


Jesus e sua vida 
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Segundo os Evangelhos, 
Jesus teria vivido toda 

sua infância, 
adolescência e 

juventude em Nazaré 
com sua família e com o 

povo dessa pequena 
aldeia. 

Seu nascimento foi no meio de muitas 
peripécias. Final de gravidez de Maria, 
estrada árida e pedregosa, num burrinho, 
sem lugar na cidade de Belém até que um, 
meio com pena, ofereceu o estábulo. 



Seu pai, José, 
era um artesão 
rural. Com ele 

Jesus aprendeu 
a profissão de 

carpinteiro. 

O Evangelho diz apenas: “...o 
menino foi crescendo, ficando 
forte e cheio de sabedoria. E a 
graça de Deus estava com ele.” 
(Lc 2,40) 



Após uma viagem a 
Jerusalém, por ocasião  

da festa da Páscoa: 
Jesus desceu com seus  

pais para Nazaré e  
“ia crescendo em  

sabedoria, tamanho 
 e graça diante de  

Deus e dos homens”  
(Lc 2,51-52) 

Depois de seus pais 
encontrá-Lo no Templo com 
os doutores, nada mais se 

sabe sobre ele e sua família. 



Deus, fazendo-se homem, viveu simplesmente estas fases da 
vida humana - infância, adolescência e juventude – como 
qualquer outra criança e jovem.  
Nesta época vivia em Nazaré, cidade pequenina e bem rural. 

Jesus viveu numa 
humildade 

surpreendente, 
pois nenhum 
morador da 
vizinhança 

percebeu que Ele 
era Deus. 



Todas as pesquisas feitas sobre 
Jesus, nada foi encontrado dessa 
época  até os 30 anos.   
 
Pela história geral da era do 
Império Romano e sobre a história 
do judaísmo  da época, sabemos 
que nas pequenas cidades havia 
um mercado comum para 
abastecer as famílias. 
José levava Jesus para as compras, 
inclusive de material para a 
marcenaria. Juntos conversavam 
com outros homens e faziam 
negócios. Jesus ia aprendendo 
com José e vinham com 
encomendas de mesas e armários 
mais as compras da casa para 
Maria. 



Um dia Jesus veio de Nazaré até 
o rio Jordão, a fim de se 
encontrar com João, o Batista, e 
ser batizado por ele. 
 
Acaba se engajando no 
movimento de João. Mas o 
batismo de João era de 
Conversão, e Jesus pensava  
em outra coisa. 
 
Mesmo que Jesus e alguns 
galileus tivessem aceitado a 
pregação de João, nota-se, no 
Evangelho de São João, que 
alguma coisa nova havia. 



  Nasce  o  Movimento  Jesus. 
Jesus cria seu grupo junto do grupo de João, pouco a pouco vai 
chamando um, depois outro, e outro... E o grupo de Jesus se 
formou também junto do rio Jordão, como o de João. 

Vários pescadores 
começam a 
participar do novo 
movimento. Foi na 
Judéia que isso 
aconteceu. 
 
Jesus volta para a 
Galiléia, quando 
soube que João 
tinha sido preso. 



Na Galiléia, Jesus vai para 
Nazaré e depois muda-se 
para  Cafarnaum, o que 
causou estranheza nos 
vizinhos pois, esperavam 
que voltasse para a sua 
oficina. 
 
Ele ia e voltava da Judéia 
todos os anos pois, todo 
bom judeu participava das 
Festas Religiosas. Já em 
Cafarnaum, onde morava 
com o povo, ele  sempre 
participava nas Sinagogas. 





O povo estranhou sua saída 
de Nazaré. A família, o povo 
da aldeia conversavam sobre 
sua mudança.Ele estava com 
quase 30 anos. Ninguém 
entendia o que Jesus 
pretendia. 
 
Para Jesus sua saída de 
Nazaré não tinha volta, pois 
não podia ficar somente  
com a família e seu  
povo de aldeia:  
sua missão era bem maior. 



Um dia “logo que saíram da 
sinagoga, onde Jesus 
frequentava, foram com 
Tiago e João para a casa de 
Pedro e André”. (Mc 4,13) 
 
“A cidade inteira se ajuntou 
à porta da casa.” (Mc 1,33) 
São Marcos escreve várias 
passagens contando que 
Jesus voltava ou saía de sua 
casa. Sempre o povo estava 
ao redor querendo vê-lo ou 
pedindo milagres. Era difícil 
Ele ficar a sós com os 
apóstolos. 



Porque a cidade e a casa são duas exigências 
básicas para o bem-estar e a segurança das 
pessoas. É o que se constata na história da 

humanidade. 

O QUE Jesus pretendia com essa comunidade de 
Cafarnaum era dar exemplo de uma  

comunidade-testemunha, referência para todas as 
comunidades no futuro. 



Parece, segundo algumas pesquisas 
de época, que algumas famílias de 
pescadores de Cafarnaum, formavam 
uma espécie de Cooperativa.   
Assim é bem possível que Jesus 
tenha escolhido esse grupo para 
conviver, mesmo sendo ele 
carpinteiro, pois precisava trabalhar 
para viver. 
 
São Pedro e André moravam em 
Cafarnaum, porém, tudo indica que 
Jesus não morava com eles e suas 
família. Jesus não era pescador e, 
com certeza, não teria sua oficina 
junto de outros tipos de 
trabalhadores. Mas, deviam viver 
como companheiros de vida e 
caminhada. 



Jesus conhecia bem a vida dos 
trabalhadores das cidades e 
sabia que eles tinham que 

sustentar suas famílias. Não 
podia propor a eles uma vida 

itinerante, de andarilhos.  
Os trabalhadores da época não 
só trabalhavam para viver como 

eram empobrecidos, pois os 
impostos ao Imperador Cesar 

eram pesado. Chegava a mais da 
metade da renda mensal. 

 
Jesus também pagava esses 

impostos. 



Mateus diz que Jesus 
começou o anúncio da Boa 
Nova andando por toda 
Galiléia. Mesmo trabalhando 
na oficina, ele não ficou 
parado, foi ao encontro  
das pessoas. 
Percorreu as aldeias, as 
cidades e visitou as 
comunidades e foi 
espalhando a Boa Nova, 
fazendo milagres, 
conversando e falando do 
seu Reino. 



O seu Reino já estava 
no meio do povo, mas 
ele estava escondido 
como brasas sob as 
cinzas, sem vida. Muita 
gente, sem saber, já 
vivia o Reino. Jesus 
chegou e tirou o véu, 
soprou as cinzas e 
revelou o Reino 
presente. 



O povo acorria até Jesus para ouvir suas palavras e levar até ele os 
doentes. Essa atitude de fazer milagres fazia parte da Boa Nova e 
revelava  também o Reino de Deus. A fama de Jesus se espalhou 
por todos os cantos. Eram mais os pobres e marginalizados que o 

procuravam. E Jesus os acolhia de coração abeto. 



O jeito de Jesus ensinar a Boa Nova é uma paixão que se revela. 
Paixão pelo Pai e pelo povo pobre e abandonado. Em qualquer 

lugar Jesus falava e ajudava. 
 

Em Jesus tudo é revelação daquilo que o animava por dentro. 
Pelo seu jeito de conviver e agir, Jesus revelava o que Deus quis 

com Abraão e Moisés. De repente ficou claro para o povo. 
Jesus foi a confirmação de que Deus havia cumprido todas as 

promessas. 



Dentro de tudo que falava, 
uma das coisas excelente 
para o povo foi o uso de 

Parábolas. Era uma 
maneira simples mas com 

mensagens profundas. 
Sempre usava exemplos da 
vida do povo para que ele 
pudesse entender. Como a 
Galiléia era mais voltada 
para a agricultura, Jesus 

tirava daí muitos 
conteúdos de suas 

parábolas e histórias. 



Dentre os empobrecidos, Jesus teve um especial olhar para a 
mulher que na época era tão desprezada e oprimida. 



È preciso ressaltar que nem tudo era positivo no povo pobre. Havia 
muita gente interesseira, machista, medrosa, manipuladora... e 
outras fraquezas. Jesus criticava, mas, não desprezava, como fez 

com os fariseus. Sua crítica era inspirada no amor e na vontade de 
mudar a situação. Jesus criticou sobretudo os líderes que não 

souberam guiar o povo. Usavam as leis para  
oprimir, castigar e explorar. 



Jesus tinha uma preocupação grande com as lideranças, pois não 
estavam para o povo, mas, para seus próprios interesses. Jesus 
disse um dia, “...essa gente, são como ovelhas sem pastor”, por 

isso Ele reza, pedindo ao dono da messe que enviasse operários.  



Após três anos de vida doada ao povo, aos 
homens e mulheres, Jesus desce para 
Jerusalém na sua última viagem. Não gostava 
do Templo, pois aí viviam aqueles que 
exploravam. Líderes interesseiros. 
Mas, era Páscoa e lá, nestas festas, 
encontrava muita gente. 
 
Como a situação para o seu lado estava 
politicamente grave, intuiu que poderia ser, 
de fato, o seu fim. 
 
Chega a Jerusalém com os apóstolos 
montado num burrinho. Fica pelos arredores 
e no Templo por uns dias e na 5ª só eram só 
12, deviam ser mais. Seriam os mais íntimos. 
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Nesta ocasião Jesus pernoitava 
em Betânia, uns 50 Km de 
Jerusalém, na casa de Lázaro, 
Marta e Maria.  
Na 6ª feira, véspera da Páscoa, 
que propriamente  se iniciava 
ao por-do-sol, Jesus ainda está 
com os apóstolos, e Judas já 
havia saído para entregá-lo ao 
Sinédrio. 
 Jesus é preso quando vai rezar 
com os apóstolos. Daí é levado 
para Herodes, depois Pilatos 
que o entrega ao povo, lavando 
as mãos. 

 E...começa o calvário até 
a crucificação. 



Sua morte foi a entrega total pela nossa 
libertação, nossa salvação. 
A sociedade naquele tempo era regida 
por dominadores muito fortes que  
empobreciam o povo. 
 
Com a morte de Jesus na cruz, tinha-se  
a impressão, que foi um fracasso total  
a mensagem de seu Reino. 
 
Que reino? Libertação do que? 
 
Era difícil, até para os mais achegados, 
compreenderem que este Reino de 
Deus não é deste mundo. Aqui é só o 
começo, porém é para toda a vida: aqui 
e após a morte. 
 
Só em Pentecostes os discípulos foram 
compreender o sentido de tudo. 



Jesus confirma a verdade aparecendo 11 vezes, segundo os 
Evangelhos. 

A Igreja de Cristo foi se consolidando aos poucos. No ano 49 acontece o 1º 
Concilio da Igreja Católica que ainda não se chamava assim. São Paulo é um 
personagem muito importante no início da nossa Igreja. 
Por mais de 300 anos a Igreja foi perseguida pelos imperadores. Mas ficou firme 
até hoje, embora com uma história de crimes e santidade própria de todo ser 
humano. 
 

A Igreja Católica é,  
Pois aquela parte do  
mundo que acolheu 
o Reino na Pessoa de  
Jesus. 
Esse Reino é o Seu  
Projeto de amor, isto é, 
fazer o Bem a todos. 



1 – Conheceu um pouco mais de Jesus 
 Cristo?  Gostou do Resumo? 
 
 
2 – O que chamou sua atenção? 
 
 
3 – Como você se posiciona frente à 
 nossa Igreja? 
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