
 
OS CHEFES DOS JUDEUS  

 
Jesus era um judeu. Os judeus tinham diversos chefes. Tinham chefes que eram romanos e 
tinham chefes que eram judeus. Os judeus gostavam somente seus próprios líderes judeus. 
Este papel mostra todos os tipos de líderes que haviam na época de Jesus.  
 

 LÍDERES ROMANOS 

CÉSAR: Ele era o chefe de todo o 
povo romano. Os romanos venceram 
os judeus. Por isso todos os judeus 
tinham que fazer o que César 
mandava, mas não gostavam dele.  

REI: Ele chefiava todos os judeus 
para o chefe dele, que era César. Uns 
eram Herodes e seu neto Agripa.  

GOVERNADOR: Ele chefiava o 
povo de um Território, para o chefe 
dele, que era o rei. Uns eram Pilatos, 
Félix, Festo, e Herodes, o filho do rei 
Herodes.  

SOLDADOS: Eles obrigavam o 
povo a obedecer a palavra dos chefes 
deles, que eram os o governador, o 
rei, e César. Brigavam contra os 
desobedi-entes e os jogavam na 
prisão e faziam com eles o que o 
chefe mandava. Um soldado que 
chefiava 100 soldados se chamou um 
centurião.  

PUBLICANOS: Eles eram judeus 
que cobravam dinheiro dos outros 
judeus para dar a César. Os judeus 
não gostavam de dar seu dinheiro a 
César, mas eram obrigados a dar. 
Eles diziam que os publicanos eram 
traidores, corruptos e gananciosos.  

 

 

LÍDERES JUDEUS  

SUMO-SACERDOTE: Ele era o chefe de todos os judeus, 
o mais importante, mais respeitado de todos os sacerdotes. 
Uns eram Anas, seu gênro Caifás, e Ananias.  

PRINCIPAIS DOS SACERDOTES: Eles chefiavam os 
judeus para o chefe deles, que era o sumo-sacerdote.  

SACERDOTES: Eles davam as ofertas das pessoas para 
Deus e falavam com Deus em favor delas para que Deus 
perdoasse seus pecados e as ajudasse.  

LEVITAS: Eles eram ajudantes dos sacerdotes. Cuidavam 
do Templo. 

GUARDAS DO TEMPLO: Eles obrigavamo povo a 
obedecer a palavra dos chefes deles, que eram os 
sacerdotes. Pegavam os que não obedeciam e faziam com 
eles o que o chefe mandava.  

ANCIÃOS: Eles eram outros homens respeitados que 
davam conselhos ao povo.  

ESCRIBAS: Eles ensinavam as antigas palavras de Deus 
para o povo. Também julgavam se as pessoas estavam as 
obedecendo ou não.  

Estes líderes judeus estavam divididos. Alguns se 
chamavam SADUCEUS, mas quase todos se chamavam 
FARISEUS. Os FARISEUS diziam que as pessoas tinham 
que obedecer todas as antigas palavra de Deus. Mas os 
saduceus diziam que as pessoas tinham que obedecer 
somente as palavras de Deus que Moisés escreveu. Os 
SADUCEUS diziam que quando alguém morria era o fim e 
aquela pessoa não iria viver de novo no futuro.  

____________________________________________________________________________________ 
 

OS  LíDERES  DOS  CRENTES  EM  JESUS 
 

Depois que Jesus ressuscitou, pessoas em muitos lugares creram nEle. Alguns eram judeus. 

Muitos não eram judeus. Estes crentes também tinham seus líderes. 

APÔSTOLO: Eles foram para toda parte na autoridade de Jesus começando grupos de crentes, 

escolhendo os líderes e aconselhando-os. Tinham autoridade sobre todos os grupos. 

PASTOR, BISPO: Chefiou e aconselhou o grupo local. 

PRESBÍTERO: Um dos líderes que chefiaram o grupo local com o pastor. 

DIÁCONO, DIACONISA: Seu trabalho era para ajudar os necessitados do grupo local. 

Muitos desses líderes e outros crentes no grupo tinham habilidades dados por Deus para serem profetas, 

mestres ou evangelistas. O PROFETA falou para os crentes mensagens que viram direto de Deus. O 

MESTRE estudou e ensinou aos crentes a Palavra escrita de Deus. O EVANGELISTA mostrou os 

não-crentes como confiar em Jesus e tornar-se filhos de Deus. 


