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• A importância dos Evangelhos 
• Por que 4 evangelhos 
• Bibliografia 
• A necessidade de harmonização 
• Exercícios sobre as diferenças nas perspectivas 
• Princípios Básicos para a Harmonização 
• Autoria e Data dos Evangelhos 
• Contexto Histórico e Geográfico 

Recapitulação 

Qual foi o Período da Vida de Jesus? 

CRONOLOGIA 

O CALENDÁRIO JUDAICO 

• A definição dos meses é Lunar e do ano é Solar 
• Está dividido em ciclos de 19 anos com doze a 

treze meses em cada ano 
• Em cada ciclo de 19 anos, há sete anos 

chamados embolísmicos 
–  Nestes anos, há um mês a mais para ajustar o ano   

Lunar em relação ao ano Solar 
– Os anos embolísmicos são 3º 6º 8º 11º 14º 17º 19º  

O Calendário Judaico 
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O Calendário Judaico 

Como Determinar o Período de Vida 
de Jesus? 

HARMONIZAÇÃO CRONOLÓGICA 

O ANO DO NASCIMENTO DE JESUS 

Mt 2:1-23 -  
Época do Nascimento: 
•  Herodes o Grande 

sucedido por 
Arquelau seu filho 

• Herodes o Grande - 37 aC - 4 aC 
• Jesus nasceu durante seu reinado 
•  Como pode Ele ter nascido até 4 "Antes de Cristo"? 
– Calendário cristão - elaborado pelo monge 

Dionísio o Exíguo a pedido do Papa João I em 532 
– Ele considerou (erroneamente) o nascimento de 

Jesus no ano 753 A.U.C. (Ab Urbe Condita-desde 
a fundação da cidade (Roma) em Latim), e o ano 
1 da era cristã em 1 de Janeiro de 754 A.U.C.  

Cronologia 
• O raciocínio de Dionísio: 
– Dionísio descobriu, por suas pesquisas históricas, que 

o ano da morte de Cristo seria 786 A.U.C (33 dC) 
• Jesus teria, segundo ele, 33 anos 
• Ele subtraiu 3 anos de ministério e 30 de idade (Lc 3:23) 

e chegou em  753 A.U.C. 
– Suas considerações colocam o nascimento de Jesus (o 

ano antes do ano 1 dC) 3 anos depois da morte de 
Herodes o Grande. Seu calendário manteve os dias da 
semana e reiniciou a contagem dos anos. 

Cronologia 
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• Dionísio partiu corretamente do ano da morte de 
Cristo  
•  Entretanto, cometeu alguns erros:  
– Jesus não começou com exatamente 30 anos 
– O ministério de Jesus não durou exatamente 3 anos 
– Ele falhou por não harmonizar os Evangelhos 
• Conforme Mt 2, Jesus nasceu antes de (ou em) 

4 aC. 
– Herodes o Grande estava vivo 

 

Cronologia 

O ANO DO INÍCIO DO MINISTÉRIO DE 
JESUS 

Lc 3:1-2;22-23 
Início do Ministério: 
-Tibério Cesar 
-Pôncio Pilatos 
-Herodes (?) 
-Filipe 

ABILENE	  

• Jesus tinha cerca de 30 anos (Lc 3:23) quando 
começou seu ministério 
• Foi no mesmo ano em que João Batista começou 
– João começou mais no início do ano, e Jesus mais 

no final 
•  Isso ocorreu no ano 29 dC (15º ano de Tibério) 

Cronologia 

DATA DA MORTE DE JESUS 
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• Quando Jesus morreu, a Páscoa caiu numa Sexta 
– Ele Ressuscitou em um Domingo (Mc 16:1-4) 
– Morreu, portanto, em uma Sexta, que era a páscoa  

(Mc 14:12; Lc 22:7) 
• No calendário lunar judaico,  a páscoa (14 de 

Nissan -1º mês), pode cair em qualquer dia da 
semana.  
• Nos anos 33 e 36 caiu numa Sexta 

Cronologia 
•  O ministério de Jesus passou por 3 Páscoas (portanto, mais 

de 3 anos). Ele morreu na 4ª Páscoa. (Quadro 
cronológico mais adiante...) 
•  Como Tibério assumiu em 14dC e Jesus iniciou 15 anos 

depois em 29 dC 

Cronologia 

•  Ele Não morreu no ano 36, pois seria muito tardio 
– No ano 36 ele teria 39 anos, e teria que ter começado 

no ano 32 com 35 anos  
• Lucas não teria usado "cerca de trinta anos" 
• O ano 32 não é o 15º ano de Tibério (o 29 é) 

•  Portanto, Jesus morreu no início do ano 33 dC. 

Cronologia 

CRONOLOGIA HARMONIZADA 

•  Fatos: 
– Jesus começou seu ministério com cerca de 30 anos no final 

do ano 29 (Lc 3:1 e 3:23)  
– E Jesus nasceu Quando Herodes estava vivo (Mt 2) 

•  Portanto: 
– Jesus nasceu entre 5 e 4 aC  
– Jesus tinha 32 a 33 anos quando começou seu ministério 

•  Seu ministério durou 3 anos e alguns meses (João) 
•  Portanto, Jesus morreu com 36/37 anos de idade no 

início do ano 33 dC (Páscoa na Sexta Mc 14:12 e Lc 22:7) 

Cronologia Harmonizada Evento Data  
Nascimento de Jesus (Mt 2:1) 5 ou 4 Ac 
Morte de Herodes o Grande (Mt 2:19-23) Março/Abril de 4 aC 
Início do ministério de João Batista (Lc 3:1-3) 29 (Mais para o início do ano) 
Início do ministério de Jesus (Lc 3:21-23) 29 (Mais para o final do ano) 
Primeira páscoa durante o ministério de Jesus (Jo 2:13) (14 do 
mês 1 - Nisã - Lv 23:5) 3 de Abril de 30 

Segunda Páscoa durante o ministério de  Jesus (cf Jo 5:1)  24 de Março de 31  
Jesus na Festa dos Tabernáculos (Jo 5:1) (dia 15 do mês 7 
Tishrei - Lv 23:34) 18 a 25 de Setembro de 31  

Terceira Páscoa durante o ministério de Jesus (Jo 6:4) 12 de Abril de 32  
Jesus na Festa dos Tabernáculos (Jo 7:2,10) 7 a 14 de Outubro de 32 
Morte de Jesus ((Jo 19:14-16 e 31; Mc 15:42-43) (4ª Páscoa) 1 de Abril de 33 (Sexta) 
Sábado  2 de Abril de 33 (Sábado) 
Ressurreição de Jesus (Jo 20:1) 3 de Abril de 33 (Domingo) 
Ascenção de Jesus (At 1:3) - 40 dias desde a ressurreição 13 de Maio de 33 (Sexta) 
Pentecostes (At 2:1-4) - 50 dias depois da Páscoa 23 de Maio de 33 (Segunda) 
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•  Imperadores Romanos na época do NT (Ap 17:9-11): 
– 1.Augusto (27aC - 14 dC) - Nascimento de Jesus 
– 2.Tibério (14 - 37 dC) - Ministério - Crucificação 
– 3.Calígula (37 - 41 dC) 
– 4.Claudio (41-54 dC) 
– 5.Nero (54-68 dC) - Tornou o Cristianismo ilegal 
• Galba (7meses), Oto (3), Vitelio (8) 

– 6.Vespasiano (69-79 dC) 
– 7.Tito (79-81 dC) 
– 8.Domiciano (81-96 Dc) - ressurgimento da 

perseguição oficial 

Cronologia 

 A MARCAÇÃO DE TEMPO NA 
ANTIGUIDADE 

Hora Ocidental Hora Judaica Exemplo de Texto Bíblico 

18h00 - 21h00 Primeira Vigília 

21h00 - 24h00 Segunda Vigília Lc 12:38 

24h00 - 3h00 Terceira Vigília  Lc 12:38 

3h00 - 6h00 Quarta Vigília  Mt 14:25 

6h00 Hora Primeira 

9h00 Hora Terceira Mc 15:25 x Jo 19:14 (crucificação) 

12h00 Hora Sexta Mt 20:5 

15h00 Hora Nona At 3:1 

17h00 Hora Undécima  Mt 20:6 

O Dia Judaico (Lv 23:32) 
Hora 
Ocidental 

Hora Romana  Hora Judaica Exemplo de 
Texto Bíblico 

1h00 Hora Primeira  Terceira Vigília 

2h00 Hora Segunda  Terceira Vigília 

6h00 Hora Sexta  Hora Primeira  Jo 19:14 
( julgamento) 

9h00 Hora Nona  Hora Terceira  

O Dia Romano (Usado só por João) 

Em Qual língua Jesus Ensinava? 

IDIOMAS FALADOS NA PALESTNA NA 
ÉPOCA DE JESUS 

• Hebraico - A língua clássica dos judeus. É a língua 
predominante do AT. Jesus conhecia o Hebraico  
(Lc 4:14-21) 
• Aramaico - Após os exílios impostos pela Assíria e 

pela Babilônia a Israel e Judá, o Aramaico substituiu 
o Hebraico. Partes de Esdras e Daniel do AT estão 
em Aramaico. Era a língua oficial na Assíria desde 
740 aC.  Era a língua nativa dos Judeus da época (e 
de Jesus). (Mc 5:41; 14:36; 15:34) 

Idiomas 
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•  Grego koinê - Em 332 aC, Alexandre o grande havia 
conquistado todo o mundo conhecido. Gregos ocuparam a 
Palestina pelos próximos 150 anos (Decápolis: 10 
cidades fundadas por eles na região). Alexandre 
promoveu a "helenização" do mundo. O AT foi traduzido 
para o grego em Alexandria (Egito) - LXX. Quando os 
Romanos conquistaram a Grécia, eles mantiveram o 
idioma grego já consolidado. Os moradores da palestina 
falavam grego (assim como Jesus) (Mc 7:25-30; Jo 12:20-28) 
•  Latim - era a língua oficial de Roma (que ocupou a 

Palestina desde 63 aC). O Latim só substituiu o grego 
depois de 400 dC. Romanos não falavam aramaico! 

Idiomas 
• O fato de os 4 evangelhos terem sido escrito em 

Grego, não significa que Jesus falava sempre em 
Grego. 
•  Provavelmente Jesus ensinava na língua nativa da 

sua audiência. Quando falava com Romanos (ou 
estrangeiros de fala grega), Jesus devia falar em 
Grego. Quando falava aos Judeus, Jesus devia falar 
em Aramaico. 
•  Portanto, boa parte dos registros dos evangelhos são 

traduções do Aramaico para o Grego. 

Em Que língua Jesus Ensinava? 

PROPÓSITO E AUDIÊNCIA ORIGINAL DE 
CADA EVANGELHO 

• Provar que Jesus de Nazaré era o Messias 
prometido de Israel 
• Esclarecer o programa divino para o Reino nesta 

presente era à luz da ultrajante rejeição do Rei-
Messias por Israel 

Mateus 

• Sua Audiência original era judaica: 
– Cf. Papias 1 

– Ausência de explicações sobre costumes judaicos 
– Frequentes alusões ao antigo testamento 
– Ênfase nas reivindicações messiânicas 

Mateus 

(1-Cf. Papias (70-163 dC), bispo de Hierápolis - "Explicações das Sentenças do Senhor") 

• Comunicar a verdade sobre a divindade e a 
messianidade de Jesus Cristo 
• Seu evangelho foi originalmente destinado a 

leitores Romanos: 
– Tradução de textos Aramaicos indica leitores não 

familiarizados com a língua (5:41; 7:11, 34; 9:43; 15:22, 34) 
– Explicação de costumes judaicos para quem não 

os conhecia (7:1-3; 14:12) 
– Detalhes da topografia ao redor de Jerusalém (13:3) 

Marcos 
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•  ... destinado a leitores Romanos: 
– Tradução de palavras gregas para o Latim (15:16) 
• "aule" (Grego) para "praitorium" (Latim) 

– Helenização de palavras Latinas  
• (15:39, 44, 45) Marcos usa "kenturion" - Latim, 

Mateus e Lucas usam "hekatontarchos" (Grego- 
cem + chefe) 
• (15:15) "phragelloo" 
• (6:27) "spekoulator" 
• (12:42) "kodrantes" 

Marcos 
• Demonstrar historicamente que a mensagem do 

Reino pregada aos gentios era uma continuação 
legítima do plano de Deus uma vez que Israel 
rejeitou Jesus como seu Rei 
•  É o evangelista que mais liga seus eventos à história 

Secular 
•  É o mais preocupado com detalhes históricos, 

cronológicos e geográficos 
• O destinatário original foi um gentio chamado Teófilo 

("Amigo de Deus") - nada mais se sabe sobre ele 

Lucas 

• Estabelecer relacionamentos de fé com Deus 
proclamando a glória de Jesus, o Messias, o 
Filho encarnado, cuja vida, morte e ressurreição 
mediam vida eterna, graça e verdade aos crentes 
• Os destinatários originais eram gentios cristãos, 

cuja fé precisava ser consolidada, e gentios não 
cristãos que precisavam ser informados da 
salvação 

João 


