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reviSão

Antes de fazer a Lição 76, preencha esses quadros de revisão.

Análise do evAngelho de MAteus

Cinco passos lugares associados Capítulos

Introdução

1

2

3

4

5

A introdução

Mateus 1.1-17  –  A G_______________

1  Ab_______________ (_____a.C.) Reino  Vin_________________

 D________________ (_____a.C.) Reino  Vaci________________

 B________________ (_____a.C.)  Reino  Va__________________

 C________________ (_____a.C.) Reino  Ver_________________

2 2 Mateus 1.18-25 – Anúncio do _________________________

A infânCiA     Mateus capítulo _________________

o Ano dA PrePArAção

episódios referências

1 A Pr ___________ de J________ B_____________ ____.____-____

2 O B_______________ de J_______________ ____.____-____

3 As três T__________ (Des_________, P______ e M______ A________). ____.____-____

O apóstolo João apresenta outros _______________ episódios.

o Ano dA PoPulAridAde

títulos temas Capítulos

1 E____________ do Reino O Ministério em __________________ (_____________)

2 _____________ do Reino O Sermão ________________________ ______ a ______

3 _____________ do Reino Os ______________________________ ______ e ______

4 _____________ do Reino A Escolha dos _____________________ ______________

5 _____________ do Reino A O_______________ C_____________ ______________

6 _____________ do Reino As ______________________________ ______________
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Lição 76
Análise do Ano da Paixão

Magadã

Cafarnaum

Betsaida

rio
Jordão

Monte Hermon

BEM-VINDO AO LIVRO 4! ESTAMOS
CONTEMPLANDO O PONTO DE PARTIDA DAS

TRÊS JORNADAS DE JESUS FORA DA PROVÍNCIA
DA GALILEIA, NO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO

DA PAIXÃO.
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 1. Abra sua Bíblia em Mateus 14. Avançamos com nossos estudos até atravessar a quar-
ta ponte que nos conduz do Ano da Popularidade ao Ano da _______________ 
relatado por Mateus nos capítulos _____ a _____ do seu evangelho.

 2. Ao iniciar-se o Ano da Paixão, o lar de Jesus ainda era em Cafarnaum, como no Ano 
de Popularidade. Mas agora as condições são muito diferentes, porque ele nunca es-
tava em casa, precisando retirar-se a lugares afastados para evitar conflitos com seus 
inimigos. Essa situação durou seis meses. Por fim, Jesus abandonou a moradia que 
tinha durante o Ano da Popularidade na cidade de ______________________, a fim 
de se dirigir à província da _________________, como relata Mateus 19.1.

 3. Então podemos dividir o Ano da Paixão em dois grupos de seis meses cada um. 
A. Chamaremos os primeiros seis meses de Semestre das Retiradas — é quando 

Jesus, ainda mantendo sua moradia em Cafarnaum, quase nunca se achava em 
casa porque se via obrigado a refugiar-se em lugares distantes de seus inimigos. 
Evitava seus perseguidores porque ainda não havia chegado o momento de morrer.

B. Chamaremos os últimos seis meses de Semestre da Entrega, que começa quando 
Jesus já havia se afastado definitivamente da Galileia rumo a Jerusalém, com o 
propósito de entregar (seis meses mais tarde) sua vida por nós na cruz.

Na seguinte lista escreva:

“R” ao lado das características do Semestre das Retiradas do Ano da Paixão.
“E” ao lado das características do Semestre da Entrega do Ano da Paixão.

a) Jesus morava em Cafarnaum. ____
b) Jesus mora na Galileia, mas como fugitivo, procurando lugares distantes de seus 

inimigos. ____
c) Jesus viaja para Jerusalém na Judeia. ____
d) Jesus deixa definitivamente Cafarnaum e Galileia. ____

Nota: Jesus não se retirou por medo ou para escapar do perigo, mas para evitar con-
flitos desnecessários, porque ainda não havia chegado sua hora de morrer.

 4. Tendo em mente que Mateus 19.1 informa a saída de Jesus da Galileia rumo à 
Judeia, quais dos capítulos desde o 14 até o 27 correspondem:
a) Aos primeiros seis meses que chamamos Semestre das Retiradas? _____a_____.
b) Aos últimos seis meses que chamamos Semestre da Entrega? _____a_____.

Escreva na sua Bíblia e sublinhe com vermelho os dois subtí-
tulos que correspondem à análise do Ano da Paixão, segundo 
as instruções abaixo:

1. “Semestre das Retiradas” acima de Mateus 14.1
2. “Semestre da Entrega” acima de Mateus 19.1
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 5. Que título e capítulos de Mateus correspondem a esses dois semestres e que caracte-
rísticas cada semestre possui:
a) Primeiros seis meses = Semestre das ______________ (Mateus _____a_____).
 Características: ___________________________________________________
b) Últimos seis meses = Semestre da _________________ (Mateus _____a_____).
 Características: ___________________________________________________

 6. Muito bem! Nestas lições você fará uma análise do primeiro semestre, relatado em 
Mateus 14 e 18. Lembre-se que a base para fazer toda a análise é poder identificar 
o fio da passagem que une suas diferentes partes como um colar. Agora, responda: 
Como se chama o fio de uma passagem, que une suas diferentes partes:

a) Estrutura.
b) Começo.
c) Composição.

 7. Vimos que a habilidade para identificar a estrutura de qualquer passagem bíblica é 
a base da técnica de análise. Agora, na lista abaixo, marque os quatro nomes unidos 
pela mesma estrutura e escreva abaixo da lista o nome da estrutura que os une.
a) Cafarnaum.
b) Cavalo.
c) Tiro e Sidom.
d) Decápolis.
e) Mar da Galileia.

Estrutura: ______________________________

 8. A análise que fizemos do Ano da Popularidade foi baseada em temas, ou seja, uma 
estrutura temática. Mas também se pode fazer uma análise baseada em lugares (es-
trutura geográfica), ou baseada no próprio texto bíblico (estrutura textual). Lembre-
se dos cinco passos (e introdução) em que analisamos a vida de Jesus relatada por 
Mateus. Eles nos dão um exemplo excelente desses três tipos de estruturas. A título 
de revisão, preencha a tabela abaixo. (Pode usar a Bíblia.)

A B C

Cinco passos lugares Associados Capítulos em Mateus

1.

2.

3.

4.

5.
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 9.  No quadro anterior, indique qual a análise (A, B ou C) foi feita com base em cada 
uma das seguintes estruturas:
a) Geográfica
b) Temática
c) Textual

 10. Existem também outros tipos de estruturas. Por exemplo, a análise do Ano de Pre-
paração foi feita com base em uma estrutura cronológica, ou seja, com base nos 
três episódios que se apresentam na ordem dos acontecimentos. A título de revisão, 
preencha a tabela abaixo. (Pode usar sua Bíblia).

Análise do Ano de PrePArAção

Análise cronológica – episódios Análise texto referência

1.

2.

3.

 11.  Diferentemente do Ano de Preparação, a análise do Ano de Popularidade em 
Mateus (4) a 13 foi feita com base em outra estrutura. (É importante entender isso.) 
No ano de Popularidade, Mateus não relata os episódios em ordem cronológica, mas 
agrupa o material por tema. Por exemplo:

Juntou todo o material referente aos Estatutos do Reino nos capítulos 5, 6 e 7.•	
Juntou os milagres nos capítulos 8 e 9.•	
Juntou oito parábolas no capítulo 13 etc.•	

  Faça uma análise do Ano de Popularidade preenchendo a tabela embaixo a título de 
revisão (Pode usar sua Bíblia).

Análise do Ano de PoPulAridAde

títulos Análise temática Análise textual

1. 

2.

3. 

4. 

5.

6. 
 
 12. Agora faça uma análise do Semestre das Retiradas em Mateus, com base em uma 

estrutura geográfica, ou seja, em relação aos lugares que Jesus visitou durante esses 
seis meses. (Cuidado: visto que você fará esse trabalho sozinho, antes de começar leia 
com muita atenção todas essas instruções várias vezes). 
A. Leia a história do Semestre das Retiradas em Mateus, capítulos 14, 15, 16 e 17, 

versículo por versículo, sem pular, começando em Mateus 14.1.
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B. Enquanto lê, cada vez que a passagem menciona que Jesus e seus discípulos 
viajam a outro lugar, anote na lista embaixo:

O nome ou designação do novo lugar para onde se dirigiram.•	
O capítulo e o versículo correspondente. •	 (Os primeiros foram escritos como exemplos.)

referências em Mateus nome ou descrição do lugar

Capítulo 14

14.13 A um lugar deserto, à parte

14.22 O outro lado

14.34

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

 13. Sobre a base de qual estrutura você fez sua análise do Semestre das Retiradas em Mateus 
14 a 18? (Veja adiante o “Trabalho prático”). _______________________________

 14. Durante o primeiro semestre, Jesus teve de sair três vezes da Galileia devido à forte 
oposição dos seus inimigos. Esses lugares que você tirou da Bíblia servirão de letrei-
ros que mostram o caminho tomado por Jesus durante essas _________ jornadas de 
retirada fora da província da ____________________.

trABAlho PrátiCo
Agora você pode sublinhar cada um desses “letreiros” na sua Bíblia com a cor indicada nas 
instruções abaixo. (nota: Cada cor corresponde a uma das três jornadas fora da Galileia que 
estudaremos na próxima lição).

referências em Mateus frase para sublinhar Cor

14.13
14.22

Um lugar deserto, à parte
O outro lado

Vermelho
Vermelho

14.34
15.21
15.29

Genesaré
Os lados de Tiro e Sidom
Junto do mar da Galileia

Azul
Azul
Azul

15.39
16.5
16.13
17.1
17.9
17.24

Magadã
O outro lado
Cesareia de Filipe
Um alto monte
Descendo eles do monte
Cafarnaum

Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
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