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Há Harmonia entre os Evangelhos? 
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AULA 4 

Algumas Passagens Difíceis dos 
Evangelhos 

Dificuldade: 
•  Uma estrela no céu narra o nascimento de Cristo aos 

Magos enquanto a Bíblia condena o uso da astrologia 
como uma forma de idolatria (Dt 17:2-5) 
–  Como o nascimento do Messias poderia ser 

comunicado através de um método condenado pela 
própria palavra de Deus? 

Mt 2:2 – A Estrela de Belém 

Solução: 
•  Definindo Astrologia 

Mt 2:2 – A Estrela de Belém  
Solução: 
•  Definindo Astrologia 
– 

Estudo das posições e características dos astros no sentido de deter
minar a sua influência no 
futuro, destino e comportamento das pessoas,   bem como em 
fenômenos naturais 
–  A estrela vista servia de anúncio de um evento já ocorrido, e não 

uma previsão (Mt 2:16) 
•  A peregrinação dos Magos não envolvia adoração a falsos deuses. 
–  Desejavam adorar o recém-nascido enviado por Deus (Mt 2:2) 

Mt 2:2 – A Estrela de Belém  
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Solução: 
•  Outras ocasiões na Bíblia nas quais estrelas e planetas são 

usados como anúncios divinos nos céus 
–  Pentecostes (Jl 2:28-32; At 2:17-20) 

•  Cálculos astronômicos garantem ser improvável que um astro 
fosse capaz de dirigir seu brilho de modo específico na direção 
de Belém 
– Verdadeiramente uma estrela sobrenatural enviada 

soberanamente por Deus 

Mt 2:2 – A Estrela de Belém  

Dificuldade: 

•  Auto referência “Filho do Homem” usada por Jesus seguidas 
vezes (84 vezes nos evangelhos) parece pontuar mais o seu 
caráter Humano do que o Divino 

–  Se Jesus era verdadeiramente o Messias, o Filho de Deus, 
por que intitulava-se “Filho do Homem”? 

Mt 8:19-20 – “Filho do Homem” 

Solução: 

•  Jesus jamais recusou o título de “Filho de Deus” 

–  Foi assim chamado pelo Pai (Mc 1:10-11 ; Mc 9:7) 

–  Foi assim chamado por Satanás (Lc 4:3) 

–  Foi assim chamado por Pedro (Mt 16:16-17) 

–  Confirma seu título quando julgado por Caifás (Mt 
26:63-64) 

Mt 8:20 – “Filho do Homem” 
Solução: 
•  Mt 26:64 à Jesus faz uma referência ao profeta Daniel 

(Dn 7:13-14) 
–  Ao intitular-se “Filho do Homem” Jesus reitera a condição 

de Messias profetizada por Daniel 
•  Demonstração de humildade por parte de Jesus (Fp 

2:5-8) 

Mt 8:20 – “Filho do Homem” 

Solução: 
•  O milagre da Encarnação : Jesus apresenta-se na condição de 

redentor de Israel  
–  Redentor à AT gô’el à “Redentor do parente” (Lv 25:48; Rt 

2:20) 
• Necessidade de relacionar-se pelo sangue com a humanidade cuja 

causa assumiu 
–  Justiça de Deus: Não perdoa por Anistia mas por quitação de dívida 
à O Homem perfeito, e  Deus infinito, ofereceu um sacrifício eficaz 
para todos os homens, em todos os tempos. 

Mt 8:20 – “Filho do Homem” 

Dificuldade: 
•  O que Jesus quis dizer com a frase: “Siga-me, e deixe 
que os mortos sepultem os seus próprios mortos”?(Mt 
8:22 ; Lc 9:60) 

Mt 8:21-22 – “Deixa os mortos sepultarem os 
mortos” 
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Solução: 
•  Jesus percebeu que o homem arrumava uma desculpa para não 
segui-lo (Mt 10:37) 
–  Os familiares   
•  Ainda não eram crentes em Cristo à Espiritualmente mortos (Jo 
3:36; Ef 2:1) 
•  Estavam plenamente preparados para atender às necessidades do pai 
em caso de morte 

Mt 8:22 – “Deixa os mortos sepultarem os 
mortos” 

Dificuldade: 
•  Jesus prometeu a seus discípulos que voltaria 
durante tempo de vida deles? Teria Jesus feito uma 
falsa promessa?  

Mt 16:28 – A volta de Jesus 

Solução: 
•  Alguns possíveis cumprimentos da promessa feita por Jesus: 
–  A Gloriosa Transfiguração (Lc 9:28-31) 
•  Argumento: Jesus aparece a Pedro, Tiago e João em sua glória 
celestial (v.29) 
•  Contra Argumento: Jesus não vem de seu reino. Ele já estava na 
Terra e a principal ênfase está em Sua partida (v.31) 

 

Mt 16:28 – A volta de Jesus 

Solução: 
•  Alguns possíveis cumprimentos da promessa feita 
por Jesus: 
–  Destruição do templo de Jerusalém (70 d.C) 
•  Argumento: Jesus teria voltado para aplicar seu julgamento prometido sobre 
a cidade (Mt 24:1-2; Mc 13:2; Lc 19:43-44) 

•  Contra-argumento: O esplendor da glória de Cristo não foi revelado nessa 
ocasião 

Mt 16:28 – A volta de Jesus 

Solução: 
•  Alguns possíveis cumprimentos da promessa feita por 
Jesus: 
–  A descida do Espírito Santo no Pentecoste (At 2:2-4) 
•  Argumento: Jesus promete o Espírito Santo (Jo 
14:15-18) à “Não os deixarei órfãos” 
–  Jesus voltaria para seus discípulos na Terceira 
Pessoa da Trindade (Jo 14:23 ; Ap 3:20) 

Mt 16:28 – A volta de Jesus 

Dificuldade: 
•  Jesus ensina o egoísmo? Para que em ame o meu 
próximo em plenitude, deveria amar a mim mesmo 
primeiramente?  

Mt 22:39 – O amor ao Próximo 
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Solução: 
•  2Tm 3:1-3 à Única passagem na Bíblia que fala do amor 
próprio (philautoi: “amantes de si mesmos”) à Condenado 
como uma prática pecaminosa 
•  Amor ao próximo: Colocar os direitos e necessidades dos 
outros no mesmo nível dos nossos (Mt 7:12) 
–  Antítese do amor egoísta (2Co 5:14-15) 

Mt 22:39 – O amor ao Próximo 

Dificuldade: 
•  Seria a mostarda a menor das sementes? Teria Cristo 
cometido um engano ou essa frase pode ter apoio de 
um botânico? 

Mt 13:31-32 – A Semente de Mostarda 

Solução: 
•  Provavelmente Jesus refere-se à mostarda preta 
(Brassica nigra) 
–  J.C. Trever afirma que a semente da orquídea é ainda menor à 
Não há registro do seu cultivo na Palestina 
•  Jesus fala em um contexto botânico no qual a semente de mostarda era 
o menor dos grãos ali cultivados 

Mt 13:31-32 – A Semente de Mostarda 

Dificuldade: Zacarias foi o último dos mártires: 
• 2 Crônicas 24:20-22 – Relato da morte de 

Zacarias. 
• Primeiro Abel, por último Zacarias? 
• Quem é o pai de Zacarias? 

Mateus 23: 34 e 35:  

Solução: 
• Filho de Joiada – Morreu em 800 a.C. 
• Filho de Baraquias – Zacarias 1:1. Ministério 

entre 520 à 480 a.C. 
• O AT não contém registros das primeiras 

décadas do Século V a.C. 
•   Suposições: Fato ocorreu entre 480 a 470 a.C. 

e que os Zacarias foram martirizados da mesma 
forma. 

Mateus 23: 34 e 35:  
Dificuldade: Sinais da 2ª vinda de Cristo: 
• Acontecimento não ocorreram na época da 

geração de Jesus e seus discípulos.  
• Que geração (genea) é esta? 
• Jesus errou o tempo? 

Mateus 24: 34:  
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Solução: 
• Significado de genea? 
• 1 - Raça, nação e povo 
• 2 - Amplitude: em termos de tempo 
•   Aramaico = sharb’ta  = Geração ou Raça 

Mateus 24: 34:  
Dificuldade: Jesus errou o nome do Sumo 
Sacerdote: 
• 1 Samuel 21:1-7 
• Quem era o sumo sacerdote Aimeleque ou 

Abiatar? 

Marcos 2: 26:  

Solução: 

• Sequência dos fatos – 1 Samuel 22:18-23 
• Epí Abiathar archiereos 
• “no tempo de”: Hebreus 1:2 

Marcos 2: 26 :  
Dificuldade: Quirino e o recenseamento: 
• Relatos históricos de Josefo, livro “Antiguidades 

Judaicas” 
• Lucas = 8 ou 7 a.C. / Josefo 6 0u 7 d.C. 
• Tertuliano em “Contra Marcião”, temos o 

registro dos seguintes embaixadores da Síria 
nesse período: Saturnino de 9 a 6 a.C. e 
Quintílio Varo de 7 a.C a 4 d.C. 

Lucas 2:1-2:  

Solução: 
• Primeiro recenseamento, pressupõe um segundo 

(Atos 5:37) 
• Roma antiga: Censo de 14 em 14 anos 
• Governador = Hegemoneúo = conduzindo 
• Legatus = título oficial Romano 

Lucas 2:1-2:  


