
Colorindo & Relacionando

A Bíblia tem duas grandes partes, o Antigo e o Novo Testamentos. O Novo Testamento foi escrito porque algo novo aconteceu: Jesus veio ao mundo.
Os quatro Evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas e João nos contam sobre isso. Leia os textos nas caixas e relacione os símbolos corretos aos quatro autores dos Evangelhos (conhecidos como evangelistas).

Depois, você pode colorir a figura e escrever o nome dos evangelistas no espaço em branco abaixo dos símbolos.

Pergunta:

12 Os Quatro Evangelhos
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O Novo Testamento começa com o Evangelho 
de Mateus. Segundo a Tradição, ele foi escrito 
pelo publicano Mateus, a quem o próprio Jesus 
chamou para segui-lo (Mt 9, 9). Para Mateus, é 
especialmente importante que a mensagem de 

Jesus seja proclamada para o mundo todo. 
Simbolicamente, portanto, ele é retratado como 

um ser humano ou como um anjo.

O Evangelho de Marcos é o mais curto e 
provavelmente o mais antigo dos Evangelhos. 
Você pode encontrá-lo na Bíblia logo após o 
Evangelho de Mateus. Marcos começa sua 

história com João Batista no deserto. Assim, o 
leão é designado a ele como um símbolo. O leão é 
considerado um poderoso e indomável animal do 

deserto.

Em quarto lugar no Novo Testamento está o 
Evangelho de João. Ele é escrito em uma 

linguagem simples, mas com profundo significado. 
Antes de tudo, este evangelho quer encorajar 

uma amizade com Jesus. João começa sua 
história com uma oração. Assim como as palavras 

de João sobem até Deus, a águia, que é seu 
símbolo, voa alto no ar. Como as observações de 

João, a visão de uma águia também é 
extremamente precisa.

O Evangelho de Lucas é a primeira de um 
trabalho de duas partes. A segunda parte é o 

livro dos Atos dos Apóstolos, que vem adiante no 
Novo Testamento. Lucas não foi discípulo de 
Jesus, mas entrevistou muitas testemunhas 

oculares para seus textos, principalmente os 
Doze Apóstolos. Lucas começa escrevendo 
sobre Zacarias, um sacerdote no templo em 

Jerusalém. Porque os touros eram 
frequentemente sacrificados ali, o touro é o 

símbolo de Lucas.

Mateus


