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Autoridade	  Temporal	  e	  Universal	  Encontram	  a	  Ressurreição	  
	  

Jack	  Rendel	  
	  

Traduzido	  por	  Pauline	  Meeker	  
	  	  
Mateus	  27:57-‐28:20	  Um	  Quiasma	  (Ponto	  de	  intersecção)	  de	  5	  histórias	  Consecutivas	  
	  	  
Bem-‐vindo	  a	  este	  estudo	  em	  Mateus.	  Você	  pode	  encontrar	  vocabulário	  e	  ideias	  neste	  
estudo,	  que	  sejam	  novos	  para	  você.	  Suas	  definições	  estão	  disponíveis	  em	  dicionários	  ou	  
online.	  O	  trabalho	  de	  observação	  leva	  a	  grandes	  recompensas	  na	  interpretação	  e	  aplicação.	  
Neste	  estudo,	  vamos	  nos	  concentrar	  em	  observação.	  
	  	  
Normalmente	  teríamos	  lido	  estas	  cinco	  últimas	  histórias	  no	  final	  de	  Mateus	  uma	  após	  a	  
outra.	  Outra	  maneira	  de	  olhar	  para	  estes	  textos	  é	  através	  de	  um	  quiasma,	  um	  mecanismo	  
literário.	  
	  	  
A	  utilização	  de	  mecanismos	  literários	  não	  acrescenta	  a	  qualquer	  doutrina	  e	  para	  a	  maioria	  
das	  pessoas	  estudando	  estas	  últimas	  cinco	  histórias	  em	  Mateus	  há	  outras	  formas	  de	  olhar	  
para	  essa	  parte.	  Isso	  é	  maravilhoso!	  Deixe	  as	  flores	  florescem	  onde	  estão!	  
	  	  
Mas	  observando	  quiasma	  (Ponto	  de	  intersecção)	  entre	  outras	  estruturas	  literárias	  e	  
padrões	  (repetição,	  contraste,	  comparação,	  progressão,	  metáfora,	  símile,	  hiperbólico,	  
ironia,	  etc)	  pode	  ajudar	  uma	  pessoa	  a	  fazer	  estudos	  Bíblicos	  ou	  preparar	  uma	  mensagem	  
ou	  ver	  o	  estudo	  pelo	  ênfase	  do	  autor	  em	  Determinadas	  coisas.	  Ela	  pode	  até	  ajudar	  na	  
organização	  de	  estudos	  e	  mensagens,	  e	  de	  chamar	  a	  atenção	  para	  a	  beleza	  da	  estrutura	  e	  
padrão	  do	  autor.	  Portanto,	  no	  quiasma	  que	  estamos	  olhando	  aqui	  temos	  tanto	  utilidade	  
quanto	  beleza.	  	  
	  	  
Este	  quiasma	  é	  diagramado	  como	  uma	  forma	  >	  aqui,	  mas	  poderia	  ser	  diagramado	  como	  
um	  v	  ou	  de	  um	  v	  de	  cabeça	  para	  baixo	  noutras	  passagens	  Bíblicas	  ou	  na	  literatura.	  Tenho	  
removidos	  os	  artigos	  para	  abreviar.	  
	  
A.	  Autoridade	  Romana,	  Pilatos,	  comanda	  o	  corpo	  de	  Jesus	  entregado	  para	  o	  enterro.	  
	  

B.	  Autoridades	  Judaicas	  temem	  o	  corpo	  de	  Jesus	  será	  roubado	  pelos	  discípulos	  
	  	  

C.	  Anjo	  diz	  as	  mulheres	  que	  Jesus	  tem	  se	  ressuscitado	  e	  aparecerá	  aos	  discípulos	  na	  Galileia	  
	  

C'.	  Jesus	  aparece	  vivo	  as	  mulheres	  e	  diz-‐lhes	  que	  ele	  aparecerá	  para	  seus	  irmãos	  na	  Galileia	  
	  	  

B'.	  Autoridades	  Judaicas	  espalharam	  rumor	  que	  os	  discípulos	  roubaram	  o	  corpo	  de	  Jesus'	  
	  	  
A'.	  Autoridade	  universal,	  Jesus,	  comanda	  os	  discípulos	  para	  ensinar-‐lhes	  tudo	  o	  que	  tinha	  ordenado	  	  
	  	  
Não	  é	  sopresa	  que	  o	  quiasma	  (>)	  aponta	  para	  a	  ressurreição!	  Mateus	  leva-‐nos	  desde	  a	  
autoridade	  grande,	  mas	  limitada	  do	  governador	  Romano,	  através	  dos	  medos	  e	  plotagem	  
das	  autoridades	  Judaicas	  para	  o	  anúncio	  e	  evidencias	  para	  a	  	  ressurreição,	  e	  terminando	  
com	  autoridade	  universal	  (todos)	  de	  Jesus	  e	  todos	  os	  Seus	  mandamentos,	  que	  são	  para	  



MATEUS:	  DISCIPULAR	  AS	  NAÇÕES	  

Nome	  do	  arquivo:	  040_Mateus_DISCIPULAR_NAÇÕES_autoridade_temporal_e_universal_encontram_a_ressurreição.docx	  
1992-‐2014	  John	  (Jack)	  W	  Rendel	   	  

2	  

todas	  as	  nações	  ,	  E	  Sua	  promessa	  de	  estar	  com	  os	  discípulos	  "todos	  os	  dias"	  (versão	  AA	  e	  
grego).	  A	  promessa	  de	  estar	  com	  eles	  "todos	  os	  dias"	  seria	  sem	  sentido	  se	  Ele	  foi	  morto,	  
mas	  está	  cheio	  de	  significado	  pois	  Ele	  Ressuscitou!	  
	  	  
O	  gráfico	  abaixo	  lhe	  dar	  com	  este	  quiasma	  (ponto	  de	  intersecção)	  em	  detalhe.	  
	  	  
	   Coluna	  1	   Coluna	  2	   Coluna	  3	  
Linha	  1	   A	  	  27:57-‐61	  José,	  que	  era	  também	  

discípulo	  de	  Jesus.	  Este	  foi	  ter	  com	  
Pilatos	  e	  lhe	  pediu	  o	  corpo	  de	  Jesus.	  
Então,	  Pilatos	  mandou	  que	  lho	  fosse	  
entregue.	  vv.	  57,	  58	  (AA)	  

	   	  

Linha	  2	   	   B	  27:61-‐66	  ‘Senhor,	  lembramo-‐
nos	  de	  que	  aquele	  embusteiro,	  
enquanto	  vivia,	  disse:	  Depois	  
de	  três	  dias	  ressuscitarei.	  
Ordena,	  pois,	  que	  o	  sepulcro	  
seja	  guardado	  com	  segurança	  
até	  ao	  terceiro	  dia,	  para	  não	  
suceder	  que,	  vindo	  os	  
discípulos,	  o	  roubem	  e	  depois	  
digam	  ao	  povo:	  Ressuscitou	  dos	  
mortos;	  e	  será	  o	  último	  
embuste	  pior	  que	  o	  primeiro.’	  
Vv.	  63,	  64	  (AA)	  

	  

Linha	  3	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
A	  A’	  ORDENS:	  Autoridade	  romana	  
temporal	  e	  autoridade	  universal	  de	  
Jesus	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
B	  B’	  DISSIMULAR:	  Autoridades	  
judaicas'	  o	  medo	  e	  boato	  
	  

C	  28:1-‐10	  ‘Não	  temais;	  porque	  sei	  que	  
buscais	  Jesus,	  que	  foi	  crucificado.	  	  Ele	  
não	  está	  aqui;	  ressuscitou,	  como	  tinha	  
dito.	  Vinde	  ver	  onde	  ele	  jazia.	  Ide,	  pois,	  
depressa	  e	  dizei	  aos	  seus	  discípulos	  que	  
ele	  ressuscitou	  dos	  mortos	  e	  vai	  adiante	  
de	  vós	  para	  a	  Galileia;	  ali	  o	  vereis...’	  vv.	  
5-‐7	  (AA)	  

	  
	  
C	  C'	  RESSURREIÇÃO:	  Incentivo,	  anúncio	  
e	  evidência	  pelo	  anjo	  e	  por	  Jesus	  
	  
	  

	  
C’	  	  ‘Não	  temais!	  Ide	  avisar	  a	  meus	  
irmãos	  que	  se	  dirijam	  à	  Galileia	  e	  lá	  me	  
verão..’	  v.	  10	  (AA)	  

Linha	  4	   	   B’	  28:11-‐15	  ‘...que	  dissessem:	  
Vieram	  de	  noite	  os	  discípulos	  
dele	  e	  o	  roubaram	  enquanto	  
dormíamos.	  	  	  Caso	  isto	  chegue	  
ao	  conhecimento	  do	  
governador,	  nós	  o	  
persuadiremos	  e	  vos	  poremos	  
em	  segurança..’	  vv.	  13,	  14	  (AA)	  

	  

Linha	  5	   A’	  28:16-‐20	  ‘Toda	  a	  autoridade	  me	  foi	  
dada	  no	  céu	  e	  na	  terra.	  Ide,	  portanto,	  
fazei	  discípulos	  de	  todas	  as	  nações,	  
batizando-‐os	  em	  nome	  do	  Pai,	  e	  do	  
Filho,	  e	  do	  Espírito	  Santo;	  	  	  ensinando-‐
os	  a	  guardar	  todas	  as	  coisas	  que	  vos	  
tenho	  ordenado.	  E	  eis	  que	  estou	  
convosco	  todos	  os	  dias	  até	  à	  
consumação	  do	  século.’	  vv.	  28:18-‐20	  	  
(AA)	  
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