• Etimologia: Mateu és el nom que
Papies de Hieràpolis (69-150 d.C.)
designa a l’autor de la recopilació
d’aquest evangeli, suposant que fou el
cobrador d’impostos.

Composició
• Data: 80-90 dC
• Lloc: Síria, probablement Antioquia
• Idioma original: Sense consens definitiu, probablement
es redactà en grec havent recopilat dites de Jesús escrites
en arameu.

• Autor(s): Cristià d’origen jueu i llengua grega, amb

Mt

formació rabínica. L’evangeli es fonamenta en el testimoni
i dites recollides per Mateu apòstol, i fou redactat per ell o
per algun deixeble seu.

Estructura
•

Gèneres literaris dominants

Mt 1-4: NARRACIÓ
o
o

1-2: GENEALOGIA. INFANTESA
3-4: OBERTURA TEOLÒGICA
3: Joan Baptista i baptisme de Jesús
4,1-16: Temptacions i anada a Galilea.
4,17-35: Predicació, primers deixebles, fama de Jesús

•

Mt 5-7: SERMÓ DE LA MUNTANYA

•

Mt 8-9: NARRACIÓ: el Regne en obres (3 blocs de miracles)

•

Mt 10: SERMÓ MISSIONER

•

Mt 11-12: NARRACIÓ: Discerniment del Regne, la Paraula

•

Mt 13: SERMÓ DE LES PARÀBOLES

•

Mt 14-17: NARRACIÓ: Discerniment del Regne, 2 multiplic. pans

•

Mt 18: SERMÓ ECLESIAL

•

Mt 19-23: NARRACIÓ: Valors del Regne, conflicte a Jerusalem

•

Mt 24-25: SERMÓ ESCATOLÒGIC

•

Mt 26-28: NARRACIÓ: Passió, mort i resurrecció
o
o

26-27: PASSIÓ I MORT de Jesús
28: RESURRECCIÓ de Jesús

Idees principals
•

•

•

Jesús és compliment de les promeses de Déu
en el Primer Testament (AT):
o Del llinatge de David (Genealogia)
o Déu-amb-nosaltres (Emmanuel)
o Nou Moisès (ve d’Egipte, creua aigües,
temps al desert, Llei a la muntanya…)
5 sermons = 5 llibres Llei Moisès
Es presenta el Regne i es materialitza en obres
i paraules. A partir d’aquí, cal discernir si
acceptar-lo o no (paràboles).
Davant d’expectatives (messies victoriós), Jesús
es mostra en línia amb el Servent Sofrent (Is 53)

Destinataris
Una comunitat judeo-cristiana en conflicte obert amb els jueus, i
oberta als no-jueus. Grups en procés de consolidació: necessiten
models (deixebles, ensenyaments) i catequesi. Pere és figura
destacada per connectar amb Jesús. Viuen la problemàtica dels
falsos profetes, i necessiten potenciar la fraternitat.

• Feliços els pobres en l’esperit, perquè d’ells és el Regne del cel... (Benaurances: Mt 5, 1-11)
• Doncs jo us dic: Estimeu els vostres enemics, pregueu pels qui us persegueixen (...) Sigueu perfectes com el
vostre Pare celestial és perfecte (Mt 5,44-48)
• Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima i amb tot el pensament. Aquest manament és el
més gran i el primer. El segon li és semblant: Estima els altres com a tu mateix. Tots els manaments de la Llei i
dels Profetes depenen d’aquests dos. (Mt 22,37-40)
• Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant i
ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat. Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món (Mt 28,19-20)

