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INTRODUÇÃO 

É comum ao cristão estudar a vida dos ditos grandes personagens bíblicos e, sendo 

Jesus Cristo o centralizador de tudo, o principal motivo de toda a revelação divina, o marco da 

salvação que restabeleceu de uma vez por todas o relacionamento entre Deus e o homem 

outrora maculado, não nos surpreende o fato dele ser o principal alvo dos mais variados 

estudos. Até mesmo alguns descrentes são capazes de gastar suas vidas estudando este 

homem-deus, mito para alguns, em busca de qualquer evidência histórica que ateste sua 

existência, ou desenvolvendo análises profundas acerca de suas mensagens, ou ainda 

aplicando suas filosofias ao mundo corporativo, entre tantas outras aplicações que podemos 

encontrar facilmente em qualquer livraria (e até banca de jornal!). 

Nós cristãos sabemos que ele é Deus, o Messias que viria (e veio) para salvar-nos da 

morte eterna e, por ser ele revelado na Bíblia, temos o infeliz costume de estudar acerca dele 

olhando somente para as Escrituras. Porém, para melhor compreender a vida e o ministério do 

Senhor Jesus, faz-se necessário um estudo prévio de todo um contexto histórico, cultural, 

político e religioso; afinal, Jesus não veio ao mundo solto na história. Ele encarnou num 

momento histórico, viveu imerso numa cultura específica e numa realidade política 

conturbada. Todas essas informações não estão exaustivamente explicadas na Bíblia; ao 

contrário, ao lê-la percebemos que o escritor supôs que o leitor já conhecia toda a realidade 

envolvida – na verdade o primeiro leitor vivia tal realidade – de modo que não havia a menor 

necessidade de explicar. O fato é que estamos muito distantes disso tudo. Nosso tempo é 

outro, nossa cultura é diferente, nosso estilo de vida nada tem a ver com o experimentado pelo 

homem dos tempos de Jesus. 

O que fazer então? Ora, devemos aproveitar tudo o que temos à disposição para 

contextualizar da melhor forma possível o personagem Jesus em nossos estudos pessoais. 

Para tal vale buscar informações na história geral do período; isto significa que devemos 

passar pela geografia local, pelas filosofias da época, pelo estudo dos grupos e respectivos 

interesses políticos existentes, pelas nações vizinhas e tudo o mais que conseguirmos juntar. 

Se no fim das contas conseguirmos pensar como homens daquela época a ponto de quase 

sentir as angústias oriundas dos problemas que enfrentavam, então seremos capazes de ler as 

Escrituras de maneira bem mais enriquecedora. 

Neste momento faz-se necessário, porém, lembrar que a Bíblia é o único livro inspirado 

por Deus; infalível naquilo que se propõe revelar e, mesmo que ela não tenha como objetivo 

primeiro explicar o contexto histórico, político ou cultural, ainda assim ela é infalível; ou seja, 
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as poucas informações contidas nela a respeito de todo este pano de fundo são completamente 

confiáveis e, portanto, devemos tomar cuidado redobrado em nossas pesquisas paralelas para 

garantir que nada que os estudiosos das ditas ciências humanas venham a dizer contradiga a 

revelação divina. Na dúvida a Bíblia tem que ser a nossa opção! 

Concluindo, o objetivo deste trabalho é mais ajudar a desenvolver o ambiente que 

permeou a história de Jesus do que estudar a sua vida e seu ministério propriamente ditos. 

 

O MUNDO ANTES DA ENCARNAÇÃO DE JESUS 

Antes de começar os estudos devemos escolher o momento do tempo em que daremos o 

primeiro passo. Iremos, portanto, gastar algumas linhas explicando a época anterior à vinda de 

Jesus num contexto mais amplo. 

Poderíamos dar nosso pontapé inicial na revolução dos macabeus contra o império 

grego-selêucida (sírio), em torno de 160 a.C., momento em que a resistência judaica contrária 

ao helenismo resultou na criação de um estado judeu independente que perdurou por quase 

um século. Porém tal marco, apesar de sua importância, nos parece um tanto quanto distante 

do personagem Jesus Cristo, de modo que buscaremos um ponto de partida mais próximo. 

Tomemos então como início de nosso estudo a mudança do governo da Palestina de 

selêucida-grego para romano, em 63 a.C., quando Pompeu conquistou Jerusalém. Isso nos 

coloca a apenas duas gerações anteriores ao nascimento de Jesus. 

Pompeu foi um general e estadista romano, membro do primeiro triunvirato que 

governou Roma (Júlio César, Pompeu e Crasso). Ao conquistar Jerusalém acabou com a 

independência nacional judaica, tirando de cena os governantes descendentes dos asmoneus. 

Na verdade sua conquista da Judéia deu fim a uma guerra entre Aristóbulo II e Hircano II, 

ambos descendentes da família asmoniana (ver genealogia abaixo), que um século antes foi a 

grande responsável pela revolução que culminou na independência judaica; a famosa revolta 

dos macabeus. 

Mesmo com o governo romano dominando a Judéia, Hircano se manteve ao lado de 

Pompeu e permaneceu como sumo sacerdote; já Aristóbulo foi levado como prisioneiro para 

Roma e acabou por ser envenenado. 

Outro personagem que surge como aliado de Hircano é o idumeu Antípatro, um 

emergente líder político palestino que viria a ser o pai de Herodes, o Grande. Ambos 
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apoiavam Pompeu, mas quando ficou evidente que este perderia a batalha para o agora rival 

Júlio César, tanto Hircano quanto Antípatro transferiram sua lealdade ao novo conquistador. 

Como resultado Hircano permaneceu como sumo sacerdote e etnarca dos judeus, enquanto 

Antípatro recebeu a cidadania romana e o título de procurador da Judéia. A dinastia herodiana 

já dava seus primeiros sinais de ascensão na Palestina, o que de fato se comprovaria alguns 

anos depois. 

César se mostrou favorável aos judeus tanto da Palestina quanto da diáspora. Ele 

permitiu que reconstruíssem as muralhas de Jerusalém, garantiu a liberdade religiosa, além de 

outros benefícios que fizeram com que seu assassinato em 44 a.C. fosse pranteado mais pelos 

judeus do que por outras nações. 

 

A FAMÍLIA ASMONIANA 

Matatias 

(m. 166/5 a.C.) 

            

      

Simão Judas Jônatas 

(m. 134 a.C.) (m. 161 a.C.) (m. 142 a.C.) 

  

  

João Hircano 

(m. 104 a.C.) 

      

    

Aristóbulo I Alexandre Janeu     Alexandra 

(m. 130 a.C.) (m. 76 a.C.)   (m. 67 a.C.) 

  

              

Hircano II Aristóbulo II  

(m. 30 a.C.) (m. 49 a.C.) 

    

Alexandra   Alexandre Antígono 

(m. 28 a.C.) (m. 49 a.C.) (m. 37 a.C.) 

  

          

Aristóbulo III Mariana     Herodes, o 
Grande (m. 35 a.C.) (m. 29 a.C.) 

 

Fonte: VERMES, Geza. Quem é quem na época de Jesus. Rio de Janeiro: Record, 2008 – p. 19 
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Em 40 a.C. os partos, poderosa tribo iraniana, se aliaram a Antígono, filho de 

Aristóbulo II, e invadiram a Judéia. Antígono, visando à posição de seu tio Hircano II, 

mutilou-lhe as orelhas, de modo que este não poderia mais exercer a função sacerdotal. Ele 

mesmo, então, proclamou-se rei e sumo sacerdote, porém seu governo durou pouco, pois, em 

37 a.C., os romanos o capturaram e o decapitaram. Herodes, o filho de Antípatro, com o 

auxílio do governador romano da Síria, reconquistou Jerusalém e tornou-se o governante da 

nação judaica. Assim ele pôs fim de uma vez por todas ao governo dos asmoneus e reinou até 

cerca de 4 a.C., data posterior ao nascimento de Jesus Cristo. 

 

NASCIMENTO E INFÂNCIA DE JESUS 

Jesus nasceu numa sociedade judaica formada por um misto de influências; umas vindas 

das tradicionais gerações anteriores e outras de um novo pensamento judeu impactado pelo 

helenismo, além das influências resultantes da sujeição ao poder político romano. Somente na 

Palestina habitavam mais de dois milhões de pessoas, onde a variedade de pensamentos, 

religiões, posições políticas e níveis social-econômicos era enorme. 

Os judeus representavam cerca de metade da população e suas opiniões sobre o domínio 

romano eram divididas. O reinado de Roma trouxe de uma vez por todas a cultura helenística 

(grega) para dentro da Palestina e isso gerava um grande desconforto para a maioria da 

população judaica. 

Este desgosto fez com que surgissem várias facções entre os judeus, cada uma 

mostrando sua revolta de um jeito diferente. Os fariseus, mais tradicionais, permaneciam 

totalmente separados da cultura pagã. Eles seguiam rigidamente as leis e práticas judaicas e 

desprezavam qualquer um que pudesse ser julgado como impuro por não segui-las com igual 

fervor. Por sua fé e patriotismo admiráveis eram considerados líderes respeitados. 

Já para outro grupo de judeus o domínio romano era visto como uma grande vantagem. 

Tratava-se dos saduceus, membros da aristocracia que, apesar de terem pouca influência 

sobre as pessoas comuns, controlavam o sinédrio (alto conselho judeu). Eram grandes 

admiradores da cultura greco-romana, o que se refletia no fato de alguns até mesmo adotarem 

nomes gregos. Deste rico e pequeno grupo eram escolhidos os sacerdotes do templo. Não é de 

se surpreender que os fariseus e os saduceus nutrissem entre si uma rixa particular. 

Um grupo mais radical, favorável à resistência armada, era o dos zelotes. Eram 

motivados pelo passado asmoneu que derrotara os gregos dois séculos antes na revolta dos 
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macabeus. Normalmente ficavam nas colinas da Galiléia e estavam sempre prontos para dar 

início a uma revolta contra os dominadores romanos. 

Um quarto grupo digno de nota eram os essênios. Eles praticamente não nutriam 

interesses políticos ou por revoltas armadas; apenas estudavam as Escrituras e aguardavam o 

tão esperado reino de Deus em comunidades monásticas no deserto. 

Foi neste contexto que Jesus nasceu. César Augusto (Caio Júlio César Otaviano, 63 a.C. 

– 14 A.D.), imperador de Roma, havia convocado todo o império para um grande 

recenseamento e José teve que ir de Nazaré, na Galiléia, onde morava, à cidade de Belém, na 

Judéia, terra de seus antepassados. Ele viajou com sua esposa Maria grávida e Jesus acabou 

nascendo nesta cidade, exatamente como diziam as profecias (e.g. Miquéias 5.2). 

Assim que Herodes, o Grande, ouviu rumores de que o futuro rei dos judeus havia 

nascido, mandou magos para tentar descobrir quem era o menino (Mateus 2.7). Percebendo 

que Herodes queria o mal do recém-nascido os magos não voltaram ao rei com as notícias 

(Mateus 2.12), o que fez com que Herodes mandasse matar todos os meninos dos arredores 

com idade inferior a dois anos (Mateus 2.16), mas José e sua família já haviam sido avisados 

por um anjo e fugido para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. 

Tal atitude do rei da Judéia não era de se estranhar, uma vez que ele se tornava cada vez 

mais louco, com ilusões de perseguição. Qualquer suspeita contra o seu reinado já era motivo 

para execução. Em menos de dez anos após o seu casamento com Mariana (ver genealogia 

asmoniana na página 4) ele já havia matado o ex-sumo sacerdote Hircano II (avô de Mariana), 

Alexandra (mãe de Mariana), o sumo sacerdote Aristóbulo III (irmão de Mariana) e a própria 

Mariana, sua esposa predileta. 

A Bíblia relata pouca coisa acerca da infância de Jesus. As únicas informações que 

temos é que ele nasceu em Belém (Lucas 2.4-7), foi circuncidado ao oitavo dia conforme 

previa a lei dos judeus (Lucas 2.21), foi apresentado no templo em Jerusalém (Lucas 2.22-24) 

e fugiu para o Egito, onde ficou por alguns anos até a morte de Herodes (Mateus 2.13-14). 

Após isso, Jesus só aparece novamente com doze anos, quando é levado novamente ao templo 

pelos pais numa festa anual. Nesta ocasião ele deu um tremendo susto em seus pais por ter 

ficado no templo conversando com os doutores enquanto José e Maria voltavam para casa em 

Nazaré (Lucas 2.41-51). Após esses acontecimentos há um enorme hiato na narração de sua 

história. Nenhum dos evangelhos conta mais nada. A única informação que temos é que 

“crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens” (Lucas 2.52). 
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PRIMEIRO ANO: ANO DE OBSCURIDADE 

EVENTOS INICIAIS  

“No décimo quinto ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador 

da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Ituréia e 

Traconites, [...] veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto” (Lucas 3.1-2). 

Dentre todos os movimentos religiosos existentes, alguns apresentados acima, havia um 

grupo diferente, liderado pelo nazireu João Batista. Esta nova doutrina tinha como marca o 

convite ao arrependimento de pecados e o batismo nas águas. Jesus então, agora próximo dos 

trinta anos, reaparece como um aparente adepto deste novo movimento, mas o próprio João já 

sabia que, na verdade, ele era o motivo de sua existência. Depois de algumas ressalvas, João 

batizou Jesus, obviamente sem o arrependimento de pecados, momento este em que se ouviu 

uma voz do céu exaltando o Filho amado (Lucas 3.21-22). 

 
Fonte: Software iLúmina Gold, Sociedade Bíblica do Brasil 

 

Este Herodes mencionado em Lucas 3 (versículo transcrito no início desta seção) não é 

mais Herodes, o Grande, mas seu filho Herodes Antipas (ver genealogia herodiana na página 

7), que agora era tetrarca (governante da quarta parte de um território) da Galiléia; enquanto 

seu meio-irmão Filipe era tetrarca da Ituréia e Traconites, regiões ao nordeste da Galiléia 
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(como visto no mapa acima). Sobre Pôncio Pilatos trataremos mais adiante, em momento 

oportuno. 

Assim que foi batizado, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e lá ficou 

por quarenta dias para ser tentado pelo diabo (Lucas 4.1-13). Muita discussão teológica tem 

sido desenvolvida questionando se Jesus, por ser Deus, poderia verdadeiramente ter cedido à 

tentação e, portanto, ter pecado. Como bem argumentou um de meus professores, há casos em 

que a continuidade do tempo nos impede de responder perguntas que começam com o famoso 

“e se...”, quando o objeto de estudo é algo que ficou no passado. Isso simplesmente porque o 

tempo não volta para nos ajudar a confirmar ou derrubar a outra hipótese, de modo que 

imagino que tal embate vai durar muito mais do que minha vida terrena. 

Seja como for, o fato é que Jesus resistiu bravamente à tentação e saiu de lá vitorioso. 

 

PRIMEIRO PERÍODO NA JUDÉIA  

O período inicial de Jesus na Judéia só foi descrito pelo evangelho de João. João Batista 

já batizara Jesus e agora sua preocupação era diminuir-se para que seus discípulos passassem 

a seguir o verdadeiro Messias (João 1.35-36). 

Esta nova doutrina de João já trazia consigo os primeiros sinais de incômodo por parte 

dos fariseus (João 1.19-34). Estes mandaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para inquiri-lo. 

Quando questionado se ele, João, era o Cristo, negou categoricamente (João 1.19-23); ao 

contrário, apresentou Jesus como o Filho de Deus, o Messias tão aguardado. 

Ainda quando estava na Judéia, Jesus chamou seus primeiros discípulos. André e Pedro 

estavam entre eles e passaram a segui-lo (João 1.40-42). 

 

SEGUNDO ANO: ANO DE POPULARIDADE 

PRIMEIRO PERÍODO NA GALILÉIA  

A região da Galiléia era muito mais próspera do que a Judéia. Por ela passavam as 

principais rotas de comércio que cruzavam o Oriente Médio e, portanto, muitos estrangeiros 

transitavam por lá. Os galileus eram, em sua maioria, desprezados pelos judeus de Jerusalém, 

principalmente pelos líderes religiosos. Isso porque muitos moradores daquela região não 
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eram judeus de sangue, mas sim descendentes dos que haviam sido forçados a se converter na 

época de Alexandre Janeu (ver genealogia asmoniana na página 4). 

 
Fonte: Software Concordância Exaustiva da Bíblia Sagrada – NVI, Editora Vida 
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Naquele tempo e naquela cultura era comum que as festas de casamento, principalmente 

as de famílias mais abastadas, durassem até uma semana inteira. Acabar o vinho ou a comida 

durante o evento era tido como uma grande vergonha para o anfitrião e, aparentemente, era 

exatamente o que estava para acontecer. Não fosse pela presença de um ilustre desconhecido 

de Nazaré, pequena cidade ao sul de Caná, teria sido em grande desastre. O vinho estava 

acabando e Jesus ficou sabendo. Eis que aconteceu o seu primeiro grande milagre relatado na 

Bíblia – a água suja se transformou num delicioso vinho (João 2.1-11). 

Jesus ainda permanecia com sua família, mas já era seguido por alguns discípulos (João 

2.12). Na ocasião da páscoa foi para Jerusalém e ficou inconformado com o comércio que 

encontrou no templo. Expulsou todos do local e, pela primeira vez, deu indícios de que iria 

morrer e ressuscitar, mas ninguém entendeu sua mensagem (João 2.13-22). Depois apresentou 

o plano de salvação para o fariseu Nicodemos e ficou um tempo na Judéia com seus 

discípulos. 

Saindo da Judéia de volta para a Galiléia, Jesus decidiu passar por Samaria (João 4.3-4). 

É curioso notar que ele fez a tal viagem de maneira um tanto quanto diferente do 

convencional. Isso porque os judeus, quando viajavam de Jerusalém para a Galiléia, evitavam 

passar pela odiada Samaria, que ficava no meio do caminho. Eles preferiam atravessar o rio 

Jordão para os lados da Peréia e aumentar o percurso natural de três dias para uma distância 

pelo menos duas vezes maior. Por conta desta mudança de rota padrão, Jesus acabou se 

encontrando com uma mulher samaritana num poço em Sicar (ver mapa na página 10) e, não 

somente transformou a vida dela, como também a de muitos samaritanos que creram que ele 

era de fato o Messias (João 4.5-42). 

 

PERÍODO CENTRAL NA GALILÉIA  

A maior parte do ministério de Jesus se deu na Galiléia. Nazaré, cidadezinha sem 

importância em que Jesus cresceu, ficava na chamada baixa Galiléia (ao sul). Depois de 

rejeitado pelo povo de sua própria cidade (Lucas 4.16-30), Jesus foi para Cafarnaum, uma 

cidade próxima ao mar da Galiléia. Na verdade grande parte de seu ministério se deu às 

margens deste mar. 

Quando voltou da Judéia e Samaria para a região da Galiléia Jesus começou a ganhar 

fama. Ensinava nas sinagogas e acumulava cada vez mais discípulos. Certa vez, ainda em sua 
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cidade, ao se levantar para ler o profeta Isaías, abriu no capítulo 61, que falava sobre a vinda 

do Messias. Ele começou a leitura: 

O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas-novas aos 
quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr 
em liberdade os algemados; a apregoar o ano aceitável do Senhor... (Isaías 61.1-2a) 

 

Estranhamente ele parou aí. Não continuou com o que todos esperavam: 

... e o dia da vingança do nosso Deus; a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão 
de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito 
angustiado; a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória (Isaías 
61.2b-3) 

 

Ao contrário; quando todos estavam de olhos fitos nele, disse: “Hoje se cumpriu a 

Escritura que acabaste de ouvir” (Lucas 4.21b). Foi o suficiente para deixar os judeus irados. 

Como ele ousava dizer algo semelhante? Um simples filho de carpinteiro! Foi então que ele 

abandonou a sua cidade e passou a viver nos arredores do mar da Galiléia, fazendo de 

Cafarnaum como que o seu quartel-general. 

A extensão do “lago” da Galiléia era enorme – vinte e um quilômetros de comprimento 

por onze de largura – e, devido aos fortes ventos que investiam contra o vale, estava sujeito a 

tempestades repentinas. Por várias vezes Jesus atravessou este mar. Foi nele que ele andou 

sobre as águas e acalmou tempestades. Algumas vezes usou um barco como púlpito, enquanto 

a multidão ficava às margens ouvindo suas palavras. 

Foi nesta época que Jesus efetivamente chamou seus primeiros seguidores fiéis: Simão 

Pedro, André, Tiago e João (Mateus 4.18-22). 

 

TERCEIRO ANO: ANO DE OPOSIÇÃO 

ÚLTIMO PERÍODO NA GALILÉIA  

Mais uma vez Jesus agiu de forma contrária ao que se esperava de um judeu comum. 

Desta vez ele incomodou os religiosos porque foi comer com um coletor de impostos 

chamado Levi, mais conhecido como Mateus, que passou a segui-lo depois do ocorrido 

(Lucas 5.27-32). Os publicanos, como eram chamados os coletores de impostos, eram, em 

geral, odiados pela população, pois tinham a fama de extorqui-la – na verdade é o que a 

maioria fazia mesmo –, uma vez que eram eles que recolhiam os impostos em nome do 

governo romano. 
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A partir de então começou a ficar evidente a rixa dos judeus contra Jesus. Para o 

desespero dos fariseus ele começou a curar no sábado, o que eles consideravam uma forte 

quebra da lei mosaica, além de Jesus sempre confirmar que era mesmo o Messias, o Filho de 

Deus tão aguardado, o que era considerado um grande ultraje. 

Quanto mais odiado pelos líderes religiosos mais as multidões o seguiam. Ele escolheu 

então os seus doze apóstolos (Lucas 6.12-16) e passou a ensinar para um grande número de 

pessoas em inúmeras situações. Em todos os locais que passava as pessoas o seguiam 

procurando seus ensinamentos e, principalmente, seus milagres, uma de suas principais 

marcas. 

Mostrou o seu poder até mesmo sobre a morte ao ressuscitar o filho de uma viúva em 

Naim, cidade a cerca de dezesseis quilômetros a sudeste de Nazaré (Lucas 7.11-17). Tempos 

depois, novamente mostrou seu poder sobre a morte ao ressuscitar a filha de Jairo e, mais uma 

vez, ao ressuscitar o amigo Lázaro. 

Partindo para as regiões ao redor da Galiléia passou por Tiro – cidade 48 km a noroeste 

de Cafarnaum – e Sidom – mais 40 km a norte de Tiro (Marcos 7.24). Ele provavelmente 

começou a viajar para lugares afastados para evitar a perseguição constante dos judeus da 

Galiléia e, assim, conseguir tempo para preparar os seus discípulos em particular, que o 

seguiam nessas viagens. Mesmo assim as pessoas logo percebiam sua presença e iam atrás 

dos milagres. 

Tanto Tiro quanto Sidom, ambas ligadas ao Mediterrâneo, tinham grande expressão 

comercial. Eram cidades pagãs, onde a helenização era bem marcante e as religiões bastante 

heterodoxas. A influência grega nesses locais era muito evidente na arquitetura, nas moedas e 

na cultura em geral. Mesmo assim pessoas, ao saber que Jesus estava lá, o seguiram. 

Depois que passou por Tiro e Sidom, Jesus seguiu em direção ao mar da Galiléia, 

passando por Decápolis, território governado por Herodes Filipe, onde executou mais alguns 

milagres (Marcos 7.31-37). Aparentemente Jesus estava adiando ao máximo sua volta para a 

Galiléia, governada por Herodes Antipas, pois muitas pessoas ali queriam aclamá-lo rei à 

força (João 6.14-15). Depois de algum tempo voltou secretamente à Galiléia, mas já dizia a 

seus discípulos que sua morte estava próxima (Mateus 17.22-23). 

Durante este período em que Jesus estava na Galiléia e seus arredores, João Batista foi 

decapitado. Para entender bem os motivos teremos que estudar um pouco da vida de Herodes 

Antipas, o responsável por sua morte. 
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Antipas foi o segundo filho de Herodes, o Grande, com a samaritana Maltace (o 

primeiro com ela foi Arquelau, também mencionado nos evangelhos). Foi tetrarca da Galiléia 

e da Peréia de 4 a.C. a 39 A.D. 

Sua primeira esposa foi a filha de Aretas IV, rei dos nabateus. Este casamento foi muito 

útil politicamente, pois protegeu a região da Peréia de possíveis ataques dos árabes/nabateus, 

que ficavam a leste da Peréia. 

Algum tempo depois Antipas apaixonou-se pela esposa de seu meio-irmão Herodes 

Filipe, filho de Mariana II, por sua vez filha do sumo sacerdote. Para complicar ainda mais, 

esta mulher, chamada Herodias, além de ser esposa de Herodes Filipe, era também sua 

sobrinha, filha de Aristóbulo, por sua vez filho de Mariana I, a amada esposa asmoniana de 

Herodes, o Grande (imagino que agora você deva gastar algum tempo nas genealogias 

herodiana e asmoniana, respectivamente páginas 7 e 4). 

Herodias tinha uma filha do primeiro casamento chamada Salomé. Posteriormente, 

Salomé tornou-se esposa de Felipe, outro meio-irmão de Antipas; este filho de Cleópatra (que 

nada tem a ver com a Cleópatra do Egito). 

Ao saber que Antipas estava planejando se casar com Herodias, a filha de Aretas deixou 

a Galiléia e partiu para Petra, capital dos nabateus, onde tinha a segurança de seu pai. Este, 

por sua vez, tinha agora um grande motivo para promover uma guerra contra Antipas. 

João Batista, muito influente em sua época, rejeitava abertamente o novo casamento de 

Antipas. Isso fez com que ele fosse preso na fortaleza de Maqueronte, localizada no sul da 

Transjordânia, próximo à fronteira com a Nabatéia. Herodes Antipas a princípio apenas o 

manteve preso, pois, sabendo quão influente ele era, teve receio de uma revolta popular. 

Porém, depois de algum tempo, Herodias armou uma cilada e convenceu Salomé, sua filha, a 

pedir a cabeça de João Batista numa bandeja em troca de uma dança comemorativa no 

aniversário do padrasto Antipas. Este, como previamente havia prometido qualquer pedido à 

moça, cedeu aos seus caprichos e, mesmo entristecido, mandou que cortassem a cabeça de 

João no cárcere (Mateus 14. 1-12). 

A guerra prevista contra os nabateus de fato acabou acontecendo e Antipas foi derrotado 

em 36 A.D., derrota esta vista pelos judeus da época como justiça divina em resposta ao 

assassinato do profeta João Batista. 
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ÚLTIMO PERÍODO NA JUDÉIA 

Jesus evitava ao máximo voltar à Judéia, pois sabia que os judeus o procuravam para 

matá-lo. Porém, alguns meses depois, aproximou-se a festa dos Tabernáculos – esta festa, 

comemorada de 15 a 22 do mês de tirsi, relembrava o tempo em que Israel passou pelo 

deserto – e Jesus voltou a Jerusalém. Prudentemente mandou sua família ir à frente e foi 

depois, secretamente (João 7.1-10). 

Como previsto, assim que a família de Jesus chegou, todo o povo passou a procurá-lo. 

Jesus, ousado que era e sabendo que a hora de sua captura e morte ainda não havia chegado, 

começou a ensinar e a maravilhar a maioria das pessoas com suas palavras. Passou todo o 

período da festa e mais algum tempo nos arredores de Jerusalém e, apesar da revolta dos 

fariseus, Jesus saiu ileso (João 7.11 - 10.42). Pelo contrário, fez mais alguns milagres e, em 

diversas oportunidades, discutiu com os líderes judeus a ponto de, algumas vezes, pegarem 

em pedras para atirarem em Jesus; contudo não tiveram sucesso em nenhuma das tentativas. 

Nem ao menos conseguiram prendê-lo – não desta vez. 

Alguns homens apareceram para avisar Jesus que Lázaro, de Betânia, estava muito 

doente. Betânia ficava a cerca de três quilômetros de Jerusalém, mas Jesus se demorou ainda 

dois dias para ir até lá. Quando finalmente chegou encontrou Lázaro já morto há quatro dias 

(João 11.1-17). De acordo com o que temos relatado nos evangelhos, esta foi a última vez que 

Jesus ressuscitou alguém. 

  

PERÍODO BREVE NA PERÉIA 

Quando descia para Jerusalém Jesus foi rejeitado em Samaria (Lucas 9.51-56), de modo 

que agora decidiu seguir por onde os judeus costumavam ir. Atravessou o rio Jordão e seguiu 

pela região da Peréia. 

A região, embora não fosse tecnicamente parte da Judéia, situava-se muito próximo 

dela. O território também fazia parte da tetrarquia de Herodes Antipas e estendia-se a leste do 

rio Jordão, do mar da Galiléia até próximo do Mar Morto. 

Ali Jesus repreendeu seus discípulos por dificultar a aproximação de crianças (Mateus 

19.13-15), repreendeu o homem rico que buscava a vida eterna e acabou indo embora 

cabisbaixo (Mateus 19.16-22), contou algumas parábolas e, finalmente, avisou novamente 
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seus discípulos sobre sua iminente morte e ressurreição (Mateus 20.17-19). Depois foram pela 

última vez para Jerusalém. 

 

ÚLTIMOS DIAS EM JERUSALÉM 

A caminho de Jerusalém Jesus passou novamente em Betânia para visitar seus amigos 

Lázaro, Maria e Marta. Maria ungiu os pés do Senhor com um precioso bálsamo e o próprio 

Cristo indicou que isto era uma prefiguração do que haveria de acontecer; ou seja, que ela o 

embalsamava para a morte (João 12.1-8). 

De fato, ao chegar a Jerusalém encadeou-se uma seqüência de fatos que começou com a 

entrada de Jesus em cima de uma jumenta, como previa a profecia (Zacarias 9.9), e culminou 

com a sua crucificação. 

Abaixo segue uma lista com a seqüência dos acontecimentos, uma vez que apenas 

destacaremos alguns poucos pontos, onde desenvolveremos, como explicado na introdução, 

os meandros políticos e religiosos que fizeram com que nosso Senhor fosse levado à cruz. 

 

A SEMANA DA PAIXÃO 

Acontecimento Dia Referência 

Entrada triunfal em Jerusalém Domingo Mt 21.1-17; Mc 11.1-11; Lc 19.28-44; Jo 12.12-19 

A maldição sobre a figueira Segunda Mt 21.18-19; Mc 11.12.14 

A purificação do templo Segunda Mt 21.12-13; Mc 11.15-18; Lc 19.45-46 

Debate com os líderes religiosos Terça Mt 21.23 - 23.39; Mc 11.27 - 12.40; Lc 20.1-47 

O discurso no monte das Oliveiras Terça Mt 24.1 - 25.46; Mc 13.1-37; Lc 21.5-36 

Judas trai Jesus Terça Mt 26-14-16; Mc 14.10-11; Lc 22.3-6 

Não há registro - Jesus em Betânia? Quarta   

A última ceia Quinta Mt 26.17-29; Mc 14.12-25; Lc 22.7-20 

O discurso no cenáculo Quinta Jo 13.2 - 14.31 

Ensinamentos a caminho do Getsêmani Quinta Jo 15.1 - 18.1 

No jardim do Getsêmani Quinta / Sexta Mt 26.30-46; Mc 14.26-42; Lc 22.39-46 

Jesus é traído e preso Sexta Mt 26.47-56; Mc 14.43-52; Lc 22.47-53; Jo 18.2-12 

Os julgamentos de Jesus Sexta   

   - perante Anás   Jo 18.131-24 

   - perante Caifás   Mt 26.57-68; Mc 14.53-65 

   - perante o Sinédrio   Mt 27.1; Mc 15.1; Lc 22.66-71 

   - perante Pilatos   Mt 27.2,11-14; Mc 15.1-5; Lc 23.1-5; Jo 18.28-38 

   - perante Herodes   Lc 23.6-12 

   - perante Pilatos   Mt 27.15-26; Mc 15.6-15; Lc 23.13-25; Jo 18.28 - 19.16 

A crucificação Sexta Mt 27.27-56; Mc 15.16-41; Lc 23.26-49; Jo 19.17.30 

Os dizeres na cruz Sexta Mc 15.34; Lc 23.34, 43, 46; Jo 19.26-28 

Jesus é sepultado Sexta Mc 15.42-46; Jo 19.31-42 

Fonte: A Bíblia Anotada: edição expandida, Mundo Cristão e Sociedade Bíblica do Brasil 
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Como vimos acima, os fariseus e os saduceus eram adversários, porém, no caso de 

Jesus, eles deixaram suas diferenças de lado e uniram-se para conseguir a sua crucificação. 

Cada um tinha, é claro, seus próprios interesses. Os fariseus tinham uma rixa particular com 

Jesus. Apesar de concordarem na questão da expectativa da ressurreição dos mortos – os 

fariseus eram os únicos na época que defendiam esta doutrina. Os demais movimentos 

religiosos criam, como os gregos, que após a morte o corpo separava-se da alma de forma 

permanente –, eles não aceitavam que Jesus infringisse as prescrições do sábado, ou que 

comesse com os publicanos e pecadores, ou ainda que se descuidasse do mandamento da 

pureza, entre tantas outras questões reveladas nos evangelhos. Isso tudo sem contar o ciúme 

que sentiam por Jesus estar sendo seguido por tantos discípulos, deixando-os à margem, já 

que antes eram tão respeitados pelo povo judeu e agora estavam perdendo tal posição. 

Os saduceus, por outro lado, ao ouvir que Jesus seria o rei dos judeus, temiam por suas 

posições políticas. Se isso de fato acontecesse, eles perderiam o favor romano que 

desfrutavam, de modo que viam Jesus como um perigoso adversário político que os tiraria de 

seus postos caso realmente subisse ao trono. 

Tudo isso fez com que esses dois grupos se aliassem e clamassem juntos ao poder 

romano pela morte de Jesus; afinal, as leis em vigor não permitiam que os judeus 

condenassem a morte alguém sem o aval de Roma. 

Outros personagens importantes nesta história são os sumo sacerdotes Anás e Caifás. 

Ora, como poderia haver mais do que um sumo sacerdote? Aparentemente Anás era ex-sumo 

sacerdote. Dizem os historiadores que ele ocupou o trono pontifício de 6 a 15 A.D., enquanto 

seu genro Caifás foi o sumo sacerdote de 18 a 36 A.D. Na época os dois eram muito 

respeitados e, mesmo Caifás sendo o verdadeiro sumo sacerdote, a opinião de Anás era 

sempre muito bem-vinda. O fato de Anás mandar Jesus para Caifás (João 18.24), e este para 

Pilatos (João 18.28-29), nos dá forte indício de que esta hierarquia realmente existia. 

Pilatos foi governador romano da Judéia. Por muito tempo pensou-se que este 

personagem era fictício. Isso porque não havia, além de sua menção nos evangelhos e de 

alguns poucos documentos judeus, nenhum indício de que ele havia governado esta região, ou 

que ao menos garantisse que ele de fato existiu. Sabemos também que, apesar da Bíblia ser o 

documento histórico com a maior quantidade de manuscritos existentes, os historiadores, em 

geral, tendem a rejeitá-la ou ao menos colocar em dúvida as informações por ela trazidas. 
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Porém, em 1961, foi descoberta, em Cesaréia, uma inscrição latina que não somente 

atestou a sua existência histórica, como também revelou que ele tinha oficialmente o título de 

prefeito (praefectus) da região da Judéia. 

De acordo com o historiador Josefo, Pilatos foi 

um governador rígido, insensível e cruel. Pouco 

tempo depois que chegou à Judéia ele, rompendo 

com os costumes de seus predecessores, passou a 

desrespeitar a religiosidade dos judeus. Ordenou que 

seus soldados marchassem por Jerusalém carregando 

bandeiras com a imagem do imperador romano, 

ofendendo assim os costumes judaicos. 

Depois tomou ilegalmente os tesouros do 

templo para usar na construção de um aqueduto em 

Jerusalém. Isso tudo gerou uma enorme revolta 

popular, que resultou na morte de um grande número de judeus. 

Quando Jesus foi levado a Pilatos ficou sabendo que o acusado era da região da 

Galiléia. Aproveitou então a presença de Herodes Antipas, tetrarca daquela região que estava 

na Judéia por conta das festividades pascoais, e repassou-lhe o caso. 

Antipas há muito tempo queria conhecer o tal Jesus e, a princípio, alegrou-se ao vê-lo. 

Tentou fazer com que Jesus fizesse algum milagre ou coisa parecida, mas este permaneceu 

calado. Depois desta desilusão, Antipas devolveu Jesus aos cuidados de Pilatos. 

Diante da pressão dos judeus tentou convencê-los que Jesus era inocente, mas não 

obteve êxito. Ofereceu então a última alternativa. Por conta das festividades era costume a 

libertação de um detento. Certo de que o povo escolheria a libertação de Jesus ao invés do 

homicida Barrabás, deixou a decisão a cargo deles. Para sua surpresa o povo pediu a morte de 

Jesus, então Pilatos lavou as mãos e deixou que o sangue caísse nas mãos dos judeus. Jesus 

foi então crucificado! 
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MORTE, RESSURREIÇÃO E ASCENSÃO 

Depois que padeceu na cruz, o corpo de Jesus foi levado por José de Arimatéia, um 

discípulo do Mestre, a uma sepultura nova cavada numa rocha. Envolveram o seu corpo em 

lençóis e o colocaram nela, fechando em seguida a entrada com uma pesada pedra. 

Os principais sacerdotes, com medo de que alguém roubasse o corpo e dissesse que 

Jesus havia ressuscitado, pediram a Pilatos para que este colocasse uma escolta de guardas 

durante os três dias vigiando o sepulcro; e assim foi feito. 

Porém, ao amanhecer do terceiro dia, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José 

(Mateus 27.55 - 28.1), foram à sepultura e viram um anjo rolando a pedra que fechava a 

entrada. Os guardas ficaram apavorados. O anjo contou-as que Jesus havia ressuscitado. Elas 

então entraram na rocha e viram que seu corpo não estava mais lá. Jesus apareceu a elas e 

pediu que avisassem os discípulos para o esperarem na Galiléia (Mateus 28). 

Jesus voltou a aparecer para mais alguns discípulos e, finalmente, ascendeu aos céus, 

deixando a eles a tarefa de continuar transmitindo a mensagem de salvação ao mundo. 

 

CONCLUSÃO 

Com certeza Jesus foi o homem mais importante que existiu. Até mesmo entre os 

historiadores ateus ele tem um destaque mais do que especial, de modo que nunca é demais 

pensar em alguma nova abordagem quando se pretende estudar sua vida e ministério. 

Tentei, nas linhas acima, criar todo um ambiente para que aqueles que desejam aceitar o 

desafio de estudar a fundo a vida de Jesus consigam contextualizar melhor os acontecimentos 

e, assim, aproveitar ao máximo o trabalho que farão. Como disse anteriormente, não era 

minha intenção descrever extensivamente o ministério de Cristo em si – isso pode ser feito em 

um estudo aprofundado das Escrituras –, mas apenas apresentar uma gama de informações 

periféricas acerca de personagens e contextos histórico-políticos nem sempre explicados na 

Bíblia. Espero ter tido sucesso e que este material sirva de ferramenta para enriquecer seus 

futuros estudos acerca de nosso Salvador Jesus Cristo. 

Abaixo segue a espinha dorsal do ministério de Jesus cronologicamente, juntamente 

com as referências de cada evento conforme relatados nos evangelhos de Mateus, Marcos, 

Lucas e João. Imagino que será de grande valia para aqueles que desejam se aprofundar nos 

estudos da vida e ministério de Cristo. 
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RESUMO DO MINISTÉRIO DE JESUS CRISTO 

Ano 26 A.D. 

• Início do ministério de João Batista (Mt 3.1-6; Mc 1.2-6; Lc 3.3-6); 

• Jesus é batizado (Mt 3.13-17; Mc 1.9-11; Lc 3.21-23); 

• Quarenta dias no deserto: as três tentações (Mt 4.1-11; Mc 1.12-13; Lc 4.1-13); 

• Jesus encontra-se com os primeiros discípulos (Jo 1.35-51) 

 

Ano 27 A.D. 

• Primeiro milagre: Caná (Jo 2.1-11); 

• Primeira purificação do templo (Jo 2.13-22); 

• Visita de Nicodemos (Jo 2.23 - 3.21); 

• Encontro com a mulher de Samaria (Jo 4.5-42); 

• Cura em Caná (Jo 4.46-54); 

• Primeira rejeição em Nazaré (Lc 4.16-30); 

• Jesus faz de Cafarnaum centro de ação (Mt 4.13-16); 

• Chama quatro pescadores de homens (Mt 4.18-22; Mc 1.16-20; Lc 5.1-11); 

• Cura de um endemoninhado no sábado (Mc 1.21-28; Lc 4.31-37) 

 

Ano 28 A.D. 

• Chamado de Mateus (Mt 9.9-13; Mc 2.13-17; Lc 5.27-32); 

• Cura de um homem coxo no sábado (Jo 5.1.-47); 

• Controvérsias sobre o sábado (Mt 12.1-14; Mc 2.23 - 3.6; Lc 6.1-11); 

• A escolha dos doze apóstolos (Mc 3.13-19; Lc 6.12-16); 

• O sermão da montanha (Mt 5-7; Lc 6.20-49); 

• Ressurreição do filho da viúva de Naim (Lc 7.11-17); 

• “Dia cheio de trabalhos” (Mt 12.22 - 18.34; Mc 3.19 - 5.20; Lc 8.22-39); 

• Segunda rejeição em Nazaré (Mt 13.54-58; Mc 6.1-6) 

 

Ano 29 A.D. 

• Os doze são enviados (Mt 10.5.15; Mc 6.7-13; Lc 9.1-6); 
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• João Batista é decapitado (Mt 14.1-12; Mc 6.14-29; Lc 9.7-9); 

• Os doze regressam (Mc 6.30; Lc 9.10); 

• Jesus alimenta os cinco mil (Mt 14.13-21; Mc 6.30-44; Lc 9.10-17; Jo 6.1-14); 

• Jesus recusa ser aclamado rei pelo povo (Jo 6.14-15; 34-59); 

• Jesus retira-se para a região de Tiro e Sidom (Mt 15.21; Mc 7.24); 

• Jesus retira-se para o norte e para o leste (Mt 15.29; Mc 7.31); 

• Jesus alimenta os quatro mil (Mt 15.30-38; Mc 8.1-9); 

• A transfiguração (Mt 17.1-8; Mc 9.2-8; Lc 9.28-36); 

• Os fariseus tentam apedrejar Jesus (Jo 8.21-59); 

• Jesus cura um homem cego de nascença (Jo 9.1-41); 

• A missão dos setenta (Lc 10.1-24); 

• Jesus denuncia os fariseus (Lc 11.37-54) 

 

Ano 30 A.D. 

• Lázaro é ressuscitado em Betânia (Jo 11.1-44) 

A ÚLTIMA SEMANA 

• Entrada triunfal, crucificação e ressurreição (Mt 21-28; Mc 11-16; Lc 19.29 - 24.43; 

Jo 12.12 - 20.31); 

• A ascensão (Mc 16.19; Lc 24.44-53; At 1.3-12) 

Fonte: A Bíblia Anotada, 1ª ed. São Paulo: Mundo Cristão, 1991 

 

Concluindo, gostaria de deixar o depoimento do respeitado historiador Flávio Josefo, 

judeu, do partido dos fariseus, que viveu no primeiro século: 

 

Nesse mesmo tempo, apareceu JESUS, que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo 
simplesmente um homem, tão admiráveis eram as suas obras. Ele ensinava os que tinham prazer em ser 
instruídos na verdade e foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios. Ele 
era o CRISTO. Os mais ilustres dentre os de nossa nação acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que 
o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes 
apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas haviam predito, dizendo também 
que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, os quais vemos ainda hoje, tiraram o seu 
nome. (História dos Hebreus, p. 832) 
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