
O Catequista, coordenador, responsável pela reunião ou 
encontro, quando usar esse material, tem toda 
liberdade de organizar sua exposição e uso do mesmo.  
 
Poderá interromper e dialogar com o grupo; montar 
perguntas durante a exibição; montar grupos de reflexão 
após a exibição, e assim por diante. 
 
O aprofundamento do conteúdo e sua dinâmica,  ficará 
sempre  sob a responsabilidade de quem usar o 
material. 
Muito obrigada e bom trabalho. 







    Quem foi Mateus 

 
    Também chamado LEVI, 

era coletor de impostos, 

profissão já por si, 

detestada por todos, 

especialmente pelos 

judeus, porque favorecia a 

dominação Romana.   

    Os publicanos, cobradores 

de impostos, eram 

considerados como 

pecadores públicos, isto é, 

impuros. 



Como publicano, sem dúvida, sabia 
escrever e entendia, além de sua língua 

materna, o aramaico, hebraico e 
bastante bem o grego. 

 
Nasceu em Cafarnaum e exercia a 

profissão quando Jesus o chamou para 
segui-Lo. 

 
Foi um dos primeiros a escrever a vida 

de Jesus. 
 
 Em alguns lugares vamos encontrar 

Mateus como aquele que escreveu o 

primeiro Evangelho. Esse primeiro 

quer dizer que é o primeiro na ordem 

da publicação, como está nas 

nossas Bíblias, mas Marcos 

escreveu seu Evangelho, antes de 

Mateus. 



Sabor de seu Evangelho 



Mateus é representado pela figura humana de 

um homem, porque começa a escrever seu 

Evangelho dando a genealogia de Jesus. 



Ele organiza seu Evangelho em 5 livrinhos. Cada um 
tem sua parte narrativa, isto é, conta um fato  e 

depois  escreve um discurso. 

Para Mateus a 
Palavra de Jesus 

é sempre 
apresentada 

como resultado 
de uma ação. 
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Lendo 
atentamente, 

podemos 
perceber que 

Mateus escolheu 
os fatos de cada 
narrativa, para 

ilustrar o 
discurso 
seguinte. 

Interessante... 
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O objetivo principal deste 

Evangelho é que Mateus quer 

responder a duas perguntas, que 

os cristãos  colocavam depois da 

ressurreição de Jesus:  

  

-Quem é Jesus?  (conhecer). 

Jesus é o Emanuel, o Deus 

conosco, o Filho de Deus. 

Ele é o MESSIAS, o ungido por 

Deus 

             

-Como seguir Jesus Cristo? 

(fazer o que Ele mandou).  

Mateus mesmo dá o exemplo. 

Jesus o chama: Segue-me! E ele, 

levantando-se, o seguiu! (cf. 9,9).  

   

OBJETIVO 



Mateus é um judeu convertido ao Movimento de 
Jesus. Ele escreve aos cristãos de origem judaica e 
em geral, aos seus compatriotas, por isso usa 
muito 
o Antigo 
Testamento 
e muitos 
termos em 
hebraico. 



Mateus  escreveu  seu  
Evangelho 

aproximadamente  
nos  anos  80  depois  

de Cristo.  
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As Características do Evangelho de Mateus 

                São:- 

Mateus é quem vai 

resgatar a 

, isto é, vai 

acabar com as 

interpretações 

autoritárias da Lei de 

Moisés.  

È Ele quem denuncia 

o sistema opressor 

que vem corroendo a 

religião e destruindo 
as pessoas. 



Aconteceu que Jesus foi rejeitado pelos filhos da “Casa”. Por causa 
disso, o Reino será tirado dos que se dizem “Donos da Casa de 
Israel” e confiado a um outro povo.   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Por isso eu lhes afirmo: o Reino de Deus será tirado de 

vocês e será entregue a uma nação que produzirá seus 

frutos”  (Mt 21,43). 

 
 



“Não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não. Vim dar-

lhes pleno cumprimento. Eu garanto a vocês: antes que o céu 

e a terra deixem de existir, nem sequer uma letra ou virgula 

serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Portanto quem 

desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que 

seja, e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será considerado o 

menor no Reino dos Céus, por outro lado, quem os praticar e 

ensinar, será considerado grande no Reino de Deus. Com 

efeito, eu lhes garanto: se a justiça de vocês não superar a dos 

doutores da Lei e dos fariseus, vocês não entrarão no Reino 

dos Céus.”(ver Mt.5,17-20). 

Assim o Movimento de Jesus reunirá gente de todas as nações, 

judeus ou não, numa nova Igreja, com nova justiça e nova lei.  



A  Casa  de  Israel  se  tornará  a  Casa  Universal 



A comunidade cristã, 

lendo Mateus, é 

convidada a olhar para 

dentro de si mesma, a 

fim de descobrir a 

presença de Jesus que 

ensina a prática da 

justiça. 

Jesus, o Mestre    da 
Justiça. 



È em Mateus que encontramos  “As Parábolas do Reino de Deus” 

 

São as Parábolas, histórias criadas por Jesus (era sua pedagogia) para falar do 

Reino do Pai. Ele compara o reino dos Céus com várias coisas próprias da vida 

do povo judeu, assim como, plantações, sementes, tesouros como a pérola, o 

fermento da mulher que faz o pão.... 

 

E o povo entendia e gostava de ouvi-Lo. Ele mesmo tinha várias experiências 

daquilo que contava. 



Mateus é o mais completo de todos os evangelistas.  Ele nos 
descreve a situação social e econômica da Galileia rural na 

época de Jesus. 
Isso é muito claro  na descrição de suas Parábolas. 

  

Mateus  escreveu  

seu  Evangelho  

na língua grega. 
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- 

- Dar esmola.............................................Mt 6,1-6;  Mt 6,16-20 
- Oração em casa......................................................Mt 18,19-20 
- Vai para casa e reza em silêncio........................... ..Mt  10,11-15 
- O relacionamento dentro das casas........................Mt  21,28-32 
- Existe a Casa Maior, por exemplo:-a parábola dos 
 trabalhadores, novo relacionamento  no
 trabalho........................................................Mt  20,1-16 
- Relacionamento do dono da casa e seus  
       clientes ou servos..........................................Mt  18,23-35 
- Jesus não recomenda o pagamento de impostos....Mt   17,24-27 
   



  Texto:- Caderno da ACO 
             - Bíblia Pastoral 
             - Apontamentos 
 
 
Formatação:- Ir. M.Eunice Wolff 
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