
Esboço de Mateus 
 
1.  Apresentação do Rei (1—7) 
 
2.  Avanço do Reino (8—10) 
 
3.  Oposição ao Rei (11—13) 
 
4.  Compaixão e glória do Rei (14—18) 
 
5.  Programa do Rei (19—25) 
 
6.  Crucificação e ressurreição do Rei (26—28) 
 
 
O que ele diz? 
 
Mateus apresenta a vida, o ministério e a morte de Jesus, para demonstrar que 
Jesus é o rei messiânico há muito esperado. Ele faz repetidas referências ao 
Antigo Testamento, validando as afirmações de Jesus de ser o Cristo. Pelos 
escritos de Mateus, também obtemos um retrato de Jesus como o Rei de um 
Reino radical. O Reino domina este livro, pois Jesus revela suas características, 
seus valores, suas estratégias e seu futuro. 
 
O Evangelho de Mateus inicia como a apresentação de Jesus — sua genealogia, 
o nascimento miraculoso, cumprimento profético, identificação, oposição por 
Satanás, e sua mensagem do Reino. À medida que o livro avança, aumenta 
nossa compreensão da identidade e missão de Jesus, e também da oposição a 
Ele. Os líderes religiosos e políticos se opõem a Jesus, tramando maneiras para 
matá-lo. Ao mesmo tempo, Jesus se dirige propositalmente a Jerusalém, 
predizendo seu próprio sofrimento e morte. Assim como os demais evangelistas, 
Mateus conclui seu relato com a horrenda crucificação, a gloriosa ressurreição e 
o maravilhoso desafio de fazerem discípulos desse Jesus. 
 
 
Pessoas e lugares 
      
 
Mateus contém um elenco de personagens e lugares pitorescos. O principal, é 
claro, é o Senhor Jesus Cristo. Às vezes, suas palavras, suas ações e até mesmo 



sua mera presença impactam fortemente as pessoas ao seu redor. O fascínio do 
leitor por esse homem chamado Jesus cresce à medida que Ele ensina, toca, e 
até é rejeitado e pregado numa cruel cruz. 
 
No evangelho de Mateus, uma grande variedade de pessoas rodeia Jesus. Dois 
grupos de homens são os mais destacados. Os discípulos — seguidores de 
Jesus, às vezes brilhantes, às vezes desprovidos de argúcia; e os líderes 
religiosos e políticos daquele tempo — fariseus, saduceus, escribas, principais 
sacerdotes, que rejeitaram Jesus. Os mais notáveis dentre os discípulos são 
Pedro, Tiago, João e o traidor Judas. 
 
Outras pessoas entretecidas nessa história incluem Maria e José, Herodes, 
magos e o rústico profeta João Batista, Satanás, Moisés e Elias, criancinhas, um 
jovem rico mas triste, uma mulher extravagante com perfume, o sumo 
sacerdote Caifás, Pilatos, José de Arimateia, soldados e um punhado de 
mulheres aturdidas. 
 
Mateus também registra a identidade de pessoas que recebem os milagres de 
Jesus: um centurião com grande fé, a sogra de Pedro, o possesso, um paralítico 
com alguns amigos fiéis, uma mulher hemorrágica que ousou tocar Jesus, uma 
filha moribunda, 5.000 homens famintos e suas famílias, uma mulher 
estrangeira, mas crente, 4.000 homens famintos e suas famílias, um menino 
possesso e dois cegos que gritavam. 
 
Também intrigante é o elenco de pessoas das parábolas de Jesus: um semeador, 
um pastor, um servo inclemente, trabalhadores de uma vinha, dois filhos, 
arrendatários abusivos, um rei com um banquete de casamento, dez virgens, 
três servos a quem algo foi confiado, ovelhas e cabras. 
 
No evangelho de Mateus, viajamos por vários lugares importantes. Dentre eles 
estão: Belém — a cidade natal de Jesus, Jerusalém, Egito, Galileia, Nazaré, 
Judeia, o rio Jordão, o deserto, Cafarnaum, o Mar da Galileia, Tiro, Sidom, 
Cesareia de Filipe, Jericó, Betânia, Getsêmani e Gólgota. 
 
 
Versículos e temas-chave 
 
O Reino do Céu: 
O tema do Reino de Jesus permeia o relato do evangelho de Mateus. "Jesus foi 
por toda a Galileia … pregando as boas novas do Reino." (Mateus 4:23). 



 
Arrependimento: 
A mensagem de Jesus e de João Batista é de arrependimento. "Daí em diante 
Jesus começou a pregar: 'Arrependam-se, pois o Reino dos céus está próximo'." 
(Mateus 4:17). 
 
Fé: 
Frequentemente, Jesus elogia ou repreende pessoas segundo sua fé. "Eu lhes 
asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, 
poderão dizer a este monte: 'Vá daqui para lá', e ele irá. Nada lhes será 
impossível." (Mateus 17:20). 
 
 
E daí? 
 
Mateus apresenta Jesus como o Filho de Deus, que liberta o povo de seus 
pecados. Muitos o rejeitaram, alguns creram nele. Como os diversos 
personagens do livro, eu preciso abraça-lo ou rejeitá-lo. Será que eu creio nesse 
homem radical chamado Jesus? 
 
Também vemos Jesus como o verdadeiro Messias que está estabelecendo o Seu 
Reino. Ao longo de todo o livro de Mateus, Jesus ensina acerca de Seu Reino. 
Será que eu estou demonstrando as qualidades de caráter do povo do Reino? 
Até que ponto a minha esperança está no retorno de Jesus, como Ele 
prometeu? 
 
O Evangelho de Mateus termina com a exortação de Jesus a fazer discípulos. 
Estou eu sendo ativo na edificação de seguidores de Jesus Cristo? 
	  


