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PRIMEIRA PARTE: 
INFORMAÇÕES GERAIS 

 

 

01-Apresentação de Jesus  

Esta é a figura de Jesus que vamos usar neste trabalho. A imagem 

foi tirada do filme de Franco Zefirelli: Jesus de Nazaré que 

recomendamos assistir. 

02-Tenho vontade de conhecer aquela terra,  

03-onde Jesus ensinava a multidão  

04-e conhecer a praia de Cesárea, onde Jesus na areia deixou 

seu rasto no chão.  

05-A Bíblia!  

06-Leio, olho e nao entendo nada!  

07-Escuto falar muito de Jesus Cristo, mas cada um fala de um 

jeito. Como saber quem esta certa: 

08-Nos descobrimos que a vida de Jesus não foi muito diferente 

da nossa.  

09-Ele teve sofrimentos, alegrias e muitas dificuldades.  

10-Queria mudar as coisas que andavam erradas, por isso o 

mataram numa cruz! 

11-Sabe! Antes de participar de comunidade, eu também não 

entendia nada da Bíblia!  

12-No nosso grupo, quando lemos a bíblia, a gente descobre cada 

coisa! Você precisa ver!  

http://xacute1.com/?p=776
http://xacute1.com/?p=776
https://youtu.be/fqSrrf-nI1E
https://youtu.be/fqSrrf-nI1E
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13-Uma coisa ficou clara para nós. Para conhecer bem Jesus 

Cristo, é necessário se entender também como vivia o povo de 

seu tempo. 

 14-Olhe, temos umas novidades prá você! A nossa comunidade 

vai estudar alguns acontecimentos da época de Jesus. Ficaremos 

felizes com a sua presença!  

15-A sua experiência de vida nos ajudará entender melhor a 

palavra de Deus em nossa vida. 

16-Veja o que vamos estudar: Como vivia o povo no tempo de 

Jesus.  

17-Quem mandava no povo e no pais de Jesus?  

18-Por que havia muitos pobres? 

19-Como era religião daquele tempo?   

20-E Jesus o que fez e ensinou? 

21-Como funcionava a sociedade no tempo de Jesus e sua 

proposta. 

22-1ª parte: informações gerais 

23-Esta é a Palestina! Vejamos a terra onde nasceu e viveu Jesus 

Cristo. E a mesma terra onde viveram Abraão, Isaac, Jacó, Davi e 

tantos profetas.  

24-Esta terra tem vários nomes: TERRA DE CANAÃ, TERRA DE 

ISRAEL, TERRA PROMETIDA, A TERRA SANTA E PALESTINA. 

25-Vejamos o mapa do mundo! Lado esquerdo;  O Brasil dentro 

da America Latina. A direita: O Oceano Atlântico que banha as 

praias Brasileiras,. Mais a direita, vemos a África e mais para cima 

a Europa. A PALESTINA fica no Oriente Próximo onde hoje se 

encontra o pais de Israel. 

26-Vejamos agora o mapa do mundo daquele tempo. A palestina 

fica no meio das grandes potências que cada por sua vez, vem 

vencendo a outra. 1º o Egito, 2º a Assíria, 3º a Babilônia, 4º a 

Pérsia, 5º a Grécia e dominava no tempo de Jesus.  
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27-Na época de Jesus, a Palestina era um corredor quase 

obrigatório por onde passaram as grandes vias de transportes 

entre o ocidente e o Oriente. 

28-Vejamos agora, nestes seis mapas do mundo daquele tempo, 

as grandes potencias, desde Moises ate Jesus Cristo.  

29-Começando de cima, a esquerda vemos no MAPA 7 ao redor 

de 1300 anos antes de Cristo o IMPERIO EGIPCIO com a 

escravidão do Faraó. 

30-No MAPA 8: ao redor de 650 anos antes de cristo vemos o 

IMPERIO ASSIRIO que pôs fim ao Reino do norte de Israel. 

31-No MAPA 9: ao redor de 600 anos de cristo, vemos o IMPERIO 

BABILONICO, que levou todo o povo judeu do reino de Judá 

exilado no Babilônia. 

32-No MAPA 10: (noutro Lado) ao redor de 450 anos antes de 

Cristo, é vez do Império Persa que com o Imperador CIRO, 

decreta liberdade para todos. 

33-No MAPA 11: ao redor de 300 anos antes de Cristo,  vemos o 

impero Grego, que impôs para os judeus uma cultura grega. E, 

finalmente, 

34-No Mapa 12: no tempo de Cristo, foram os romanos com o 

Imperador Cesar que dominaram toda a Europa, incluíndo a 

Palestina, terra de Jesus.  

35-Por este motivo, a Palestina sempre foi envolvida nas grandes 

guerras e povo tinha que sustentar e financiar, estes combates.  

36-A terra de Jesus foi e é, até nossos dias, terra de brigas. 

37- Esta é o Mapa do Brasil divido em estados. A palestina não 

era muito grande. Era do tamanho do estado de Sergipe que é o 

menor Estado do Brasil. Do Norte ao Sul, a Palestina mede ao 

redor de 220 km.  

38-Assim quando, Maria e José viajaram de Nazaré para Belém, 

andaram a pé uns 130 km. 
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39-A palestina era dividida em 5 estados mas 3 são mais 

importantes.  

40-Ao Norte; a Galileia; região sob dominação de Herodes Antipas 

cuja residência ficava em Tiberíades. Aqui tem o Mar da Galileia 

chamado também Lago De Tiberíades.  

41-José, Maria e Jesus, moravam numa vila pequena chamada 

Nazaré. Assim Jesus era Galileu. 

42-No centro ficava o  Estado de Samaria e seus moradores eram 

chamados Samaritanos. A capital era a Samaria, mas a cidade 

mais importante era a Cesárea marítima onde Pilatos residia com 

3.000 soldados.  

43-Foi em Samaria que Jesus conversou com a mulher 

samaritana no poço de Jaco. 

44-No sul ficava o estado da Judéia. Jerusalém era a capital e a 

cidade mais importante. Bem próximo estava a vila pobre de 

Belém onde Jesus nasceu.  

45-Foi em Jerusalém que Jesus foi condenado a morte e 

crucificado aos 33 anos de idade! 

46-Ué! Eu pensava que Jesus tinha nascido aqui Brasil! Pensei 

que fosse brasileiro!  

47-Não! Jesus é de uma outra raça.  Ele  era do povo Judeu. Ele 

viveu noutra terra que a gente não conhece bem!  

48-Então eu quero conhecer: Como era a terra de Jesus? 

49-Na Palestina, terra de Jesus, predominava a Agricultura.  

50-No Norte, na Galiléia, onde Jesus morava e passou a maior 

parte de sua vida, produzia-se cevada, azeitona, uvas, trigo e 

outras frutas, legumes.  

51-A Galiléia e uma terra muito plana e fértil.  

52-A maioria da terra fértil pertencia a Herodes e sua família. 

53-No mar da Galiléia, chamado também Lago de Tiberíades, a 

pesca era muito comum.  
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54-Existiam associações de barcos para pesca.  

55-Pedro e André faziam parte de uma delas.  

56-Foi junto a este lago que Jesus chamou alguns de seus 

apostolas. 

57-Na Judéia, as terras eram pouco férteis. Era muito 

montanhosa. Criava-se gado, camelos, ovelhas, cabras.  

58-No seu ensinamento, Jesus usou muito, a ovelha como 

exemplo: Assim como a parábola do Bom Pastor, a ovelha perdida 

e outras. 

59-Nas cidades como nas aldeias havia muito trabalho de 

artesanato como por exemplo: jarros, pratos,  

60-tecidos, roupas, perfumes, couro e ate artigos de luxo. Tudo 

era feito manualmente. 

 61-Tinha também profissões como carpinteiro, operário de 

pedreira, tecelão .... O pai de Jesus, Jose era um simples 

carpinteiro.  

62-E sem duvida nenhuma, Jesus aprendeu com seu pai esta 

profissão. 

63-No tempo das colheitas eram utilizados muitos camponeses, 

assim como para espremer uvas, azeitonas e para  trabalhar nos 

celeiros. 

64-Para o trabalho na terra era o arado, martelo, machado.  

65-Alem disso existiam pequenas indústrias de fundo de quintal 

como forjas de ferro. Estes trabalhavam por conta própria. Eram 

todos chamados de artesãos. 

66-Havia também trabalhadores da construção civil para as obras 

públicas como a restauração do Templo de Jerusalém.  

67-Nesta construção grandiosa trabalhavam canteiros, 

carpinteiros, artífices em ouro, prata e bronze, etc...  

68-No começo da construção do templo foram contratados 10 mil 

trabalhadores. 
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69-Nas aldeias se trocava um produto por outro para evitar as 

taxas.  

70-Nas cidades existiam feiras livres, vendas, mascate, pequenos 

lojistas.  

71-Nas grandes cidades principalmente, na Galiléia, se 

desenvolvia, um certo comércio internacional. 

72-Devida a isso usava vários sistemas de moedas.  

73-A moeda da palestina era o Siclo. Servia para pagar o dizimo, 

o imposto religioso.  

74-A moeda Romana era Denário. Servia para pagar os impostos 

aos romanos.  

75-Tinha também mais duas moedas: da Grécia chamada Dracma 

e da Fenícia chamada Mina. Estas eram usadas para o comercio 

com os estrangeiros.  

76-O denário, a moeda de Roma, o poder dominante na época, 

tinha muito valor.  

77-Tinha o valor de um dia de trabalho e trazia a imagem do 

Cesar, o Imperador. Por isso, os Judeus fieis à Lei, não podiam 

usar esta moeda.  

78-Era uma dessas moedas que os discípulos dos fariseus 

traziam no bolso quando perguntaram a Jesus, se deviam ou não 

pagar imposto a Cesar (Mt 8,28) 

79-O transporte dos produtos era difícil.  

80-No deserto era feito com camelo.  

81-No mar da Galiléia usava-se os barcos a remo ou a vela.  

82-E para as montanhas usava-se o jumento. 

83-As regiões eram montanhosas. As estradas eram ruins e pouco 

seguras. Apesar disso havia um comercio intenso. Evitava-se 

viajar sozinho.  

84-As caravanas ofereciam mais segurança contra agressões de 

bandidos de toda espécie.  
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85-Quando Maria e Jose perderam Jesus estavam numa dessas 

caravanas. 

86-Um dos grandes centros comercias era Tiberíades na Galiléia, 

perto de Nazaré.  

87-Aqui tinha o Palácio de Herodes Antipas.  

88-Ele construiu esta cidade, e para agradar ao Imperador de 

Roma, Tibério, chamou a cidade de Tiberíades.  

89-Era uma região de estradas e  rotas de caravanas comerciais. 

Era o centro de consumo e artesanato de luxo. 

90-Sem duvida nenhuma, o maior centro de atividades comerciais 

era a capital da Judéia; Jerusalém. Aqui vemos Jerusalém na 

Época do Novo Testamento. Vemos também alguns dos principais 

lugares onde aconteceram fatos importantes na vida de Jesus! 

Vamos ler juntos começando da esquerda para a direita: Vale de 

Enom;  

Piscina de Siloé – para onde Jesus mandou o cego se lavar e ficou 

curado;  

Palácio de Herodes - onde Jesus foi levado antes de sua morte; 

Vale de Cedron;  

O Templo - centro de toda atividade política, religiosa econômica 

e jurídica;  

Fortaleza Antonia - onde Pilatos condenou Jesus a morte;  

Piscina de Betsáida ou Betesda – onde Jesus corou o enfermo no 

dia de sábado;  

Getsémani - local onde Jesus foi preso;  

Monte das Oliveiras – onde Jesus se reunia freqüentemente com 

os seus discípulos. 

91-Jerusalém era uma cidade com mais ou menos 30 mil 

habitantes e muito mal situada.  



8 
 

92-Estava numa região árida, sem vias de comunicação, com 800 

metros acima do nível do mar, com falta d’água e falta de matéria 

prima.  

93-Mas era o centro mais importante para a formação religiosa 

dos judeus. 

94-Logo fora dos muros da cidade de Jerusalém tinha um 

cemitério.  

95-Muito gente se estabelecia em Jerusalém a fim de morrer 

naquele lugar considerado santo e lá ser enterrado.  

96-Ali se realizaram a ressurreição e Juízo final segundo os 

Judeus acreditavam. 

97-Deu pra você perceber um pouco da realidade onde Jesus 

viveu?   

98-Sim, mas nos Evangelhos se fala tanto de pobres, mendigos, 

doentes, ladrões, violências....Parece que o povo vivia numa 

pobreza lascada. Isto e verdade? 

99-Sim, e isto que vamos ver na próxima parte, e vamos ver 

porque isto acontecia! Qual foi a época do Novo Testamento, a 

época de Jesus? 

100-Vamos observar bem este desenho e ler juntos começando 

pela esquerda; 

       Ano 63 A.C.   que quer dizer: Antes de Cristo: Ocupação da 

Palestina pelos romanos. 

       Ano 1 D.C. que quer depois de Cristo: Nascimento de Jesus. 

       Ano 33: - Assassinato de Jesus. 

       Ano 65 a 95: - Evangelhos. 

       Século 21 

       Nós sabemos que os romanos dominaram a terra de Jesus 

desde 63 antes de Cristo ate muitos anos depois de sua morte. 

Sabemos também que Jesus morreu no ano 33. Dois mil anos já 

se passaram até os nossos dias. 
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O QUE SE PODE APROFUNDAR NA PRIMEIRA PARTE 

a) Onde encontramos A PALAVRA DE DEUS: CRIAÇÃO E 

BÍBLIA SAGRADA 

b) Alguns itens da DEI VERBUM principalmente o parágrafo 18. 

c) Gêneros literários e linguagem 

d) Distinguir entre FÉ e CULTURA na BÍBLIA 

e) Aprofundar OS DOIS CAMINHOS: Mt 7, 13-14; Sl 1, 

MATERIAL e ESPIRITUAL 

f) Usar MAPAS do Antigo Oriente, da Palestina, da Galileia, da 

Samaria, da Judeia ... Mapas das potências do mundo 

daquele tempo: EGITO, Assíria, Babilônia, Pércia, Grécia, 

Roma... 

g) Usar faixas cronológicas... 

h) Como era a: produção, trabalho, moedas, transporte, o 

templo... 

 

RELAÇÃO DE SALMOS RELACIONADOS COM A 1ª PARTE 

SALMOS: 8; 44(43);  67(66);   104(103);  105(104);  

                 108(107); 133(132); 137(136); 147(146); 150 

 

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO 

1. Qual parte ou informação te impressionou mais? Por que? 

2. Quais partes você quer mais esclarecimento? 

3. Como e porque a participação na comunidade ajuda a gente 

a compreender e viver melhor a PROPOSTA DE JESUS? 

4. Por que acha importante conhecer COMO FUNCIONAVA A 

SOCIEDADE NO TEMPO DE JESUS para poder entender a 

sua mensagem? 

5. Quais as características mais importantes da terra (País) de 

Jesus – a PALESTINA? 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_po.html
https://onedrive.live.com/?id=1548380CDF296E71%214785&cid=1548380CDF296E71
https://onedrive.live.com/?id=1548380CDF296E71%214785&cid=1548380CDF296E71
https://onedrive.live.com/?id=1548380CDF296E71%214785&cid=1548380CDF296E71
https://onedrive.live.com/?id=1548380CDF296E71%214785&cid=1548380CDF296E71
https://onedrive.live.com/?id=1548380CDF296E71%214785&cid=1548380CDF296E71
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6. Quais características que conhecemos de nosso país? De 

onde viemos? 

7. O que tem de parecido entre a terra de Jesus e a nossa terra? 

8. O que tem de diferente entre aquela situação e a nossa 

situação hoje? 
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SEGUNDA PARTE 

AS RAÍZES DA POBREZA 
 

02 “Olha gente, gostei muito do nosso último encontro. Durante 
esta semana, abri e li a Bíblia várias vezes. Vi os mapas e já 
entendo mais.” “Eu também li algumas passagens do Evangelho. 
E quero saber por que se fala tanto dos pobres, mendigos, 
doentes, ladrões, violências....” É isso que vamos ver agora. 

03 Na época de Jesus existia muita miséria doenças e 
marginalização. Em nenhum outro lugar da Bíblia se fala tanto de 
pobres e marginalizados como nos evangelhos. A situação era 
muito tensa e difícil. 

04 Quem esta por detrás desta miséria toda é o IMPERIO 
ROMANO, com a sua maneira de explorar o povo da Palestina, 
principalmente através dos IMPOSTOS FISCAIS. A Palestina 
tinha o maior numero de POSTOS FISCAIS. Isto explica o 
recenseamento que o imperador César Augusto fez para poder 
cobrar os impostos de todos (Lc 2,1-2). 

05 Os impostos eram muito pesados. O povo tinha que pagar 
impostos para os Romanos e impostos para o Templo. Os 
impostos somavam mais que a metade da riqueza produzida pelos 
camponeses, artesãos e comerciantes da Palestina. (Cf.: Mt 17, 
24-27 e Mt 9,36) 

06 Para conseguir isso, os romanos tinham como seus aliados o 
próprio governo da Palestina; seu representante Pôncio Pilatos na 
Samaria e na Judéia; o Sumo Sacerdote, chefe do Sinédrio e 
Herodes Antipas na Galileia. Estes cooperavam na exploração 
dos camponeses e artesãos. (Cf.: Lc 3,1; Mt 26, 57 e Mt 9,35-36) 

07 Vejam os impostos pagos aos romanos: 25% das colheitas; 
10% pedágios e alfândega; 11% ANONA, chamada também de 

https://youtu.be/FWXSSBybdwY
https://youtu.be/FWXSSBybdwY
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CORVEIA que servia para alimentar as tropas do exercito romano. 
Uma parte do pedágio e alfândega era destinada ao estado 
Judaico. O total do imposto aos romanos era de mais ou de 46% 
da produção. (Cf.: Jo 18, 3.12) 

08 Para o Templo era oferecido mais ou menos 14% da renda 
familiar. Constava do seguinte: As PRIMICIAS, OS 
PRIMOGENITOS; O DIZIMO – 10% - a DIDRACMA. 

As Primícias eram os primeiros e melhores frutos da terra. Os 
primogênitos eram os primeiros que nasciam tanto dos animais 
quanto das pessoas, de sexo masculino. 

Os Primogênitos das pessoas eram resgatados oferecendo um 
animal em seu lugar como no caso de Jesus. 

O Dizimo incluía 10% de toda colheita, e da produção dos animais. 
Uma parte desta era dada aos pobres. 

A Didracma era uma oferta anual, dada em dinheiro, igual para 
todos. Jesus também deu esta oferta. (Cf.: Dt 26,1-11; Nu 18, 8-
19; Ex 13, 1-2. 11-16; Lv 2, 22-24; Lv 27, 26-34; Nu 18, 20-32; Dt 
14, 22-29; 26,12-15; 30,11-16; Mt 17,24) 

09 Somando todos os impostos, 46% pagos aos romanos mais 
14% pagos ao Templo, dá o total de 60% de toda a produção , 
ficando menos da metade para os camponeses e artesãos. 

10 A cobrança dos impostos para os romanos se fazia através de 
funcionários Judeus chamados Cobradores de Impostos, assim 
como foi o caso de Mateus ou Levi. Muitos cobradores de 
impostos mal conseguiam viver, pois os romanos os forçavam a 
recolher, dos seus irmãos pobres, um imposto que muitos não 
tinham condições de pagar. (Cf.: Mt 9,9; Mc 2,13) 

11 Ao contrario, os chefes dos cobradores de impostos chamados 
publicanos, ficavam com comissões muitas vezes mais do que 
deviam. Os roubos eram freqüentes principalmente nos altos 
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escalões assim como foi o caso de Zaqueu que diante de Jesus 
declarou: -“Devolvo quatro vezes mais o dinheiro que roubei”. (Cf.: 
Lc 19, 1-10) 

12 Assim, tendo que pagar tantos impostos os trabalhadores da 
época viviam na miséria. E quem não pudesse pagar os impostos, 
tinham que entregar as suas terras. Uns iam possuindo muitas 
terras enquanto outros se empobreciam. Isso entrava em choque 
com a religião com povo Judeu. “Como assim?” (Cf. Mt 20, 1-16) 

13 Quando os judeus tomaram a Palestina, a terra Prometida, eles 
a dividiram entre as 12 tribos de Israel, como vemos aqui. As tribos 
com número maior de famílias ficaram com uma área maior. Por 
isso a terra era considerada santa; Ela pertence a Deus e foi 
prometida a Abraão, Pai do povo judeu e a seus descendentes. A 
posse da terra era comunitária. (Cf Js 1-12; Nu 33, 50-56; Nu 34, 
1-15; Js 13-21; Gn 12,7; Lv 25,23) 

14 Os romanos não pensavam assim: o dono das terras, do 
mundo todo, era o Imperador de Roma, Cesar. Ele concedia as 
terras a quem bem entendesse. NaGalileia, onde Jesus morava, 
os romanos tinham as melhores terras para a produção de trigo. 

15 Os pequenos proprietários perdiam as suas terras. Iam 
trabalhar como diaristas nas grandes fazendas ou pedir esmola 
nas cidades. A parábola dos trabalhadores da vinha mostra bem 
a situação: trabalhadores a espera de serem contratados. (Cf.: Mt 
20, 1-16) 

16 A situação de miséria dos camponeses atingia outros 
trabalhadores: os pescadores, os artesões, os pequenos 
comerciantes das aldeias e os pastores que não tinham terra 
própria mas que invadiam as terras para dar pasto às ovelhas. 
(Cf.: Jo 10,1-10; Lc 2,8) 

17 A miséria ia do campo para a cidade. Ali havia organizações 
publicas para assistirem os pobres. No templo, eles recebiam um 
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cesta de alimentos por semana e nas grandes festas, em 
Jerusalém, dava-se sopa aos pobres peregrinos. A massa que 
vivia na miséria era apelidada pelos grandes de “povo da terra” ou 
“Zé povinho”. (Cf.: Jo 7, 49) 

18 Outros tiravam vantagem desta situação e se enriqueciam cada 
vez mais como se aqui, o Palácio do Rei. Assim como os grandes 
comerciantes, os fazendeiros e os chefes dos cobradores de 
impostos. (Cf.: Lc 16, 19) 

19 Frente a esta miséria e exploração, algumas pessoas se 
juntavam em grupo e se espalhavam principalmente pelas 
estradas para roubar os comerciantes, provocando muitas vezes 
saques a Palácios ou a assaltos a viajantes como o exemplo 
contado na parábola do bom samaritano. (Cf.: Lc 10, 29-37) 

20 Outros, vendo a situação de opressão gerada pelos romanos 
se juntavam em grupos organizados. Uma revolta chefiada por 
Judas, o Galileu, na cidade de Séforis, próximo a Nazaré, se deu 
contra o recenseamento organizado por Cesar Augusto, 
Imperador de Roma para saber quem devia pagar imposto a 
Roma. Mas a repressão dos romanos era terrível. (Cf.: At 5, 37; 
Lc 2, 1-2) 

21 Foi nesta época, que Jose e Maria, grávida, tiveram que deixar 
sua terra natal, Nazaré, para ir se registrarem em Belém, perto da 
capital, Jerusalém, porque eram descendentes de Davi. Era uma 
viagem de mais ou menos, 130 km. Foi neste clima de inquietação 
social que Jesus nasceu em Belém. (Cf.: Lc 2, 1-7) 

22 Mais tarde, Jesus critica duramente a situação de miséria em 
que vive o povo. Na parábola do Lazaro pobre e do rico comilão 
isto e bem claro: os pobres viviam das migalhas que caiam da 
mesa dos ricos, sendo que pobres e ricos eram filhos do mesmo 
Pai Abraão e deviam viver na Igualdade. (Cf.: Lc 16,19-31) 
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23 Na Palestina havia dois tipos de escravos, chamados também 
de servos: O escravo judeu, que após 06 anos de trabalho a lei 
judaica escrita na Bíblia lhe garantia a liberdade; tinha também o 
escravo de origem estrangeira que era escravo a vida toda. (Cf.: 
Fm 8-16) 

24 Um judeu se tornava escravo ou servo de um senhor para 
conseguir pagar a sua divida contraída ou de furto que fez, não 
tendo como restituí-lo. A maioria trabalhava no campo mas eram 
bem tratados. A lei judaica proibia a venda de escravos judeus a 
estrangeiros, mas o rei Herodes, para acabar com a 
marginalização na Palestina, vendia os ladrões judeus também 
para os estrangeiros. (Cf.: Ex 21, 1-11; Dt 15, 12-18; Jr 34, 8-22; 
Mt 10, 24-25; Jo 13, 16; 15,20; Mt 18, 23-35) 

25 O escravo estrangeiro, com todos os seus filhos, era 
propriedade total de seu senhor. Não podia possuir bem algum. 
Como qualquer objeto, podia ser vendido, dados como herança. 
Eram entregues sem apelação e a toda sorte de maus tratos, 
castigos. As escravas mulheres eram submetidas aos desejos 
sexuais de seu patrão. (Cf.: Lv 25, 44-46) 

26 Para o judeu, ser chamado de escravo ou servo, era uma das 
piores injúrias: assim se compreende a revolta dos judeus contra 
Jesus quando os chamou de escravos ou servos! (Cf.: Jo 8, 31-42) 

27 Vejam a Pirâmide Social no tempo de Jesus: Em cima tinha os 
ricos e poderosos. No meio tinha os mais ou menos ricos. Mais 
embaixo, em número bem maior, tinham os pobres, trabalhadores, 
e lá em baixo tinha os excluídos. (Cf.: Lc 3, 1-2; Mc 10, 17-22; Lc 
6, 17-19) 

28 Os ricos e poderosos eram: O Imperador, acima de tudo e de 
todos. Os Sumos Sacerdotes, Os Chefes dos Sacerdotes, o rei e 
a família, os grandes fazendeiros e os grandes comerciantes. (Cf.: 
Mt 26, 57-59) 
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29 Entre os ricos e pobres havia: os pequenos comerciantes, 
pequenos proprietários, funcionários da corte e do Templo, como 
os levitas cantores, os chefes dos publicanos e artesãos, 
proprietários de oficinas. (Cf Mc 4, 1-9; Lc 19,2) 

30 Mais em baixo havia os pobres, os trabalhadores: 
Trabalhadores da Corte e do Templo, como levitas guardas, 
sacerdotes pobres vindo do campo, pescadores, pastores, 
diaristas, trabalhadores no comercio, pequenos artesão, como o 
Pai de Jesus e cobradores de impostos. Todos estes pobres 
ganhavam o pão com o trabalho de suas mãos. Eram todos 
trabalhadores. (Cf.: Jo 18, 26; Mc 1, 16-20; At 6, 7; Lc 2, 8; Mt 20, 
1-16; Lc 5, 2-7) 

31 E lá em baixo havia os excluídos: mulheres, crianças, os 
samaritanos, os mendigos, escravos judeus e estrangeiros e os 
doentes: possessos, leprosos, cegos e outros. Com muitos destes 
excluídos, qualquer comunicação era proibida. A maioria nem 
podia entrar no Templo. Lc 5, 12-26; 17, 11-19; Mc 5, 1-20. 25-34; 
Jo 9, 1-3) 

32 GRUPO:- “Nossa! Como a sociedade no tempo de Jesus era 
dividida!” “De que grupo era Jesus e como é que Jesus viveu no 
meio dos excluídos se era proibida qualquer comunicação entre 
eles?” (Cf.: Mc 6, 1-6) “Eu gostaria de saber sobre os romanos!” 
(Cf.: Mc 2, 13-18) 

“É sobre esta pergunta que vamos refletir agora, mas sobre a 
dominação romana vamos discutir no próximo encontro!” 

 

 

CRISTO TERRA MULTIDÃO – Composição Antônio 

Tenho vontade de conhecer aquela terra 
Onde Jesus ensinava a multidão 
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E conhecer a praia de Cesaréia 
Onde Jesus, na areia, deixou seu rastro no chão; 
Se eu pudesse eu estaria, nesta hora 
Viajando, sem demora, eu queria conhecer  
Aquela terra onde Jesus foi condenado, 
Depois foi crucificado per ter ensinado a viver. 
 
Tenho vontade de conhecer aquela terra 
Onde Jesus disse prá o Cesar devolver, 
Foi lá que ele falou tantas coisas boas 
E onde cinco mil pessoas partilharam pra comer. 
Aquela terra não está só no estrangeiro, 
Ela está no mundo inteiro, e que Jesus manda entregar; 
Sem esta terra é que gera o sofrimento, 
Não tem roupa nem alimento e nem casa pra morar. 
 
E quanta terra que se vê abandonada 
E quanta gente sem ter pão prá saciar. 
E todos eles que procuram a cidade 
É porque estes, na verdade, não tem terra prá plantar. 
E Jesus disse antes de ser crucificado, 
Eu vim trazer um recado que meu Pai mandou falar: 
Que devolvesse toda a terra que foi dada, 
Pois ninguém não trouxe nada e nada ninguém vai levar. 

 

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO 

1. O que te impressionou mais? 
2. Quais partes você quer mais esclarecimentos? 
3. Qual era a raiz da pobreza e miséria no tempo de 
Jesus? E a miséria de hoje quem causa? 
4. Quem tirava proveito da situação de miséria? Como? 
5. Como o povo reagia a esta situação de miséria? 
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6. Qual é a posição de Jesus diante da situação de 
miséria de seu povo? 
E hoje, nós cristãos, o que dizemos e fazemos? 
7. Descreva a pirâmide social do tempo de Jesus! 
E hoje como está? Tem melhorado? Por que? 
8. É possível fazer uma lista de todos os impostos que a 
gente paga hoje? 
9. Segundo a Bíblia, a quem pertence a Terra? 

************************************* 

RELAÇÃO DE SALMOS PARA A 2ª PARTE 

Sl 10(9);    11(10);    12(11);    14(13);    31(30);    35(34);         

     42(41);    43(42);    52(51);    62(61);    63(62);    63(62);  

     69(68);    70(69);    71(70);    74(73);    101(100);  

     109(108);   140(139) 

 

SUGESTÃO DE LEITURAS EM PREPARAÇÃO À 2ª PARTE 

a) Lc 2, 1-2..........O recenceamento 
b) Mt 9,34-36.......Povo abandonado pelos ‘PASTORES’ 
c) Lev 27,26-36...Dízimo 
d) Lc 19,1-10.......Zaqueu 
e) Nu 33,50-56....Divisão da terra 
f) Mt 20,1-16.......Os trabalhadores da vinha 
g) Lc 10,29-37......O bom samaritano 
h) Lc 16, 19-31.....Pobres e ricos 
i) Ex 21 1=11.......Escravo judeu 
j) Lev 25,44-46....Escravo estrangeiro 
k) Fm       8-16......Escravo em Roma 
l) Mt 26,57-59......Sumos Sacerdotes e Chefes dos sacerdotes 
m) Lc 5,12-16;  Mc 5,1-20; Jo 9,1-3.....Os excluídos 
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3ª PARTE: 
A DOMINAÇÃO ESTRANGEIRA 

DOS ROMANOS 
 

 
02. Pensei que no tempo de Jesus já existia democracia! Nada disso. 
No tempo de Jesus era tudo feito a base da força. Quem tinha mais 
força mandava nos outros, e a maioria das pessoas achava que devia 
ser daquele jeito mesmo! Mas então, quem eram os poderosos no 
tempo de Jesus? (Cf.: Mc 6,17-24; 14, 1-2; Lc 2, 1-2) 
 

03. O dono do mundo nesta época de Jesus era o Imperador 
Romano chamado Cesar Augusto. Na verdade o Império Romano 
era um regime de ditadura militar: apoiado por um exército, o 
imperador atribuía si todos os poderes! E se estabeleceu como 
SENHOR de toda Região. (Lc 2,1; Ap 13,1-18) 
 

04. Este é o mapa do mundo daquela época. O Imperador 

Romano, com sua sede em Roma, desde 300 anos antes Cristo, 

vinha conquistando toda a Itália, Espanha, Norte da África, Grécia, 

Ásia Menor, o Egito e inclusive á Palestina, a terra de Jesus. Muito 

bem organizado e dominando as técnicas de fundição de ferro 

para fabricação de armas, ROMA impunha sua superioridade 

militar a todo mundo mediterrâneo. (Lc 3,1-2) 

05. 63 anos antes do nascimento de Jesus, o General Pompeu 

conquistou a palestina da mão dos Gregos e integrou a produção 

da palestina ao comércio do Império Romano. (Lc 3,1-3) 

Filme:... E está escrito que no ano 63 anos antes de Cristo, as 

legiões romanas como um flagelo de gafanhotos, espalharam-se 

pelo oriente devastando  a terra de Canaã e o reino da Judeia. Os 

exercítos imperiais de Roma num tumulto nas montanhas 

atacaram as muralhas de Jerusalém num cerco de 3 meses. 

https://youtu.be/HAu5ZrPuKHY
https://youtu.be/HAu5ZrPuKHY
https://youtu.be/HAu5ZrPuKHY
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Derrubando os portões essas legiões lavaram a poeira da batalha 

com derramemento de sangue....  

Sobre o comando do General Pompei a cidade Santa rendeu-se. 

Seu povo foi espalhado como trigo na época colheita de Roma.... 

Enquanto isto, Pompei, triunfante atrevia-se a ocupar o último 

lugar nobre do coração ainda vivo da cidade: O TEMPLO.... Aqui, 

neste chão mais sagrado de toda Jerusalém, o cavalo de Pompei 

abre caminho.... Onde jamais nenhum pagão havia pisado no 

recinto dos sacerdotes, ousou apresentar seu irreverente 

Pompei....  

Finalmente, aqui estava o fruto da colheita. Aqui foi dito: repousam 

os  tesouros de Jeová, grandes estátuas de ouro, brilhantes  como 

o sol nesta remota região....  

Então, Pompei, ancioso para tocar os metais preciosos, penetrou 

no santuário... Mas ao entrar, Pompei encontrou apenas um rolo 

de pergaminho, um pacto com um único Deus entregue para 

Moisés e venerado através dos anos...  

Assim, por mais de 50 anos após a invasão de Pompei, a história 

da Judeia poderia ser lida atraves da cidade em chamas.....  

Se a colheita não era ouro, havia uma riqueza do povo a ser 

colhida...  

Os exercítos de Cezar Augusto apresentaram a safra.  Como 

carneiro de seus próprios cantos  verdejante, os judeus foram para 

o massacre. 

Assim, Jesus nasceu em um país já dominado pelos Romanos. 

06. A principal característica do Império Romano é que estava 

baseado no escravismo. Prisioneiros, populações capturadas  e 

vendidos nos mercados, os escravos eram o instrumento principal 

de trabalho. (Ap 13,16-17) 
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07. Sem salário, considerados pelo DIREITO ROMANO como 

mercadoria, impiedosamente explorados, os escravos eram a 

base da economia. Metade da população de Roma eram 

escravos. 

08. No campo, os escravos eram a principal mão de obra dos 

grandes proprietários das famílias da nobreza. Estes poucos a 

pouco iam tomando as terras dos pequenos camponeses que iam 

se tornando escravos. Os escravos eram tratados como coisas, 

comprados e vendidos como animais. (Mt 20.1-16; Mc 12,1-12) 

09. O Império Romano governava com muita sabedoria e astúcia. 

Todo território era dividido em PROVINCIAS e a cidade mais 

importante era a sede da Província. (Ap13,11-15) Para dominar 

mais, os Romanos dividiram a palestina em 2 partes:  

a) A Galiléia, governada por Herodes Antipas, dependia da 

Província ROMANA DA SÍRIA, ao Norte;  

b) enquanto para a Judeia e a Samaria, Roma nomeou um 

Procurador romano chamado Poncio Pilatos.  

10. E para manter o controle de toda a situação, os Romanos 

tinham quartéis grandes em vários lugares estratégicos. Na 

palestina o lugar escolhido era Cesaréia Marítima, na Samaria. 

Quando surgia alguma revolta do povo ou de outro grupo 

organizado, os 3.000 soldados estabelecidos aqui eram 

chamados para manter a ordem, ou melhor, a  submissão. Era 

aqui que Pilatos ficava durante o ano.  

11. Mas durante as festas principais dos Judeus como a páscoa, 

onde juntava muita gente, Pilatos ia para JERUSALEM, a capital, 

na FORTALEZA ANTÓNIA que vemos aqui, com 1.800 soldados 

para manter o controle da situação. (Lc 22,1; Jo 18,28-32) 

12. E foi nesta Fortaleza Antônia, no pretório, que Pilatos teve que 

condenar Jesus à morte, na cruz, como era o costume dos 
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romanos, apesar de declará-lo por três vezes inocente. (Lc 23,4. 

14-15.22) 

13.O Império Romano respeitava em geral a autonomia de cada 

pais sob seu controle, tanto no que diz respeito as leis, a religião 

e os costumes, contanto que se pagasse os impostos exigidos por 

Roma. Mas para manter o controle da palestina os Romanos 

reivindicavam para si três direitos. (At 9,1-2;  Jo 18-19) 

14. PRIMEIRO: O Sumo Sacerdote, a mais alta personalidade do 

poder Religioso e de todo o povo Judeu, que dirigia o Sinedrio, era 

escolhido pelo Procurador Romano Pilatos. Assim o Sumo 

Sacerdote podia ser destituído a qualquer momento se não fizesse 

o que agradasse a Roma. 

15. VESTIMENTA: para conseguir este controle sobre o Sumo 

Sacerdote Pilatos segurava na Fortaleza Antonia a vestimenta ou 

os paramentos pontificais vistos aqui. Estes eram usados pelo 

Sumo Sacerdote uma vez por ano no dia da Grande expiação, 

quando ele entrava no Santo dos santos para pedir perdão pelo 

povo. Sem estes paramentos, o Sumo Sacerdote perdia sua força 

diante do Sinedrio e do Povo. 

16. O SEGUNDO direito que Roma reservava para si era o direito 

às terras que deveriam pertencer ao Estado Judaico. Com maior 

naturalidade Roma se apoderava do direito de dar a terra à 

aristocracia Judaica - anciãos e sumos sacerdotes membros do 

Sinedrio e de retirar-lhes estas terras a qualquer momento se não 

fizessem o que convinha a Roma.  

17. TERCEIRO: Também Roma segurava para si o direito de 
condenar a morte por crimes políticos: Assim no caso de Jesus, o 
Conselho ou Tribunal Judeu teve que recorrer a Pilatos para 
condená-lo a morte o que não aconteceu no caso de Estevão. (Jo 
18-19,6;  At 7,54-60) 
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18. Roma se intervinha quando havia tumulto grave. E então a 
repressão era terrível: 2.000 crucificados no ano 4 depois do 
nascimento de Jesus, por ocasião da primeira revolta dos 
ZELOTAS. As torturas e execuções eram publicas para servir de 
exemplo. (At 5,34-39) 
 
19. Mas as revoltas dos camponeses não param. Eram chamados 
ZELOTAS ou SICARIOS por andarem armados duma sica, 
punhal. Durante as grandes festas, os Zelotas matavam alguns 
chefes do povo ou alguns Romanos. (Lc 13,1-5) 
 
20. Agindo desta forma acreditavam que instaurariam na palestina 
um estado onde Deus fosse o único Rei, representado por um 
descendente de Davi, o Messias.  
 
21. Os Zelotas esperavam um messias como guerreiro, um rei 
poderoso que conseguiria vencer e organizar todo povo judeu 
para poder expulsar o PAGÃO ROMANO que ocupava  o país. Ele 
também purificaria a terra, o Templo e reformaria o culto e o 
Sacerdócio que se achava corrompido.(At 5,34-39; Lc 2,2) 
  
22. Os Zelotas eram perseguidos pelo poder Romano. As 
autoridades os consideravam criminosos e terroristas. No interior 
da palestina, suas idéias eram mais avançadas: abolir as dívidas, 
acabar com as grandes propriedades, e libertar os escravos. (Lc 
13,1-3) 
  
23. Os Zelotas se recrutavam principalmente dentro das camadas  
mais pobres da população da Galiléia devido as grandes 
propriedades e o desemprego. Eram gente simples, preocupados 
em resolver os problemas sociais. Com certeza tinham mais 
simpatia para com Jesus. (Jo 7,40-52) 
 
24. Entre os discípulos de Jesus tinham alguns zelotas: Simão o 
Zelote. Tiago e João filhos do Trovão. Pedro que cortou a orelha 
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de  Malco e Judas Iscariote, aquele que traiu Jesus. Depois da 
Ressurreição até os apóstolos ainda pensavam que Jesus ia ser 
um  Rei poderoso, que expulsaria os Romanos e restauraria a 
realeza em Israel. (Lc 6,15; At 1,13; At 1,6-8) 
  
25. O Imperador Romano se impunha como Deus, e como tal 
devia ser obedecido e adorado. A imagem dele estava em todo 
canto. É lógico que os Judeus não adoravam o imperador Romano 
e nisto eram respeitados, mas os sacerdotes no Templo tinham 
que oferecer cada dia dois sacrifícios: pelo Imperador e outro pelo 
império romano. (Ap13,15) 
 
26. No tempo dos primeiros cristãos, época do Imperador Nero, 
quando começou a ser escrito o livro do Apocalipse, era 
perseguido e morto quem não aceitava o Imperador como Deus e 
não lhe prestasse culto. (Ap 13,6-10) 
  
27.  Este culto ao Imperador, que no tempo de Jesus era Tibério, 
tinha um caráter claramente político, pois dava ao imenso Império 
Romano uma verdadeira unidade, e incutia na cabeça das 
pessoas, a submissão política, como fazia também o Faraó no 
tempo de Moisés. Em todas as moedas Romanas tinha a imagem 
do Cezar, o Imperador. (Ap13) 
 
28. Desta forma, quando  Jesus responde aos Fariseus: 
“DEVOLVEI A CESAR O QUE É DE CESAR E A DEUS O QUE É  
DE DEUS”,  Ele está, declarando: (Mc 12,13-17; Mt 22,15-22) 
   1º, Cesar não é Deus.  
   2º, César deve devolver aquilo que pertence a Deus a terra de 
Israel que Deus deu ao Povo.  
29. Além de mostrar aos fariseus:  
  1º que eles mesmos estão aceitando o Imperador Romano ao 
usar as moedas Romanas, coisa que era proibida aos Judeus por 
trazer a imagem do Cesar.  
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  2º que o povo pertence a Deus e eles não estavam permitindo 
que isto acontecesse, por isso "DEVOLVEI A DEUS O QUE É DE 
DEUS”. (Jo 18,30-31; Jo 19, 15-16; Mt 23,13) 
  
30. “Mas os Evangelhos não falam de Herodes que matou as 
crianças e também a João Batista?” Sim! Mas não é o mesmo 
Herodes. São dois Herodes diferentes. 
  
31 Quando Jesus nasceu, toda a palestina, era dominada por 
Herodes, o Grande, sob o controle dos Romanos. Foi este 
Herodes, o Grande que recebeu os Magos quando Jesus nasceu 
e depois mandou matar todos os meninos de dois anos para baixo 
tentando matar toda a esperança messiânica do povo. Nesta 
época, Herodes morava na capital Jerusalém. (Mt 2,1-12; Lc 1,5; 
Mt 2, 16-18) 
 
32.  Herodes, o Grande não era judeu, por isso era odiado pelos 
judeus. Era considerado um usurpador ilegítimo do trono. Para 
conseguir o controle do povo da Palestina colocava como sumo 
sacerdote qualquer um dos sacerdotes de acordo com suas 
conveniências.  
  
33. Com a morte de Herodes, o Grande, no ano 6 depois de 
Jesus, os Romanos deixaram seus filhos, reinar na palestina. 
Coube a Herodes Antipas ser tetrarca da Galileia, onde morava 
Jesus. (Mt 2,15-19; Mt 14,1) 
  
34. Herodes Antipas e sua família são os maiores proprietários 
das terras plainas e férteis da região da Galileia, isto causava as 
grandes revoltas populares. Foi este Herodes que mandou 
prender e matar João Batista e a quem Jesus chamou de Raposa. 
Era muito duro com os Zelotas. (Mt 14,1-12; Lc 13,32) 
 
35. Este Herodes pretendia governar toda a palestina e era 
apoiado por seus favorecidos chamados os HERODIANOS. Por 
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isso vivia metido em brigas com o Sumo Sacerdote e o Sinedrio 
na Judéia, que o acusavam de impuro e corrupto. (Mc 3 6; 12,13-
17) 
 
36. Agora comecei a entender os mecanismos que os Romanos 
usavam para continuar dominando. Para entender melhor, 
gostaria de saber o que era o Sinedrio e qual é o seu poder?  É 
isto mesmo que vamos ver no próximo encontro, mas por hora 
vamos entender mais como era a dominação estrangeira.  
  
Acorda América Latina;  
Acorda América da dor.     
Acorda América esquecida,   
América Latina, Teu povo ainda tem valor. (bis) 
  
Oprimido e escravizado o povo luta  
Pelo direito de ser digno de viver;  
Teu rebanho sofredor está a caminho.  
Com a esperança de um novo amanhecer.  
O poder esta nas mãos de quem não sente  
Na pele o sofrimento e a sede de viver.  
 
Nosso dia chegará, América abandonada, 
Ainda temos o direito de lutar, 
Unindo nossas forças vamos nós 
Dias melhores pela frente encontrar. 
Dar o nosso grito de liberdade, 
Porque na realidade é preciso acordar. 
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PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO 
 

1. O que te impressionou mais? 

 

2. Quais as partes que você quer mais esclarecimentos? 

 

3. Como o Imperador Romano conseguia dominar o povo 

naquele tempo? O Brasil, hoje, é um país independente? Por 

que? Quais são os mecanismos que os ricos e poderosos 

usam para manter o povo dominado? 

 

4. Ao “respeitar” a autonomia dos judeus quanto as suas leis e 

sua religião, que direitos os Romanos reservavam para si? 

Que consequências esta atitude trazia na vida do povo? Hoje 

em dia, o que os países que nos dominam têm feito para o 

nosso país? Isto traz que consequências na vida dos 

trabalhadores? 

 

5. Como os camponeses da Galileia viam esta situação? O que 

pretendiam os Zelotes? Por que Jesus não se juntou com o 

grupo dos zelotes? Como as nossas organizações populares 

tem reagido à situação gerada pela dominação estrangeira no 

Brasil?  

 

6. Por que os Imperadores Romanos queriam ser cultuados 

como deuses? Quais são as consequências desta exigência 

para o povo judeu e para os cristãos? Acontece alguma coisa 

parecida hoje no Brasil? 

 

7. Qual foi a atitude de Jesus frente a dominação Romana na 

palestina? E hoje, qual é a nossa atitude frente a situação de 

dominação em que vivemos? 
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8. Por que Herodes, o grande, matou todos os meninos? O que 

está por traz desta matança? Aqui no Brasil acontece algo 

semelhante? Como e por que? O que está por traz? 

 
 

RELAÇÃO DE SALMOS RELACIONADOS À 3ª PARTE 
 

Sl 2;   3;    7;   18(17);   45(44);   48(47);   53(52);    80(79);         
         83(82);    85(84);   94(93);     110(109);   123(122);      
        129(128);  137(136);    143(142)   
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4ª PARTE 

A DOMINAÇÃO INTERNA 

 

03. Durante  esta  semana  tive  a  oportunidade  de  conversar  
com  os  companheiros sobre a dominação dos poderosos. Vimos 
que a sua astúcia repete hoje. Mas você ficou de explicar para nós 
como funcionava o Sinédrio no tempo de Jesus. É isso mesmo 
que vamos ver agora. 

04.  Então  além  da  dominação  externa  dos  romanos,  além  da  
dominação  de Herodes  Antipas  na Galileia,  a  Palestina  
principalmente  a  Judéia  no  Sul,  era dominada internamente 
pela classe dos ricos proprietários de terras que faziam parte do 
Sinédrio. (Cf.: At 5,21; At 4, 5-6; Lc 22,66; Jo 11, 45-54) 

05. O  sinédrio  também  chamado  SENADO  era  a  SUPREMA  
ASSEMBLÉIA  dos judeus. Era a maior autoridade administrativa, 
judiciária, legislativa e religiosa. Fazendo  uma  comparação:  o  
mesmo Sinédriofazia  o  papel  do  Supremo Tribunal Federal, do 
Congresso Nacional, do Executivo e da Igreja ao mesmo tempo.  

06."Quer  dizer  que  no  tempo  de  Jesus  entre  os  judeus,  não  
tinha separação entre o Estado e a Religião?"  É  mesmo!  Era  
uma  coisa  só.  Quem  mandava  em  tudo  era  o  SINÉDRIO  e  
a única LEI escrita em rolos que os judeus tinham era a Sagrada 
Escritura. Ela incluía o que para  nós  hoje  seria  a  lei  civil  e  
religiosa.  Tudo  era  considerado  como  LEI  DE DEUS. (Cf.: At 
4, 5-6; Mc 14, 53-65) 

07. O SINÉDRIO era composto por 71 membros.1º-O Sumo 
sacerdote escolhido pelo romanos. 2º-Os Chefes dos Sacerdotes 
ou os Grandes Sacerdotes que ocupavam os postos mais 
importantes do Templo de Jerusalém. 3º-Os Anciãos, chefes das 
famílias mais ricas e poderosas da Palestina. 4º-Os Escribas, os 
grandes intelectuais da época. (Cf.: Mc 14,63; Jo 11,49-52) 

08.  O Sumo Sacerdote era a mais alta personalidade dos 
sacerdotes e de todo povo judeu. Isso devido ao papel que ele 

https://youtu.be/kNnqHWvmby4
https://youtu.be/kNnqHWvmby4
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exercia no Templo. A autoridade do Sumo Sacerdote vinha do 
Templo e do respeito que o povo tinha pelo Templo. Para o povo 
nada havia superior ao Templo. (Cf.: Jo 11,49; 18, 12-22; At 4, 1-
22) 

09.  No tempo de Jesus o poder do Sumo Sacerdote ficava nas 
mãos de uma família só, a família de Anás e Caifás que estava no 
auge do poder; era a família mais poderosa do país. Com razão, 
foi essa família que liderou a conspiração para condenar e mandar 
matar Jesus. (Cf.: At 4,1; Lc 22,4) 

10.  Depois do Sumo Sacerdote vinha o Comandante do Templo, 
responsável pelo culto  e  pela  ordem  externa.  Em  todas  as  
celebrações  ficava  sempre  ao  lado direito do Sumo Sacerdote 
e o substituía quando necessário. (Cf.:  Lc 22 4; Lc 4, 5-6) 

11. Logo  abaixo  do  Comandante,  vinham  os  Grandes  
Sacerdotes  ou  Chefes  dos Sacerdotes  que  moravam  em  
luxuosos  palácios:  Eram  os  Sacerdotes  que conseguiram  ter  
na  mão  todos  os  postos  influentes  do  Templo,  do  Culto,  das 
Finanças  e  da  vigilância  do  Templo.  Eram  quase  todos  
parentes  do  Sumo Sacerdote. (Cf.: Lc 22,66; 23,13) 

12. Além de terem um número considerável de cadeiras no 
Sinédrio, os Chefes dos Sacerdotes  constituíam  um  colégio  
autônomo  bem  definido.  Eles  controlavam todas  as  atividades  
do  Templo  e  a  direção  política  da assembleia do  povo. Eram  
também  como  tribunal  que  tomava  decisões  em  matéria  de  
Direitos  e deveres dos Sacerdotes e da organização do Templo. 
(Cf.: At 4,1; 5,5-17; 2 Sm 8, 5-17; 1Rs 1, 1-40; Ez 55, 15) 

13. O  Sumo  Sacerdote  e  os  Chefes  dos  Sacerdotes  
pertenciam  ao  grupo  dos Saduceus,  descendentes  do  Sumo  
Sacerdote  Sadoc, o  Sumo  Sacerdote reconhecido  pelo  rei  Davi.  
O  grupo  dos  Saduceus  era  formado  pelos  grandes 
proprietários de terra e pela elite dos comerciantes. (Cf.:  Mt 3, 7; 
16, 16; Jo 7, 49; 19, 12-15) 

14. Os  Saduceus  consideravam  o povo,  sobretudo  os  pobres,  
o  culpado  pela ocupação  romana.  Não  aceitavam  os  romanos  
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por  serem  estrangeiros  mas foram os maiores colaboradores da 
dominação romana na Palestina e sempre mantiveram  uma  
política  de  conciliação  para  não  perder  seus  cargos  e 
privilégios. (Cf.: Mc 12, 18-27; Mt 22, 32-33; Lc 20, 27-40; At 23, 
6-8) 

15. Os   Saduceus   só   reconheciam   os   5   primeiros   livros   
da   Bíblia   que   nós conhecemos  como  PENTATEUCO  e  que  
eles  chamavam  a  LEI  ou  TORA; Gênesis,  Êxodo,  Levítico,  
Números  e  Deuteronômio.  Eram  escritos  em  rolos: Eles  
interpretavam  tudo  ao  pé  da  letra.  Não  aceitavam  os  livros  
proféticos.  A discussão que tiveram com Jesus foi sobre a 
ressurreição dos mortos na qual não acreditavam porque já 
gozavam de boa vida.(Cf.: At 6, 7; 1Cr 24, 19; Lc 1, 5-9) 

16. Mas além destes sacerdotes saduceus tinham muitos outros 
sacerdotes pobres que  vinham  do  campo,  Eles trabalhavam  no  
Templo  oferecendo  os  sacrifícios do povo. Opai de João Batista, 
Zacarias, era um deles. (Cf.: Lc 9,22; At 4, 5) 

17. Os anciãos, outros membros do Sinédrio,  eram chefes das  
famílias mais ricas, mais  influentes  e  mais  poderosas  da  época  
de  Jesus.  Não  eram  sacerdotes, mas leigos.Eram os maiores 
proprietários de terra do país. (Cf.: Mt 21,33; 24, 45ss; 25,14) 

18. Muitos    deles    residiam    em    Jerusalém    e    entregavam    
suas    terras    a administradores.  Eram  também  detentores  de  
uma  parcela  importante  do comércio.  Eram  aqueles  que,no  
Sinédrio, controlavam  a  administração  da justiça. (Cf.: At 4,5; Lc 
5, 17; At 5,34; Mt 2,4; Mc 8,31; 10,33; Mc 14,53) 

19. Os  escribas  ou  doutores  da  lei  que  faziam  parte  do  
Sinédrio  eram  os  grandes intelectuais  da  época.  Sua  influência  
e  poder  não  se  mediampela  nobreza  e nem pela posse ou 
profissão, mas pelo saber - o conhecimento da lei contida na Bíblia 
e outros conhecimentos  a qual o povo não tinha acesso. (Cf.: Esd 
7, 6-11; Eclo 39, 2-11; Lc 11, 45-46) 

20. Eles eram os especialistas na interpretação da Sagrada 
Escritura. E como  esta era  a  base  da  vida  do  povo  judaico,  
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os    escribas  acabaram  se  tornando advogados,juízes e políticos  
ao mesmo tempo. (Cf.:  Lc 7,30; 10,25) 

21. No  Sinedrio  se  apresentavam  como  juristas  para  aplicar  
alei  de  Moisés  em assuntos governamentais, administrativos e 
em questões judiciárias.(Cf.: At 9, 1-2; 1Mc 15, 15-21) 

22. O  Sinédrio,  fiscalizado  por  Roma,  tinha  poder  sobre  a  
Judéia,mas  a  sua autoridade  se  estendia  sobre  todos  os  
judeus  tanto  os  que  moravam  na Palestina  quanto  os  que  
moravam  no    estrangeiro,  (chamados  da  Diáspora); Também  
estes  tinham  que  pagar  o  imposto  do  Templo  chamado  
didracma.(Cf.: Mc 14, 53-54) 

23. O  local  onde  funcionava  o  Sinédrio  era  o  Templo,  em  
Jerusalém.  Com  efeito, tudo  funcionava  no  Templo:OPODER  
RELIGIOSO  ou  CULTUAL,  O  PODER POLÍTICO,  O  PODER  
ECONÔMICO  e  O  PODER  JUDICIÁRIO - tudo  dirigido pelo 
Sinédrio.(Cf.: Mt 26, 59-66; Jo 5, 16) 

24. Tudo  era  regulamentado  pela  Lei  judaica  que  se  encontra  
na  Bíblia  que  era  a constituição do povo judeu. Por isso e que 
o Templo e a Lei para os judeus são tão importantes. Eram os 2 
pilares principais sustentando toda a organização e a vida judaica. 
(Cf.: Mt 23, 1-32; Mt 16, 21; At 6, 13) 

25. Era o que dava segurança e poder aos grandes e poderosos. 
Por isso entende-se  porque  se  revoltaram  contra  Jesus  quando  
mexeu  com  a  Lei  e  com  o Templo. (Cf.: Lc 22, 52; Jo 7, 45; At 
5, 26) 

26. Para conseguir manter todo o controle, além da religião,o 
Sinédrio tinha a seu serviço  a  polícia  do  Templo    constituída  
por  levitas.    A  polícia  era  chamada para  diversas  operações  
de  segurança  dentro  e  fora  do  Templo. (Cf.:  Jo  7, 32.45-46) 

27.Foi esta policia,que os Chefes dos Sacerdotese fariseus 
membros do Sinédrio,mandaram  e  ara    prender  Jesus  e    
voltaram  sem  prende-lo.  Eles  disseram: “Jamais alguém falou 
assim”. (Cf.: Jo 18, 12-14; Lc 22, 52) 



33 
 

28. E foi esta mesma polícia junto com a guarda pessoal do Sumo 
sacerdote e os soldados  romanos  que  mais  tarde  prenderam  
Jesus  no  jardim  das  Oliveiras traído por um companheiro, Judas 
Iscariotes.(Cf.: Mc 12, 13-17) 

29. Assim,   na   Palestina      no   tempo   de   Jesus,   vemos   a   
seguinte situação: PRIMEIRO: o poder político absoluto: os 
romanos que dominavam na base da força   o mundo   da   época   
através  do   Cesar obrigando   todos   os   países submissos a 
eles a pagarem os impostos.(Cf.: Lc 23, 8-12) 

30. Para ter mais força, os romanos dividiram a Palestina: A 
Galileiaonde morava Jesus, ficou com Herodes Antipas e a 
Samaria e a Judéia ficou com Pilatos –procurador romano. (Cf.: 
Jo 18, 30-32; 19, 7-15; Lc 23, 2-5) 

31-Submisso politicamente a estes, o Sinédrio, que em questão 
política não tinha muitos poderes, servia para manter o controle. 
Servia também para evitar que o povo se revoltasse contra os 
romanos, o que provocaria represálias terríveis.(Cf.:  Jo 11, 47-48) 

32-Assim declarava o Sumo Sacerdote contra Jesus: “Que 
faremos? Este homem realiza  muitos  sinais.  Se  o  deixarmos  
assim,  todos  crerão  nele  e  os  romanos virão  destruirãoo  nosso  
lugar  santo  e  a  nação”.  Foi  este Sinédrio que condenou Jesus 
e exigiu sua morte. (Cf.: Mc 14, 43-15,39; At 4, 1-31; 6, 8-15; 7, 
54-60) 

33-Eu nunca tinha prestado atenção a estas coisas. Pois é, Você 
pode ler a narrativa da paixão de Jesus que vai ver tudo isto 
escrito.O Sinedrio perseguia também os apóstolos após a morte 
de Jesus.  E isto está escrito nos primeiros capítulos dos Atos dos 
Apóstolos. Por que os Judeus não gostavam dos estrangeiros? É 
isto que vamos ver no próximo encontro.  
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A VERDADE VOS LIBERTARÁ -Padre Zezinho 
Não temais os que matam o corpo 
Não temais os que armam ciladas 
Não temais os que vos caluniam 
Nem aqueles que portam espadas 
Não temais os que tudo deturpam 
pra não ver a justiça vencer 
Tende medo somente do medo 
De quem mente pra sobreviver (bis) 
A Verdade vos libertará. Libertará(bis) 
Não temais os que vos ameaçam 
Com a morte ou com difamação 
Não temais os poderes que passam  
Eles tremem de armas na mão 
Não temais os que ditam as regras 
Na certeza de nunca perder 
Tende medo somente do medo 
De quem cala ou finge não ver (bis) 
A Verdade vos libertará. Libertará(bis) 
Não temais os que gritam nas praças 
Que está tudo perfeito e correto 
Não temais os que afirmam de graça 
Que vós nada trazeis de concreto 
Não temais o papel de profetas 
Que o papel do profeta é falar 
Tende medo somente do medo 
De quem acha melhor não cantar (bis) 
A Verdade vos libertará. Libertará (bis)  
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PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO 

1. O  que mais te impressionou? 
2. Quais partes que você quer mais esclarecimentos? 
3. Quem mandava no povo judeu? De que maneira? Monta um 

esquema de como funcionava o poder judaico. 
4. Hoje quem manda no Brasil? Que meios utiliza? Quem faz o 

papel hoje no Brasil do: Sumo Sacerdote, grandes Sacerdotes, 
Anciãos e escribas ou doutores da lei? Monta um esquema de 
como funciona o poder brasileiro. 

5. O que pretendem os saduceus? Que organizações, hoje, 
representam os poderosos na sociedade? Quais são seus 
objetivos? 

6. Quem eram os anciãos na época de Jesus? Que organização 
hoje representa os anciãos? Quais os seus objetivos? 

7. Quem eram os escribas ou doutores da lei? No que eles 
entravam em comflito com Jesus? Quem seriam os escribas 
hoje? Hoje, quem controla o saber (educação, cultura)? Qual é 
o espaço que o povo tem nos meios de comunicação? Que 
interesse tem controlar o saber? Para quem? 

8. Que atitudes Jesus tomou diante do Templo e do Sinédrio? E 
hoje qual é a nossa atitude diante das artimanhas políticas dos 
grandes? 

9. Como é que o poder, dentro da Igreja, entra em tudo isso? 
10. Lendo Ez 34; Jr 23,1-6 ; Sl 23/22 e Jo 10 quem são os 

PASTORES NA BÍBLIA? Quem são o deveriam ser os 
Pastores hoje? Quais são as características do verdadeiro 
Pastor? O que é típico de ladrão, estranho e mercenário?  
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RELAÇÃO DE SALMOS RELACIONADOS COM A 4ª PARTE 

Salmos: 5; 7; 17(16); 36(35); 37(36); 49(48); 53(52); 56(55); 
58(57);  59(58);  64(63);  73(72);  94(93);  110(109);  146(145) 
 

 

PARA LER E DISCUTIR ANTES DA PROJEÇÃO 

At 4, 1-22;  Lc 22,66-71;  Jo 11,45-54 
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5º  PARTE 

A RELIGIÃO: 

RAÍZ DE DISCRIMINAÇAO 
 

 

02. "Puxa como a sociedade em que Jesus viveu era dividida”. É 
isso mesmo!   Naquele   tempo   os   judeus   ou   israelitas   faziam 
também   outras discriminações  como por  exemplo,  a  
discriminação  racial.  "Como  assim?  Era por causa do 
preconceito de cor?" Não, era uma questão de raça.  

03. Para o judeu era importante  pertencer a, uma família 
autenticamente judia isto e,  ser  descendente  de  Abraão,  
considerado  pai  de  todos  os  judeus.  Eles pensavam que Deus 
os havia separado dos outros povos e salvaria somente  os judeus 
autênticos.(Cf.: Dt 7, 1-16; 26, 3-11; Jo 8,33) 

04. “Então  é  por  isso  que  no  começo  do  Evangelho tem uma  
lista  enorme  de nomes   falando   que   um   gerou   outro?"   É   
para   você   ver:   Isso   se  chama GENEALOGIA. A Bíblia esta 
cheia disso. Isto era para provar a origem autentica de  uma  
pessoa.  Quem fazia  este  tipo  de  trabalho  eram  os  Sacerdotes,  
no Templo, só eles. E cada judeu sabia a sua origem genealógica. 
(Cf.: Mt 1,1-17; Lc 3, 23-38) 

05. O Evangelho de Mateus nos mostra que este homem, Jesus 
vem de Davi e de Abraão.  E  de  uma  origem  autentica.    Vamos  
ler  a  genealogia  de Jesus: Abrão gerou  Isaac,  Isaac  gerou  
Jacó,  Jacó gerou Judá... e  assim  por  diante.  Jesse gerou o rei 
Davi, Davi gerou Salomão... e assim, por diante. Natam gerou 
Jacó, Jacó gerou  Jose,  o  esposo  de  Maria,  da  qual  nasceu 
Jesus,  chamado  Cristo. Leia  no  Evangelho  de  Mateus  Cap  1,  
versículo  1-17  a  lista completa,  incluindo até os nomes de duas 
prostitutas. (Cf.: Mt 1, 1-17) 

06. Então   é   por   isso   que   muitos   judeus   se   orgulhavam   
de   serem   filhos descendentes  de  Abraão  desprezando  os  

https://youtu.be/ZxmtNr6lrC0
https://youtu.be/ZxmtNr6lrC0
https://youtu.be/ZxmtNr6lrC0
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outros? É.  Eram principalmente os fariseus, saduceus e escribas; 
mas João Batista combate duramente esta idéia e  Jesus  que  
também  era  filho  descendente  de  Abraão  responde  aos  
fariseus: “se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão”. 
(Cf.: Lc 3, 8; Jo 8, 31-59) 

07. "Porque eles  davam  tanta  importância  à  origem  autentica  
de  uma  pessoa? O que  estava  por detrás disso  era  o  primeiro  
mandamento.  No  Livro  do  Êxodo, Cap 20, Verso 2-5 lemos 
assim: "Eu sou Javé, teu Deus, que te fez sair do país do  Egito  
da  casa  da escravidão.  Não  terás  outros  deuses  diante  de  
mim.  Não farás para ti imagem de escultura nem figura de coisa 
alguma de que esta em cima  no céu,  ou  em  baixo,  na  terra,  
nem  nas  águas  de  baixo  da  terra.  Não  te inclinarás diante 
desses deuses e não os servirás”. (Cf.: Ex 20, 1-5; Is 31, 7; Dt 6, 
4; Lv 19, 4; Is 44, 9-20; Dt 4, 15-20; Os 13, 4; Sb 13-15; Ex 32, 1-
6; Jr 10, 1-16; Sl 115/114, 1-16) 

08.Os povos  de  outras nações,  chamados  estrangeiros,  tinham  
outros deuses criados  por  eles  e  faziam  imagens  ou  estátuas  
e  as  adoravam.  Quando  um judeu se casava ou se misturava 
com esses povos, ficava influenciado e trazia para a família 
judaica essa idolatria.  

09. Os Faraós  do Egito  construíam  grandes  templos  aos  seus 
deuses  para impressionar  os  outros  povos.  Era  para  mostrar  
que  seus  deuses  eram  mais fortes, mais protetores, mais 
poderosos. Por isso eles se impunham como o rei que andava em 
todos. Vejam o tamanho dessas estatua feita em uma só peça que 
se encontra ainda hoje na frente das ruínas do Templo em Luxor, 
no Egito! (Cf.: 1Rs 18, 20-46; Dn 3, 1-23; 6, 1-29; Ex 1, 11) 

10. Os  judeus  consideravam  impuros  todos  estes  povos.  Não  
se  misturavam para não   se   contaminarem   com   os   costume 
deles.   Quem   se   casava   ou   se aproximasse desses povos, 
se tornava impuro também. (Cf.: At 10,1-11,18; At 10, 28; Lc 9, 51-
55; Mc 7, 24-30) 
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11. Por  isso  que os  judeus  não  aceitavam  a  dominação  
romana. Com  a  sua presença  na Palestina e  no  Templo,  a  
terra  ficou  impura  e  o  Templo ficou profanado. Devido  a  isso  
um  grupo  de  judeus chamados  ESSENIOS,  que seguiam mais 
rigorosamente a lei, se separavam do convívio social. (Cf.: Mc 5, 
1-20) 

12. Os essênios  foram  morar  nas  montanhas e  no  deserto  
para  se  manterem puros.   Viviam   em pequenas   comunidades   
semelhantes aos   monges   ou eremitas. Acreditavam ser o resto 
de Israel. Levavam uma vida em comum onde os bens eram 
divididos entre todos. (Cf.: Mt 3, 1-12; At 4, 32-35) 

13. Estas escavações mostram as suas casas. Aqui os essênios 
viviam estudando a  Lei,  rezando  e  se  purificando  durante  o  
dia através de  muitos  banhos.  Eles esperavam um Messias 
como MESTRE DE JUSTIÇA que iria fazer uma guerra santa, 
exterminar os ímpios para estabelecer o reino eterno dos justos. 

14. João Batista  pode  ter sido  membro  da comunidade dos  
Essênios, pelo  tipo  de pregação!  Ele  pregava  à conversão 
urgente  e  a  chegada  do  Reino.  Mas certamente João 
discordava dos Essênios porque se colocava junto aos pobres se 
dirigindo a todos sem nenhum preconceito e não seguia o sistema 
de pureza deles.(Cf.: Mt 3, 1-12) 

15. João  Batista,  filho  do  sacerdote  Zacarias,  era  muito  
querido  pelo  povo  e considerado um profeta. Ele batizava com 
água no rio Jordão para a conversão dos  pecados,  preparando  
assim,  os  caminhos  do  Senhor.  Foi a  João  que Jesus pediu o 
batismo e a partir dai começou a sua vida pública. (Cf.:  Lc 1, 5-
24; Mt 3, 13-17) 

16. “E porque os judeus não se davam com os samaritanos”. A 
região da Samaria era  toda  considerada    impura  e  os  
samaritanos  eram  considerados    pelos judeus  raça  impura  
pelo  fato  de  serem  descendentes  da  população  misturada 
com   estrangeiros.   Os   judeus   puros   os   detestavam   mais   
do   que   aos estrangeiros. Não se casavam com os samaritanos 



40 
 

e nem mantinham com eles nenhum  contato  ou  com  qualquer  
objeto  usado  por  eles. (Cf.:  Eclo  50,  25-26; 2Rs 17, 24-41; Jo 
4, 4-9; 8, 48) 

17. Os samaritanos só aceitavam os 5 primeiros livros da Bíblia 
chamados TORA, que  observavam  escrupulosamente.  Um  
samaritano  é  apresentado  por  Jesus como  exemplo  de amor  
ao  próximo  e  o  único  dos dez  leprosos  a,  quem  Jesus curou  
e  que    lhe  agradeceu,  era  um Samaritano. Jesus  não  poderia  
exigir  ato maior de um judeu do que aceitar um samaritano como 
irmão! (Cf.: Lc 10, 33ss; 17,16) 

18. A tradição do puro e do impuro se tornou tão rígida para os 
Judeus que uma pessoa  se  tornava  impura  ate  por  suspeita  
de  ter  tocado  em  algum  objeto  de estrangeiros. Nem dinheiro 
do estrangeiro eles podiam tocar. (Cf.: Mc 7,3-4; Jo 18, 28) 

19. Assim, um judeu que se considerasse puro, viajando na  
Galileia; do Norte para a Judéia, no sul, não passava por Samaria. 
Dava a volta de muitos quilômetros a mais, atravessando o rio 
Jordão.  

20. Ao  contrário,  Jesus,  indo  da  Judéia  para  a  Galiléia,  passa  
por Samaria.  Em Sicar ou Siquem ele conversa com a mulher 
samaritana. Pede água para ela e bebe  do  seu  balde.  Jesus  
quebra  duas  tradições: tocarem objetos  dos estrangeiros   e    
conversar,   publicamente   com   uma   mulher   e   ainda   mais 
samaritana. (Cf.: Jo 4, 1-42; Mt 10, 5) 

21. Jesus não  foi  chamado  de  samaritano?  Sim.  Para  os  
judeus,  ser chamado  de  samaritano era uma ofensa  gravíssima.  
Era  igual  a  alguém  chingar: “Oh, seu filho daquela”, e estaria 
negando a  sua  origem autentica. (Cf.:    Jo  8, 48) 

22.A  região  da Galiléia, onde  morava  Jesus,  por  estar  em  
divisa  com  países estrangeiros como a  Siro-fenícia,  era 
considerada  meio  impura.  É  por  isso que chingaram Jesus  de 
Galileu.  Jesus não  teve  estes preceitos.  Ele  foi na  região de 
Tiro e Sidonia e lá curou a filha de mulher Siro-fenícia e ainda 
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elogiou a sua fé. (Cf.:  Mt 4, 12-16; Jo 1, 45-46; 7, 52; Mc 7, 24-
30) 

23. E  os  cobradores  de  impostos?  Estes  também  eram  tidos  
como  impuros  e pecadores públicos. Eles eram geralmente 
pobres e ganhavam a vida cobrando impostos  como  fiscais  dos  
romanos.  Eram odiados  por causa  disso.  Os  seus chefes, os 
publicanos, eram considerados impuros também por se 
enriquecerem indevidamente. (Cf.: Mt 9, 10-13) 

24. Jesus  era  acusado  de  andar com  os  cobradores  de    
impostos, publicanos  e pecadores públicos.  Ele  chamou  para  
ser  discípulo Mateus  chamado  Levi  que era cobrador de 
impostos. Jesus entrou também na casa de Zaqueu, chefe dos 
cobradores de impostos.(Cf.:  Lc 5, 29-32; Mc 2, 13-14; Lc 19,1-
10) 

25. A pureza  de  uma  pessoa  dependia também  do  tipo  de  
trabalho  que  fazia. As pessoas que  trabalhavam  com comercio  
como   carreteiro,  lojista,  açougueiro eram considerados impuros 
por causa da desonestidade ê do roubo. O medico era  suspeito  
por  dar  preferência  aos  ricos,  descuidando  dos  pobres  que  
lhe pagavam mal. Eram também impuro. (Cf.: Mc 5, 25-27) 

26. Outras profissões como mascate, tecelão etc., eram 
consideradas desprezíveis porque lidavam com mulheres e então 
eram suspeitos de imoralidade e por isso não se podia deixá-los 
sozinhos com mulheres.  

27. Quebrava a pureza o fato da pessoa não lavar as mãos antes 
de comer. Assim os  discípulos  de  Jesus,  por não  lavarem  as  
mãos,  foram  acusados  de não seguirem as tradições dos 
antigos. E Jesus respondeu aos fariseus e escribas: Nada  há  no  
exterior  do  homem  que,  penetrando  nele,  o  possa tornar  
impuro. “Mas  o  que  sai  do  homem,  isso  e  que o  torna  impuro,  
o  mal  que  sai  do  seu coração".(Cf.:  Mc 7, 1-23) 

28. Quebrava  a  pureza  o  fato  da  pessoa  comer  carne  de  
certos tipos  de  animais assim  como  a  carne  de  porco.  Fazia  
mal  a saúde.  Para  o Judeu,  o  porco se tornou a coisa mais 
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abominável que tinha. Por isso, quando Jesus curou os dois 
endemoniados permitiu que os demônios fossem na manada de 
porcos. Outros animais eram proibidos de se comer porque eram 
usados nos culto religiosos de outros povos. (Cf.: Lv 11, 1-8; Mt 8, 
28-34) 

29. Impuras eram também todas as pessoas doentes ou com 
defeito físico e ainda os doentes mentais que eram considerados 
possuídos pelo demônio. Os Judeus achavam  que  uma  pessoa  
adoecia  porque  ela  ou  seus  pais  teriam  pecado. Assim,  todos  
os doentes  eram  marginalizados,  principalmente  os  leprosos 
porque contagiavam.(Cf.: Jo 9, 1-3; Mt 8, 1-4; Lv 14, 1-32) 

30. No  início  o  sentido  da  pureza  era  para  preservar  a  vida.  
Tudo  o  que  pudesse ameaçar a saúde e a vida era visto como 
perigoso e chamado de impuro. Mas na época de Jesus, as coisas 
foram mudadas. Ao invés de ver como impura a opressão  que  
gera  as  doenças,  via  como  impura  apenas  a  doença. (Cf.:  
Mc 7,25) 

31. Assim  todas  as  pessoas  doentes  eram  marginalizadas  e  
consideradas  de segunda categoria. Os doentes, além da 
doença,  tinham que suportar também a suspeita de serem 
pecadores. (Cf.: Ko 9, 1-3; Mt 11, 2-6) 

32. Jesus  é  solidário  com  os  doentes  e  marginalizados.  Por  
isso  responde  os discípulos de João Batista: “Ide contar a João 
o que estais ouvindo e vendo: os cegos  recuperam  a  vista,  os  
coxos  andam,  os  leprosos  são  purificados,  os surdos ouvem, 
os mortos ressuscitam e aos pobres e anunciado o Evangelho”.  
(Cf.: Mt 9,  32; Mt 11, 2-6) 

33. “Puxa! Até eu pensava que a doença era castigo de Deus!” 
“Pois é, participando da comunidade eu aprendi a descobrir as 
causas das doenças”. “E a mulher como era tratada?” 

34. A  mulher  no  tempo  de  Jesus  era  muito  discriminada  e  
marginalizada.  Era considerada  como  posse  ou  propriedade  
do  pai  e  quando  casada,  do marido. Assim  como se possuía  
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ovelhas,  gado, se  possuía tambéma  mulher.  O  pai podia até 
vender a filha antes dos 12 anos.  

35. No  Oriente  a  mulher  não  participava  da  vida  pública.  Seu  
lugar  era  em  casa, cuidar da casa e dos filhos. Negocios, 
conselhos, tribunais, reuniões, contratos eram feitos só para 
homens.  

36. Sua  formação limitava-se  ao  aprendizado  dos  trabalhos  
domésticos,  costura, fiação, buscar água, etc. Em casa devia 
lavar as mãos, os pése o rosto do pai e quando casada, do marido.  

37. No  campo  a  mulher  trabalhava  fora  para  ajudar,  mas  
nunca  sozinha.  Era proibido um homem encontrar-se sozinho 
com uma mulher casada. Por isso os apóstolos achavam estranho 
Jesus falar com· a mulher samaritana. (Cf.:  Jo 4,27) 

38. Toda  mulher  nos  dias  da  menstruação  e  depois  do  parto  
eram  consideradas impuras.  Por  isso, Maria  vai  ao  Templo  
para se  purificar depois do  nascimento de Jesus. Ela oferece 2 
pombinhos porque era a oferta dos pobres.(Cf.: Lv 12, 1-8. 19-30; 
Lc 2, 22-23) 

39. A mulher sem filhos e mesmo estéril era considerada 
desonrada e até mesmo castigo  de  Deus.  Assim  quando  Isabel  
já  velha  e  estéril  ficou  grávida  de  João Batista, declarou: “Isto 
fez por mim o Senhor, quando se dignou retirar  o  meu opróbrio 
perante os homens”. Cf.:  Gn 30,23; 1Sm 1, 5-8; 2Sm 6, 23; Os 9, 
11; Lc 1, 25) 

40. Ter  filhos  homem valorizava  a  mulher  por  causa  do  
patrimônio  e  do  nome  da família.  A  mulher  não  recebia  
herança,  só  recebia  dote  quando  casava  e  na ocasião em que 
ia morar com a família do marido. 

41. Só  o  homem  podia,  por  qualquer motivo,  se  divorciar  da  
mulher. Jesus  coloca os dois em pé de igualdade ensinando que: 
SEPARANDO O QUE DEUS UNIU E SE DESPOSANDO COM 
OUTRO OU OUTRA, TANTO O HOMEM QUANTO A MULHER 
COMETEM ADULTÉRIO. (Cf.: Mc 10, 1-12) 
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42. No Templo e nas sinagogas, as mulheres ficavam separadas 
num lugar inferior aos homens como até hoje se pode ver no Muro 
das Lamentações, o único que sobrou  do  Templo: os  homens  a 
esquerda  e  as  mulheres  a  direita  separados por  uma  grade.  
No  culto,  as  mulheres só escutavam. Não  liam  nem  dirigia  a 
palavra. Não eram obrigadas a acompanhar as peregrinações.  

43. A atitude de Jesus para com as  mulheres quebra todas as 
tradições da época. Várias mulheres que haviam sido curadas 
acompanhavam Jesus. (Cf.:  Lc 8, 1-3; 10, 38-42; Jo 11, 1-31) 

44. Jesus  perdoa  a  mulher  adultera,  acusada  pelos  escribas  
e  fariseus  que segundo a lei de Moisés deve ser apedrejada. 
Queriam a pena de morte para ela.(Cf.: Jo 8, 1-11) 

45. Jesus deixa uma mulher ungir a sua cabeça com, perfume 
contrariando até as criticas dos apóstolos. Jesus também aceita 
Marta e Maria como suas ouvintes. (Cf.: Mt 26, 6-13; Lc 10, 38-42; 
Jo11, 1-44) 

46. Jesus  devolve  a  vida  ao  filho  da  viúva  e  fala  ainda  que  
a  viúva  indigente,  no Templo, deu mais que os ricos. E até cura 
a filha da mulher estrangeira, vendo a sua fé. (Cf.: Lv 7, 11-17; 21, 
1-4; Mc 7, 24-30) 

47. Depois da morte de Jesus foram as mulheres que descobriram 
e reconheceram que Jesus estava vivo apesar da desconfiança 
dos apóstolos. (Cf.: Mc 16, 1-8) 

48.  Com  tantas  discriminações  no  tempo  de  Jesus,  sobrava  
poucas pessoas para terem vez na sociedade. Hoje tudo isto 
continua acontecendo, só que de maneira mais escondida. “E 
sobre a lei de guardar o sábado, como você poderia explicar isto 
para nos?” Isto e o que vamos ver no próximo encontro... 
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Maria, Maria - Elis Regina 

Compositor: (Milton Nascimento/Fernando Brant) 

Maria, Maria  

É um dom, uma certa magia, 

Uma força que nos alerta 

Uma mulher que merece viver e amar 

Como outra qualquer do planeta 

Maria, Maria  

É o som, é a cor, é o suor 

É a dose mais forte e lenta 

De uma gente que ri quando deve chorar 

E não vive, apenas aguenta 

Lêre, lare, lêre, lare, lêre, larê 

Mas é preciso ter força 

É preciso ter raça  

É preciso ter gana sempre 

Quem traz no corpo uma marca 

Maria, Maria  

Mistura a dor e a alegria 

Mas é preciso ter manha 

É preciso ter graça 

É preciso ter sonho sempre 

Quem traz na pele essa marca 

Possui a estranha maniaDe ter fé na vida 
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PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO 

01. O que te impressionou mais? 
02. Quais partes que você quer mais esclarecimento? 
03. Por que era importante, no tempo de Jesus, ser 

descendente legítimo de Abraão? Isto representava algum 
privilégio? Hoje acontece  algo de parecido? Por que 
dizemos: “Fulano de tal é um rapaz de família”? 

04. O que pretendiam os Essênios e onde viviam? Tem 
grupos hoje que pensam algo semelhante a eles? 

05. Por que samaritanos e judeus não davam bem? Hoje, 
no Brasil, existe discriminação? Que tipo? Qual a raiz da 
discriminação no  Brasil? 

06. Que discriminações eram criadas com a tradição do 
“puro e impuro”?  Por que Jesus condenou o tipo de pureza 
dos judeus? Em que consiste a verdadeira pureza?  

07. Por que o povo falava da doença como situação de 
pecado? Quais eram as causas da doença do povo? É 
castigo de Deusw E hoje o que diz o nosso povo? Quem 
ensinava e atá hoje ensinava isso? 

08. Qual era o lugar e o papel da mulher no tempo de 
Jesus? Hé muita diferença com o tempo atual? Na sua 
comunidade qual é a participação das mulheres? 

09. Que atitudes toma Jesus frente a estas tantas 
discriminações? Hoje em dia como nós agimos diante das 
discriminações sociais? 

10. O que se faz hoje em nome de Deus e que, na 
realidade, é contra a vida? 
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SUGESTÃO DE LEITURAS QUE PODE APROFUNDAR 

1) Dt 7,1-16..............................................Importância de Abraão 
2) Mt 1,1-17 / Lc 3,23-37............................Genealogia de Jesus 
3) Jo 8,32-59...................................Praticar as obras de Abraão 
4) Ex 20,1-5...........................................O primeiro mandamento 
5) Sb 12-15.........................................................................Ídolos 
6) Ex 32,1-6........................................................Bezerro de ouro 
7) Sl 115/114......................................................................Ídolos 
8) At 10,1-11,18......................................Estrangeiros – Impuros 
9) Mt 3,1-12.........................................Pregação de João Batista 
10) Mc 7,24-30...............Cura da filho da mulher estrangeira 
11) Mt 9,10-13.....................................Cobrador de impostos 
12) Lc 5,27-32 ..........Jesus escolhe o cobrador de impostos 
13) Lc 19,1-10...................Jesus entra na casa do publicano 
14) Mc 7,1-23 ..................................................Puro e Impuro 
15) Lc 14,1-32..........................................................Leprosos 
16) Mt 11,2-6................................Jesus e os marginalizados 
17) Lv 12,1-8..........................................................Impurezas 
18) 1Sm 1,5-8...........................................Desonra da mulher 
19) Mc 10,1-12..................Igualdade do homem e da mulher 
20) Lc 8,1-3......................Atitude de Jesus com as mulheres 
21) Jo 8,1-11..................Os fariseus condenam, Jesus salva 
22) Mt 26,6-13.............................................A união de Jesus 
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RELAÇÃO DE SALMOS RELACIONADOS COM A 5ª PARTE 

Sl 15(14);   16(15);  24(23);  50(49);    51(50);  81(80);  97(96)  

     106(105);   115(114);   135(134);  139(138) 
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6ªPARTE: 

A LEI: 

INSTRUMENTO DE DOMINAÇÃO 
 

 

 

02. “Agora fiquei mais curioso! Acho que tinha tantacoisa  
erradanaquele tempo! Quem ensinava todas essas leis para o 
povo? Mas antes precisamos ainda falar sobre a Lei do Sábado, 
que pesava muito no povo. 

03-A lei do sábado era muito rigorosa. Não se podia fazer nada, 
nem andar mais que  trinta  passos,  e  quem  o  fazia  se  tornava  
impuro.  Só  andava  para  ir  ao Templo  ou  a  sinagoga. Até  
comida  era  preparada  no  dia  anterior.(Cf.: Dt  5, 12-15; Ex 20, 
8-11; Lv 23,3) 

04-Assim  os discípulos de  Jesus  foram  acusados  de  
desobedientes  das  leis, porque  num  dia  de  sábado  colheram  
espigas  de  trigo  e  comeram  e Jesus respondeu: “Se soubésseis 
o  que  significa misericórdia é  o  que  quero  e  não sacrifícios, 
não condenaríeisos que não tem culpa. O filho do homem é 
Senhor do sábado.” (Cf.: Mt 12, 1-8; 1Sm 21, 2-7; Os 6, 6) 

05. Ao  paralítico  que  Jesus  curou  no  diade  sábado,  os  judeus  
o  proibiram  de carregar  seu  leito  e  perseguiram  também  a  
Jesus  por  fazer  tais  coisas  no sábado.  Mas  Jesus  responde: 
“Meu  Pai  trabalha,e  eu  também  trabalho.” Então os judeus com 
mais empenho procuravam matá-lo.(Cf.: Jo 5, 1-18) 

06.Os    fariseu  com  os  herodianos conspiraram contra  Jesus  
sobre  como  o matariam, porque curou um homem com a mão 
atrofiada no dia de sábado. E Jesus questionava: “É permitido, no 
dia de sábado, fazer o bem, ou fazer o mal? Salvar uma vida ou 
matar?”  (Cf.: Mc 3, 1-6) 

https://youtu.be/yblsjqsRflw
https://youtu.be/yblsjqsRflw
https://youtu.be/yblsjqsRflw
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07. Jesus  foi  acusado  de  ateu,  ou  não  vir  de  Deus,  porque  
ao  curar  o  cego  no sábado pegou  a  lama  e  colocou-a  nos 
seus olhos... E Jesus responde aos fariseus: “Se fósseis cegos 
não terieis culpa; mas dizeis: ‘nós vemos’! Vosso pecado 
permanece”. (Cf.: Jo 9, 1-41) 

08. A   observância   do   sábado,   o   sétimo   dia   da   semana,   
era   um   dos   10 mandamentos:  “Eu  sou  Javé  teu  Deus que  
te  fez  sair  do  pais  do  Egito,  da CASA  DA  ESCRAVIDÃO!  
Lembra-te  do  dia  do Sábado  para  santificá-lo! Trabalharás 
durante seis dias, e neles farás todas as tuas obras. O Sétimo dia, 
porém é o Sábado de Javé, teu Deus. Não farás nenhum 
trabalho...” (Cf.: Dt 5, 12-15; Ex 20, 8-11) 

09. O sábado ficou estabelecido para todo o povo Judeu, o dia de 
descanso e o dia do  encontro  para  reaviver  a memória do  
passado.  Eles  não  deviam  viver abatidos ou escravizados como 
no Egito a serviço do Faraó. Mas passados os anos, os sacerdotes 
e os escribas fortaleceram mais a idéia da santificação do 
sábado.(Cf.: Dt5, 14) 

 

10. O sábado perdeu o seu sentido de descanso para o 
trabalhador e do encontro para o povo. A lei passou na frente do 
sentido; neste dia nem se podia ajudar uma  pessoa  necessitada.  
Qualquer    ação  praticada  no  sábado  tornava  a pessoa impura. 
Jesus responde: “ O Sábado  foi  feito  para  o  homem  e  não  o 
homem para o Sábado”.(Cf.: Mc 2, 27-28) 

 

11. A palavra Lei usada pelos Judeus tinham três diferentes 
significados:  

1. Seu significado básico: Os Dez mandamentos: O Decálogo. 

2. Significa também os cinco livros do Antigo Testamento, que 
chamamos de Pentateuco ou Tora. 

3. Tem ainda o significado de Lei Oral ou a Tradição. E para os 
ESCRIBAS e FARISEUS este e o significado mais 
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importante.(Cf.: Dt 4,13; Ex 20, 1-17; 24,12; Sl 19/18, 8-12; 
Mt 22,34-40; Mt 7, 1-23) 

12. Para Jesus a Lei era como uma ceta na estrada. Pela Lei dos 
10 Mandamentos Deus Javé  indicou um  caminho  certo para  o  
povo  nunca  mais  voltar a  viver  a escravidão;  para  o  povo  
conservar  a  liberdade  que conquistou e  viver  na justiça  e 
fraternidade. Isto que significa a  afirmação    que  introduz  os  dez  
mandamentos: “Eu  sou  Javé,  teu Deus, que te fez sair do país 
do Egito da casa da escravidão”.(Cf.: Dt 5, 2-3. 15; Ex 20,1) 

13. Mas no tempo de Jesus, a lei nas mãos, dos escribas e 
fariseus, em vez de libertar,  tornou-se  ferramenta  para  dominar  
e  oprimir  o  povo.  É  claro  que  um pobre, sobrecarregado de 
trabalho, uma mãe de família com muitos filhos, não tinha 
condições de cumprir tantas regras,  então  eram considerados 
impuros.(Cf.:  Mt 23, 13-14; Mc 7, 1-20) 

14. Quem era encarregado de ensinar, explicar e interpretar as 
leis ou as sagradas escritura seram os doutores da lei, ou 
escribas, porque somente eles julgavam ter  conhecimento  exato  
das  Sagradas  Escrituras.  Eles  gostavam  de  ser chamados de 
Rabi que quer dizer MESTRE.(Cf.:  Esd 7, 10; Lc 11, 37-54; Mt 23, 
3-7) 

15. Eram eles que abriam escolas para ensinar a ler e escrever 
formando novos discípulos.  Para  se  tornar  doutor  da  lei  era  
preciso  começar  a  estudar muito com  um  mestre  a  partir  dos  
14  anos  e  só apos  25  anos  de  estudo  que  era reconhecido 
oficialmente  como  doutor  da  lei,  com  40  anos  de  idade.  Jesus 
começou sua missão aos trinta anos.(Cf.:Gl 1,14; Lc 3, 23) 

16. Para  o  estudo,  havia  um  só  livro:  AS  ESCRITURAS  
SAGRADAS - o  Antigo Testamento,  que  era  a  constituição  dos  
judeus.  Somente  os  mestres  podiam ter  as  Sagradas  
Escrituras.  Os alunos  decoravam  tudo.  Estudavam  também 
outros ensinamentos secretos e ocultos proibidos ao povo.(Cf.:Mt 
23, 13-14; Jo 5, 39) 
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17. Com  tudo  isso  os    escribas  se  tornaram  donos  do  saber,  
monopolizavam  a interpretação  da  Sagrada  Escritura  se  
tornando  os  guias  espirituais  do  povo. Ninguém  podia  fazer  
nada  de  novo  sem  consultá-los  para  ver  se  estava  de acordo 
com as leis. Eles acreditavam que Deus salvaria apenas os puros, 
isto e, os cumpridores absolutos da lei. (Cf.:Esd 7, 6.11; Lc 10, 25-
37) 

18. Assim   o   povo   dependia   totalmente   dos   escribas.   Seria   
como   se   os conhecedores da Bíblia hoje, fossem também 
professores, advogados, juízes e políticos  ao  mesmo  tempo.  Por  
isso  o  povo  os  prestigiava    muito.  Sua influência não se media 
pela  nobreza ou posição, mas pelo saber.(Cf.: Eclo 39, 2-11) 

19. Um dos trabalhos dos escribas era o de produzir outras copias 
das Sagradas Escrituras.  Tudo  era  copiado  a  mão.  A  língua  
em  que  era  escrita  a  sagrada Escritura era o hebraico, a língua 
oficial, que o povo simples, principalmente as mulheres já não 
entendiam mais. Por isso os escribas na Sinagoga traduziam para 
o povo na língua aramaica a língua falada pelo povo.  

20. Os  rolos  das  Sagradas  Escrituras,vistos  aqui,    eram  
guardados  no  lugar considerado mais sagrados da sinagoga 
chamada a arca, que ficava num lugar de destaque. Só os 
escribas podiam abrir a arca.  

21. A  Sinagoga  era  tipo  capela,  ou Centro Comunitário,  onde  
o  povo    judeu se encontrava semanalmente, na sala principal 
para rezar, celebrar o culto e ler as Sagradas Escrituras. (Cf.: Lc 
4, 14-16) 

22. A  Sinagoga  era dividida em  duas  partes.  Uma onde, se  
celebrava  o  culto,  a outra parte era só para o estudo das 
Sagradas Escrituras onde só os homens podiam  entrar.  As  
mulheres  na  sinagoga  só  podiam  ouvir.  Elas  não  tinham 
acesso a nenhum estudo.  

23. Em cada lugar onde tinha judeus até no estrangeiro, tinha 
sinagogas. A maioria delas se encontram destruídas, como  essa.  
Era  o  lugar  onde se  alimentava  a mentalidade e mpiedade  do  
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israelita.  Aqui  eles  aprendiam  que  a  pessoa  só podia se salvar 
mediante o cumprimento da lei. (Cf.:At 13, 5; 18, 4; 19,8) 

24. Aqui  vemos  as  escavações  da  sinagoga  de  Cafarnaum  
onde  morava  Pedro. Jesus frequentava muito  esta  sinagoga.  
Nos  dias  de sábado,  conforme  seu costume,  Jesus  ia  à  
sinagoga  e  junto  com  os  outros,  rezava  salmos,  ouvia, leituras, 
fazia, comentários preces e discutia com os doutores da lei. 
(Cf.:Mc 1, 21) 

25. Como era de costume, num dia de sábado, Jesus foi à 
sinagoga de Nazaré e lhe  foi entregue  o  livro  do  profeta  Isaias.  
Abrindo-o, encontrou  o  lugar  onde esta escrito: “O Espírito do 
Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para Evangelizar os 
podres,  enviou-me  para proclamar  a  libertação aos  presos  e 
aos  cegos a  recuperação da  vista,  para  restituir  a  liberdade  
aos  oprimidos  e para  proclamar  um  ano  de  graça  do  Senhor".  
E  Jesus  acrescentou: “Hoje realizou-se essa escritura que 
acabaste de ouvir”. (Cf.:Lc 4, 16-22) 

26. Foram os fariseus que, criaram as sinagogas, opondo-se ao 
Templo dominado pelos Saduceus. Os fariseus formavam um tipo 
de associação de irmandade, grupo de pessoas piedosas e não 
se misturavam com os outros,fato que lhes deu  o nome  de  
fariseu,  que  significa  separado.  Tinha  ao  redor  de  6  mil. 
(Cf.:Mc 7, 1-20; Mt 23, 13-32) 

27. Tinha  muita  gente  do  povo,  gente  honesta,  seria,  sem  
muita  formação, que após uma  preparação  rigorosa  eram 
admitidos como  membros da  associação dos  fariseus.  Mas  
tinha  também  muita  gente  rica  e  importante  como  os escribas.  
Nicodemos  que  foi  consultar  com  Jesus  à  noite  era  fariseu.  
Alguns fariseus, principalmente os doutores da lei eram também 
membros do Sinédrio.(Cf.: Jo 3, 1-10) 

28. A  prática  dos  fariseus  era  de  devoção  total  a  lei.  Nela  
estava  concentrado  o sagrado,  o  caminho  para  chegar  a  Deus,  
segundo  acreditavam.  Todos  os membros,  sem  exceção,  
cumpriam  uma  lista  de  613  preceitos  rituais.  Tinham fama de 
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serem santos, de rezar muito, de jejuar 2 vezes por  semana, de 
pagar o dizimo mais do que devia e dar muita esmola. (Cf.:Lc 18, 
9-14; Is 58, 1-12) 

29. Por  isso  suas  opiniões  valiam  muito  para  o  povo  simples  
e  pobre  que  os  via como  um  modelo,  mas  se  via  
impossibilitado  de  seguir  tantas  exigências.  Os fariseus  se  
consideravam  os  escolhidos  de  Deus  distintos  do  povo  tido  
como ignorante e não cumpridor da lei.(Cf.: Jo 7, 47-52) 

30. OS  fariseus  andavam  na    rua  com  roupa  diferente  dos  
outros  usando  muita filateria, tipo cordão com uma caixinha que 
amarravam na testa. Dentro, portava um  papel  com  uma  frase  
da  lei  escrita  em  sinal  de  obediência  literal  à  lei. (Mt 23, 5; 
Ex 13, 9.16; Dt 6, 8; 11, 18) 

31. Por  se  considerarem  os únicos salvos,  se  tornaram  uma  
elite  religiosa que  já não  escutavam  mais  o  clamor  do  povo  
e  por  isso  não  podiam  entender  o sentido  certo  da  lei  de  
Deus.  Só  olhavam  a  letra  escrita  nos  livros  e  a impunham  
ao  povo  conforme  a  interpretação  que  eles  davam  sem  olhar  
as necessidades do povo. Matavam,assim, o espírito da Lei. (Cf.: 
Lc 18, 9. 14; Lc 11, 39-44) 

32. Os fariseus esperavam um Messias que fosse doutor da lei 
que os ajudaria a entender e observar plenamente a lei 
apressando assim o fim dos tempos e a libertação  de  Israel.  
Tiveram  assim  que  se  confrontar  com  um  messias diferente 
do que esperavam, um messias que discordaria deles na maneira 
de interpretar a lei e na sua observância. (Cf.:Jo 7, 40-52) 

33. Um  Messias  que  discordaria  deles  na  idéia  de  Deus  que  
eles  apresentavam: um Deus carrasco, castigador. Jesus 
apresenta o Deus libertador, que escuta o clamor  do povo 
principalmente  os  mais  fracos marginalizados  para  salva-los, 
porque ELE E PAI.(Cf.: Ex 3, 7-10; Lc 11, 1-4; Mt 11, 25-26; 9, 35-
38) 
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34. Eis  as  maiores  divergências  e  discussões  de  Jesus  com  
os Escribas  e Fariseus. 

O Sabado................................................Mc 2, 23-27e Mt 15, 1-20 

A Pureza...................................................Mc 7,1-13e Lc 24, 44-48 

O Próximo...............................................Lc 10,29-37e Mt 6, 16-18 

Judeu: Estrangeiro.........................................................Lc 4,22-30 

O Jejum.........................................................................Mc 2,18-22 

A Oração.........................................................................Mt, 7,7-15 

O Templo ....................................................................Mc 11,15-19 

Deus ..............................................................................Lc 15,1-32 

Sua presença com os pobres e pecadores ..Mc 2, 15-17  e  Lc 15,1 

 

35. Num  dos  seus  longos    discurso  no  Cp.  23  de  Mateus,  
Jesus  condena os fariseus e escribas e denunciam seus vícios  
chamando-os de falsos pastores, guias  cegos,  que  enganam  o  
povo  em  lugar  de  conduzí-los  pelos  caminhos retos. Foi uma 
grande ousadia, Jesus ter se confrontado com este grupo, o que 
acabou contribuindo para a sua condenação a morte. (Cf.:Mt 23; 
Ez 34; Jr 23, 1-6; Jo 10, 1-18; Mc 3, 6; 8, 31; 14, 1-2) 

 

36. “Realmente Jesus foi muito corajoso! Será que as leis que 
temos hoje são todas boas?” “É isso que podemos discutir agora.” 
“É por que Jesus condenou o Templo.” “É isso que vamos ver no 
próximo encontro.  

 

Música  (Is 58,1-12) 

‘Clama em alta voz’ (ou Pregão Quaresmal) 

de Pe. Reginaldo Veloso 

Clama em alta voz Sem receio e temor 

Tua voz qual trombeta ressoe  
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Denuncia o pecado deste povo, desta Igreja  

pois parecem me buscar e seguir os meus desejos  

sempre falam "santidade" vêm a mim pra que os veja... 

Clama em alta voz Sem receio e temor  

Tua voz qual trombeta ressoe  

Perguntais por que desprezo todas vossas penitências... 

é porque quando as fazeis abafais a consciência 

só buscais vosso interesse e usais de violência! 

Clama em alta voz Sem receio e temor 

Tua voz qual trombeta ressoe 

Penitência que me agrada serão vossas romarias  

procissões, missas e cultos confissões e cantorias,  

se oprimis os pequeninos e espancais em pleno dia?.. 

Clama em alta voz Sem receio e temor 

Tua voz qual trombeta ressoe 

 

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO 

1. O que te impressionou mais? 
2. Quais partes você quer mais esclarecimentos? 
3. O que significa a palavra LEI para os judeus? Qual a 

diferença entre as Leis da Sagrada Escritura e as nossas 
Leis? 

4. Originariamente, para que servia a Lei de guardar o 
Sábado? O que aconteceu com esta lei no tempo de Jesus? 
E hoje, temos leis que invés de defender a vida, escravizam 
as pessoas? 

5. Por que é importante lutar sempre para ter leis boas, que 
defendam os direitos de todos, principalmente dos mais 
vulneráveis? 
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6. Quem ensinava e obrigava cumprir as leis no tempo de 
Jesus? 

7. Qual era o papel da Sinagoga no tempo de Jesus? Os 
fariseus estavam ligados à sinagoga: o que eles 
pretendiam? A que é que o povo procura hoje para buscar 
orientações para seus problemas? 

8. Por que Jesus desobedeceu algumas leis?Que atitude jesus 
toma diante da lei e dos fariseus? Quem seriam os escribas 
e os fariseus hoje? Que atitude tomamos frente aos fariseus 
de hoje?  

9. O que você acha da nossa educação hoje? E o ensino 
religiosa está servindo para escravizar ou para libertar? 
 

 

 

PARA LER E DISCUTIR ANTES DA PROJEÇÃO 

a)  Ler para todos: Mt 23,1-39 
b)  Em grupos pequenos responder: 

Por que Jesus se revolta tanto contra os Doutores da Lei 
(Escribas) e os Fariseus? 

 

 

 

RELAÇÃO DE SALMOS RELACIONADOS COM A 4ª PARTE 

Salmos: 19(18);    25(24);    26(25);    51(50); 

               78(77);    119(118);   145(144) 
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O QUE SE PODE APROFUNDAR NA 6ª PARTE 

a) Dt 5, 12-15 – A Lei do Sábado 
b) Mt 12,1-8 – Misericórdia e não Sacrifício 
c) Mc 3,1-6 – Sábado, fazer o bem ou o mal? 
d) Jo 9,9-41 – Os que Veêm, não enxergam! 
e) Is 58,1-12 – O jejum que agrada a Deus é a JUSTIÇA 
f) Mc 7,1-20 – Puro e impuro 
g) Lc 11,37-54 – Contra os fariseus e escribas 
h) Mt 23,13-32 – Contra os escribas e fariseus 
i) Lc 4, 16-22 – A missão de Jesus 
j) Jo 3,1-10 – Nicodemos e a Vida do Alto 
k) Lc 18,9-14 – O fariseu e o publicano 
l) Lc 15, 1-32 – Deus é Pai que sempre perdoa 
m) Jo 7,40-45 – Discussão sobre a origem de Jesus 
n) Ez 34; Jo 10; Sl 23/22 – Os maus pastores e o Bom Pastor 
o) Ex 20,1-23.33 - As Leis, o decálogo, o Código da Aliança 
p) Dt 12-26 - O código Deuteronômico Dt 12-26; A Lei do 

Sábado 
q) Jesus e as leis – O surgimento dos fariseus e Escribas 

(Doutores da Lei) 
r) Os livros dos Macabeus. 
s) As sinagogas, O escribas ou Doutores da Lei. 
t) Os seguidores da Lei; os fariseus: confronto com Jesus. 
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7ª PARTE 
O TEMPLO: 

CENTRO DE PODER E EXPOLORAÇÃO 
 

 
02. “Pelo que você disse, parece que havia muita divisão entre o 

povo na época de Jesus, não é? 

       “Mas a religião, naquele tempo, não ajudava o povo a resolver 

os problemas, como as Comunidades Eclesiais de Base hoje?” 

       Ao contrário! Era a religião uma das causas principais que 

gerava esta situação!  

       “Como assim?” 

       É o que vamos ver hoje: vamos prestar atenção! 

 

03. No tempo de Jesus havia 3 categorias diferentes entre os 

judeus. 

       1 – Os puros – O Israel puro, legitimo;  

       2- Os mais ou menos puros;  

       3- Os impuros. 

 

04. Eram considerados puros, os Sacerdotes, os Levitas e 

algumas famílias geralmente ricos cujos chefes eram 

chamados de Anciãos: algumas pessoas até falsificavam o 

nome dos parentes mais velhos para poderem pertencer a 

famílias consideradas puras, descendentes de Abraão. A 

casta dos puros viviam às custas do Templo de Jerusalém. 

(Cf.: Esd 2, 59.62; Ne 11, 4-19; 12, 1-26) 

 

05. Eram mais ou menos puros: os manchados levemente: os 

filhos ilegítimos dos Sacerdotes, os trabalhadores, os escravos 

Judeus, os estrangeiros convertidos a religião Judaica 

chamados Prosélitos. 

 

https://youtu.be/TRWtBoAq-GE
https://youtu.be/TRWtBoAq-GE
https://youtu.be/TRWtBoAq-GE
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06. Os impuros eram os estrangeiros, os filhos de casamento com 

estrangeiros como eram os samaritanos. Os filhos de mãe 

solteira, as mulheres e homens estéreis, os leprosos, enfim, os 

excluídos. Os escravos estrangeiros se convertiam ao 

judaísmo para melhorar um pouco a sua vida. Todo este grupo 

estava proibido de entrar nas dependências do Templo. (Cf.: 

Jo 8, 48) 

 

07. Vejam bem esta comparação onde, em geral os pobres e 

excluídos eram considerados impuros: De certa forma a 

discriminação segundo a origem de família coincidia com a 

divisão segundo a riqueza com exceção dos romanos que 

eram considerados impuros por serem estrangeiros. A pureza 

de origem justificava a quantidade da riqueza.  

 

08. Pode-se dizer também que era o Templo quem determinava a 

classificação das pessoas na sociedade; quanto mais perto 

dele mais puro, quanto mais longe, mais impuro. Vejam o 

Templo de Jerusalém, e vejam ao Norte na Galiléia, onde 

Jesus viveu. (Cf.:  Jo 7, 41.52) 

 

09. O templo era, para os judeus, o centro religioso, político e 

econômico. Ali se celebravam as grandes festas religiosas. Aí 

se reunia o Sinédrio, órgão de máximo poder na sociedade 

judaica da época. Aí estava o tesouro, uma espécie de banco 

que sustentava toda a economia do país. (Cf.: Lc 22, 66-71; 

Mc 12, 41-42) 

 

10. Como surgiu o Templo? Quando o povo de Deus estava no 

deserto, no tempo de Moisés e dos Juízes, não havia Templo. 

Eles tinham uma Tenda onde guardavam a Arca da Aliança. 

Era ponto de união do povo. Ali eles se reuniam para ouvir as 

leis de Deus, oferecem sacrifícios. Era uma tenda que 
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caminhava com  o povo e era sinal da presença de Deus. (Cf.: 

Ex 25, 10-16; 33, 7-11; 40, 36-38; Nu 10,33-36) 

 

11. No interior da Tenda tinha uma parte chamada o Santíssimo 

ou Santo dos Santos. Aqui, só o sacerdote Arão e seus 

descendentes sumos sacerdotes podiam entrar. Dentro da 

Arca tinham guardadas as Tábuas da Lei de Deus. Era 

considerada a parte mais sagrada. (Cf.: Ex 37-40; 1Rs 8,9) 

 

12. Mais tarde quem construir o primeiro Templo, 950 anos antes 

de Cristo, foi Salomão, considerado o rei sábio, filho de Davi. 

Dizia ele: “É preciso construir agora uma casa, um templo, 

para o Senhor”. Era o Templo mais belo do mundo, orgulho do 

rei. Mais tarde foi saqueado e devastado pelos babilônios e a 

Arca da Aliança com as tábuas da Lei foram levados para a 

Babilônia. (Cf.: 1Rs 5, 15-6,37; Mt 12, 42; 2Sm 7, 1-29; 1Rs 6, 

1-36; 5, 15-32; 8, 10-13.27-29; Ef 2, 20-22; At 7, 46-50) 

 

13. Templo: Vinte anos antes do nascimento de Jesus, Herodes o 

Grande, para agradar e ser aceito pelos judeus, começou a 

restauração do Templo para fazê-lo igual ao de Salomão. O 

acabamento desta obra fabulosa durou 80 anos. (Cf.: Lc 21, 5-

7; Esd 6, 15-18) 

14. O Templo foi construído com a maior ostentação possível e 

assim abriu um vasto campo de trabalho: artesanato de ouro, 

prata, bronze e Mamoré tudo em função do Templo. Era uma 

concentração de trabalhadores. (Cf.:  Jo 2, 19-22; Mt 12, 6-42; 

24, 1-2; Mc 13, 1-2; Lc 21, 5-7) 

15. No começo da construção foram contratados 10 mil 

trabalhadores leigos e 1000 sacerdotes foram transformados 

em artesões para a construção das partes consideradas 

sagradas e proibidas para os leigos. No total, entre sacerdotes, 

levitas, funcionários, cambistas,vendedores, trabalhadores, 
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eram 18.000 pessoas que viviam na organização do Templo. 

(Cf.: Ex 31, 1-11; 44, 4; Ne 12, 1-26) 

16. Esta é a planta do Templo de Jerusalém no tempo de Jesus. 

O pátio de fora era cercado por muralhas, tendo várias 

entradas. Neste pátio ficavam os vendedores e cambistas. 

Também os gentios ou pagãos e os excluídos que não podiam 

entrar no Templo. Subindo vários degraus alcançamos 

Templo.  Subindo vários degraus alcançamos a área onde 

ficavam as mulheres e subindo mais degraus tem a área onde 

ficavam os homens israelitas e mais para dentro a parte 

reservada só para os sacerdotes. É  a área onde ofereciam as 

sacrifícios. Os outros judeus podiam entrar nesta área 

somente ao oferecerem o sacrifício. Subindo mais degraus 

tem a parte mais alta e mais sagrada do Templo chamado 

Santuário dentro do qual tinham outra parte chamada Santo 

dos Santos. Observem   a  Fortaleza de Antonia ao lado direito 

do Templo ... (Cf.:  Mc 11, 15-19; Ez 44, 6-9; Lc 1, 8-10; Lv 18, 

1-7; Jo 4, 19-24)  

17. O Santuário era dividido em duas partes. Uma parte era 

chamada 0 Santo e a outra parte ao fundo era chamada Santo 

dos Santos ou Santíssimo: Entre as duas partes tinha, uma 

dupla cortina chamada 0 VÉU DO SANTUARIO, aquela que 

se rasgou de cima para baixo quando Jesus morreu na cruz. 

(Cf.: 1Rs 6, 16; Ex 26, 31-34; Mt 27, 51) 

18. No Santo entrava um sacerdote duas vezes ao dia pela manha 

e a tarde segundo a escala, para queimar incenso, trocar o 

óleo do candelabro de sete braços, símbolo da presença de 

Deus, e oferecer os pães de preposição, como foi o caso de 

Zacarias. (Cf.:  Ex 29, 38-42; 1Cr 24, 19; 2Cr 23, 8; Lc 1, 9)  

19. Já no Santo dos Santos, inteiramente vazio, considerado o 

lugar mais santo e sagrado do Templo e do mundo, só podia 
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entrar o Sumo Sacerdote para oferecer um sacrifico  uma vez 

por ano no dia da grande expiação, para pedir perdão a Deus 

de todos os pecados do povo. Usava para isto uma vestimenta 

especial considerada sagrada que lhe dava autoridade de 

expiação. (Cf.:  Ex 26, 33-34; 30, 10; At 17, 24; Lv 16; Hb 9, 6-

14; Ex 28, 1-43)  

20. Esta vestimenta considerada, sagrada, no resto do ano era 

guardada por Pilatos na Fortaleza Antonia (ao lado, do 

Templo) onde Ele se estabelecia nas festas principais para 

manter o controle. Foi nesta Fortaleza que Jesus foi 

condenado a morte e onde os Sacerdotes e outros membros 

do Sinedrio não quiseram entrar para não se tornarem impuros 

porque era a véspera da festa da Páscoa. (Cf.: Jo 18, 28; At 

11, 2-3) 

 

21. O Templo era o Centro Religioso de todos os judeus onde o 

povo tinha obrigação de ir para a li encontrar o Deus da 

Santidade. Isto explica o porquê de tantas peregrinações para 

o Templo de  Jerusalém. (Cf.: Jo 2,13; 7, 2-15; At 17, 24; Hb 

9, 11-24; 1Cor 3, 16-17; 6, 19-20; Ef 2, 20-22) 

 

22. Eram festas alegres de peregrinação. Também Maria, Jose e 

Jesus participavam destas festas. E foi numa ocasião dessa 

que Maria e Jose perderam Jesus e depois o encontraram no 

Templo. Um bom judeu tinham costume (segundo a Lei) de ir 

visitar o Templo pelo menos 3 vezes ao ano, nas festas 

principais. (Cf.: Lc 2, 41-50; Ex 23, 14-19) 

23. AS FESTAS PRINCIPAIS ERAM: A festa da Páscoa; A festa 

de Pentecostes; A festa das Tendas ou dos Tabernáculos                        

                                                              

      1 - A festa da Páscoa: celebrava a memória da Libertação do 

povo hebreu da escravidão do Egito.    
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      2 - A festa de Pentecostes: 50 Dias após da Páscoa, lembrava 

a entrega da Lei para Moises no Monte Sinai, sinal da Aliança 

com Deus.  

       3 - A festa das Tendas ou dos Tabernaculos: lembrava os 40 

anos de caminhada no deserto ate a conquista da terra 

prometida. (Cf.: Ex 23, 14-19) 

  

24. Na festa da Páscoa, a maior festa dos judeus, toda a família 

com os amigos se reunia ao redor do cordeiro que era 

partilhado após ser assado. Acompanhado com vinho e pão 

sem fermento e ervas amargas, relembrava a presença 

libertadora de Javé no meio do povo. Foi durante esta festa 

que Jesus instituiu a Eucaristia, e depois foi preso e morto se 

tornando assim o novo cordeiro de Deus. (Cf.: Jo 2, 13; 11,55; 

13, 1; Ex 12, 1-14; Lc 22, 1-2.7-20) 

 

25. Na festa de Pentecostes a comunidade estava reunida para 

agradecer a Deus pelas colheitas e renovar a sua aliança. 

Neste dia, os apóstolos tiveram a primeira grande colheita. O 

Espírito Santo estabelece uma aliança nova; e quebra todas 

as estruturas erradas a fim de viveram a proposta de Jesus. 

(Cf.: Jo 5, 1; Ex 23, 14; At 2, 1-13) 

  

26. Na festa das Tendas o povo vivia por sete dias em baixo de 

Tendas para lembrar a caminhada do povo no deserto com 

dependência e confiança total a Deus. Faziam procissões 

onde pediam chuvas e ofereciam água de libação sobre o altar 

do Templo. Agora e Jesus que se torna a fonte de água viva. 

(Cf.: Lv 23, 42-43; Jo 7, 2; Zc 14, 16-19; Jo 7, 37-39) 

 

27. Os peregrinos do todo mundo, os mais religiosos iam lá três 

vezes por ano. Assim o Templo atraia donativos do mundo 

inteiro: atraia o comércio de gado e outros animais para o 
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sacrifício; atraia o pagamento das promessas dos fieis que 

queriam alcançar uma graça e atraia renda das grandes 

propriedades agrícolas. (Cf.: Ex 23, 14-19; Lc 21, 5-6) 

 

28: Jerusalém atraia homens que possuíam grandes capitais, 

importantes negociantes, coletores de impostos, judeus no 

estrangeiro que se tornaram  ricos. Todo visitante tinham que 

deixar no Templo ou gastar em Jerusalém o valor de 10 por 

cento de toda a sua renda anual alem de oferecer as primícias 

da terra e os primogênitos. (Cf.: At 2, 5-11; Lc 21, 1-5; Dt 14, 

22-29; Lv 27, 20-33; Nu 18, 21-31; Ne 10, 36; 12,44) 

 

29. Assim os peregrinos constituíam uma grande fonte de renda. 

Ao comprarem presentes para o Templo davam possibilidade 

de ganho aos seus artífices. Graças a peregrinações os 

visitantes (cerca de 60 mil durante a Páscoa) alimentavam um 

artesanato de lembranças, objetos de luxo e um grande 

comércio de animais para os sacrifícios. 

 

30. Todas estas festas eram oportunidades para os judeus, de 

longe e de perto, poderem subir ao Templo, trocar seu 

dinheiro, comprar um animal e entregá-lo ao Sacerdote para o 

sacrifício a Deus assim se purificando das impurezas ou 

pecados cometidos durante o ano. (Cf.: Dt 14, 22-29; Am 5, 

14-15. 21-25; Is 58, 1-12; Mt 6, 1-4; 23, 23-24; Lc 11, 42) 

 

31. Tinha 4 tipos de sacrifícios:  

          1 - os holocaustos.  

          2 - os sacrifícios de oblação  

          3 - os sacrifícios de comunhão,  

          4 -  os sacrifícios pelo pecado e de reparação.  
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32.  O HOLOCAUSTO era uma oferenda de uma vitima - um 

animal que era inteiramente queimada e consumida apos tirar 

o couro, era um sacrifício de ação  de graças  ou para obter 

um favor de Javé. Diz o Livro do Êxodo: o Holocausto será 

uma oferenda  queimada de agradável odor a Javé. O couro 

ficava com o sacerdote. (Cf.: Lv 1, 1-17; 6, 1-6; 1Sm 6, 14; 7, 

8; 10, 8; 13,9; 2Sm 6, 17; Ex 29, 10-18; 1Rs 3,4) 

  

33. O SACRIFICIO DA OBLACAO era uma oferenda dos 

produtos da terra onde uma parte era queimada no altar com 

azeite e incenso e com agradável odor a Javé. A outra parte 

da oferenda ficava para os Sacerdotes e sua família. Era sinal 

de agradecimento a Deus pela colheita. (Cf.: Lv 2, 1-16; 6, 7-

16; 19; Ex 29, 18; 1Sm 21, 2-7; Mt 12, 3-4) 

 

34. No SACRIFICIO DE COMUNHAO  a vitima - um animal,- era 

repartida entre Deus e o ofertante. E um BANQUETE 

SAGRADO. A  vítima era assim repartida: as partes vitais 

como a gordura, rins...) eram queimadas no altar oferecidas a 

Deus. A melhor parte, o peito e a coxa,  ficava com o Sacerdote 

que a oferece. As partes restantes eram consumidas pelos 

ofertantes e sua família. (Cf.: Lv 3, 1-17; 7, 11-17) 

 

35. Na época antiga, bem antes de Jesus, este tipo de sacrifício 

de comunhão era o mais freqüente. Era o rito central das festas 

expressando por excelência a comunidade de vida, a relação 

de aliança e de amizade entre o fiel e seu Deus.  

 

36. No SACRIFIC10 PELO PECADO E DE REPARACAO:  O 

Sacerdote queimava as gorduras e partes vitais da ,vitima em 

oferenda a Deus. O restante ate o couro, ficava com o próprio 

sacerdote que a tivesse oferecido. Com o ofertante nada 

ficava. (Cf.:  Lv 4-5; 6, 17-7,10)  
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37. No tempo de Jesus, o sacrifício pelo pecado tornou o sacrifício 

mais  praticado devido as exigências da Lei. Porque qualquer 

transgressão da Lei, ou tradição tornava a pessoa impura - E 

a única maneira de se purificar era seguir este esquema: (Cf.: 

Lc 5, 14; Mt 8, 4) 

  

38.  O pobre, impuro, tem necessidade de oferecer um sacrifício. 

Compra um animal entrega-o ao Sacerdote.  Assim fica 

purificado, ganha o perdão e se torna PURO (Cf. Lc 5,14; Lv 

14,1-32; 18,1-7). 

  

39.  Em todos os sacrifícios de animais, o sangue era recolhido e 

derramado sobre o altar, porque os judeus acreditavam que o 

sangue é a vida ou a vida está no sangue. (Cf.: Lv 1,5; 17, 11; 

Gn 9, 4-6; At 15, 20; Dt 12, 16-23) 

 

40. “Escuta aqui! Então o trabalho dos Sacerdotes daquele tempo 

era só matar os animais e oferecer os sacrifícios.” 

       “Quer dizer que os sacerdotes daquele tempo eram 

diferentes?” 

      “E para oferecer todos estes sacrifícios não precisava de 

muitos sacerdotes?”  (Cf.: 1Pd 2, 4-10; Hb 3, 10-18) 

 

41. Sim, mas havia mais sacerdotes do que se precisava, porque 

o  sacerdócio era hereditário - era uma função  que passava 

de pai para filho.  O numero de  sacerdotes no tempo de Jesus 

chegava ao redor de 7.200, dispersos na Judéia e na Galileia. 

Eles trabalhavam por escala em turno. Seu tempo de serviço 

no Templo era apenas de duas semanas por ano e ajudavam 

durante as grandes festas. (Cf.: Ex 28; 1Cr 24, 1-31; Esd 6, 18) 
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42. O único trabalho que os sacerdotes faziam no Templo era um 

serviço ritual. Consistia em matar animais  para os sacrifícios, 

cortá-los, preparar as carnes, derramar o sangue sobre o altar, 

e oferecer o sacrifício. Eles aprendiam tudo isso com seu pai. 

Não tinha formação e estudo especial nenhum. (Cf.:  Ex 29, 

38-42; 1Cr 29, 21-22)  

 

43. Mas entre os Judeus a posse do sacerdócio era a prova de 

origem ilustre.  Era considerado sagrado porque lida com o 

altar e os sacrifícios oferecidos a Deus. O povo o considerava 

como uma autoridade vinda, de Deus. Este era o sacerdócio 

do Antigo Testamento. (Cf.:  Ex 28-29)  

 

44.  Existiam grandes diferenças sociais  entre os sacerdotes., 

Entre o alto sacerdócio ligados ao Templo de Jerusalém e os 

sacerdotes pobres, geralmente vindos do campo, como o pai  

de João Batista, Zacarias. Estes, fora  da sua função de 

sacerdotes viviam nas suas vilas exercendo um outro tipo de 

trabalho manual para ajudar na manutenção de suas famílias 

e eram casados. (Cf.:  Lc 1, 8-9; At 6,7) 

 

45. Os chefes dos sacerdotes, que ocupavam as mais altos cargos 

eram os mais beneficiados com os sacrifícios, e riquezas que 

entravam no Templo. Eram todos sacerdotes saduceus, 

pertencendo ao Sinedrio e quase, todos da mesma família. 0 

Templo era tudo controlado par eles, ate a venda dos animais. 

Foi com estes que Jesus teve as grandes discussões que 

acabou causando a sua condenação morte.  

 

46. E quem fazia os outros serviços no Templo. Os levitas eram  

semelhantes aos sacristãos, uma classe inferior aos 

sacerdotes. Eram ao redor de 9.600 levitas todos da tribo de 

Levi, e também faziam os serviços em turno. Os levitas 
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cantores e músicos eram considerados superiores aos outros 

levitas. (Cf.:  Nu 3, 5-10; 8, 23-26; 1Cr 23; 25; Esd 6, 18) 

 

47. Uns eram guardas e outros policiais; outros ainda faziam o 

serviço de limpeza no Templo. Havia também os que 

preparavam os livros para a leitura e as vestes dos sacerdotes. 

Todos estes aspiravam ser cantores e músicos que eram os 

mais prestigiados. Os levitas também eram hereditários. (Cf.:  

Lc 22, 52; Jo 18, 3-12; 1Cr 26-27)  

 

48. “Então foi contra estas estruturas do Templo que Jesus se 

revoltou quando pegou o chicote para expulsar os cambistas e 

vendedores.”  

       “Porque toda essa maneira de viver não condiz com o Projeto 

de Deus, que Jesus nos ensina e que veremos no próximo 

encontro. (Cf.:  Mt 12, 6.42; 21, 12-17; Mc 11, 11-19; Is 56, 7; 

Jr 7, 11; Lc 19, 45-48; Jo 2, 14-16.19-22; Mt 26, 61; Hb 9, 6-

14) 
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Como O Raiar, Raiar do Dia 

Reginaldo Velozo 

 
Como o raiar, raiar do dia A tua luz surgirá 

E minha glória te seguirá! E minha glória te seguirá! 

 

1. Penitência que me agrada, É livrar o oprimido 
Das algemas da injustiça, Abrigar o desvalido, 
Repartir comida e roupa Co'o faminto e maltrapilho! 
 
2. Teus clamores ouvirei, Tuas chagas sararão, 
Se expulsares de tua terra Toda vil escravidão, 
Se com pobres e famintos Dividires o teu pão! 
 
3. Tua noite será clara Como um dia de verão, 
Te guiarei pelo deserto, Te darei da força o pão, 
Teu jardim florescerá, Vivas fontes jorrarão! 
 
4. Sobre antigos alicerces Reconstróis nova cidade, 
Se prezares o meu nome, Se meu dia respeitares; 
Se por mim deixas teus planos, Acharás felicidade 
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PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO 
1. O que te impressionou mais?  
2. Quais partes que você quer mais esclarecimentos?  
3. Quem mandava no povo judeu? De que maneira? Monta um 

esquema de como funcionava o poder judaico?  
4. Hoje quem manda no Brasil? Que meios utiliza? Quem faz o 

papel hoje no Brasil do: Sumo-Sacerdote, Grandes 
Sacerdotes, Anciãos e Escribas ou Doutores da Lei? Monta 
um esquema de como funciona o poder brasileiro?  

5. O que pretendiam os Saduceus? Que organizações hoje 
representam os poderosos na sociedade? Quais são seus 
objetivos?  

6. Quem eram os anciãos na época de Jesus? Que organização 
hoje representa os anciãos? Quais os seus objetivos?  

7. Quem eram os Escribas ou Doutores da Lei? Onde eles 
entravam em conflito com Jesus? Quem seriam os escribas 
hoje? Hoje quem controla o saber (educação, hospitais, e os 
meios de comunicação social)? Qual é o espaço que o povo 
tem nos meios de comunicação social? Que interesse tem 
controlar o saber? Para quem?  

8. Que atitudes Jesus tomou diante do Templo e do Sinedrio? 
(lembrar trechos do Evangelho) E hoje qual é a nossa atitude 
diante das artimanhas políticas dos grandes? 

9. Como é que ‘o poder dentro da igreja’ entra em tudo isso? 
 

 
 

RELAÇÃO DE SALMOS RELACIONADOS COM A 7ª PARTE 
 
Sl   60(59);     65(64);      66(65);      79(78);     84(83);   
      100(99);   132(131);  134(133);  122(121) 
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SUGESTÃO DE LEITURAS PARA O 7o ENCONTRO 
 

a) Mc 12,41-42 – A oferta da viuva 
b) Ex 35,7-11 – Tenda da Reunião 
c) 2Sm 7,1-29 – O primeiro Templo 
d) 1Rs 5, 15-32 – O Templo de Salamão 
e) Mc 11,15-19 – Jesus e o Templo 
f) Jo 4,19-24 – Os verdadeiros adoradores 
g) Mt 27,51 – Jesus destroe o Templo 
h) 1Cor 3, 16-17 – Templo do Espírito santo 
i) Ex 12.1-14 – A Páscoa dos judeus 
j) Lv 1-5 – Os 4 tipos de sacrifícios 
k) Is 58,1-12 – A penitência que agrada a Deus 
l) Mt 22,34-40; Os 6,6; Is 58,6 – para aprofundar 
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8ªPARTE 

A PROPOSTA DE JESUS: 

RECUPERAR A VIDA 
 

03. E Jesus, como surgiu? É isso que eu quero saber! Era uma 
situação bastante complicada! 

04. Os Evangelhos  nos apresentam Jesus como um homem de 
seu tempo: “Jesus  percorria  todas  as  cidades  e  aldeias,  
ensinando    nas  sinagogas  e pregando  o  evangelho  do  Reino  
de  Deus  enquanto  curava  toda sorte  de doença e enfermidade.” 
(Mt 9,35-36) 

05. Jesus  foi  criado  junto  com  outras  crianças  em  Nazaré  na  
Galiléia.  Seu  pai, José   era   carpinteiro.   Jesus   aprendeu   com   
José   esta   profissão   sem   tanta importância  numa aldeia 
pequena como Nazaré. Natanael mais tarde declara: "De Nazaré 
pode sair algo de bom”! (Jo1, 45-46; Jo 7, 40-52) 

06. Aos 30 anos este carpinteiro começou a pregar e anunciar um 
Projeto novo. O Projeto do Reino de Deus. Isto causou escândalo, 
espanto e admiração da parte do povo da sua época. (Mc 1,14-
15) 

07. O povo pensava que só os escribas (doutores da lei) e 
sacerdotes podiam ensinar aos outros porque tinham estudado 
para isso e pertenciam ao grupo dos puros. (Mc 6, 1-6) 

08. Mas   quem   ficou   escandalizado      mesmo   foram   os   
dirigentes   do   povo: Sacerdotes,  Fariseus  e Escribas,  a  classe  
dominante  da  época.  Eles  não  podiam admitir  nem  aceitar  o  
ensinamento  de  uma  pessoa  simples  vinda  do  povo:  um 
carpinteiro  sem  estudo  e  formatura.  Ele  não  pertencia  ao  
grupo  dos  considerados puros.  

09. Diziam: “De onde vem tudo isso? E que sabedoria é essa que 
lhe foi dada? Não é este o  carpinteiro,  o  filho  de  Maria,  irmão  

https://youtu.be/QwIoSA1DTAs
https://youtu.be/QwIoSA1DTAs
https://youtu.be/QwIoSA1DTAs
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de  Tiago,  Jose,  Judas  e  Simão?  E  as suas irmãs não estão 
aqui entre nós?” e escandalizavam-se dele. (Mc 6, 2-3) 

10. Na verdade, estes dirigentes do povo estão dizendo: “De  onde  
lhe  vem  o  Direito  de  ensinar  ou  fazer  gestos  de salvação  se  
não passou pelas nossas escolas”? Deste  modo,  a  autoridade  
deste  homem  é  perigosa,  pois contestava Autoridade Oficial dos 
Escribas, Doutores da Lei e Sacerdotes. 

11. As multidões ficam extasiadas com seu ensinamento por que 
lhes ensina com autoridade  (sem  ser  reconhecido  oficialmente)  
e  não  como os escribas(que  são reconhecidos oficialmente). Isto  
preocupa  ainda  mais  os  dirigentes  do  povo. (Mc 1,21-22) 

12. Até seus familiares se espantavam e reagindo o julgavam 
louco. (Mc 3,20-22) Os  escribas,  vindos de  Jerusalém,  doutores  
da  Lei,  com  autoridade  oficial  para ensinar, o julgavam 
possesso, e os fariseus diziam: “Este homem não vem de Deus, 
porque não guarda o sábado”. (Mc  3,22; Jo 9,16) 

13. Jesus  de  Nazaré,  o  carpinteiro,  escolhe  seus  discípulos, 
a  maioria  deles,  do meio da classe trabalhadora da época. 
Pescadores, simples artesões, agricultores, pastores,  cobradores  
de  impostos:  todos  considerados  sem  valor  e  importância  e 
até considerados impuros. (Mc 3,13-19) 

14. Com  este  grupo,  o  Nazareno  inicia  uma  nova  prática  que  
causa  espanto  e escândalo aos grandes de seu tempo: às 
autoridades políticas e religiosas.  

15. Mas por que tanto espanto das autoridades? Por que se 
escandalizavam? Por que as autoridades começaram a perseguir 
Jesus? Ê  pelo  fato  de  que  Jesus,  simples carpinteiro  oferecia  
a  SALVAÇÂO  AOS POBRES. (Mt 9,35-36) 

16. Jesus  andava  com  os  trabalhadores,  pescadores,  
cobradores  de  impostos, pastores,  andava  com  mulheres,  
crianças,  publicanos,  doentes,  cegos,  surdos, coxos,  
possessos,  ladrões,  povo  simples  da  roça. Estes  pobres,  
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dentro  dos esquemas dos dirigentes da época, não tinham 
salvação. (Mc 2,1-3,6; Dt 15, 7-11; Mc 10,17-27) 

17. Esta salvação oferecida aos pobres e marginalizados por 
Jesus, contrariava o sistema  de  pureza  dos  sacerdotes.  Este  
sistema  de  pureza  condenava  os  pobres  por antecipação já 
pelo fato de não conhecerem a Lei.  

18. Então os pobres e marginalizados eram vistos como malditos, 
sem salvação, já perdidos e sem POSSIBILIDADE de se 
salvarem. Só se salvava quem obedecia a Lei. Logo, como pode 
obedecer a lei se não a conhece? (Jo 7, 40-52) 

19. A  prática  de  Jesus  reverte  esta  situação.  Este  carpinteiro  
mostra  que  os pequenos,  os    pobres,  os  pecadores,  as  
prostitutas  tem  parte  no  Reino  porque acreditam no projeto de 
Deus. (Lc 6,20-26) "Em verdade vos digo que os publicanos e as 
prostitutas  estão precedendo vocês,  sumo sacerdotes e anciãos 
do povo, no Reino de Deus”.(Mt 21,23-32) 

20. Assim os pobres e marginalizados considerados  impuros 
estão fazendo parte do reino no lugar das autoridades que se 
consideram puros. (Lc 15) Na parábola do fariseu    orgulhoso  e  
o  publicano  humilde  que  subiram  ao  templo  para orar,  o 
publicano foi  perdoado  e  entrou  no  Reino  enquanto  o  fariseu  
ficou fora. (Lc  18,  9-14) 

21. Na oração de Jesus  isto também fica claro. “Eu te louvo, o 
pai, Senhor  do  céu  e  da  terra  que  ocultaste  estas coisas  aos 
sábios e doutores e as revelastes as pequeninos . Sim pai  porque  
assim foi de  teu agrado". Mt 11,25-30) Esta é uma das ideias 
chaves de toda Sagrada escritura: “Todo o que se exalta será 
humilhado, e quem se humilha será exaltado”. (Lc 18,14) 

22. A   COMUNIDADE   DE   LUCAS   também   captou   esta   
mudança:  O   Reino pertence  aos  pobres,  humildes    e  não  
aos  grandes e  poderosos.  Assim  Maria  na sua oração, ao visitar 
a sua prima Izabel, reza: "Agiu com a força de seu braço, 
dispersou os homens de coração orgulhoso, depôs  os  poderosos  
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de  seus  tronos  e  exaltou  aos  humildes, cumulou  de bens os 
famintos e despediu os ricos de mãos vazias”. (Lc 1, 46-56) 

23. A prática de Jesus mostra o Reino como evangelho-Boa 
Noticia aos pobres: “Os cegos veêm, os coxos andam, os leprosos 
são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os 
pobres são evangelizados”. (Mt 11, 2-6) Esta  é  a  grande  
novidade  da  prática  de  Jesus.  Jesus  dá  lugar  a  quem  não 
tem lugar no sistema estabelecido. (Mt 9,35-36; Lc 4, 16-21) 

24. Deste  modo  notamos a grande  virada  realizada  por  Jesus:  
O  Reino  vem para  mudar  a  situação dos  pobres  e  excluídos:  
Antes  da  pratica  de  Jesus,  os pobres    eram    condenados,    
eram    considerados    impuros,    pecadores,    eram reprovados.  
Não  entram  no  reino. (Mc  3,  1-6) Com  a  presença  de  Jesus  
em  seu meio, os pobres se tornam bem-aventurados; são 
recebidos na comunhão da vida com Deus e participam da vida 
do Reino. (Mt 5, 3-12; Lc 6, 20-23) 

25. Esta pratica de Jesus , seu modo de ser e de responder às 
necessidades do povo  de  seu  tempo,  sobretudo  dos  pobres,  
não  foi  aceita  pelos  responsáveis  e dirigentes do povo.(Zc 7-
14) Estes  não aceitavam os valores propostos por Jesus. Não   
aceitavam   a   sua   maneira   simples   de   viver   e   atuar,   não   
aceitavam principalmente  o  compromisso  de  Jesus  com  os  
pobres,  doentes  e  com  os marginalizados da época. (Mc 11, 1-
11) 

26. Por  isso,  não  podiam  ter  fé  em  Jesus  e  não  aceitavam  
ser  seus  discípulos, seus seguidores. Assim declara o Sumo 
Sacerdote na reunião do Conselho: "Algum dos chefes ou dos 
fariseus por acaso acreditou nele!?". (Jo 7, 45-52) 

27. Ao  contrário,  esses  dirigentes  acusavam  Jesus  de  realizar  
os  sinais  de salvação, as  curas, pela força de Belzebu. Diziam: 
"Belzebu  está  nele;  Ê  pelo  príncipe  dos  demônios que ele  
expulsa  os demônios!". (Mc 3,33; Lc 11, 14-18) 

28. Além  disso,  achavam que  Jesus  era  uma  pessoa  perigosa  
e  sua  prática poderia  atrair a reação militar dos Romanos contra 
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eles. Assim disseram os chefes dos sacerdotes e os fariseus na 
reunião do Conselho: "Que  faremos?  Este    homem  realiza  
muitos  sinais.  Se  o  deixarmos  assim, todos  crerão  nele  e  os  
Romanos  virão,  destruindo  o  nosso  lugar  Santo  e  a nação”. 
(Jo 11, 45-48) 

29. Jesus  também  foi  acusado  de  subversivo.  Diante  de  
Pilatos,  os  chefes  dos sacerdotes o acusaram dizendo: 
“Encontramos  este  homem  a  subverter  nossa  nação,  
impedindo  que  se paguem os impostos a Cesar e pretendendo 
ser Cristo Rei”. Lc 23, 2-5 

30. Puxa! Mas hoje está acontecendo a mesma coisa. Tem 
operários e muita gente simples, que estão fazendo muita coisa 
boa para os seus companheiros e estão sendo acusados de 
subversivos! Mas Jesus então foi igual a gente? Vamos ver! 
 

(IESHUÁ! IESHUÁ!–Pe. Zezinho) 

1. Catalogaram Jesus, catalogaram Jesus, por não andar na 
direita, na esquerda ou no  centro  ou  na  situação,  por  não  falar  
como  essênio, zelota  ou  governo  nem oposição.  E  por  não  
ser  fariseu,  e  por  não  ser  saduceu,  classificam  Jesus  como 
herege, blasfemo, inimigo e perigomortal pra nação! 
 
2.  Desafiaram  Jesus,  desafiaram  Jesus,  porque  fazia  milagres  
em  dias  errados  e sem  permissão,  por  aliar-se  aos  pequenos  
sem  ser  alinhado  e  nem  ter  posição, e por  não  ser  um  doutor,  
por  falar  tanto  de  amor,  classificam  Jesus  como  alienado, 
impostor, renegado, sem classe ou padrão. 
 
3.  E  condenaram  Jesus,  e  condenaram  Jesus,  porque  falava  
de  um  reino  de fraternidade,  igualdade,  união,  porque  trazia  
consigo  o  perigo  de  um  golpe  ou  de insurreição, e por dizer 
que chegou, porque foi Deus quem mandou; assassinaram Jesus 
numa cruz entre preces e salmos e cantos de libertação. 

Ieshuá! Ieshuá! 
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4. Acompanharam Jesus, acompanharam Jesus pobres e cegos 
e surdos e coxos e mundos e até oficiais, gente sofrida por gente 
que tinha ou mandava demais, e por ser  Filho  de  Deus,  e  pelo  
reino  dos  céus;  testemunharam  Jesus  e  com  ele enfrentaram as 

dores da cruz, mas acharam a paz.  
Ieshuá! Ieshuá! 

 
(Ieshuá: é o nome de Jesus em Hebraico. Seu significado é 
viver, o vivente, ou o que salva  Mt 1,21) 

 

 

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO 

1. Qual era a situação social de Jesus? Por que a sua regação 
escandalizava? A prática de nossa comunidade que reações 
tem provocado? 

2. Com quem andava Jesus? E nós a quem damos maior 
atenção? Quais são as prioridades de nosso trabalho pastoral? 

3. Por que afirmar que “o Reino de Deus (a salvação) é dos 
pobres” era tão assustador para os sacerdotes e dirigentes do 
povo? Que mudanças anunciava esta afirmação? O que as 
nossas comunidades anunciam hoje em dia? 

4. O que quer dizer REINO DE DEUS nos Evangelhos? De que 
maneira podemos atualizar esta pregação de Jesus? Você 
consegue perceber a diferença entre o REINO DE DEUS e a 
IGREJA? Qual? 

5. O que a prática de Jesus mostra, revela? Qual é o sentido dos 
sinais (milagrea) que ele fazia? Como vamos hoje concretizar 
a prática de Jesus? Que sinais precisamos realizar? Quais 
estamos fazendo? 

6. Por quem Jesus foi aceito e quem o rejeitou? Por que? Hoje, 
quem aceita a prática das Cebs, da CPT, PO, CIME, CDDH e 
outros movimentos em defesa da vida? Quem as rejeita? Por 
que? 
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7. O que diziam os poderosos sobre Jesus? E o povo pobre? Nós 
hoje o que dizemos de Jesus? Como estamos procurando 
recuperar a vida nossa e de nosso povo? 

8. Para o nosso povo, quem é Jesus Cristo? E para nós, quem é 
Jesus Cristo? Para o EVANGELHO quem é Jesus Cristo? 

9. Para aprofundar: 
“Tu és o Deus dos pobres. 
O Deus humano e simples, 
O Deus que sua na rua, 
O Deus de rosto curtido, 
Por isso te chamo assim, 
E assim te chama meu povo:  
Porque és o Deus operário, 
O Cristo trabalhador” 
       (Carlos Mujica, Nicarágua) 

 

APROFUNDAMENTO DE ALGUNS TRECHOS 

1. Mt 9,35-36: Qual a situação do povo que este texto nos 
mostra? Quem são os pastores que deixam o povo 
abandonado? (Cf. Ezequiel 34) 

2. Jo 1,45-46: Por que “De Nazaré não pode sair nada de 
bom? (Cf Jo 7,40-52) 

3. Mc 6,2-6: A que classe social Jesus pertencia? 
4. Mc 1, 21-22: Qual é a autoridade de Jesus? Existe outro tipo 

de autoridade? Qual? (Cf. Mt 21,23ss) 
5. Mc 3,13-19: Qual era a origem social dos apóstolos? 
6. Mt 21,23-32: Por que os publicanos (cobradores de 

impostos) e as prostitutas precederão os chefes dos 
sacerdotes e os anciãos do povo? (Cf. Lc 13,22-30) 

7. Lc 18, 9-14: Por que o ORGULHOSO não faz parte do Reino 
de Deus? (Cf. Lc 15) 

8. Mt 11,25-30: O que impede a Deus a se revelar aos “sábios 
e doutores”?  
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9. Lc 1, 46-56: O que faz os ricos e poderosos se perderem e 
os pobres viverem no Reino? 

10. Mt 11,2-6: Que tipo de libertação Jesus traz para o 
povo? 

11. Mt 26,6-13: Qual é o apelo que Jesus faz? (Cf. Dt 15,7-
11) 

 

 

RELAÇÃO DE SALMOS RELACIONADOS COM A 8ª PARTE 

Sl 1; 4;    6; 20(19);    23(22);    34(33);    41(40);  
    68(67);    72(71);    77(76);    82(81);    92(91);  
    121(120);    124(123);    126(125);    146(145) 

 
 
 

SUGESTÃO DE DINÂMICA PARA O 8º ENCONTRO 
Antes de passar o vídeo, fazer a pergunta que Jesus fez aos 
discípulos: Mc 8,28-29 

a) Quem, o povo diz que é Jesus? O que o povo diz sobre 
Jesus? 

b) E vocês, aqui, quem é Jesus pora vocês? 
c) Para o EVANGELHO, quem é Jesus? 

      Apos passar o vídeo, pergunta de novo:  
d) Para o EVANGELHO, quem é Jesus? 
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9ª-PARTE 

A PROPOSTA DE JESUS: 

DEFENDER A VIDA ATÉ A MORTE 
 

 

 

02. - Olha, eu andei lendo os trechos do Evangelho  que 
estudamos no  último encontro e fiquei espantada! -Por que? -
Porque qualquer coisa que Jesus fazia, tinha os dir igentes 
políticos e religiosos perseguindo ele. E eu nunca tinha percebido 
isso! - É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje: Por 
que querem matar Jesus?  

03. Então vejamos: Por que querem matar Jesus?  

1. Porque Jesus faz opção pelos pobres e marginalizados. (Mt 
5, 3-12;  Lc 6, 20-26) 

2. Porque Jesus critica a lei quando a lei oprime e escraviza as 
pessoas.(Mt 23, 13-39; Lc 11,37-54) 

3. Porque Jesus critica o Templo que era usado como lugar 
legitimador da opressão. (Mc 11,15-19; Jo 2,13-22) 

04. Jesus é perseguido porque fez uma opção pelos pobres e 
marginalizados de seu tempo. (Companheiro santo você está 
presente no coração do povo, na voz de nossa gente.) Ele 
assumiu a sua condição humana de trabalhador e assumiu o lado 
dos trabalhadores, dos oprimidos e marginalizados de seu tempo. 
(Mc 6,1-6) (Companheiro santo, você está presente no coração do 
povo, na voz  de  nossa  gente.  Você  não  morreu.  Seu  sangue  
é  uma semente que faz brotar no peito e faz crescer na mente. 
Se cada operário  tornando  consciente  na  união  do  povo  se  
forma  uma corrente  e  libertar  do  medo  e  faz  mais  resistente.  
Companheiro santo, você está presente...) (Fl 2, 5-11) 

05. Jesus proclamou que o Reino que trazia era em primeiro lugar 
anunciado aos pobres, porque Deus toma a defesa dos pobres e 

https://youtu.be/QfsPbOGIrQA
https://youtu.be/QfsPbOGIrQA
https://youtu.be/QfsPbOGIrQA
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oprimidos e os ama. (“E aprendi  como  o  pobre  sabe  repartir,  
como  o  pobre  sabe  ser amigo,  comoo  pobre  também  sabe  
me  educar.  Eles  é  que  me ensinaram. Os pobres são bons 
mestres para todo mundo. E Cristo também amava e amava muito 
os pobres”. (D. PauloEvaristo Arns) (Lc 6, 20; Mt 26, 6-13; Dt 15, 
7-11) Deus é o defensor dos pobres.  

06. Jesus e perseguido porque critica a interpretação que os 
grandes faziam da lei para manter o povo pobre e oprimido. Assim 
diz o Evangelho: “O sábadofoi feito para o homem e não o homem 
para o sábado.” (Mc 2,27) Se o sábado não está para o bem da 
pessoa, não serve para Deus; não tem valor algum.  

07. Jesus mostra que a Lei e o sábado são feitos para o ser 
humano. Mostra que toda utilização da Lei para oprimir os pobres 
é um atentado contra o Deus da vida. Toda desumanização da 
pessoa, mesmo em nome da Lei, é um pecado contra Deus, pois 
na verdade, a grande obra de Deus em Jesus, é a de que o ser 
humano seja gente. (Mt 23, 1-39; Lc 11, 37-52) 

08. Santo Irineu que viveu 180 anos depois de Cristo já dizia 
naquele tempo: “A glória de Deus é avida dó homem!” E Dom 
Oscar Romero, um dos profetas do nosso tempo, traduziu tal 
afirmação para o contexto latino-americano: “A glória de Deus é a 
vida dos pobres”.(Jo 10, 10; 13, 34; 15,13) 

09. Jesus é perseguido porque critica o Templo onde se legitimava 
a opressão. Ao condenar  o  Templo,  Jesus  estava  condenando  
a  atitude  dos  Sacerdotes, principalmente  dos  Saduceus  pelo  
uso  que  faziam  do  Templo  e    pelo  culto como legitimação de 
seus negocias e lucros. (Mc 2, 1-12) 

 

10. Através das parábolas:   

 Os vinhateiros homicidas. (Mc 12, 1-12) 

 Os trabalhadores da vinha. (Mt 20, 1-16) 

 Os dois filhos.  (Mt 21,18-32) 

 O bom Samaritano.(Lc 10, 25-37) 
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Jesus mostra que os sacerdotes e outros dirigentes do povo são 
os verdadeiros pecadores  e  os  verdadeiros  responsáveis  pela  
situação  de  miséria  em  que vive o povo de seu tempo. 

11.  Os  sacerdotes  e  dirigentes  do  povo  apoderaram-se  do  
Templo  e  da  Lei  para manter  seus  privilégios.  Eles  legitimam  
a  exploração  dos  pobres  através  de dízimos,  impostos  
exagerados,  compra  de  animais  para  os  sacrifícios,  tudo isso  
em  nome  de  Deus,  em  nome  de  uma  instituição  divina:  O  
Templo.  Eles mantém os pobres na ignorância para não serem 
submetidos a críticas. (Mc 11, 15-19) 

12.    Esta  e  a   revolta  de  Jesus  quando  pega  o  chicote  e  
derruba  as  mesas  dos cambistas e dos vendedores no pátio do 
Templo, dizendo: “A  minha  casa  ser  chamada  casa  de  oração  
para  todos  os  povos. Vós, porém fizestes dela um covil de 
ladrões.” (Mc 11, 15-19) 

13.  Assim  Jesus  vai  contra  o  mal  uso  do  Templo.  Agindo  na  
base  da  sociedade, organizando  o  povo  simples  que  não  
chegava  perto  do  Templo,  Jesus procura, - através  de  sua  
prática  de  misericórdia  perdoando  e  curando - destruir a 
influência do Templo sobre opovo simples. 

14. Na verdade tudo era centralizado no Templo. Atacando  o  
Templo,  Jesus  ataca  o  fundamento  da  sociedade  classista  de  
seu tempo. A divisão de classe, na sociedade de Jesus era criada 
pelo sistema de pureza. Este sistema era definido pelos dirigentes 
que se consideravam então os PUROS DE ISRAEL. (Mt 27, 51) 

15.  Os dirigentes do povo qualificaram os pobres e 
marginalizados de impuros. Isto era   tão   forte   e   persuasivo   
que   os   pobres   e   marginalizados   acabaram aceitando esta 
condição e como tal deviam sempre se purificar.(Jo 7, 49; Mc 10, 
26) 

16. Vejam como funcionava: Sendo pobre e pecador e impuro e 
tem a necessidade de oferecer um sacrifício. Para isso há a 
necessidade de comprar um animal e para isto precisava de 
dinheiro. Este sacrifício só podia ser feito no Templo e somente 
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pelo sacerdote. Assim fica purificado e ganha o perdão e se torna 
puro. Esta era uma Lei e a norma que os sacerdotes colocaram 
para todo o povo Judeu.  

17. Obedecendo a Lei até os últimos detalhes e ir ao Templo era, 
para os Judeus, a única maneira de se encontrar com Deus. (A 
teologia da libertação nasce da percepção da miséria, da 
opressão do nosso povo.) Com sua pratica, Jesus propõe a 
superação da lei e do Templo, como lugares privilegiados de 
encontro com Deus.  

18. Jesus nos mostra que o verdadeiro encontro com Deus se dá 
no ato de misericórdia e amor com os irmãos e, sobretudo, com 
os pobres e os marginalizados considerados, como nada tem, 
nada podem e nada sabem. (Mt 25, 31-46; Jo 13, 1-20; Lc 10, 29-
37; 1 Jo 4, 20-21) ("E preciso ter força, é preciso ter raça, e preciso 
ter gana sempre quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura 
a dor e a alegria ...") 

19. Assim,  na  parábola  do  rico  comilão  e  o  Lázaro  pobre,  
Jesus  mostra  que enquanto  Lázaro  fica  esperando  que  a  
salvação  venha  do  rico,  ela  nunca chega;  mas  quando  Lazaro  
morreu  para  o  rico  ele  passa  a  viver  no  seio  de Abraão,  ele  
passa  a  viver  com  os  pobres  que creem em  Deus;  enquanto  
o rico se fecha cada vez mais e se enterra de vez. (Lc 16, 19-31) 

20. A perseguição de Jesus vinha do fato dele assumir as dores 
dos trabalhadores do seu tempo. A situação dos trabalhadores da 
época de Jesus era precária: devido aos  impostos,  a  grande  
maioria  se  empobrecia,  e  perdia  suas  terras.(Mt 9,36) 

21.    Este  processo  gerava  a  concentração  da  propriedade  da  
terra  nas mãos de poucos  e  um  enorme  contingente  de mão 
de  obra  barata  e  desocupada  nas cidades com grande 
mendicância, doenças, assaltos, sobretudo na capital em 
Jerusalém. (Mt 20, 2-16) 

22. A mensagem de Jesus é, sobretudo, dirigida aos pobres, ao 
povo da terra, aos humildes da terra, ao zé povinho. Sua 
mensagem de salvação-libertação é para os pobres, doentes, 
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prostitutas e possessos. Sua pregação visa, sobretudo, os 
trabalhadores do campo e da cidade, espoliados em seu trabalho. 

23. Jesus  escolhe  seus  seguidores - os  apóstolos  e  discípulos 
- do  povo  de  sua classe, trabalhadores iguais a ele. Cria seu 
projeto a partir dos trabalhadores de seu tempo. Só o pobre 
entende outro pobre. 

24.  Jesus denuncia a miséria das grandes massas como 
resultado da exploração dos  poderosos.  E  para  os  que  o  
procurem,  Jesus  exige  dos  membros  da classe dominante, que 
se convertam, que rompam com a classe. Exige deles uma prática 
diferente que demonstre de fato a mudança de posição social. (Lc 
6, 24-26) 

25. Assim  ao  homem  rico  que  queria herdar  a  vida  eterna e  
obedecia  toda  Lei, Jesus disse: “Uma  coisa  te  falta:  vai,  vende  
o  que  tens,  dá  aos  pobres  e  terás  um  tesouro nos céus. 
Depois vem e segue-me.” Mas o homem saiu triste, pois era 
possuidor de muitas propriedades. (Mc 10, 17-22) 

26.  Ao  contrário,  o  Zaqueu,  publicano  rico,  chefe  dos  
cobradores  de  impostos,  na presença  de Jesus, aceita  a  
mudança  e  declara:  “Senhor,  eis  que  dou  a metade de meus 
bens aos pobres e se defraudei a alguém eu lhe devolvo  4 vezes 
mais” (Lc 19, 2-10)27. Jesus declara: “Hoje a salvação entrou 
nesta casa, porque ele também é filho de Abrão.)  Assim a vida 
eterna ou salvação, desejada, mas não conseguida pelo  homem  
rico,  seguidor  da  Lei,  é  ganha  por  Zaqueu  considerado  
impuro. (Lc 19, 1-10) 

28. Na visita que o papa João Paulo II fez ao México, assim ele 
declara, transcrito num cartaz chamado POVO AJUDA POVO:  
“Não  é justo,  humano,  cristão,  manter, sem  produzir, terras  que 
escondem  o  pão  que  falta  a  tantas  famílias.  Vocês  não  
escondem sua  vontade  de  transformar  radicalmente  as  
estruturas  que  se apresentem injustas na sociedade". (João 
Paulo II)  
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29.     “E e Zumbi, Zumbi ganga meu rei, você não morreu, você 
está em mim, e ei Zumbi ... " 

 Por responder às necessidades dos pobres e marginalizados 
Jesus foi acusado de possesso.  

 Por criticar o templo, Jesus foi acusado de blasfemo.  
 Por defender os direitos dos pequenos, mostrando que Deus 

o defensor dos pobres, Jesus foi considerado subversivo e 
agitador e  

 Por denunciar o abuso do Sábado e da Lei, Jesus foi 
declarado ateu ou não vir de Deus. “Marçal,  Marçal  profeta 
de um novo canto de uma terra livre sem quebranto que  
compromisso dos que estão aqui, Marçal.  

30. E por causa de sua prática voltada aos pobres e 
marginalizados de seu tempo que se move contra Jesus um plano 
para eliminá-Io.  (“Pois quem morre pela vida será um libertador, 
pois quem morre pela vida   será   um   libertador,   pois   quem   
morre   pela   vida   será   um libertador”.) 

31. Assim Caifás, Sumo Sacerdote naquele ano, disse-lhes. “Vós 
de nada entendeis. Não compreendeis que de vosso interesse que 
um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda". (Jo 
11,49-53) Então, diz o Evangelho, apartir desse dia, resolveram 
matá-lo. “pois quem morre pela vida será um libertador”. 

32. Isto como cristão nós queremos ser fiéis ao projeto de Jesus: 
“Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundancia”. 
(Jo 10,10) - Então é por isso que os grandes e poderosos, hoje, 
não gostam das Cebs, CPT, dos Sem Terra e procuram matar 
seus líderes. - Acho que sim! Vamos conversar sobre isso! - E a 
Teologia da Libertação não é isso que quer ensinar? - Sim! Você 
sabe o que o papa falou? (Papa João Paulo II) - O que? - “Que a 
Teologia da Libertação não é só oportuna, mas útil e necessária” 
- Tá vendo!  

 

PAI NOSSO DOS MÁRTIRES de Cireneu Kuhn 
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Pai nosso, dos pobres marginalizados 
Pai nosso, dos mártires, dos torturados. 
 
Teu nome é santificado naqueles que morrem defendendo a vida, 

Teu nome é glorificado, quando a justiça é nossa medida 
Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão  
Maldita toda a violência que devora a vida pela repressão. 
O, o, o, o, O, o, o, o 
Queremos fazer Tua vontade, és o verdadeiro Deus libertador, 
Não vamos seguir as doutrinas corrompidas pelo poder opressor. 
Pedimos-Te o pão da vida, o pão da segurança, o pão das multidões. 
O pão que traz humanidade, que constrói o homem em vez de canhões 

O, o, o, o, O, o, o, o 
Perdoa-nos quando por medo ficamos calados diante da morte, 
Perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é mais forte. 
Protege-nos da crueldade, do esquadrão da morte, dos prevalecidos 
Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos 
Pai nosso, revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos 

O, o, o, o, O, o, o, o 
Pai nosso, dos pobres marginalizados 
Pai nosso, dos mártires, dos torturados. 
 
 
 
RELAÇÃO DE SALMOS RELACIONADOS COM A 9ª PARTE 

        Sl 9;   13(12);    21(20);    22(21);    27(26);    30(29);     
                  38(37);     39(38);    54(53);    55(54);    62(61);     
                  88(87);    91(90);    107(106);   120(119);    
                 130(129); 141(140); 142(141) 
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PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO 

1. Por que querem matar Jesus? Hoje, em dia, esta situação se 
repete? Por que perseguem e até matam os lideres das Cebs, 
CPT, dos Sem Terra e sem teto? 

2. O que é a TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO?  
3. Qual a função das instituições (leis, governo, estruturas, 

religião) para Jesus? Hoje nós assumimos esta proposta de 
Jesus? 

4. Por que podemos afirmar que “a Glória de deus é a vida dos 
pobres” através da prática de Jesus? Como podemos 
concretizar isto hoje? 

5.  Qual é o sentido da RELIGIÃO para Jesus? Nós vivemos a 
sua vontade hoje em dia? Como? 

6. Como Jesus enxergava os dominantes de seu tempo? Em 
que a atitude de Jesus nos questiona? 

7. Como Jesus quebrava a tradição da pureza e impureza que 
marginalizava os pobres? O que fazemos para superar, hoje, 
as situações e mecanismos que marginalizam o nosso povo? 

8. Quem, hoje em dia, é o pobre Lázaro e o rico comilão? Que 
país ou países fazem o papel do rico comilão? E do Lázaro 
pobre? 

9. Quem são os discípulos e seguidores de Jesus? Como eles 
viveram a proposta de Jesus? Somos fieis a esta proposta 
hoje? 

10. O que significa dizer que Jesus morreu para cumprir as 
escrituras e a vontade do Pai? Hoje, em dia, quem está 
morrendo por causa da justiça e da fraternidade? 

11. Nos Evangelhos, quem são os POBRES e os 
EXCLUíDOS? 

12. Por que os justos são perseguidos? (Cf. Sab 1,12-3,10) 
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OS POBRES E MARGINALIZADO QUE JESUS ESCOLHE 

a) Os trabalhadores: Camponeses, pescadores, pastores: Mt 
4,18-22; Lc 2,8-20; Mc 1,14.38-39 

b) Os leprosos: Mt 8,1-5 
c) Os cegos: Mt 9, 27-30; 20, 29-34 
d) Os doentes em geral: Mt 4,23-25; 8, 16-17; 9,35 
e) Os abandonados pelas autoridades (pastores): Mt 9,36; 10,6; 

Lc 15 
f) Os mendigos: Lc 16,19-31 
g) Os pecadores públicos: Mt 9,10-13; Lc 10, 29-37; Mt 11,18-

19; Lc 7,36-50 
h) Os pagãos, os mais desprezados pelos judeus: Mt 8, 5-13; 

15,21-26 
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SUGESTÃO DE DINÂMICA PARA A 9ª PARTE 

Antes de passar o vídeo da nona parte, seria bom que apresente 
uma dínamica para conhecer um pouco as pessoas que vão 
aparecer no vídeo que são apenas uma amostra dos mártires da 
América Latina. Descobrindo como viveram e porque muitos foram 
assasinados, se descobre também porque mataram Jesus e vice 
versa. A história da humanidade é a mesma. 

Uma celebração pode ser feita como oração inicial. Distribuir fotos 
dos mártires da América Latina com pequena biografia. Cada um 
conta um resumo do porque foi assassinado. Depois coloca a foto 
no chão formando uma cruz. Pode providenciar uma vela acesa. 

Entre uma e outra apresentação pode cantar um refrão como por 
exemplo: “Eu vim para que todos tenham vida...” “Prova de amor 
maior não há...” 
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10ª PARTE: 

A PROPOSTA DE JESUS: 

A VIDA VENCE A MORTE: 

A RESSURREIÇÃO 
 

03. GRUPO: Agora já entendo mais quem foi Jesus. É que nós 
lemos o Evangelho sozinhos  sem conhecer como funcionava 
asociedade daquele tempo.Também é importante conhecer a 
nossa realidade.  

04. É por isso que a prática e o discurso de Jesus adquirem um 
peso significativo quando confrontados com a organização social, 
econômica, políticae religiosa da época.  

05. O fato de Jesus confrontar-se com os Fariseus e Saduceus 
significou ROMPER com as classes dominantes que, servindo-se 
da lei, mantinham o povo na opressão. (Mt 23,13-38; Lc 11,37-54) 

06. O fato de Jesus criarum novo projeto da sociedade, o projeto 
do Reino a partir dos trabalhadores de seu tempo, significou 
ROMPER com a dominação CULTURAL que considerava o 
pobre, trabalhador, ignorante e maldito por não conhecer a lei. (Lc 
11,1-4; Mt 11,25-26) 

07. O fato de Jesus escolher os apóstolos do meio da classe 
oprimida significou ROMPER com o sistema de pureza que 
classificava os pobres comoimpuros. (Lc 6,12-16) 

08. O fato de Jesus possibilitar o perdão de Deus fora do Templo 
sem a intermediação dos Sacerdotes e Sumos Sacerdotes, 
significou ROMPER com o sistema do Templo, ROMPER com os 
Sumos Sacerdotes e sacerdotes que através de seu monopólio de 
sacrifíciospara purificação e perdão, mantinham o povo totalmente 
dominado e controlado. (Mc 2,1-12) 

09. “Pátrialivre ou morrir, segue avante, venceremos. Adelante 
marchemos companheiros, avancemos”. Assim na hora que 
Jesus entrega o seu Espírito na Cruz,  o véu do santuáriose 

https://youtu.be/YaRqFpVfstI
https://youtu.be/YaRqFpVfstI
https://youtu.be/YaRqFpVfstI
https://youtu.be/YaRqFpVfstI
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rasgou em duas partes, de cima para baixo e a terra tremeu e as 
rochas se racharam. O sagrado passa a ser de todos e para todos. 
Deus e a vida nãosãomais monopólio de alguns. Agora são de 
todos. (Mt 27,51) 

10. De agora em diante esses pobres pescadores, trabalhadores, 
excluídos, sãoconfirmados por Cristo Ressuscitado: “A paz esteja 
com vocês:Recebei o Espírito Santo: Aqueles a quem perdoarem 
os pecados serão perdoados. Aqueles aos quais não perdoarem, 
serãoretidos”. O perdão não é mais meio de dominação, controle 
e separação,mas se torna um serviço para a uniãoe comunhão. 
(Jo 20,19-23; Lc 11,2-4) 

11.Romper com a dominação cultural. Romper com o sistema de 
pureza.Romper com o Templo e assim Romper com  as  classes   
dominantes, acarretou para este homem, Jesus, o carpinteiro de 
Nazaré, a condenação e a morte. Mas isto ajudou a desmascarar 
os mecanismos legitimadores da opressãono seu tempo. (Mt 4,1-
11; Lc 4,1-13; Mt 27,54; Lc 23,47) 

12. Jesus, homem de seu tempo, inserido no seu meio, assumindo 
os conflitos sociais da época, com sua vivencia abre uma nova 
compreensãoda vida e da organização social. Sua prática lançou 
e continua a lançar as bases de uma sociedade, outra, não esta, 
baseada na exploração do homem pelo homem ou de um país por 
outro pais. “ou morrir”. (Jo 10,10; 14,5-9; Mc 10,42-45; Mt 5-7) 

13. O que garante este projeto novo do Reino é a ressurreiçãode 
Cristo que está vivo e presente. Na sua primeira pregação, Pedra 
declara: “Saibam, pois, com certeza, toda casa de Israel; Deus 
constituiu SENHOR E CRISTO, a este JESUS que vós 
crucificastes. “IESHUAH” Foi bem compreendido o significado de 
Jesus que em hebraicosignifica VIDA.“IESHUAW”. (At 2,36; Jo 
20,30-31; Rm 8,15-27; 1Cor 15, 1-11) 

14. Assim,a morte não tem domínio sobre Jesus que a VIDA: Deus 
o ressuscitou e agora ele está vivo e presente na história através 
de seu Espírito. Ele puxa a história para a sua plenitude, até que 
Deus seja tudo em todos. Pedro diante do Sinédrio declara: “Pois 
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não há sob o céu outro nome dado aos homens pelo qual 
devemos ser salvos”. (1Cor 15,24-28; At 4,12) 

15. Mas agora compete a seus seguidores retomar e viver a 
prática de Jesus: “Unidos na memória da Páscoa do Senhor, 
voltamos para a história com um dever maior”. (Lc 8,34-35; At 
4,13-14) 

16. Partir e repartir o pão na vida do dia-a-dia. “Juramos a vitória 
da nova servidão. América Amerindia, ainda na Paixão Um dia tua 
morte terá ressurreição”. (Mc 6,30-44) 

17. E celebrá-la na liturgia como sinal de partilha. “Um dia tua 
morte terá Ressurreição. A páscoa que comemos nos nutre de 
porvir. Seremos nos teus povos  opovo que há de vir. Uirãs sempre 
a procura ... (At 4,32-35) 

18. E perceber, descobrir e confirmar que o sagrado a PROPRIA 
VIDA, o sagrado não tem mais donos. “Os pobres desta queremos 
inventar, Essa terra-sem-males que vem cada manhã. Os pobres 
desta terra queremos inventar, Essa terra-sem-males que vem 
cada manha Essa terra sem-males que vem cada manha”. (Jo 
10,10) 

19. Essa terra sem males que vem cada manhã, Essa terra sem 
males que vem cada manhã, Essa terra sem males que vem cada 
manha...  

20. JÁ: La... “Quero a utopia quero tudo e mais. Quero a felicidade 
dos olhos de um Pai, Quero a alegrai, muita gente feliz, Quero que 
a justiça reine em meu País. Quero a liberdade".  

21. Quero o vinho e o pão, Quero ter amizade quero amor prazer, 
Quero nossa cidade sempre ensolarada, Os meninos e o povo no 
poder eu quero ver.  

22. Continuar a prática de misericórdia: Perdoar sempre, curar e 
atender os doentes. “De amor Brasil se o poeta é o que sonha...” 
(Mc 2,1-12; At 3,1-10) 

23. Oferecer a Boa Nova aos pobres lutando pela nova sociedade 
e pelo homem novo através do serviço de solidariedade. “Sem a 
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polícia, nem a milícia, nem feitiço  cadê poder, Viva a preguiça, 
viva  a malícia, que só a gente sabe ter”. Assim dizendo a minha 
utopia eu vou levando a vida eu vou viver bem melhor. Doido pra 
ver meu sonho de novo se realizar. (Lc 4,16-30; Mt 11,2-6) 

24. Continuar lutando para que a vida das pessoas se torne doce... 
Lá,lá,lá.  

25. E tenha ternura, esta vida se torne sacramento assim 
construindo o Paraíso de tal modo que da vida eterna prometi do 
porDeus. Lá,lá... (Jo 10,10; 17,3) 

26. A Ressurreição de Jesus garante que a vida TEM A FORÇA 
PARA VENCER A MORTE. Lá, lá ...  

27. Garante que o Reino de Deus está entre os empobrecidos e 
marginalizados. No Reino de Deus está no meio de vocês. Lá, lá 
... (Lc 17,21) 

28. Assim, com a presença de Cristo ressuscitado no meio da 
comunidade:  

29. O sábado, cede lugar para o Domingo.  

30. O velho Testamento cede lugar para o Novo Testamento.  

31. A lei cede lugar para a graça.  

32. O mal cede lugar para o bem. 

33.A vingança cede lugar para o perdão.   

34. A morte cede lugar para a vida. (Mt 5-7) 

35. O medo cede lugar para a coragem.  

36. A fuga cede lugar para a volta e enfrentamento.  

37. A dispersão cede lugar para a comunhão.   

38. A escravidão cede lugar para a liberdade.  

39. O poder-dominação cede lugar para o poder-serviço. (Jo 13,1-
20)  

40. O saber, monopólio de alguns, cede lugar para o saber 
partilhado com todos. (Mt 11,25-26) 



95 
 

41. A ideologia dominante, cede lugar para a consciência critica.  

42. A pureza exterior cede lugar para a pureza interior. (Mt 7,14-
15) 

43. O Templo, considerado sagrado, cede lugar para a própria 
vida, Toda ela sagrada.  

44. O Sacerdócio queerahereditário, se torna de todos.  

45. Toda a terra se tornaa TerraSanta, para voltar a seraterra de 
todos.  

46. GRUPO: Agora sim, com todas estes conhecimentos vamos 
ter muito mais força para avançar na caminhada da 
EVANGElIZAÇÃO, e assim vamos mudando este mundo. Isso, 
parece que penetramos no tempo de Jesus e passamos nos 
lugares onde Ele passou e este foi  ótimo. Mexeu com a gente! Eu 
adorei estes encontros. 

47. LIVROS:  Para  aprofundar seus conhecimentos, estude este 
livro em grupo comunidade. Jesus, sua Terra, seuPovo, sua 
Proposta.  

48. AGRADECIMENTOS: Ao povo simples, marginalizado, 
operáriodas CEBs com quem trabalhamos que  nos possibilitam o 
entendimento e a vivência da mensagem prática de Jesus. Este 
Audio-Visual foi feito em Mutirão. OSASCO  - CAMPINAS –1987 

   

 

 

UTOPIA de Zé Vicente 

Quando o dia da paz renascer 
Quando o Sol da esperança brilhar 
Eu vou cantar 
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Quando o povo nas ruas sorrir 
E a roseira de novo florir 
Eu vou cantar 

Quando as cercas cairem no chão 
Quando as mesas se encherem de pão 
Eu vou cantar 

Quando os muros que cercam os jardins, destruídos 
Então os jasmins vão perfurmar 

Vai ser tão bonito se ouvir a canção 
Cantada de novo 

No olhar da gente a certeza de irmãos 
Reinado do povo 

Quando as armas da destruição 
Destruídas em cada nação 
Eu vou sonharE o decreto que encerra a opressão 
Assinado só no coração 
Vai triunfarQuando a voz da verdade se ouvir 
E a mentira não mais existir 
Será enfim 
Tempo novo de eterna justiça 
Sem mais ódio sem sangue ou cobiça 
Vai ser assim 

 
PARA APROFUNDAR 

“Eu creio em ti, companheiro Cristo humano, opérario de tua morte 
vencedor. Com teu sacrifício imenso projetaste um novo homem 
para a libertação; Tu está ressuscitado em cada braço que erque 
para defender o povo do domínio explorador; porque estás vivo no 
campo, na fábrica, na escola; creio em tua luta sem trégua! Creio 
em tua ressurreição” (C. Mujica, Nicarágua) 
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PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO 

01. O que te impressionou mais? 
02. Por que é importante conhecer COMO FUNCIONAVA A 

SOCIEDADE NO TEMPO DE JESUS para conhecer a sua 
proposta (seu NOME)?  

03.  Por que a prática e a pregação de Jesus significaram o 
rompimento do tecido social daquela época (o véu do Santuário 
se rasgou)? Em que Jesus nos questiona hoje? 

04. Com o assassinato de Jesus os poderosos procuraram 
impedir a concretização do projeto de Deus a partir dos pobres. 
Por que? Que significa a ressurreição de Jesus? Vivemos hoje 
a dinâmica da ressurreição de Jesus? Temos coragem de 
arriscar a nossa vida na luta de libertação de nosso povo? 

05. Como a prática de Jesus lançou bases para uma outra 
maneira de organizar a sociedade? Como atualizamos isto 
hoje? 

06. Por que afirmar “Jesus, o Nazareno, vive, ressuscitou” é tão 
provocativo? Que exigência traz a nossa fé? Vamos ler 1Cor 
15,1-21. Com que gestos e situações hoje afirmanos a vida de 
Jesus? 

07. A presença de Cristo Ressuscitado no meio da comunidade 
é a experiência de Páscoa/passagem! Que passagem somos 
convidados a fazer? 

08. A ressurreição de Jesus significa que a vida tem condição de 
vencer a morte! Você conhece experiências deste tipo na sua 
comunidade ou em outras comunidades 

09. Que tipo de sociedade queremos construir? Como seria? 

 
 

RELAÇÃO DE SALMOS RELACIONADOS COM A 10ª PARTE 

Sl 1; 27(26); 28(27); 33(32); 40(39); 86(85); 90(89); 95(94); 
98(97); 102(101); 103(102); 111(110);  116(115); 118(117); 
133(132); 136(135); 146(145) 149 
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LISTA DE CANTOS USADOS  

01. SANTO DIAS 
02. PELOS CAMINHOS D’AMÉRICA 
03. PAI NOSSO DA AMÉRICA LATINA 
04. POVO QUE LUTA 
05. SEU NOME É JESUS CRISTO 
06. TERRA, DOM DE DEUS 
07. EU ACREDITO 
08. CANTO DOS MÁRTIRES 
09. A PIRÂMIDE 
10. OFERTÓRIO DO POVO 
11. CORAÇÃO CIVIL 
12. A CLASSE ROCEIRA 
13. HINO SANDINISTA 
14. UNIDOS NA MEMÓRIA 
15. O FILHO DO CARPINTEIRO 
16. UM CERTO GALILEU 
17. VAMOS, IRMÃOS É TEMPO 
18. IESHUAH 
19. CRISTO, TERRA, MULTIDÃO 
20. ACORDA AMÉRICA 
21. A VERDADE VOS LIBERTARÁ 
22. MARIA, MARIA 
23. CLAMA EM ALTA VÓZ 
24. COMO RAIAR 
25. O POVO DE DEUS 
26. VAMOS IRMÃOS É TEMPO 
27. BAIÃO DAS COMUNIDADES 
28. UTOPIA –Ze Vicente 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/x7oTXYAhEPI
https://youtu.be/L1iwGWYkQ2Q
https://youtu.be/DvJIUima8Ik
https://youtu.be/RDWPVSTcyVs
https://youtu.be/4pQah4c92OM
https://youtu.be/1rhGICFfgsg
https://youtu.be/O79nHBUI7c4
https://youtu.be/mi1_xI5LfZ0
https://youtu.be/PysCLF7t2e8
https://youtu.be/DsdSm6VFSgw
https://youtu.be/X2HmwKH5Kqo
https://youtu.be/8GGmMWBYEVI
https://youtu.be/bB_TnwAv85U
https://youtu.be/alQEODtwWuQ
https://youtu.be/GuUPGZ3ZYOI
https://youtu.be/idJohG7o9lU
https://youtu.be/_Dd505VUhD4
https://youtu.be/ZoILq0KdgZc
https://youtu.be/6ZJuJCqL3Zs
https://youtu.be/fwu8fZnJ-tY
https://youtu.be/9lb4Y-NSB28
https://youtu.be/alQEODtwWuQ
https://youtu.be/z9b46FMeWyo
https://youtu.be/Gse6JtZQzpU
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TEMAS DO CURSO 

01. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A PALESTINA 
02. AS RAIZES DA POBREZA 
03. A DOMINAÇÃO ESTRANGEIRA DOS ROMANOS  
04. A DOMINAÇÃO INTERNA - O SINÉDRIO 
05. A RELIGIÃO: RAIZ DE DISCRIMINAÇÃO 
06. A LEI: INSTRUMENTO DE DOMINAÇÃO 
07. O TEMPLO: CENTRO DE PODER E EXPLORAÇÃO  
08. A PROPOSTA DE JESUS: RECUPERAR A VIDA 
09. A PROPOSTA DE JESUS: DEFENDER A VIDA ATÉ A 

MORTE  
10. A PROPOSTA DE JESUS: A VIDA VENCE A MORTE - A 

RESSURREIÇÃO 
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