JESUS CRISTO
«Quem poderá afirmar, como certeza total, quanto
tempo durará ainda a religião? Esta pergunta não
tem para mim especial interesse. É que também
existem muitos ópios ateus…
Pessoalmente não me traria grande desgosto o
facto de a religião acabar.
Mas se tivesse de viver num mundo em que Jesus
fosse inteiramente esquecido, então preferiria não
continuar a viver» (M.Machovec)

Jesus de Nazaré (Jesus Cristo)
1. Reconhecido por ateus

2. Elogiado pelas religiões
3. Marco da contagem universal do tempo
4. Infindável objecto das filosofias e artes

A FIGURA DE JESUS CRISTO
Formação Permanente – Aprofundamento da Fé
Colégio do Bom Sucesso - FOSRDI

ANO 2016-17
I – Os evangelhos da infância e o baptismo de Jesus
1. Data do nascimento; 2. Diferenças entre Mateus e Lucas; 3. O significado do
baptismo; 4. O início da vida pública segundo os 4 evangelistas
II – A pregação do Reino
1. Que rei e que reino eram esperados? 2. As palavras e as parábolas (amor,
misericórdia, alegria-festa, perdão, carga leve e jugo suave…); 3. A palavra da
«graça»
III – Os milagres de Jesus
1. A pregação do reino por obras; 2. Que tipo de milagres? 3. Significado dos
milagres
IV – A relação com o Pai e a autoridade de Jesus
ANO 2017-18
V – As despedidas de Jesus
1. Escribas e fariseus; 2. Jerusalém; 3. Amigos
VI – O processo histórico da morte de Jesus e o significado da cruz
VII – A ressurreição
VIII – O messianismo e os títulos cristológicos

JESUS CRISTO
Alguns dados históricos

= referências por historiadores (Tácito, Suetónio, Flávio Josefo)

= data do nascimento (ano 6/7 aC)
= início da vida pública (15ºano do Imperador Tibério:28/29 dC)
= a data da morte (… 7 Abril 30 dC …?)

OS EVANGELHOS DA INFÂNCIA
• A perspectiva judaica de Mateus
- na genealogia e figura de José,
nas citações do AT
- os Magos/epifania
• A perspectiva universalista de Lucas
- na genealogia e humanidade de Jesus,
seu crescimento em sabedoria e graça
- o episódio com os Doutores no Templo

O BAPTISMO DE JESUS
1.
2.
a)
b)

Quem era João Baptista e seu tipo de baptismo
O baptismo de JESUS:
Solidariedade com os pecadores
«Os céus abriram-se» (cfr Ez.1,1; Is.63,11ss;64,1)
– para envio dum Profeta/mensageiro de Deus
c) O dom do Espírito (como uma pomba…) para o
desempenho de uma missão
d) «Este é o meu Filho muito amado, meu enlevo»
(cfr Is.42,1) – a missão do Servo Sofredor

INÍCIO DA VIDA PÚBLICA DE JESUS
segundo os 4 evangelistas
• S. Mateus – O sermão da Montanha
• S. Marcos – A pregação do Reino em 24 horas
• S. Lucas – O programa da missão anunciado
numa sinagoga
• S. João – As bodas de Canaã

