
Os últimos dias  de 
Jesus 
na terra



Batismo no Jordão

Ministério na Judeia/Pereia

Ministério na Galileia (1/2 ano)

Viagens com os Doze

Transfiguração

Profecias de sua Paixão

A caminho de Jerusalém (para 
última Páscoa e Paixão)

Semana da Paixão

Esboço do Ministério de Jesus



Última viagem de Jesus a Jerusalém

Diferenças entre Sinóticos e João

Cura dos 10 leprosos

Samaritanos lhe negam hospedagem

Desvio de rota 

Jericó (Zaqueu, Bartimeu) 

Os que acompanharam Jesus, além 
dos Doze (Mc 10.32, 40-41; Lc 23.49).

Última etapa: Jericó-Jerusalém

• Intrépida resolução (Lc 9.51)

• Subindo, subindo… (Mt 20.17-19; Lc 19.28)



Sexta

Sábado

Domingo

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Jesus chega a Betânia (Jo 12.1)

Jantar na casa de Simão; Maria unge os pés de Jesus (Mt 26.6-7; Jo 12.1-8).

Entrada triunfal, Lamento sobre Jerusalém, Visita ao templo, 
Retorno a Betânia (Mt 21.1-11; Mc 11.1-11)

Maldição da figueira, Purificação do Templo (Mr 11.12-19)

Inquisição farisaica (Mc 11.27-12.44); Sermão escatológico (Mc 13)

Semana Santa

Sem registro. Em Betânia? Reflexões?

Preparo da Páscoa, Páscoa e Instituição da S. Ceia  (Mt 26.17-35) 

Oração e prisão no Getsêmani, Julgamento, Crucificação (Mt 26.36-27.56)

Jesus no túmulo, providenciada uma guarda para o túmulo (Mt 27.57-66)

Mulheres vão ao túmulo ungir o corpo de Jesus, Túmulo vazio, 
Jesus ressurrecto aparece às mulheres e aos discípulos (Mt 28).



A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém

• Os discípulos buscam o jumentinho

• A aclamação das multidões: “Hosana…” (Mt 21)

• A expectativa messiânica equivocada dos judeus

• Jesus chora e lamenta à vista 
de Jerusalém



A última Páscoa de Jesus com os Doze

• Lavar as mãos e reclinar-se à volta da mesa

O rito da Páscoa

• Oração de ação de graças; primeira taça de vinho

• Comer ervas amargas com molho haroseth

• O que significa isto?  História da primeira Páscoa (Êx 12)

• Louvor com o Hallel (Sl 113-118). Segunda taça de vinho.

• Fatiar e comer o cordeiro com pães asmos

• O dirigente enche terceira taça de 
vinho, pronuncia uma bênção 
especial e todos bebem. Era o 
“cálice da bênção”  (I Co 10.16)



Jesus seguiu o ritual, mas com liberdade
O que aconteceu, de extraordinário?

1. Jesus lavou os pés dos discípulos. Uma lição de humildade (Jo 13)

2. Jesus disse o quanto havia desejado aquela Páscoa com os Doze 
     Seria uma despedida… “até que se cumpra no Reino" (Lc 22.14-16). 

3. A instituição da Santa Ceia (Lc 22.19-20)

VELHA ALIANÇA NOVA ALIANÇA
sangue de animais sangue do Cordeiro de Deus

Israel Igreja
Lei em tábuas de pedra Lei nas tábuas do coração

Jr 31.31

4. O traidor é identificado 
5. Pedro é avisado 
6. Discursos de despedida a caminho de Getsêmani (Jo 15-17)



“Não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em 
Deus; creiam também em mim. Na casa de meu Pai há 

muitas moradas… Vou preparar lugar para vocês e, 
quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que 

estejam sempre comigo, onde eu estiver”
(Jo 14. 1-3)

“Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa 
paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não 

pode dar… Lembrem-se do que lhes disse: 
‘Vou embora, mas voltarei para vocês…"

(Jo 14. 27-18)

Trechos dos discursos de despedida de Jesus 
na véspera de sua crucificação



Próximo: 
A morte e a ressureição de 

Jesus 


