
A Sociedade no tempo de 
Jesus e sua Proposta 

      

         Apresentação do Projeto 

 

      Apresentamos aqui, numa forma didática      

          e moderna (Power Point) o projeto 
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Este é um trabalho com vários anos de experiências com 

grupos diferentes e com ótimos resultados.  
A Metodologia pode ser enriquecida pelo Monitor que vai apresentar. Fica 

totalmente livre a dinâmica a ser usada com os grupos. Cada Monitor deve 

criar alternativas para que o conteúdo seja mais bem comunicado. 

 
No final de cada Encontro, há algumas perguntas que podem 

ajudar ao desenvolvimento da reunião. Porém, é louvável que 

haja mais criatividade  no desenvolvimento deste belo 

conteúdo. 

 

Sugerimos apenas que no final do encontro fosse passado 

novamente o Power Point em silêncio, para os participantes 

terem uma visão geral de tudo que foi vivenciado.  



Este trabalho Bíblico foi elaborado por: 

 

Equipe : 
Pe. Benedito Ferraro 
Pe. Xavier Cutajar 
Ir. Dirce Pontes 
Ir. Eunice Wolff 
Ir. M. de Lourdes Macedo Becker 
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Como funcionava a sociedade no         
tempo de  Jesus e sua Proposta 

Informações Gerais 

Bíblia: 

Primeira parte 





Nós descobrimos  

que a vida de  

Jesus não foi 

muito diferente  

da nossa. Ele  

teve sofrimentos,  

alegrias e muitas  

dificuldades. 
  
Queria  

mudar as coisas que andavam erradas, por 

isso, O mataram numa cruz. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Temos uma novidade para você. A 

nossa comunidade vai estudar 

alguns acontecimentos da época 

de Jesus. Ficaremos felizes com a 

sua presença entre nós. A sua 

experiência de vida nos ajudará a 

entender melhor a Palavra de 

Deus em nossas vidas. 



Veja o que vamos estudar:   
 
-Como vivia o povo no tempo de Jesus, 
 
- Por que havia muitos pobres, 
 
- Como era a Religião daquele tempo,  
 
- A pessoa de Jesus, o que fez e ensinou, 
 
- e muitas outras coisas....... 
   

        Vamos começar :- 



Esta é a Palestina. È a 
terra onde nasceu Jesus 
Cristo. È a mesma terra 
onde viveram Abraão, 
Isaac, Jacó, Davi e 
tantos profetas. Esta 
terra tem vários nomes:   
 

TERRA DE CANAÃ  
TERRA DE ISRAEL –  
TERRA PROMETIDA – 
TERRA SANTA e  
 PALESTINA 



A Palestina ou Terra 
Prometida é 

pequenina até hoje. 
Vejam no mapa: ela é 
um pouquinho maior 
que Sergipe, o menor 

estado brasileiro. 

A Palestina mede cerca  
de 220Km. 

Assim quando Maria e 
José foram de Nazaré 
a Belém, andaram a 

pé uns 130km. 
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Vejamos o Mapa do Mundo: Lado esquerdo, o BRASIL 
dentro da América do Sul. À 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 país de Israel. 



 
 



Vejam como o Brasil é grande! Sergipe, que 
ocupa um espaço de terra muito pequenino, é 
comparado ao tamanho da Terra Prometida. 



 

Vejamos agora, os mapas que mostram o Império e domínio de 

cada época da História da Terra Prometida. A Palestina fica no 

meio das grandes potências e cada uma por sua vez, vem 

vencendo a outra. : 
 

1ª - o EGITO - escravidão do Faraó 

2ª - a ASSÍRIA - pôs fim no reino do norte e sul 

3ª - a BABILÔNIA - levou o povo judeu para o Exílio 

4ª - a PERSIA – Ciro, o imperador, dá liberdade para todos 

5ª - a GRÉCIA,- impõe a cultura grega e seus deuses 

6ª - ROMA  que venceu a Grécia e dominava no tempo de Jesus. 

Este foi o maior Império da História.  
 

Nesta época a Palestina era um corredor quase obrigatório por 

onde passavam as grandes vias de transportes entre Ocidente e 

Oriente.Vejamos o mapa da época das diferentes dominações. 



 Império  

  Egípcio 
 
 
  Domínio  

     do  Faraó 
 
 
     

 Desde 1300 a.C. 
aproximadamente 



  Império Assírio  desde 650 a.C. 



Império da Babilônia desde 600 a.C. 
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Império Persa – desde 450 a.C. 



Império Grego – desde 300 a.C. 



Império Romano – desde 67 a.C. 



1I1º -  EGITOTO 2º - ASSIRIA 3º - Babilônia 

4º - PERSIA 5º - GRÉCIA 6º - ROMA 



    Estas dominações 
todas, envolveram 
muito a Palestina 
nas guerras e o povo 
tinha que sustentar 
e financiar os 
combates.  

 

    A terra de Jesus foi e 
é até nossos dias, 
região de briga. 



  A Palestina era dividida em 
5 estados, mas 3 eram os 

mais importantes:  

 
- ao Norte – a GALILÉIA, 

chefiada por Herodes 
Antipas cuja residência 

ficava em Tiberíades.  

 

Aqui há o Mar da Galiléia ou 
Lago de Tiberíades. José, 
Maria e Jesus moravam 

numa pequena vila 
chamada Nazaré. Pois é, 

Jesus era Galileu. 
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     No centro ficava o 
Estado da SAMARIA e 
seus moradores eram 
chamados 
Samaritanos. A Capital 
era a cidade de 
Samaria, porém, a 
cidade mais importante 
era Cesaréia Maritma 
onde residia Pilatos 
com 3.000 soldados. 
Foi em Samaria que 
Jesus conversou com a 
mulher samaritana no 
poço de Jacó. 
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  No sul ficava o Estado da 
JUDÉIA. Sua capital 
era Jerusalém e era 
também a cidade mais 
importante. Bem 
próxima estava a vila 
onde Jesus nasceu: 
Belém. Foi em 
Jerusalém que Jesus foi 
condenado à morte e 
crucificado aos 33 anos 
de idade. 
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Na Palestina, terra de  

Jesus, predominava  

a AGRICULTURA. No  

norte, na Galiléia, onde  

Jesus morava e passou a  

maior parte de sua vida,  

produziam-se: azeitonas,  

cevada, uvas, figos,  

tâmaras e outras frutas.  

Mais legumes e muito  

trigo. A Galiléia  

é uma terra plana e  

        fértil.A maioria desta  

terra boa pertencia a  

Herodes e sua família. 
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No mar da Galiléia, chamado também  

de Lago de Tiberíades,a pesca era muito 

comum.  

Existiam  

associações de  

barcos para  

pesca. Pedro e  

André faziam  

parte de  

uma delas. Foi  

junto a este lago  

que Jesus chamou alguns discípulos. 



Na Judeia, as  
terras eram pouco  
férteis. Era uma  

região muito  
montanhosa. 

 Criavam-se gado,  
camelos, ovelhas,  
cabras... No seus  

ensinamentos,  
Jesus usou muito a  

ovelha como 
exemplo,assim  

como na parábola  
do Bom Pastor,  

A Ovelha Perdida e outros. 



Nas cidades como nas aldeias havia muito 
trabalho de artesanato como por exemplo: 
jarros, perfumes, pratos, tecidos. Roupas, 
couro e até artigo de luxo. Tudo era feito 
manualmente 
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Havia também  

profissões como  

carpinteiro,  

operário de  

pedreira, tecelão...  

O Pai de Jesus,  

José, era um  

simples carpinteiro.  

E sem dúvida  

nenhuma, Jesus  

aprendeu com seu  

pai, esta profissão. 
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No tempo das  
colheitas eram  
empregados  
muitos 
camponeses.  
Assim como  
para espremer  
uvas, azeitonas,  
como para  
trabalhar nos celeiros.  



 
Para o trabalho na terra  

havia o arado, o martelo,  

o machado...Além  

disso existiam pequenas  

indústrias de fundo  

de quintal, como  

forjas de ferro.  

Os homens trabalhavam 

 por conta própria.  

Eram chamados  

de Artesãos. 
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Havia também trabalhadores da construção civil 
para as obras públicas, como a restauração do 
Templo de Jerusalém. Nessas grandes 
construções, trabalhavam carpinteiros, artífices 
em ouro, prata e bronze, jardineiros... 



Nas aldeias,  

 trocava-se um  

produto por  

outro para  

evitar as  

taxas. Nas 

 cidades existiam 

 feiras livres,  

vendas, mascates,  

pequenos lojistas. 

Nas grandes cidades,  

principalmente  

na Galiléia,  

 desenvolvia-se um certo  

comércio internacional. 
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Devido a isso eram usados 

vários sistemas de moedas. 

A moeda da Palestina 

era o SICLO. Servia para  

pagar o dízimo,  

o impostoreligioso.  

A moeda Romana era  

o DENARO, para pagar os  

impostos para Roma.  

Havia ainda a DRACMA  

moeda da Grécia (dominação  

anterior ao Romano) e a  

moeda da Fenícia chamada  

MINA. Estas duas últimas  

eram usadas no comércio  

com os estrangeiros. 

Mina 

                

Denaro 

Dracma 

Siclo  



 
O Denaro, moeda de Roma,  Poder dominante 

na época, tinha muito valor. Valia um dia de 

trabalho e trazia a imagem do César ou 

Imperador. Por isso os judeus, fiéis à LEI não 

podiam usar esta moeda. Foi  

uma destas moedas que  

os discipulos  dos  

fariseus traziam no  

bolso quando 

 perguntaram a Jesus  

se deviam ou não,  

pagar imposto a César.  



O transporte dos  
produtos era difícil.  

No deserto era  
feito com camelo, 

 no mar da  
Galiléia 

 usavam-se barcos 
 a remo ou a vela. 

 E para as  
montanhas,  
 o jumento. 



As regiões eram montanhosas.  
As estradas eram ruins  
e pouco seguras. Apesar 
 disso havia um comércio  

intenso. Evitava-se viajar 
 sozinho. As caravanas  

ofereciam mais  
segurança contra  

agressões de bandidos  
de toda espécie.  

Quando Maria e José  
perderam Jesus, 
 estavam numa  

destas caravanas. 



Um dos grandes centros 

 comerciais era  

Tiberíades, na Galileia, 

 perto de Nazaré.  

Havia ali, o Palácio  

de Herodes Antipas.  

Ele construiu esta  

cidade e para agradar  

o Imperador de Roma,  

Tibério, deu-lhe o nome  

 de Tiberíades.  

Era uma região de  

estradas e rotas de  

caravanas comerciais;  

centro de consumo  

e artesanato de luxo. 

Galiléia 



 
 

Sem dúvida,  
o maior centro 
 de atividades  
comerciais era 

 a capital  
da Judéia: 
 JERUSALÉM 



Logo fora dos muros da 

 cidade de Jerusalém havia 

um cemitério.  

Muita gente 

 se estabelecia em Jerusalém 

a 

 fim de morrer naquele lugar 

considerado  

santo e lá ser enterrado. Para 

os judeus ali se  

realizariam a 

 Ressurreição  

e o Juízo Final. 



Vamos ver agora, a 
maquete da cidade. 

Veremos a cidade antiga 
e a nova no mesmo mapa 
e, também, os lugares 
onde se deram alguns 

acontecimentos  
da vida de Jesus. 





      Vemos aqui a cidade antiga (nos dias de hoje). Era uma 

cidade com mais ou menos 30 mil habitantes e mal situada. 

Estava numa região muito árida, sem vias de comunicação, com 

800 m. acima do nível do mar. Faltava água e matéria prima. Mas 

era o centro mais importante para a formação religiosa dos 

judeus. 
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Aqui a cidade nova com mais ou menos 

700 mil habitantes sem contar os 

habitantes da cidade velha. Como é uma 

região de muita guerra a cidade cresce 

devagar. Hoje  um dos aspectos mais 

desenvolvidos é o turismo. Diariamente 

se encontram visitantes de todas as 

partes do mundo. Portanto há grande 

comércio para satisfazer os turistas. 



 

Hoje a cidade 

de Jerusalém 

está dividida 

em várias parte 

segundo a 

religião. São 

quatro as 

principais:- 

Judaica 

Armênia 

Muçulmana e  

Cristã 



   Para aprofundamento: 

-  Qual parte destes eslaides  mais 
impressionou você? 

 

- Por que você acha importante conhecermos 
melhor os tempos de Jesus? 

 

- O que há de parecido com a nossa Terra e 
costumes? 

                    (criar dinâmica para partilhar) 
 



 
Veremos no próximo encontro: 

 
 

As Raízes  da  Pobreza 

 

O que ficou em sua mente e 

coração do encontro de hoje? 


