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Os evangelhos são um gênero 
de literatura do cristianismo primitivo que 
conta a vida de Jesus, a fim de preservar seus 
ensinamentos ou revelar aspectos 
da natureza de Deus.  
O desenvolvimento do cânon do Novo 
Testamentodeixou quatro evangelhos 
canônicos, que são aceitos como os únicos 
evangelhos autênticos para a maioria 
dos cristãos. 
Entretanto, existem muitos outros 
evangelhos. Eles são conhecidos 
como apócrifos e foram escritos geralmente 
depois dos quatro evangelhos canônicos. 
Alguns destes evangelhos deixaram vestígios 
importantes na tradição cristã, incluindo 
a iconografia. 
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Evangelhos 
Mateus · Marcos · Lucas · João 

Atos 
Atos dos Apóstolos 

Epístolas 
Romanos · I Coríntios · II Coríntios 
Gálatas · Efésios · Filipenses 
Colossenses · I Tessalonicenses 
II Tessalonicenses · I Timóteo · II Timóteo 
Tito · Filémon · Hebreus · Tiago 
I Pedro · II Pedro · I João 
II João · III João · Judas 

Apocalipse 
Apocalipse de João 
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Os evangelhos 
de Mateus, Marcos, Lucas e João são 
chamados evangelhos canónicos por serem os 
únicos que o cristianismo primitivo admitiu 
como legítimos e hoje integram o Novo 
Testamento da Bíblia, sendo também os únicos 
aceitos pelos grupos que sucederam. As igrejas 
cristãs só aceitam estes quatro evangelhos 
como tendo sido inspirados e fazendo parte do 
Cânon. As igrejas cristãs, católica, ortodoxa 
e protestantes tem na Bíblia, incluindo os 
evangelhos, a base de sua fé e de sua prática. 
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O Evangelho de Mateus foi escrito para convencer 
os judeus de que Jesus era mesmo o Messias que estava por 
vir, por isso enfatiza o Antigo Testamento e as profecias a 
respeito desse ungido. 
 
O Evangelho de Marcos (discípulo de Pedro) foi escrito para 
evangelizar principalmente os romanos, e relata somente 
quatro das parábolas de Jesus, enfatizando principalmente as 
ações de Jesus. 
 
O Evangelho de Lucas foi escrito para os gentios (não judeus), 
enfatizando a misericórdia de Deus através da salvação por 
Jesus Cristo, principalmente para os pobres e humildes de 
coração. 
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O evangelho de João foi escrito para doutrinar 
os novos convertidos.  
 

Não cita nenhuma das parábolas de Jesus (afinal, 
as parábolas já eram conhecidas no meio cristão, 
através dos relatos contidos nos outros 
evangelhos), porém combate com firmeza as 
primeiras heresias surgidas no princípio do 
cristianismo, como por exemplo: 
o gnosticismo(que negava a 
verdadeira encarnação do Filho de Deus) e 
outras seitas semelhantes, que também negavam 
a divindade de Jesus Cristo. 
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Tradicionalmente, o evangelho de Mateus é entendido 
como o primeiro Evangelho escrito. O evangelho de 
Marcos foi escrito depois de Mateus, utilizando-se de 
partes deste, e finalmente Lucas foi escrito baseado 
nos outros dois anteriores, também baseados em 
outras testemunhas oculares.  
  
Esta visão é comumente chamada de Hipótese 
Agostiniana. Diferente de outras hipóteses, esta não se 
baseia na existência de nenhum documento que não 
fora explicitamente mencionado por testemunhos 
históricos.  
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Adeptos da Hipótese Agostiniana a veem como uma 
visão simples, e coerente para o entendimento dos 
Evangelhos Sinópticos. Entretanto, a Crítica textual tem 
mostrado várias falhas na visão tradicional, a qual tem 
sido amplamente desconsiderada pela comunidade 
acadêmica, estudos modernos, dão ênfase à hipoteses 
que consideram de 2 ou 4 fontes distintas na 
composição desses evangelhos. 
 

Um retorno à visão tradicional foi encontrado na 
hipótese de Eta Linnemann, que sustenta que Mateus 
e Marcos foram escritos juntos, observando o 
requerimento de "duas testemunhas" definido na Lei 
Mosaica. 
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Evangelhos Sinópticos  ou Evangelhos 
Sinóticos    é um termo que designa os Evangelhos 
de Mateus, Marcos, Lucas por conterem uma 
grande quantidade de histórias em comum, na 
mesma sequência, e algumas vezes, utilizando 
exatamente a mesma estrutura de palavras.  
 
Tal grau de paralelismo relativo ao conteúdo, 
narrativa, linguagem e estruturas das frases, 
somente pode ocorrer em uma literatura 
interdependente. Muitos estudiosos acreditam 
que esses evangelhos compartilham o mesmo 
ponto de vista e são claramente ligados entre si. 
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Quase todo o 
conteúdo do 
evangelho de 
Marcos pode ser 
encontrado no 
evangelho de 
Mateus, e muitas 
partes tem 
similaridade em 
Lucas. 
Adicionalmente, 
Mateus e Lucas tem 
uma grande 
quantidade de 
material em 
comum, que não 
são encontrados em 
Marcos. 



A hipótese Agostiniana 
sugere que o Evangelho 
de Mateus foi escrito 
primeiro. O Evangelho 
de Marcos foi escrito 
utilizando o de Mateus 
como fonte. Então o 
Evangelho de Lucas foi 
escrito utilizando os 
dois anteriores como 
fonte. 



Parte do conteúdo presente em todos os três 
evangelhos sinópticos é chamada de tripla tradição. 
Isso inclui a maioria das narrativas sobre os eventos 
da vida de Jesus, iniciando por seu batismo e 
terminando com a descoberta do túmulo vazio após 
a crucificação. Também incluem algumas 
das parábolas (tais como a Parábola do grão de 
mostarda). A tripla tradição é responsável por 76% do 
texto de Marcos. Parte desse material está presente 
em quase todos os evangelhos, e algumas vezes, com 
pequenas variações, existem casos notáveis, 
chamados "acordos menores", aonde Mateus e Lucas 
entram em acordo entre si na estrutura de palavras 
diferindo de Marcos. 
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Por sua vez, a dupla tradição explica o material 
(200 versos) compartilhado entre Mateus e 
Lucas, porém ausentes em Marcos. Esse 
conteúdo consiste quase que inteiramente nos 
discursos e ensinamentos de Jesus, e inclui a 
maior parte do Sermão da Montanha e a maioria 
das parábolas.  
Adicionalmente, a dupla tradição inclui três 
versos (Mateus 3:8-10) que são atribuídos à João 
Batista, (o último verso desse grupo também 
aparece em Mateus 7:19, atribuído à Jesus), e por 
fim a história do servo do centurião (Mateus 8:5-
13). 
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O material de Marcos-Mateus, compartilhado 
entre ambos, inclui a história da morte de João 
Batista, diversos milagres(incluindo uma das 
duas ocorrências de alimentando multidões, a 
versão expandida do texto sobre a proibição 
do divórcio (Mateus 19:1-8), e também a 
narração da morte de Jesus (Marcos 15:34-41). 
 
O material de Marcos-Lucas é limitado a 
um incidente isolado em Cafarnaum, 
envolvendo um exorcismo. (Marcos 1:21-28). 
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O material exclusivo de Marcos consiste em 
alguns versos (40), incluindo entre 
outros, Marcos 3:20-21, a Parábola da 
Semente (Marcos 4:26-29), dois milagres (Marcos 
7:31-37 - Curando o surdo-mudo da Decápolis - 
e Marcos 8:22-26 - Curando o cego de Betsaida), 
dois fragmentos sem significação óbvia 
em Marcos 9:49 e Marcos 14:51-52, e o verso 
em Marcos 16:8 no qual há a declaração da 
mulher que descobriu o túmulo vazio e não disse 
nada a ninguém. 
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O material exclusivo de Mateus ou Lucas é bastante 
extenso. Este inclui dois distintos, porém similares 
fatos sobre a genealogia de Jesus, duas narrativas 
distintas de nascimento, e duas narrativas sobre a 
ressurreição.  
Mateus adiciona diversas declarações ao Sermão da 
Montanha, várias parábolas (incluindo "a Parábola 
do Credor Incompassivo", a "Parábola das Ervas 
Daninhas" e "a Parábola dos Trabalhadores da 
Vinha"), a profecia do julgamento final (Mateus 
25:31-46), e descreve o suicídio de Judas Iscariotes. 
Lucas também traz múltiplos milagres e parábolas 
exclusivas (exemplo: A parábola do Bom Samaritano). 
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Muitos detalhes dos últimos dias de Jesus somente 
podem ser encontrados em Mateus e Lucas.  
 
Por exemplo, Mateus é o único evangelho que declara 
que Jesus entrou em Jerusalém sobre dois animais 
(Mateus 21:2-7). Também declara que o túmulo de 
Jesus foi guardado por soldados.  
 

Lucas é o único evangelho que relata que um dos 
ladrões crucificados próximo à Jesus se arrependeu e 
recebeu de Jesus a promessa do Paraíso. (Lucas 23:40-
43). 

https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Mateus/XXI#21:2
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Mateus/XXI#21:2
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Mateus/XXI#21:2
https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAmulo_de_Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAmulo_de_Jesus
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Lucas/XXIII#23:40
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Lucas/XXIII#23:40
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Lucas/XXIII#23:40


O Sermão da Montanha é um longo discurso, ou 
vários sermões, proferido por Jesus Cristo registrado 
no Evangelho de Mateus, e apenas algumas partes no 
Evangelho de Lucas.  
 
Neste Sermão Jesus traz toda a mensagem do 
Evangelho e resume o que é indispensável para a 
prática da vida cristã; ele pode ser considerado como 
um resumo do que Jesus ensinou a respeito do Reino 
de Deus, do acesso a esse Reino e da transformação 
que esse Reino produz. 



O Sermão pode ser dividido em três partes:  

• a primeira começa com As Bem-Aventuranças, que mostram 
os preceitos ensinados no Novo Testamento em relação à 
vida nova no Espírito, mostra a influência positiva exercida 
pelos cristãos perante a sociedade e afirma que os 
ensinamentos de Cristo não vieram revogar os dez 
Mandamentos, pelo contrário eles se complementam   
entre si. 

• Na segunda parte, Jesus mostra a necessidade de viver a 
verdadeira integridade diferente da que era vivenciada 
pelos judeus, Ele nos incentiva a buscar com empenho a 
edificação espiritual, para isso, apresenta alguns exemplos: 
como deve ser a prática das orações e do jejum de forma 
que agradem a Deus, ensina a não sermos avarentos e a 
confiarmos em Deus. 

 



• Na terceira e última parte Jesus nos ensina a não julgar, a 
preservar o que é sagrado e a exercer constantemente a 
prática das boas ações; Ele ainda nos mostra a diferença 
entre o caminho largo e o caminho estreito, nos adverte 
contra os falsos profetas e esclarece como devemos nos 
fortalecer ao nos acharmos diante das dificuldades que 
certamente enfrentaremos. 

 

Sobre seu ensinamento Jesus Cristo declara: "O Céu e a 
terra passarão, mas as Minhas palavras não passarão."  

A verdade é que o Sermão da Montanha nos apresentada 
a verdade que é perene e perfeitamente aplicável a todos 
os povos e às mais variadas culturas. Poderíamos chamar 
o Sermão do Monte de “O Mais Excelente Código de 
Ética”. 

 



O Sermão da Montanha - As Beatitudes 
"E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e, 
assentando-se, aproximaram-se dele os seus 
discípulos; E, abrindo a sua boca, os ensinava, 
dizendo: 
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles 
é o reino dos céus; Bem-aventurados os que choram, 
porque eles serão consolados; Bem-aventurados os 
mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-
aventurados os que têm fome e sede de justiça, 
porque eles serão fartos; Bem-aventurados os 
misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; 
Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles 
verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, 
porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-
aventurados os que sofrem perseguição por causa da 
justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-
aventurados sois vós, quando vos injuriarem e 
perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra 
vós por minha causa" (Mateus 5: 1 - 11)  


