
O Evangelho segundo 
Mateus 

Lição 5 

“Simão Pedro respondeu: Tu és o 
Cristo, o Filho do Deus vivo” 

                                                                                  
(Mateus 16.16) 



Introdução 

O livro de Mateus aponta as 
credenciais de Jesus, apresentando-o 
como Rei, mas o Rei de um reino 
muito diferente, o Reino dos céus. 
O Evangelho de Mateus tem muitas 
características judaicas. Por exemplo, 
o termo Reino dos céus aparece 31 
vezes, e o termo Reino de Deus, cinco 
vezes. Nenhum outro evangelho dá 
tanta ênfase ao Reino. 



A esperança da restauração do 
glorioso reino de Davi era algo 
que ardia no coração dos judeus 
naqueles dias. E Mateus nos 
mostra claramente que essa 
esperança estava em Jesus ao 
usar nove vezes em seu 
Evangelho o título da realeza 
judaica Filho de Davi. Além disso, 
Mateus chama Jerusalém de 
Cidade Santa (Mt 4.5; 27.53) e a 
cidade do grande Rei (Mt 5,35), 
duas formas exclusivamente 
judaicas. 



Os judeus do primeiro século 
davam muita importância à 
justiça, e Mateus usa as palavras 
Justo e justiça mais do que são 
usadas nos outros Evangelhos. 
Também trata de assuntos como a 
Lei, a pureza cerimonial, o Sábado, 
o templo, Davi, o Messias, o 
cumprimento das profecias do A.T 
e Moisés. Tudo isso de um ponto 
de vista judaico, faz mais de 53 
citações do A.T e mais de 70 
referências às Escrituras 
hebraicas.     Enfatiza  que as obras 
de Jesus cumpriram o A.T. 



Tema 

O tema central deste evangelho é 
Jesus, o Messias Rei. Escrevendo 
aos judeus  Mateus apresenta 
Jesus como o único que cumpre 
as Escrituras do A.T com relação 
ao Messias. Ele prova que Jesus 
era esse Messias  pelo registro de 
suas palavras e atos. 



Autoria 

Este Evangelho não traz o nome 
de seu autor, mas deixa-nos 
pistas. Seu autor conhecia a 
geografia da Palestina muito bem 
(Mt 2.1; 8.5). Ele estava 
familiarizado com a história dos 
judeus, seus costumes, suas 
ideias e as classes sociais e 
conhecia muito bem o Antigo 
Testamento. Os detalhes 
apontam para Mateus como 
escritor desse Evangelho. 



Os pais da igreja primitiva 
concordavam unanimemente 
que Mateus, um dos 12 
apóstolos, foi o autor do 
evangelho que traz o seu nome. 
Mateus era culto e entendia 
muito bem de contabilidade, 
seu nome significa “dádiva do 
Senhor”. Em Marcos e em Lucas 
é chamado por seu outro nome 
Levi. 



Data, local e Destinatários 

• Mateus escreveu seu 
Evangelho antes da 
destruição de Jerusalém 
em 70 d.C. em fim de 50 
ou  início de 60. 

• Possivelmente escrito na 
Palestina, mas alguns 
defendem na Antioquia da 
Síria. 

• Escrito para toda a 
humanidade em geral, mas 
para os judeus em 
particular. 



Conteúdo 

I- A vinda do Messias (1.1-
4.11) 
II- O ministério do Messias 
(4.12-16.12 
III- A reivindicação do 
Messias (16.13-23.39) 
IV- O sacrifício do Messias 
(caps. 24-27) 
V- O triunfo do Messias 
(cap.28) 



Conclusão 

Mateus nos mostra em seu 
evangelho que aquilo que o 
homem não pode fazer por 
si, Deus fez por ele, através 
de seu Filho. 
O Messias que veio travar 
uma guerra sem espadas, 
frustrando as expectativas de 
um reino político e humano.  

Vídeo 
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