




LEI HISTORICOS POÉTICOS PROFETAS 

MAIORES  

PROFETAS 

MENORES  

1. Gênesis 

2. Êxodo 

3. Levítico 

4. Números 

5. Deut. 

1. Josué 

2. Juízes 

3. Rute 

4. I Sam 

5. II Sam 

6. I Reis 

7. II Reis 

8. I Cron. 

9. II Cron. 

10. Esdras 

11. Neemias 

12. Ester 

1. Jó 

2. Salmos 

3. Proverbios 

4. Eclesiastes 

5. Cantares 

1. Isaias 

2. Jeremias 

3. Lamentações 

4. Ezequiel 

5. Daniel 

1. Oséias 

2. Joel 

3. Amós 

4. Obadias 

5. Jonas 

6. Miquéias 

7. Naum 

8. Habacuque 

9. Sofonias  

10. Ageu 

11. Zacarias 

12. Malaquias 



EVANGELHOS HISTORIA EPÍSTOLAS 

PAULINAS 

EPÍSTOLAS 

GERAIS  

PROFECIA  

1. Mateus 

2. Marcos 

3. Lucas 

4. João 

Atos dos 

Apóstolos 
1. Romanos 

2. I Coríntios 

3. II Coríntios 

4. Gálatas 

5. Efésios 

6. Filipenses 

7. Col. 

8. I Tes. 

9. II Tes. 

10. I Tim 

11. II Tim 

12. Tito 

13. Filemon 

1. Hebreus 

1. Tiago 

2. I Pedro 

3. II Pedro 

4. I João 

5. II João 

6. III João 

7. Judas 

Apocalipse 

-Atos dos apóstolos: 

principalmente de 

Paulo e Pedro. 

-História do início do 

Cristianismo.  



• Igreja ( em grego εκκλησία [ekklesia] ) 

– Ek = para fora   e     Kalein = chamar 

– Chamados para deixar o mundo e pertencer a Deus 

– A palavra εκκλησία [ekklesia]  foi usada para 

traduzir קהל [qahal] significando assembleia e 

congregação.  

 





Depois de ressuscitado 

Jesus ficou 40 dias 

aparecendo aos discípulos 

para: 

 
1. Testemunho de sua 

ressureição; 

2. Instruções finais; 

 

Jesus instrui  

seus discípulos 



Mas recebereis poder, ao 

descer sobre vós o Espírito 

Santo, e ser-me-eis 

testemunhas, tanto em 

Jerusalém, como em toda a 

Judéia e Samaria, e até os 

confins da terra.  

Atos 1.8 

 poder é δυναμιν [dunamin]  

raiz de dínamo, dinamite, etc 



Confins 
da terra 

Samaria 

Judéia 

Jerusalém 



O Monte das Oliveiras - הזיתים הר  ou Har 

HaZeitim está localizado ao leste de Jerusalém, 

com comprimento de mais de um quilômetro e 

cerca de cem metros mais alto que o monte do 

templo, separado da cidade pelo estreito vale do 

Cedrom. Dista de Jerusalém tanto como a jornada 

de um sábado, At 1.12. 



Davi, fugindo de seu filho Absalão, subiu chorando a 

encosta do monte das Oliveiras, 2 Sm 15.30; 

costumava-se adorar a Deus no cume do monte, 2 Sm 

15.32. Salomão edificou um templo a Camos, ídolo dos 

moabitas, “sobre o monte fronteiro a Jerusalém”, 1 Rs 

11.7. Os judeus buscavam ramos no monte para 

celebrar a festa dos Tabernáculos, Ne 8.15. Ezequiel, 

em visão viu a glória do Senhor subir do meio da 

cidade e se pôr sobre o monte que está ao oriente da 

cidade, Ez 11.23. Naquele dia estarão os pés do Senhor 

sobre o monte das Oliveiras, Zc 14.4. O monte das 

Oliveiras será fendido pelo meio, Zc 14.4.  



Enquanto outros foram para suas casas, Jesus foi para o 

monte das Oliveiras, Jo 7.53; 8.1. Jesus mandou, perto 

de Betfagé e Betânia, no monte das Oliveiras, buscar 

um jumentinho, Lc 19.29,30. Na descida do monte das 

Oliveiras a multidão louvou a Deus em alta voz, Lc 

19.37. Jesus se assentou no monte das Oliveiras, com a 

vista panorâmica diante de Jerusalém dos olhos deles, e 

proferiu as palavras do seu sermão profético, Mt 24.3. 

Depois da Ceia no cenáculo, Jesus e seus discípulos 

saíram para o monte das Oliveiras, Mt 26.30. Aí, entre 

as oliveiras, sofreu a angústia do Getsêmani, a traição e 

sua prisão, Mt 26.47-56. Jesus, do monte chamado 

Olival, foi levado ao céu, At 1.12 







• A lei proibia que alguém saísse de seu lugar no 
sábado, Êx 16.29. Os escribas fixaram o limite de 
2.000 côvados a distância que se podia viajar no 
sábado, baseando isso sobre Js 3.4. Assumiram que a 
distância entre o povo e o tabernáculo, no 
acampamento, era a mesma de 2.000 côvados e que 
foi permitido ao povo a andar a distância necessária 
para assistir aos ritos no tabernáculo no sábado. O 
monte das Oliveiras dista de Jerusalém tanto como a 
jornada de um sábado, At 1.12. Tudo indica que a 
distância de uma jornada de sábado foi de 1.200 a 
1.480 metros. 

 



E ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da 

aliança do SENHOR vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a 

levam, partireis vós também do vosso lugar, e seguireis.  

Haja contudo, entre vós e ela, uma distância de dois mil 

côvados; e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho 

pelo qual haveis de ir; porquanto por este caminho nunca 

passastes antes.  

 







O Cenáculo (do latim Cenaculum) é o termo usado para 

o local onde ocorreu a Última Ceia e onde atualmente 

está um grande templo. A palavra é um derivado da 

palavra latina cena, que significa “jantar”. Cenáculo é  a 

designação da sala em que se comia a ceia ou o jantar. O 

cenáculo em que Cristo teve a última ceia com seus 

discípulos era espaçoso e mobilado, Mc 14.15; em cima, 

At 1.13. Depois da morte de Dorcas, em Jope, puseram-

na no cenáculo, At 9.37. O cenáculo em Trôade, de onde 

caiu Êutico, estava no terceiro andar, At 20.8,9. 















Fonte: História Eclesiástica capítulo XXIII  



Fonte: História Eclesiástica capítulo XXIII  



Sobre Tiago escreveu Hegésipo: 
 

“Ora, Tiago, o irmão do Senhor que, por haver muitos com 

esse nome, era chamado Justo por todos desde os tempos do 

Senhor até o nosso, recebeu o governo da Igreja juntamente 

com os apóstolos. Este era santo desde o ventre de sua mãe. 

Ele não bebia vinho nem bebida fermentada, e se abstinha de 

alimento animal; nenhuma navalha passava sobre a sua 

cabeça; jamais se ungia com óleo e jamais ia aos banhos 

[rituais]. Somente ele tinha permissão de entrar no Santuário. 

Jamais vestia roupas de lã, mas de linho … 

Fonte: Eusébio de Cesaréia capítulo XXIII 



Ele costumava entrar sozinho no Templo, sendo com 

frequência visto de joelhos, intercedendo para que o povo fosse 

perdoado, de modo que seus joelhos ficaram duros como os de 

um camelo por causa de suas súplicas habituais, ajoelhando-se 

diante de Deus. Assim, por sua piedade extrema era chamado 

Justo e Oblias (ou Zadique e Osleã) que significa justiça e 

proteção do povo, conforme os profetas declaram a seu 

respeito…”   

Fonte: Eusébio de Cesaréia capítulo XXIII 



Envio de comitivas  

Gálatas 2.11-12 

“E, chegando Pedro à Antioquia, lhe resisti na cara, porque era 

repreensível.  

Porque, antes que alguns tivessem chegado da parte de 

Tiago, comia com os gentios; mas, depois que chegaram, se 

foi retirando, e se apartou deles, temendo os que eram da 

circuncisão” 



Veredito do concílio de Jerusalém  

Atos 15.13,19,20 

“E, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: 

Homens irmãos, ouvi-me: .... Por isso julgo que não se deve 

perturbar aqueles, dentre os gentios, que se convertem a Deus.  

Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos 

ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue.” 



Lista dos Apóstolos 

# Mateus 10.2-4 Marcos 3.18 Lucas 6.15 Atos 1.13 

1 Simão Pedro Simão Pedro Simão Pedro Pedro 

2 André André André André 

3 Tiago  Tiago Tiago Tiago 

4 João João João João 

5 Filipe Filipe Filipe Filipe 

6 Bartolomeu Bartolomeu Bartolomeu Bartolomeu 

7 Tomé Tomé Tomé Tomé 

8 Mateus Mateus Mateus Mateus 

9 Tiago filho de Alfeu Tiago  filho de 
Alfeu 

Tiago filho de Alfeu Tiago filho de Alfeu 

10 Lebeu ou Tadeu Tadeu Judas irmão de Tiago Judas irmão de Tiago 

11 Simão o Zelote Simão o Zelote Simão  Zelote Simão Zelote 

12 Judas Iscariotes Judas Iscariotes Judas Iscariortes Matias 



Grupos de apóstolos irmãos 

1) Pedro e André (Mt 4.18) 

2) Tiago e João (Mt 4.21) 

3) Filipe e Bartolomeu ou 
Natanael (Jo 1.43-51) 

4) Mateus, Simão o Zelote 
(segundo a tradição),  
Tiago e Judas ou 
Tadeu/Lebeu eram todos  
filhos de Alfeu (Mc 2.14; 
Lc 6.16; At 1.13)  

 



Mateus 27.3-10 

“Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, 
trouxe, arrependido, as trinta moedas de prata aos 

príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, Dizendo: Pequei, 
traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos 

importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as 
moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os 

príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, 
disseram: Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, 
porque são preço de sangue. E, tendo deliberado em 

conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, 
para sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado 
aquele campo, até ao dia de hoje, Campo de Sangue. 
Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias: 
Tomaram as trinta moedas de prata, preço do que foi 

avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram. E deram-
nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor 

determinou.” 
 



• A moeda de prata era cunhada na cidade 

de Tiro e é conhecida como shekel 



Êxodo 21.32 

“Se o boi escornear um servo, ou uma serva, 

dar-se-á trinta siclos [sheqâliym] de prata ao 

seu senhor, e o boi será apedrejado.” 

 

ָקִלים  שְׁ
sheqâliym 

 שקל
sheqel 

singular plural 

siclo 

moeda 

siclos 

moedas 



Zacarias 11.12-13 

“Porque eu lhes disse: Se parece bem aos 

vossos olhos, dai-me o meu salário e, se não, 

deixai-o. E pesaram o meu salário, trinta 

moedas de prata.  

O SENHOR, pois, disse-me: Arroja isso ao 

oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por 

eles. E tomei as trinta moedas de prata, e as 

arrojei ao oleiro, na casa do SENHOR. ” 

 

O profeta Zacarias havia previsto com 

precisão a negociação de Judas, 520 anos 

antes de acontecer 



Jeremias 19.1,2 

“Assim diz o Senhor: Vai e compra uma botija 

de oleiro, e leva contigo os anciãos do povo e os 

anciãos dos sacerdotes. E sai ao vale do filho de 

Hinom, que está à entrada da porta do Sol, e 

apregoa ali as palavras que eu te disser” 

Nos capítulos 18 e 19 do livro de Jeremias, encontramos 

clara referência a compra do “campo de Oleiro” próximo 

ao vale dos filhos de Hinom.  

O “campo de sangue” adquirido pelos judeus, tem a 

mesma localização do citado por Jeremias. Encontra-se 

em um nível terraço estreito na face sul do vale de Hinom. 

Seu nome moderno é Hak ed-damm ou Akeldamách  





• Aceldama ou Akeldama (חקל דמא campo de 

sangue) é o nome aramaico para um lugar em 

Jerusalém comprado por Judas Iscariotes - o 

traidor, um dos discípulos de Jesus. 



A terra nesta área é rica em argila (barro), e 
antigamente utilizada por oleiros. Por esta razão, foi 
antigamente conhecida como “campo do oleiro”. A 
argila da região tem uma coloração forte vermelha, 
provavelmente pode ser atribuída ao atual nome do 

local. 



Tem um terraço que em seu lado sul fica o vale 

de Hinnom. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aceldama 



O outro lado da cruz 

http://youtu.be/RFm7rNFJu1c 

http://youtu.be/RFm7rNFJu1c
http://youtu.be/RFm7rNFJu1c
http://youtu.be/RFm7rNFJu1c
http://youtu.be/RFm7rNFJu1c
http://youtu.be/RFm7rNFJu1c


Fonte: http://www.TrumpetofSalvation.org 



Fonte: http://www.TrumpetofSalvation.org 





Fonte: http://jewishstudies.eteacherbiblical.com/pt-br/inscricao-em-cima-da-cruz-por-judith-green/ 





Escolha de Matias 

• Depois de apresentar os 

candidatos que preenchiam os 

requisitos, os apóstolos 

lançaram sortes e esta caiu sobre 

Matias. 

 

• Antes da descida do Espírito 

Santo, os discípulos utilizavam 

desse costume tradicional.  



Paulo não tomou o lugar de Judas 

mas Matias 

1. Matias foi contado com os 11 
(At 1.26) 

2. Havia 12 apóstolos antes da 
conversão de Paulo (At 6.2) 

3. Matias foi escolhido para 
cumprir a profecia (At 1.16-20; 
Sl 69.25; 109.8; 

4. A escolha veio depois da 
oração (At 1.24) 

5. Paulo nunca se incluiu na conta 
12, mas como apóstolo dos 
gentios (At 9.15; Gl 2.7-9) 

 



http://www.erivelton.com.br/
http://www.erivelton.com.br/

