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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.  
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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. 



9 
 

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? 

 

BIBLIOGRAFIA PARA A PRIMEIRA PARTE 

1. MATEOS, J. e CAMACHO, F., Jesus e a sociedade de seu 
Tempo, Paulinas, SP, 1992 

2. JEREMIAS, J., Jerusalém no Tempo de Jesus, Paulinas, Sp, 
1983 

3. THEISSEN, G., Sociologia do Movimento de Jesus, Vozes-
Sinodal, São Leopoldo, 1989. 

4. A.C.D. – Jesus, sua terra, seu povo, sua proposta (Rua de 
chichorro 62, Catumbi 211-290 – Rio de Janeiro) 

5. HOUTART, F., Religião e Modos de Produção Pre-Capitalista 
– Edições Paulinas S.P. 1982 

6. MESTERS, C. “Os Profetas João e Jesus e os outros Líderes 
populares daquela época” em RIBLA 1 – 1989 PP. 72-80  

7. FERRARO, B. Cristologia em Tempos de Ídolos e Sacrifícios 
Edições Paulinas S.P. 1993 

8. ECHEGARAY, H. – A Prática de Jesus – Editora Vozes 
Petrópolis 1982 
 

 

CRÉDITOS - 1a Edição: 1986 

Texto: Pe. Benedito Ferraro (Campinas)  
Pe. Paulo Roberto Rodrigues (Campinas)  
Pe. Xavier Cutajar (Osasco)  
Narradores principais: Rogério Giannini e Solange Gomes 
Ferreira  
As outras vozes são de: Pe. José Camillo, Damásio Nunes, Ir. 
Dirce Pontes, Márcia Ribeiro  
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Miranda, Cláudio Gabriel dos Santos, Claudemir dos Santos, 
Julina Alves do Nascimento, Petrónio do Nascimento, Andre 
Zammit, Adone Favrin, Ataliba, Geraldo Ataliba, Carlos Mesters, 
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Aparecida de Helena Maria e tantos outros.... 

 
Distribuição interna  
 
Responsável: Xavier Cutajar – xacute@uol.com.br 
 
*Veja meu site: http://xacute1.com 
 *Veja meu perfil no Facebook - 
https://www.facebook.com/xavier.cutajar  
*Site para baixar subsídios bíblicos  
https://onedrive.live.com/?id=1548380CDF296E71%21843&ci
d=1548380CDF296E71 
  

*Leia a Bíblia Pastoral online –  

http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/_INDEX.HTM 

mailto:xacute@uol.com.br
http://xacute1.com/?p=776
http://xacute1.com/
https://www.facebook.com/xavier.cutajar
https://www.facebook.com/xavier.cutajar
https://onedrive.live.com/?id=1548380CDF296E71%21843&cid=1548380CDF296E71
https://onedrive.live.com/?id=1548380CDF296E71%21843&cid=1548380CDF296E71
https://onedrive.live.com/?id=1548380CDF296E71%21843&cid=1548380CDF296E71
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/_INDEX.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/_INDEX.HTM
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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 

https://youtu.be/fqSrrf-nI1E
https://youtu.be/FWXSSBybdwY
https://youtu.be/HAu5ZrPuKHY
https://youtu.be/kNnqHWvmby4
https://youtu.be/ZxmtNr6lrC0
https://youtu.be/yblsjqsRflw
https://www.youtube.com/watch?v=TRWtBoAq-GE
https://youtu.be/QwIoSA1DTAs
https://youtu.be/QfsPbOGIrQA
https://youtu.be/QfsPbOGIrQA
https://youtu.be/YaRqFpVfstI
https://youtu.be/YaRqFpVfstI

