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2ª Parte

Os Caminhos de Jesus

Ari Leon Jurkiewicz

Musée Unterlinden, Colmar

Jesus e a Samaritana

Jesus e a Samaritana
Alonso Cano (c.1601(c.1601-1667)

João o Batista: Retábulo Isenheim
Mathis Gothart Niethart ou
Matthias Grünewald (c.1506(c.1506-1515)

No retorno da Judeia para a Galileia Jes us passou pela Samária e parou na
fonte de Jacó, pois estava cansado e com sede. Há um encontro e um diá logo
entre Jesus e uma samaritana (Jo 4). Essa região está associada ao local de
sepultamento de João, o Batista
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Mosteiro do Escorial, San Lorenzo de El Escorial

Jesus Mestre

Cabeça de Cristo
Rembrandt van Rijn
(c.1606--1669)
(c.1606

São Pedro - El Greco (c.1610
(c.1610--1614)

Jesus a os a póstolos: “E vocês, que pensam quem eu s ou? E, no meio desse
silêncio, Pedro atônito, verbaliza o que nunca havia sido dito antes: Você é o
Messias de Deus” (Lc 9:20). E Jesus não o respondeu. A verdade havia sido
revelada

Museu de Toledo, Ohio

A Agonia no Jardim
El Greco (c.1595)

Pedro

Tiago, o Maior

João

Jesus conduz Pedro e os irmãos Tiago,
o Maior e Joã o às escarpas do monte
Hermon que no séc. IV os cristãos
associaram com o monte Tabor

Monte Tabor
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Moisés

A Transfiguração
Raffaello Sansio (c.1519(c.1519-1520)

Jesus

Enquanto Jesus ora “sua face muda de a parência e
suas roupas começam a brilhar como um raio” (Lc
9:29). “Este é meu filho, que eu escolhi” (Lc 9:35)
Os três apóstolos viram Jesus com M oisés e Elias
que representam a Lei e os Profetas. De repente,
tudo volta ao normal “e Jesus está sozinho” (Lc
9:36)

Museu do Vaticano

Elias

A Transfiguração
Raffaello Sansio (c.1517(c.1517-1520)

Epilepsia

Demônio

Jesus cura um garoto de epilepsia poss uído pelo
demônio e todos ficaram “maravilhados com a
grandeza de Deus. Ele agora marcha para Jerusalém”
(Lc 9:51) e diz aos dis cípulos o que realmente o
espera na capital: “o filho do Homem deve sofrer
muitas coisas e ser rejeitado ... E será morto” (Lc
9:22) “e um profeta não pode morrer fora de
Jerusalém” (Lc 13:33)

Jerusalém
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Univ. Saint Louis, Missouri

O Cego Consolando
o Viajante - Georges
Rouault (1871(1871-1958)

Museo Galleria Borghese, Rome

Musée du Louvre, Paris

A Fé - Raffaello Santi
(c.1507)

Cristo Abençoando
Giovanni Bellini
(c.1460)

David Tocando Harpa

“Quando Jesus chegava a Jericó, um cego esmolava na estrada. O cego gritou:
‘Jesus, filho de David, tenha piedade de mim’. Jesus perguntou: ‘O que você
quer que eu faça por você?’ O homem respondeu: ‘Senhor, desejo ver de novo’
E Jesus lhe disse: ‘Veja, sua fé o curou” (Lc 18:35 – 19:10)

Mar Morto

Jericó situa-se entre o Mar Morto
e Jerusalém e é a cida de ma is
antiga habitada
de forma
contínua desde 8000 a.C. Jesus
sabia da importância de Jericó,
porque foi o primeiro lugar onde
os israelitas pisaram pela primeira
vez na Terra Prometida, sob o
comando de Josué, que s ignifica
“salvação”, no séc. XIV ou XII a.C.

Jerusalém

José
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Vitrais de Marc Chagall (1962) – Sinagoga Hadassah, Jerusalém

Simeão

Benjamin
Gad

E agora era Jesus que se aproximava de Jericó em companhia de doze
discípulos que são uma versão simbólica das doze tribos de Israel
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Vitrais de Marc Chagall (1962) – Sinagoga Hadassah, Jerusalém

Levi

Judá

Zebulon

Vitrais de Marc Chagall (1962) – Sinagoga Hadassah, Jerusalém

Issachar

Asher

Rúben
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Vitrais de Marc Chagall (1962) – Sinagoga Hadassah, Jerusalém

José

Naftali

Dan

João 12:2

João 12:3

“Jesus estava em Betânia, recostado na mesa da casa de um homem chamado
Simão, o leproso” (Mc 14:3). “Fizeram-lhe uma ceia, e Marta servia, e Lázaro
era um dos que estavam na mesa com Ele” (Jo 12:2). “Maria ungiu os pés de
Jesus (Jo 12:3), com um perfume muito caro, feito de puro nardo” (Mc 14: 3-9)
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Mateus 26:7

João 12:3

“Maria enxugou os pés de Jesus com seus cabelos (Jo 12:3) e
passou unguento no cabelo de Jesus” (Mt 26:7)

Jesus

A Ressurreição de Lázaro

As irmãs de Lázaro mandaram um aviso:
“Senhor, aquele a quem amas está doente”.
Quando Jesus chegou, Lázaro estava
enterrado há quatro dias. “Onde vocês o
enterraram?” E, então, Jesus chorou. Era uma
caverna, com uma pedra na entrada. “ Tirem a
pedra... eu não lhes disse que se acreditassem
veriam a glória de Deus? Lázaro, saia”. O
morto saiu, com as mãos e os pés amarrados
por trapos e um pano em seu rosto. “Tirem a
mortalha e o deixem ir” (Jo 11:1-42)

A Ressurreição de Lázaro
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Templo de Salomão

Entrada em Jerusalém

Jesus entrou em Jerusa lém montado em um burrico
(Mc 11:11) e quando viu a cidade Jesus chorou (Lc
19:41). “Então, Ele entrou na área do Templo e
começou a expulsar os vendedores. Está escrito: ‘A
minha casa será chamada de casa de oração; mas
vocês a tornaram um covil de ladrões” (Lc 19:45-47)

Rei Salomão

Instituto de Artes, Minneapolis

Cristo Expulsando os Mercadores do Templo
El Greco (c.1571(c.1571-1576)

Ticiano, Michelangelo,
Clovio e El Greco (Rafael)
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Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden

Segundo Templo

Jesus no Templo

Os Sete Lamentos da Virgem
Albrecht Dürer (c.1496
(c.1496--1498)

“Ele ens inava no Templo todos os dias... Os principais sacerdotes e os
mestres da lei v ieram até Ele e lhe disseram: Diga-nos com que a utoridade
você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade?” (Lc 20:1-2)

João 12:24

Mateus 21:14

Ao povo disse: “Na verdade, na
verdade vos digo que s e o grão de
trigo caindo na terra não morrer,
fica ele só; mas se morrer, dá muito
fruto” (Jo 12:24). “E foram ter com
Ele no Templo cegos e coxos, e
curou-os” (Mt 21:14)
Mateus 21:14
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Mateus 21:15

Mateus 21:15-16

“Vendo, então, os
principais
sacerdotes e os escribas as
maravilhas que fazia, e os meninos
chamando no Templo: Hosa na ao
Filho de Davi, indignaram-se” (Mt
21:15). “E disseram-lhe: ouves o que
te dizem? E Jes us lhe disse: Sim,
nunca lestes: pela boca dos meninos
e das criancinhas de peito tiraste o
perfeito louvor?” (Mt 21:15-16)

Jesus com as Crianças

Segundo Templo

Jeremias

Porta de Ischtar

Em torno de 620 a.C. o profeta Jeremias
parou nos degraus do Templo e começou
a denunciar o povo de Deus por sua fa lsa
fé no Templo. O próprio Senhor poderia
destruir o Templo. Trinta anos após, os
babilônios arrasaram o Templo. O profeta
Ezequiel teve uma visão: a casa de Deus
ficaria a bandonada. Foi a primeira
destruição do Templo

Ezequiel
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Jesus no Templo

Segundo Templo

Jesus e depois os seus apóstolos ens inam e pregam
no Templo (Lc 20-21; At 3-4). Jesus simboliza a nova
destruição do Templo ama ldiçoando uma figueira
que não dá frutos, postura estranha pois “não era
época de figos” (Mc 11:12-14, 20-21). Em 70 d.C.,
Tito comandou os exércitos romanos e incendiou o
Templo. Foi a segunda e última destruição
Arte Romana

O Muro das Lamentações
não é o muro do próprio
Templo, mas sim o muro da
plataforma do Templo
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Mesquita el-Aksa

João Paulo II

Perto do Muro das
Lamentações fica a
mesquita el-Aksa
onde ficava o palácio
do rei durante as
Cruzadas, depois
cedido aos monges –
soldados ou
templários
Cesarea

Domo da Rocha

Próximo a o Muro das Lamentações fica o
Domo da Rocha, construída em 691 d.C. pelo
Califa Abd al-Malik sobre a rocha onde
Abraham ofereceu seu filho Isaac em
sacrifício, para demonstrar que o Islã era
superior ao Judaísmo e ao Cristianismo

Museu Hermitage, São Petersburgo

Muro das Lamentações

Abraham

O Sacrifício de Isaac
Rembrandt Harmenszoon van Rijn (c.1635)
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Jesus

João

Tiago, o Maior

Jesus confiou a Joã o e seu irmão T iago, o
Maior, a tarefa de preparar a ceia da páscoa
judaica

Páscoa Judaica

Refeitório do Convento de Santa Maria delle Grazie,
Grazie, Milão

A Última Ceia – Leonardo da Vinci (c.1495
(c.1495--1498)

“Quando chegou a hora,
Jesus e seus discípulos
sentaram-se à mesa...
Ele olhou o pão, deu
graças e o partiu, dando

Pão Ázimo - Matsot

um pedaço a cada um, dizendo: ‘Estou dando a vocês
meu corpo; façam isso em minha memória’. Da
mesma maneira, depois da Ceia E le tomou uma taça e
disse: ‘Nesta taça está a nova aliança em meu sang ue,
que é derramado por vocês’” (Lc 22:19-20)
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A Última Ceia – Cosimo Rosselli (c.1480)

João 13:5 – LavaLava-pés

“Aquelas eram as últimas horas tranquilas
antes da tempestade. Era hora de gozar a
amizade e a intimidade privilegiada; hora de
seus seguidores formarem um time único;
hora de s ímbolos e ações dramáticas como
quando Jesus toma o lugar de um servo e
lava os pés de seus discípulos” (Jo 13:4-17).
“Jesus: É aquele a quem eu der o boca do
molha do. E, molhando o bocado, o deu a
Judas Iscariotes, o filho de Simão” (Jo 13-26)

João 13:26 – Bocado a Judas

A Ceia – Jacopo Robusti,
Robusti,
dito Tintoretto (c.1518(c.1518-1594)

O loca l da Última Ceia pode ter acontecido no
Cenáculo (“Sala de Jantar”) dos monges
franciscanos que é lembrado pelos cristãos
como o local onde o Espírito Santo desceu
sobre seus ancestrais, no Pentecostes que
também aconteceu em uma “sa la de
refeições” (At 1:13; 2:1)

São Francisco de Assis

Museo Nacional del Prado, Madrid

João Paulo II – Cenáculo

Pentecostes – El Greco (c.1596
(c.1596--1600)
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Getsêmani – Igreja da Agonia

Azeitonas

Prensa

Getsêmani fica a o pé do monte das
oliveiras e s ignifica “prensa de óleo”,
rodeado de muitas oliveiras, e para lá
Jesus se dirigiu após a ceia da Páscoa
Judaica (Jo 18:1)

National Gallery, London

Azeite de Oliva

A Agonia no Jardim
Giovanni Bellini (c.1465)

Igreja da Agonia

Capela de Cristo, Getsêmani

Nesse jardim de oliveiras Jes us permaneceu
agoniado, solitário, distancia do de seus
discípulos adormecidos, fazendo uma
oração angustiada ao seu Pai. “E Judas
Iscariotes, um dos doze, foi ter aos
principais dos sacerdotes para lhe entregar.
E eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram
dar-lhe dinheiro” (Mc 14:10-11)
Marcos 14:1014:10-11
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National Gallery, London

A Traição – Ugolino di Nerio (c.1324(c.1324-1325)

A Flagelação de Cristo
Peter Paul Rubens (c.1577(c.1577-1640)

Pôncio Pilatos Lava as
Mãos

Palácio de Herodes

National Gallery, London

E Judas chegou com alguns
solda dos e beijou Jesus, o s ina l
para a prisão e Ele é levado
amarrado de volta para a
cidade para uma longa noite
com o Sinédrio. Os seus
membros levam Jesus a Pôncio
Pilatos, no Praetorium, pa lácio
de Herodes, que ao lavar as
mãos setenciou Jesus à morte
(Mt 27:24) e pronunciou ecce
homo, a forma latina de “veja
este homem” (Jo 19:5)

Ecce Homo
Antonio Allegri de Correggio
(c.1525--1530)
(c.1525

Cristo Coroado com Espinhos
Antoon van Dijck (c.1620)

Jesus é condenado ao açoite e à crucificação e iniciou um longo percurso onde
no final seria executado. Antes colocaram a coroa de espinhos
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Cabeça de Cristo - Albrecht Dürer (c.1474
(c.1474--1528)

Jesus é carregado até a cruz e inicia a Via
Dolorosa e cai pela primeira vez. Jesus
encontra Maria, sua santa mãe

A Subida ao Calvário – Murillo (c.1618(c.1618-1682)
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Veronica – Jacob
Cornelisz (c.1470
(c.1470--1533)

Simão, o Cirineu, ajuda Jesus. Verônica, piedosa mulher, enxuga o rosto de Jesus

Jesus ca i pela segunda vez e consola as filhas de Israel, as “irmãs de Jerusalém
para que chorassem por si mesmas e por seus filhos” (Lc 23:27-31) porque
Jerusalém seria destruída pelos romanos. Jesus cai pela terceira vez
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Catedral de Toledo
Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden

O Espólio – El Greco
(c.1577--1579)
(c.1577

Os Sete Lamentos
da Virgem - Albrecht
Dürer (c.1496
(c.1496--1498)

Elevação da Cruz
Peter Paul Rubens (c.1577(c.1577-1640)

As roupas são partilhadas e
Jesus é pregado na cruz.
A cruz é elevada

National Gallery, London

O Golpe de Lança
Peter Paul Rubens (a.1620)

Crucificação
Raffaello Santi (c.1502(c.1502-1503)

A Crucificação
Escola Alsaciana (c.1380)

Um centurião espetou uma lança no tórax de Jes us. Um dos criminosos lançoulhe insultos... Mas o outro o repreendeu... “Jesus, lembre-se de mim qua ndo
chegar ao seu reino. Jesus respondeu: eu lhe digo que ainda hoje estará
comigo no paraíso” (Lc 23:33-39, 42)
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Capela Musée Unterlinden, Colmar

Retábulo de Isenheim - Mathis Gothart Niethart ou Matthias Grünewald (c.1515)

Museo Nacional del Prado, Madrid

Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden

A Descida da Cruz

Os Sete Lamentos da Virgem
Albrecht Dürer (c.1496
(c.1496--1498)

A Santíssima Trindade
El Greco (c.1577(c.1577-1579)

A descida da cruz foi devido a José, membro do Sinédrio que foi
a Pilatos reclamar o corpo de Jesus.
Então ele o desceu da cruz...
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O Amortalhamento de Cristo – Gaspar Isenmann (c.1410(c.1410-1492)

vestiu-o com a mortalha...

Musée du Louvre, Paris

Deposição no Túmulo
Ticiano Vecellio,
Vecellio, dito Titian (c.1523(c.1523-1526)
O Selamento da Tumba
Hogarth (1697(1697-1764)

Shabath

e o colocou num túmulo talha do em pedra,
onde ninguém havia s ido sepultado (Lc 23:5053). Não havia tempo a perder. O Shabath se
aproximava. Em seguida José e amigos foram
para Jerusalém passar o dia santo
Jerusalém
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Museo Nacional del Prado, Madrid

As Três Marias na Tumba
Hogarth (1697(1697-1764)

Noli me Tangere
Correggio (c.1525)

Cappella Sistina, Vaticano

A Criação dos Astros
Michelangelo di Lodovico Buonarroti (c.1511)

National Gallery, London

A Ressurreição – Ugolino di Nerio
(c.1324--1325)
(c.1324

Museo Nacional del Prado, Madrid

Maria Madalena chorava no sepulcro e Jes us apareceu: “Não me
toque, porque ainda não subi para meu Pai” (Jo 20:17)

Museo di San Marco, Florence

A Ressurreição
El Greco (c.1590)

A Ressurreição de Cristo...
Giovanni da Fiesole,
Fiesole,
dito Fra Angelico (c.1442)

“Elas não encontraram o corpo do Senhor Jesus... Lembrem-se do que E le lhes
disse: O Filho do Homem... deve ser crucificado e ressuscitará no terceiro dia”
(Lc 24:3-9). Era o domingo a pós o Shabath. Apesar do corpo de Jes us ter
desaparecido, os envoltórios mortuários estavam lá
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Santo Sudário

Igreja do Santo Sepulcro

Catedral de Turim

João Paulo II

A Igreja do Santo Sepulcro ou da Ressurreição simboliza o local da
crucificação e ressurreição de Jesus
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Metropolitan Museum of Art, New York

Movimento Emaús

Pierre

Musée du Louvre, Paris

“Neste mesmo dia, dois dos apóstolos
estavam indo a uma cidade chamada
Emaús... Enquanto falavam, o próprio Jesus
chegou e começou a andar com eles, que não
o reconheceram... Quando estavam à mesa,
Ele pegou o pã o, deu graças, o partiu e
distribuiu entre eles. Quando os olhos dos
discípulos se a briram eles o reconheceram e
Jesus desapareceu... (Lc 24:13-16, 25-33)

A Aparição de Cristo em
Emaús - Velásquez (c.1620)

Os Peregrinos de Emaús
Rembrandt H. van Rijn (c.1648)
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