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Este Evangelho, transmitido em grego pela Igreja, deve ter sido 

escrito originariamente em aramaico, a língua falada por Jesus. 

O texto actual reflecte tradições hebraicas, mas ao mesmo 

tempo testemunha uma redacção grega. O vocabulário e as 

tradições fazem pensar em crentes ligados ao ambiente 

judaico; apesar disso, não se pode afirmar, sem mais, a sua 

origem palestinense. Geralmente pensa-se que foi escrito na 

Síria, talvez em Antioquia ou na Fenícia, onde viviam muitos 

judeus, por deixar entrever uma polémica declarada contra o 

judaísmo farisaico. Atendendo a elementos internos e externos 

ao livro, o actual texto pode datar-se dos anos 80-90, ou seja, 

algum tempo após a destruição de Jerusalém.  

Elementos Históricos 
O Segundo Envangelho  

• O TEMPO DE JESUS E O TEMPO DA IGREJA  
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Do seu autor, este livro nada diz; mas a mais antiga 

tradição eclesiástica atribui-o ao apóstolo Mateus, um 

dos Doze, identificado com Levi, cobrador de impostos 

(9,9-13;10,3). Pelo conhecimento que mostra das 

Escrituras e das tradições judaicas, pela força 

interpelativa da mensagem sobre os chefes religiosos do 

seu povo, pelo perfil de Jesus apresentado como Mestre, 

o autor deste Evangelho era, com certeza, um letrado 

judeu tornado cristão, um mestre na arte de ensinar e de 

fazer compreender o mistério do Reino do Céu, o 

tesouro da Boa-Nova anunciada por Jesus, o Messias, 

Filho de Deus. . 

Elementos Históricos 

O Autor; Quem foi ? 
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1. Na composição do seu Evangelho, MATEUS 

utilizou grande parte de materiais comuns de 

Marcos, além dos que lhe são próprios, com a 

ajuda de Pedro, em Roma, numa data que 

poderia ser estimada entre os anos 67 a 70 

d.C. A maioria dos estudiosos 

contemporâneos concorda que este 

evangelho foi escrito em Antioquia da Síria. A 

preferência de Inácio, bispo Antioquia, por 

este evangelho, é uma das evidências para se 

crer que ele teria sido escrito nesta cidade.  

Composição e Data: 

Elementos Históricos 
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2. Os discursos no Monte das Oliveiras (24 e 25) e 

o tom judeu deste evangelho são algumas 

evidências para uma data anterior ao ano 70 d.C. 

Uma data mais provável para este livro é entre 

58-68 d.C. 

Composição e Data: 

Elementos Históricos 

3. A  maioria dos estudiosos contemporâneos 

concorda que este evangelho foi escrito em 

Antioquia da Síria, embora esta não seja o 

pensamento único a respeito da proveniência 

deste evangelho.  
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Elementos Históricos 
O r i g e n s 
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Elementos Históricos 

1.Mateus escreveu seu evangelho primariamente 

para judeus. O seu propósito é afirmar e 

defender, perante os judeus recém convertidos, 

que Jesus é o Messias prometido do Antigo 

Testamento: “para se cumprir o que fora dito 

pelo profeta...” (Mateus 1:22 ... 27:9).  

Dedicatória do Autor: 
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Elementos Históricos 

2. Neste trabalho de defesa, Mateus estabelece 

uma série de relações entre Jesus e o Antigo 

Testamento, principalmente ao apresentar Jesus 

como messias. Também é certo afirmar que Jesus 

não introduziu nova lei, pois ele veio cumprí-las e 

não revogá-las. (Mt. 5 a 7). 

Dedicatória do Autor: 
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Plano do Evangelho de Sº Mateus 

Teologia 

São Mateus apresenta-nos  a pessoa de Jesus 

como: 

 
Na pessoa e na obra de Jesus se cumpriram as 

Escrituras, que falavam profeticamente da vinda 

do Messias. A partir do exemplo do Senhor, 

reflecte a praxe eclesial de explicar o mistério 

messiânico mediante o recurso aos textos da 

Escritura e de interpretar a Escritura à luz de 

Cristo. 
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I - Prólogo: narrativa da infância  - Cap1-2  

 

  II- O Reino aparece  

 

 A manifestação preliminar Cap 3-4  

 O sermão da montanha    Cap 5-7 

  

  II- Missão salvadora de Jesus  

   

 Dez milagres Cap 8-9  

 Discursos missionários Cap 10  

 
   

Plano do Evangelho de Sº Mateus 

Teologia 
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Teologia 
Plano do Evangelho de Sº Mateus 

IV- O Reino escondido  

 

Oposição e divisão Cap 11-12  

 Parábolas do Reino Cap 13  

 

V- O Reino se desenvolve  

 

 Formação dos discípulos Cap14-17 

Discurso comunitário Cap 18  

 

VI - A caminho da paixão  

 

Oposição crescente do judaísmo Cap19-22 

Julgamento pronunciado  Cap 23-25 

VII- Morte e Ressurreição Cap 26-28 



  

Nossa Senhora 

Conceição 

Gr.Bíblico 

Teologia 
Plano do Evangelho de Sº Mateus 

 O meio ambiente de Mateus  Mateus se interessa 

especialmente pelo papel e destino de Israel na 

história. Mas sente também que só há um único 

povo de Deus em ambos os testamentos, que vem a 

ser o verdadeiro Israel. A comunidade em Mateus. 

 

 Neste evangelho se fundem a comunidade e o 

grupo dos discípulos, Mateus não faz distinção, 

porque para ele a Igreja é uma realidade sociológica 

centralizada em Deus, com Jesus como modelo. É 

uma família de filhos do Pai. Jesus está presente no 

meio de sua Igreja.  


