios era uma divindade pagã adorada em toda Ásia Menor nos tempos 
apostólicos. A deusa “que caiu do céu” como era conhecida, era chamada Diana pelos 
romanos e Ártemis pelos gregos. O centro do culto a essa divindade estava na cidade de 
Éfeso onde ficava o imponente templo, um dos maiores edifícios da antiguidade, considerado 
uma das sete maravilhas do mundo. As características desse templo eram impressionantes: 
levou quase dois séculos para ser construído; era sustentado por 127 colunas com vinte 
metros de altura cada uma. Mármores raríssimos adornavam o piso e as paredes, dando ao 
edifício muito requinte. O culto a Diana dos Efésios se propagou por todo território da Ásia 
Menor, de onde viam peregrinos de todas as partes participar das famosas orgias da festa da 
“deusa da volúpia”. Ao chegar no templo em Éfeso encontravam as sacerdotisas prostitutas 
que serviam nos cultos a essa deusa da imoralidade. Isso dá-nos uma idéia do teor dessa 
“adoração”. A imagem dessa deusa era um tanto grotesca; uma vez que era representada por 
uma mulher com vários seios no seu dorso; uma referência à fertilidade. O culto a Diana 
movimentava um grande comércio. Éfeso havia se tornado o local de peregrinação para os 
adoradores, desejosos de voltar levando talismãs e lembranças. Gerenciando esse comércio 
havia o famoso sindicato dos ourives que levantou grande perseguição a Paulo (At. 19:23-40). 
A população de Éfeso se orgulhava de ser a guardiã do templo a Diana, que, acreditava ter 
caído do céu - possivelmente um meteorito (At. 19:35). Não se sabe ao certo quando começou 
o culto a essa deusa. Pode haver alguma ligação com a deusa Astarote (Jz. 2:13) que era 
adorada pelos cananeu 1000 anos a.C. O fato é que o culto a Diana se perdeu com o tempo. 
Do famoso templo situado em Éfeso, restam apenas ruínas. É preciso observar que não há 
nenhuma correlação entre a deusa Diana e o uso do véu pelas mulheres. Adonias Gonçalves  
 
EXTR  INTERNET     http://www.irmaos.com/vigiaieorai/consultorio.php?id=150   fim 16 

14  CRETA ,ILHA 
Rv  nt dv Creta  
 
Creta é uma das maiores ilhas do mar Mediterrâneo, igualmente distante da Europa, Ásia e 
África, mas sempre considerada como fazendo parte da Europa. Era habitada por considerável 
número de judeus, alguns dos quais estavam em Jerusalém no célebre dia de Pentencoste (At 
2.11)     # procure ver mapa no Google  
 
Não sabemos exatamente quando começou o trabalho missionário na ilha de Creta. Paulo 
passou pela primeira vez por ali quando de sua viagem para Roma (At 28.9-27). Ele tinha sido 



21 
 

aprisionado em Jerusalém e, por ter apelado para César, foi conduzido de navio para a capital 
do império. Mas sua passagem por Creta naquele momento foi muito rápida, não dando 
possibilidade de evangelização. O momento mais provável para se localizar a evangelização 
de Creta é depois do aprisionamento “em casa” na cidade de Roma (At 28.30). Paulo pode ter 
sido libertado depois desse período, e talvez tenha realizado uma quarta viagem missionária, a 
qual o livro de Atos não registra. Nesse período deve ter ido a Creta juntamente com Tito.  
 Após deixá-lo ali, Paulo partiu para a Macedônia, onde percebeu que a heresia estava to-
mando conta de Éfeso. Timóteo ficou em Éfeso para tratar dos problemas doutrinários. 
      Da Macedônia, Paulo escreveu a Tito. 
     O apóstolo pretendia enviar Artemas ou Tíquico para substituir Tito (Tt 3.11). O que se sabe 
é que posteriormente, Paulo foi aprisionado novamente, agora pelos romanos , por ser cristão 
e lavado a Roma:  já não tinha mais esperança de livramento (2Tm 4.6-18). Foi decapitado 
cerca de 5 km fora da cidade de Roma. Portanto, a igreja de Creta deve ter sido uma das últi-
mas que Paulo fundou em seu ministério. 
 
 

15  CIDADES – APOCALIPSE 

15  #  cidades NT    

Hoje, pensa-se que o mundo antigo era povoado por bárbaros,  ignorantes.Como estamos 
enganados: os povos da  antigüidade eram muitíssimo mais cultos e mais espertos, inventores 
e inventivos Valorizavam poesia, literatura,  artes, filosofia, ciência, teatro, esportes.                   
                    - Infelizmente, também a guerra, porém, NÂO  mais do que hoje.  
 
         A Bíblia diz que nos últimos tempos  ‘ a ciência se multiplicará’ Dn 12.4 
Pois é...hoje, somos insuperáveis  em termos de tecnologia :  de resto, a Humanidade está  
completamente ‘cupinzada’. Ninguém se interessa por nada que seja CULTURA,e mais _ 
ainda desprezam  tudo e todos que ousam falar ou divulgar coisas culturais.   
                a Humanidade está emburrecendo, está se embrutecendo. 
Vivemos tempos em que as mentes estão sendo preparadas para aceitar o anticristo 

Vamos  ‘viajar’  pelas cidades da Antigüidade que foram importantes pontos de pregação e 
sustentação do cristianismo. Imaginem serem como Paris,  Nova York ou São Paulo.  
          Pois eram assim  mesmo, com suas  MONUMENTAIS construções  nos altos das 
colinas, brilhando ao sol e se destacando no horizonte.       

 Cidades das cartas às igrejas do Apocalipse 

Satanás estava presente e ativo na Ásia quando Jesus enviou estas cartas às igrejas. Ele 
tinha sinagogas em Esmirna (2:9) e Filadélfia (3:9), e um trono em Pérgamo (2:13). Em Tiatira, 
ele tinha uma profetisa que incentivava as pessoas a conhecerem as “coisas profundas de 
Satanás”. Para servir a Deus num ambiente cheio da influência do diabo, o discípulo de Cristo 
teria que lutar e confiar em Deus, certo da recompensa ao vencedor 
                                                                                 extr   wilipédia  
1- EFeso    cidade portuária, greco-romana da Antiguidade situada na costa ocidental da Ásia 
Menor, próxima de Esmirna, naTurquia   Durante o período romano, foi por muitos anos a 
segunda maior cidade do Império Romano, apenas atrás de Roma, a capital do império.[1][2] 
Tinha uma população de 250 000(?) habitantes no século I a.C., o que também fazia dela a 
segunda maior cidade do mundo na época.[2]  A cidade era célebre pelo Templo de Ártemis, 
construído por volta de 550 a.C., uma das Sete Maravilhas do Mundo. 
  ? população total estimada em cerca de 400 mil a 500 mil habitantes ?  
  Éfeso é considerada berço da filosofia, com  Mileto, também na Ásia Menor, tanto a filosofia 
como a primeira escola filosófica, de acordo com a tradição, surgiram em Mileto e seus  
representantes são Tales, Anaximandro e Anaxímenes. 
Mileto e éfeso são consideradas  berços da filosofia.  Em 133 a.C., Éfeso foi declarada capital 
da província romana da Ásia, mas pesquisas arqueológicas revelam que Éfeso já era um 
centro urbano antes de 1 000 a.C.,  
                http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89feso   
 
MILETO : antiga cidade da Ásia Menor, no sul da Jônia,  junto à foz do rio Meandro. 



22 
 

Foi  cidade muito ativa comercialmente, mantendo negócios tanto com o Oriente como com o 
Egito, onde estabeleceu um centro comercial em Náukratis, no delta do Nilo. Também 
mantinha vínculos com a cidade de Síbaris, no sul da atual Itália. Atividade econômica 
importante desenvolvida na cidade era a criação de ovelhas e Mileto produzia a melhor lã do 
mundo grego. A política da cidade, historicamente turbulenta, ERA COMUM dissidências, 
conflitos e revoluções  
 Tanto a filosofia como a primeira escola filosófica, de acordo com a tradição, surgiram em 
Mileto. sendo representantes da escola milésia :Tales, Anaximandro e Anaxímenes 
. 
http://www.persia.templodeapolo.net/ver_cidade.asp?Cod_cidade=125&value=Mileto&topo 

2 ESMIRNA -uma das cidades mais antigas da bacia do Mediterrâneo. 
Estabelecida por volta de  3.000aC compartilhou com Tróia a cultura mais importante da 
Anatólia( Ásia Menor) .  Por volta de  
>1 500 aC.  um dos maiores centros culturais e comerciais do mundo na época.  
> 1.000aC   uma das cidades mais importantes da Federação Jônica.  
                      -  Dizem  que: Homero,   lá residiu. 
600 a.C. pôs fim a este período glorioso: ficou pouco mais que  aldeia da Lídia;  
caiu sob Imp Persa.     Antes do século IV a.C., sob Alexandre,  
                                    - construíram nova cidade nas encostas do Monte Pagos  
Pouco antes do século I a.C., sob Roma,  foi a sua segunda grande era.  
- Ficou conhecida como uma das igrejas do Apocalipse  e, das sete cidades citadas,  somente 
duas, em nada reprovadas pelo Senhor,  sobrevivem até  hoje:  
                            Esmirna    e   Filadélfia,    
  http://pt.wikipedia.org/wiki/Esmirna 

3- Pergamo cidade de origem do‘pergaminho’:foi inventado e muito usado           

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_do_livro 

Na acrópole de Atenas os monumentos estão baseados na religião 
Na acrópole de Pérgamo estão centrados sobre as atividades sociais e culturais e, em geral, a 
vida quotidiana dos cidadãos. Os templos religiosos eram menos importantes em Pergamo. 
Por outro lado, havia grandes edifícios públicos e áreas públicas espaçosas para reuniões 
sociais. Ao mesmo tempo, estes tinham alto padrão estético, por isso os edifícios da acrópole 
foram projetados de tal forma que eles poderiam ser impressionantes quando vistos do vale, 
abaixo do morro. Os monumentos da Acrópole datam da era helenística, com exceção do 
Templo de Trajano, que foi erguido no início do período Romano. Os muros da cidade foram 
preservados em boas condições,  
   O Herron, lugar onde se cultuavam heróis divinizados, em Pérgamo era mausoléu dos reis.  
Um  Santuário de Atena, construído por Eumenes II, dedicado à sua vitória com a ajuda de 
Atena. Consistia de um pátio cercado por porticos construídos de ordem dórica. 
A Biblioteca de Pérgamo, também construída por Eumenes II, era situada a norte do 
Santuário. Era uma das três bibliotecas mais famosas, mas, um século mais tarde, Marco 
Antônio doou os pergaminhos de Pérgamo a Cleópatra a fim de enriquecer a sua biblioteca de 
Alexandria. Um à parte: as bibliotecas mais importantes do mundo antigo: 1ª )criada por 
Ptolomeu I em Alexandria, no Egito, no século 3 aC e continha cerca de 500.000 pergaminhos. 
2ª.) a biblioteca de Pérgamo, que consistia de cerca de 200 mil e   
3ª)  biblioteca de Celso, Éfeso, contendo cerca de 12.000 manuscritos. 
A Biblioteca de Pérgamo tem um grande salão de leitura cercado por prateleiras e adornado 
com estátuas. Espaços vazios entre as paredes e as estantes permitiam a reciclagem do ar e 
evitavam a acumulação de humidade que prejudicaria os scripts. 
escritos em pergaminho em vez de papiros . Devido Faraó  ter proibido a exportação de 
papiro,  o rei de Pérgamo ordenou encontrarem um novo material. Assim, o pergaminho feito 
de pele de ovelha ou cabra, foi inventado. Essa invenção foi a razão pela qual o nome do 
Pergamo é muitas vezes considerada como sinônimo de 'pergaminho'. 
O Altar de Zeus... A Agora,,, um pequeno templo que remonta ao século 2 aC, ficava no 

 quarto lado. Foi dedicado a Hermes. O túmulo de Carl (1839-1896) que descobriu o altar de 

Zeus, foi colocado a leste da Ágora. 

O teatro de Pérgamo era o mais íngreme teatro da antiguidade, construído sobre a encosta do 
morro. Consistia de 87 linhas divididas em três secções por duas camadas e podia receber até 
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10.000 pessoas. Foi uma época helenística de teatro sem cenário permanente. Durante a 
época helenística, as apresentações eram realizadas em uma atmosfera festiva e eram 
duradouras. O espectadores podiam ficar no teatro durante todo o dia. Os cenários eram feitos 
de madeira e eram portáteis. É possível que, durante o reinado de Eumenes II, uma cena de 
pedra fixa substituiu e o teatro foi ampliado. 
O Templo de Trajano foi construído no século 2 dC, e foi dedicado ao imperador Trajano por 
seu sucessor, Adriano. Este consistia de colunas de mármore de ordem Coríntia e situava-se 
em um grande palco. Estava flanqueado por porticos dos seus três lados com a parte de trás 
em um nível mais elevado do que as outras. 
O Salão Vermelho de Pérgamo é situado na cidade moderna de Bergama e foi, possivelmente, 
construído pelo imperador Adriano, que dedicou-o ao deus Egípcio Serápis. Este edifício,i 
convertido em  basílica durante o período bizantino, foi dedicado a São João. Foi seriamente 
danificado pelos árabes no século 8 dC. Seu piso foi coberto com mármore colorida e era 
ladeado por duas torres que serviam como banhos termais.  
                   Um edifício redondo, à esquerda, é usado como uma mesquita. 
O Asclepieion era um local sagrado dedicado a Asclepieios, o pai da medicina. Foi 
estabelecido no século 4 aC, e estava em uso até o século 6 dC. O famoso médico Galed 
tinha trabalhado na Asclepieion de Pérgamo, que era um dos mais famosos sanatórios, 
juntamente com os da ilha de Kos e de Epidauro. Dentre os métodos de tratamento utilizados, 
houve incubação, tratamento de sol, curas com ervas e banhos quentes. Atualmente, pode-se 
ver os restos de uma biblioteca, uma fonte sagrada, um corredor subterrâneo e um banho com 
a visão do Asclepieion. #  
  

4- Tiatira , hoje: Akhisar (significa “castelo branco) na Turquia  
 importante centro comercial na Ásia Menor, fundada para ser um posto militar, situava-se no 
caminho entre Pérgamo e Sardes, era  famosa pela produção de púrpura: tinta obtida de 
moluscos e usada nas vestes imperiais, e em tecidos muito caros procurados pelos nobres e 
pessoas abastadas. Na Antiguidade, a cidade era conhecida pelas suas muitas guildas 
comerciais:  grupos organizados de artesãos e profissionais semelhantes às associações 
profissionais de hoje, ( pensa que é coisa moderna? ) mas com elementos religiosos de 
influência pagã   sendo muito comum as festas dedicadas ás divindades pagãs que 
terminavam, geralmente ,em orgias sexuais. Havia muitos templos dedicados  aos falsos 
deuses da mitologia  greco-romana. a importância da figura feminina na cultura religiosa pode 
ter facilitado o trabalho de Jezabel(?)  que seduzia os discípulos e incentivava a idolatria e 
prostituição.     
. Destruída por grande terremoto, foi reconstruída com a ajuda do Império Romano  
 Tiatira é citada no Apocalipse como uma das sete igrejas para as quais João escreve  
advertências                                                      http://www.estudosdabiblia.net/d132.htm 
Lídia, 1ª convertida em Filipos,  era vendedora de púrpura, natural de Tiatira que conduzia 
negócios em lugares distantes como Filipos (Atos 16:14). 
. http://pt.wikipedia.org/wiki/Tiatira  

5- Sardes  http://www.historiadomundo.com.br/turca/historia-da-civilizacao-turca.htm 

http://www.ielb.org.br/old/pem/cadernos/caderno14/estudo8.html 

Sardes, capital do reino da Lídia, seu povo era de origem semita, descendente de 
Lude, filho de Sem ( de acordo com tradição) Uma das grandes cidades da Antiguidade   
 Antiqüissima, há vestígios de atividade humana desde o Paleolítico (50000 a.e.c.).  
 1.185 a.C _   'os filhos de Heracles' fundam uma nova dinastia  
                         Região originária da  pedra sardônica 
     680 aC, Gyges funda a dinastia Memnade. Com a descoberta de depósitos de prata no rio 
Pactolus, que desce das montanhas de Tmolus e banha a cidade de Sardes, no seu curso 
para o mar Egeu, Lídia torna-se uma terra de grande prosperidade econômica,  reconhecida 
internacionalmente.Cidade bonita e próspera, seus habitantes dispunham de luxo que outros 
povos não podiam sequer sonhar 
  600aC  dá início à construção de muralhas ao redor da cidade, para protegê-la.   
 645 a.C. a 561 aC, sucedem-se os reinados de Ardys, Sadyattes e Alyattes, soberanos que 
alargam os domínios da Lídia, vindo a controlar quase totalmente a parte ocidental da Ásia 
Menor.Neste período, atribui-se  aos Lídios a invenção da cunhagem de moedas 
                          as mais antigas até hoje conhecidas, tinham a  inscrição : 
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                          'Sardes, a primeira metrópole da Ásia, da Lídia e dos helenos.'   
                      Tinha escola de farmácia. Profissões organizadas em corporações.   
543aC   foi capital  ocidental do império Persa  Passou por muitas guerras, foi dominada por  
reis de diferentes nações. Foi considerada pelos gregos  a maior cidade conhecida 190 a.C.     
foi  anexada ao Império Romano   
Em  17AD  Sardes foi destruída por um terremoto. 
                Apesar de reconstruída, tornou-se uma cidade sem importância 
95AD _      quando recebe advertência de Jesus,  Ap 3.1-6  
                  a cidade está em decadência. E a igreja que lá havia, também. 
séc 14 AD   foi completamente destruída pelos turcos  
        Hoje, só há algumas esparsas choupanas de pastores de cabras entre as poucas ruínas 
que restam da antiga metrópole. Nenhum cristão vive lá  
http://www.persia.templodeapolo.net/ver_cidade.asp?Cod_cidade=112&value= 

6-  FILADÉLFIA    http://folhadaestancia.com.br/site/?p=5784 
 
Em  140aC _ o rei de Pérgamo, Eumenes , ao fundar uma cidade, chamou-a  
Filadélfia (que significa amor fraternal ) em homenagem a seu irmão Atalo,  
                  - que lhe era   renomada e  extremamente  leal.     
Região produtora de uvas, o povo cultuava  a Dionísio, o deus grego do vinho. Servia como 
base para a divulgação do helenismo às regiões de Lídia e Frígia.  
Localização estratégica de acesso entre os países antigos da Frígia, Lídia e Mísia. 
 Situada num vale, entre Pérgamo e Laodicéia, distava uns 120km de Sardes, a SO.    
Destruída por um terremoto em 17 d.C. foi reconstruída pelo imperador Tibério . Carente de 
defesas naturais, a cidade teve de ser cercada para se proteger dos ataques, mas isto não 
impediu que fosse tomada pelos turcos em 1391. 
        O que restou da parte norte da muralha pode ser vistas ainda hoje   
      Atualmente, a cidade de Alasehir  foi  construída sobre as ruínas de Filadélfia 
Das sete cidades citadas no apocalipse,  somente duas cidades_ em nada reprovadas pelo 
Senhor_  sobrevivem até  hoje:  Esmirna    e   Filadélfia,    
http://es.netlog.com/giv1/blog/blogid=694663   

 rascunho Em alguns momentos de sua história, a cidade recebeu nomes mostrando uma 
relação especial ao governo romano. Depois de ser reconstruída, foi chamada brevemente de 
Neocesaréia. Durante o reinado de Vespasiano, foi também chamada de Flávia (nome da 
mulher dele, e a forma feminina de um dos nomes dele).. vvvvvvvvvvvv 

7-Laodicéia ad Lycum, atualmente Pamucale, é  lugar desértico, de Denizli,  atual Turquia 

ocidental. Situada entre Filadélfia (a  60 km), Hierápolis( 10 km) e Colossos (16 km)   ficava  

junto ao rio Lico e no fértil Vale do Licos, daí o nome de “Laodicéia do Lico”. Junto com 

Hierápoles e Colossos  formava uma totalidade( como ABCD formam a Grande São Paulo)  

era capital de aglomerado de 25 aldeias (pista de corrida 3 teatros:136m de diâmetro)   

tornando-se  um grande eixo político-judicial do continente. Estava em posição estratégica, 

confluência de estradas: 1- aos portos em Mileto e Éfeso,160Km   2- dali para o oriente levava 

à Síria 3- outra, para  o norte, dirigia-se à principal capital: Pérgamo.  4- para o sul chegava até 

a costa de Ataléia 

Grande centro comercial e bancário:  atraía negociantes para financiamentos 

Destaque para: indústria de lã: fabricava roupas e tapetes de cor preta que ditava a moda, e a 

de medicina, especializada em oftalmologia, colírio feito pelo pó da Frigia, porém, não era 

conhecida como uma indústria, mas, sim, como uma escola de medicina. Também, por haver 

fontes minerais térmicas a tornava um centro terapêutico. 
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   Laodicéia” significa “Justiça do Povo” do  greg “laodikeiai”, dando idéia de um governo 

democrático, ou também, pode ser algum juiz do povo. Desfragmentando-se  a palavra dá 

idéia de : “os costumes dos leigos ou as opiniões do povo comum.”1. Pois, “laos” significa 

povo em comum / leigos e “dicéia” significa costumes / opiniões do povo.  

 Pode revelar o caráter dos laodicenses: cheio de idéias e opiniões humanas, se achavam o 

máximo. Auto suficientes, não dependiam de Deus para instruir-lhes  

Como Jesus disse, mal sabiam ser : pobres cegos e nus,   

            Justo eles, famosos pelo tratamento dos olhos.  

Paulo esteve lá em sua terceira viagem missionária, quando,provavelmente, fundou  à igreja 

Cf  Cl 4.13-16,  Paulo tinha grande zelo pelos de Laodicéia   

 escreveu-lhes carta da prisão ( perdida)  na mesma ocasião que aos  Ef- Fp –Cl- Fm 

http://fundamentosinabalaveis.blogspot.com/2009_07_01_archive.html 

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

Cidades das cartas , já tem : 

Roma Corinto galácia, efésios, filipos, Colossos, Tessalonica,  Fm ( colossos) 

  timóteo ( éfeso  tb João )    Tito  ( Creta)  Hb preso em Roma com Timóteo?  

FILIPOS  cidade fortificada,  provavelmente não havia sinagoga dentro dela onde Paulo e seus 
companheiros pudessem comparecer para iniciar a sua evangelização, como costumavam 
fazer.  Saíram então da cidade para a beira do rio, onde julgavam que achariam um lugar de 
oração dos judeus, pois era comum aos judeus se reunirem assim na falta de uma sinagoga. 
Realmente encontraram um grupo, mas só de mulheres. Não obstante, eles se assentaram, 
posição usual para se pregar em público, e falaram com elas.  
Todos participaram e imediatamente houve conversões, entre elas a de Lídia, de *Tiatira, 
vendedora de púrpura ( gentia convertida ao judaísmo?)   e “a sua casa”, que provavelmente 
eram as suas criadas.   Aproveitando as águas do rio, foram batizadas ali mesmo. O “lugar de 
oração” tornou-se em ponto de pregação 

*Tiatira cidade famosa na antiguidade pela produção de púrpura, uma tinta obtida de moluscos 
e usada nas vestes imperiais, e em tecidos muito caros procurados pelos nobres e pessoas 
abastadas. 

Filipos na Antiguidade foi a principal cidade da Macedônia( região norte da Grécia) . Para ela 

seguiu Paulo Apóstolo pelo caminho Egnatan. A cidade misturava tradições gregas e latinas 

mantendo na sua parte central templos, prédios públicos e lojas. Paulo enaltece a conduta dos 

filipenses no compromisso com o Evangelho. 

Anatólia (ou península anatoliana) uma região do extremo oeste da Ásia  corresponde hoje à 
porção asiática da Turquia, em oposição à porção europeia, a Trácia. (Por toda a história, 
Rumélia foi o nome da porção europeia do Império Otomano). É também frequentemente 
chamada pelo nome latino de Ásia Menor, que deriva do grego Mikra Ásia  
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anat%C3%B3lia  ccccc 

Beréia , hoje Veria, pequena cidade ao oriente das Montanhas Vermion (norte do Olimpo)   

Perto de Tessalônica, 
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                -  bereanos foram  mais nobres dos que os de tessalônica...At 17.1  

Tessalônica, por sua vez, é a segunda grande cidade grega. Berço de Alexandre o Grande se 

situa no Norte, Macedônia. É bela, organizada e européia.  

 

fim diversos NT   

  

  

  
  
 
  


