
A  H I S T Ó R I A  D A  PA I X Ã O
N O S  Q U AT R O  E VA N G E L H O S

A C E I A
      Mt 26,17-35               Mc 14,12-31            Lc 22,14-38                 Jo 13,1-18
-------------------------------

1. Que dia era?
2. Era a Ceia Pascal? Como foi preparada?
3. Como o Evangelista se refere, logo de início, à traição de Judas?
4. Que acontece quando Jesus diz que um dos Doze vai traí-lo?
5. Que fez e disse Jesus? Que significado queria dar ao seu gesto?
6. Que palavras de Jesus e que detalhes do gesto mostram esse significado?
7. Mandou que os discípulos repetissem o seu gesto ou também a sua atitude?
8. Judas sai do local da ceia sozinho ou com os outros discípulos?
9. Em que momento o evangelista coloca o anúncio das negações de Pedro? 
10. Quantas vezes o galo vai cantar antes das negações de Pedro?

NO HORTO

Mt 26,36-57 Mc 14,32-53   Lc 22,39-54a Jo 18,1-14
-----------------------------

1. Como se chama o lugar para onde Jesus vai com os discípulos? Onde fica 
exatamente?
2. Que faz e que diz Jesus aí? Que pede ao Pai?
3. Qual o estado de espírito de Jesus? E o de seus discípulos?
4. Judas vem à frente dos que vão prender Jesus, como informante ou como chefe? 
5. Quem são eles e que trazem? (especificar bem!)
6. Que faz Judas? Que lhe diz Jesus? Depois, que é feito de Judas?
7. Quem fere o servo do Sumo Sacerdote? O servo tem nome? Que faz e/ou diz Jesus?
8. Onde, exatamente, Jesus é preso? 
9. Há algum diálogo ou outra coisa mais entre Jesus e os que o prendiam?
10. Os discípulos o abandonam, ou é Jesus quem lhes dá proteção?



11. Quem prende Jesus? A quem o levam? Por quê? De que jeito o levam?

O JULGAMENTO

Mt 26,58-75 Mc 14,54-72   Lc 22,54b-71 Jo 18,15-27
-----------------------------

1. Só Pedro segue Jesus? Como entra no pátio (átrio, recinto) do Sumo Sacerdote?
2. As negações de Pedro estão antes ou depois do interrogatório de Jesus?
3. Como Jesus responde às interrogações que lhe fazem?
4. Por que batem (só batem?) em Jesus?
5. Quem está "julgando" Jesus? Há ao menos aparência de um processo?
6. Quem acusa Pedro? Qual a função daquela empregada?
7. Quem mais acusa Pedro de ser discípulo?
8. Pedro se arrepende de ter negado Jesus?

PILATOS

Mt 27,1-31 Mc 15,1-20     Lc 23,1-25 Jo 18,28 a 19,16a
-----------------------------
1. Os judeus entram na casa de Pilatos? Por quê?
2. De que acusam Jesus?
3. Por que Pilatos lhe pergunta se ele é o "Rei dos judeus"?
4. Qual a resposta de Jesus a Pilatos? E aos que o acusavam?
5. O evangelista fala onde Pilatos conversa com Jesus e onde conversa com os chefes 
judeus?
6. É breve ou longo o diálogo de Pilatos com Jesus sobre o tema "Rei dos Judeus"?
7. Como é o dialogo de Pilatos com os sacerdotes e anciãos sobre Jesus? 
8. Que foi decisivo para Pilatos entregar Jesus à morte de cruz?
9. Este Evangelho fala de um sonho da mulher de Pilatos? de lavar as mãos, de entradas 
e saídas de Pilatos, sentar-se ao tribunal e de mandar Jesus a Herodes?
10. Quem fala primeiro em libertar um preso por ocasião da Páscoa: Pilatos ou o povo?
11. Jesus é flagelado e coroado de espinhos, antes ou depois de Pilatos decidir crucificá-
lo?



12.  Jesus  vai  para  o  Calvário  vestindo suas  próprias  roupas,  ou o  manto  de  rei  de 
brincadeira?
13. O Evangelho fala a que horas Pilatos estava decidindo se crucificava ou não Jesus?
14. Como cada um dos evangelistas encerra o episódio?

O CALVÁRIO

Mt 27,31b-66 Mc 15,21-47             Lc 23,26-56 Jo 19,16b-42
-------------------------------
1. Quem carrega a cruz de Jesus?
2. Quem se encontra com Jesus no caminho do Calvário?
3. Como o Evangelho se refere aos dois crucificados com Jesus?
4. A que horas Jesus é crucificado?
5. Que diz Jesus na Cruz?
6. Que dizem os representantes dos judeus e os dos romanos que estavam por perto?
7. Quais as palavras exatas do letreiro sobre a cruz de Jesus?
8. Como repartem as roupas de Jesus?
9. Por que lhe dão vinagre?
10. Que diz Jesus na cruz e ao morrer?
11. Que acontece após a sua morte?
12. Fazem alguma coisa antes de tirar Jesus da cruz?
13. Onde fica a sepultura de Jesus?
14. O sepulcro precisa ser selado e vigiado?

A E X P E R I Ê N C I A D O  R E S S U S C I TA D O

        Mt 28,1-20            Mc 16,1-8            Lc 24,1-53            Jo 20,1-31 e 21,1-25
----------------------------------



1.  Quantas  e  quais  pessoas  foram  domingo  de  manhã  ao  túmulo  de  Jesus?  Que 
pretendiam fazer?
2. Que aconteceu, então? Encontram o corpo de Jesus?
3. Qual a reação e que fez ou fizeram essa(s) pessoa(s)?
4. Encontram alguém no túmulo? Quem? Que lhe diz(em) esse(s) personagem(ns)?
5. A Galiléia tem alguma ligação com Jesus ressuscitado? Que ligação?
6. Que pessoas viram primeiro Jesus ressuscitado? Houve outras aparições? A quem?

A Ascenção
7. Ler Lc 24,36-53 e responder: a) quem ainda estava falando? b) que dia era? c) onde 
Jesus  foi  elevado  ao  céu  (vs.  50-51)  d) voltando  a  Jerusalém,  para  onde  foram os 
discípulos?  Resumindo: quando e onde foi a Ascensão e, depois, para onde foram os 
discípulos? 
Ler At 1,3-13 e responder: a) por quanto tempo Jesus ficou aparecendo aos discípulos 
depois da Ressurreição, até desaparecer para não mais ser visto (v. 3 e v. 11)? b) Onde 
Jesus foi elevado ao céu (v. 12)? c) Para onde os apóstolos foram ao voltar para 
Jerusalém?


