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EVANGELHO SEGUNDO LUCAS 

 

I – INTRODUÇÃO 

 

AUTOR 

1. O terceiro evangelho é anônimo (como todos os outros), mas é atribuído a Lucas desde 

o sec. II. Paulo cita Lucas três vezes entre seus companheiros de prisão (Cl 4,14; Fm 24; 

2Tim 4,11). Segundo Cl 4,10-11, Lucas não é judeu e, em 4,14, é chamado de “caro 

médico”. Irineu foi o primeiro (cerca de 180) que o atribuiu a Lucas. O bispo de Lião pode 

ter trazido esses dados da Ásia, onde nasceu. É muito provável que o autor do terceiro 

Evangelho seja realmente Lucas. 

2. O autor do evangelho é o mesmo dos Atos dos Apóstolos. Deve-se, portanto, entender 

o evangelho de Lucas como a primeira parte de uma obra em dois volumes. Por 

exemplo, o ponto de chegada do Evangelho de Lucas é Jerusalém; e o ponto de partida 

dos Atos dos Apóstolos é Jerusalém.  

3. O autor pertence ao mundo helenístico. A língua grega utilizada por Lucas é bem mais 

refinada do que a dos outros sinóticos (Marcos e Mateus), mas a mentalidade semita é 

bem mais preservada. Lucas é uma testemunha da passagem da proposta cristã do 

mundo judaico para o mundo helenístico. São Lucas usa materiais da tradição, mas 

redige-os, depois de tê-los selecionado e organizado. 

 

DESTINATÁRIOS 

1. O Evangelho é escrito originalmente para cristãos de origem grega (com uma minoria 

judeu-cristã). Provavelmente, trata-se de uma comunidade de origem paulina. Neste 

caso, os ensinamentos de Paulo é uma espécie de substrato do Evangelho.  

2. Região da Grécia, Macedônia, Ásia Menor. Estamos na segunda geração de cristãos. 

Anúncio de Cristo como salvador universal (salvação plena – não pelo poder, força, 

dinheiro); necessidade de uma melhor organização da igreja (problema dos falsos 

mestres); formação de um novo tipo de fraternidade entre a maioria pobre e alguns 

mais ricos (comerciantes), baseado na solidariedade e no perdão; aproximação com o 

Império Romano, que favorecia a propagação da mensagem cristã. 

 

DATA 

A maioria dos estudiosos situa entre 80 a 90 (depois da destruição de Jerusalém – 70).  

 

 

FONTES 

Marcos, a fonte “Q” (Quelle, das sentenças) e uma fonte própria “L”. Marcos constitui a 

armação que encaixa toda a obra. Lucas emprega 55% do material usado por Marcos. A 
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fonte Q (Sentenças) é utilizada por Lucas e Mateus (Pregação de JB, Pai Nosso, tentações de 

Jesus, Sermão da Montanha). O que é comum aos três ou a Marcos, procede de Marcos 

(como fonte). Exemplo de passagens originais de Lucas: Evangelho da infância, Bom 

Samaritano (10), Filho Pródigo (15), Zaqueu (19), Perdão de um dos ladrões (23,43). 

 

 

ESTRUTURA 

1. O conjunto do evangelho é estruturado em função do tema teológico da viagem para 

Jerusalém (9,51 a 19,28), que ocupa a maior parte do evangelho. O tema do caminho é 

fundamental em Lucas e Atos: é no caminho para Damasco que Paulo se encontra com 

Jesus (9), os discípulos eram chamados de “seguidores do caminho” (9,2 – Bíblia de 

Jerusalém).  

2. Mais precisamente, podemos subdividir em cinco blocos: a) prólogo (1,1-4); b) 

Evangelho da infância (1,5-2,52); c) Preparação para a vida pública (3,1-4,13); d) 

ministério na Galiléia (4,14 – 9,50); e) Viagem a Jerusalém (9,51 – 19,28); f) Últimos dias 

em Jerusalém (19,29-21,38). 

 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS 

1. Evangelho da salvação para todos – a genealogia de Jesus atinge toda a humanidade 

(3,23-38); ressalta a importância da viúva de Sarepta e o sírio Naamã (4,25-27); cura do 

servo do centurião romano (7, 1-10); não permite maldição aos samaritanos (9,52-56); 

apresenta um samaritano como modelo de fraternidade (10,25-37); destaca a 

conversão dos ninivitas e da rainha do meio dia (11,29-32). 

2. Evangelho da grande misericórdia de Deus – a mulher pecadora (7,36-50); o filho 

pródigo (15,11-32); Zaqueu (19,1-10); perdão aos malfeitores (23,34); perdão ao bom 

ladrão (23,39-43). 

3. Evangelho dos pobres – pregação em Nazaré (4,17-21); bem-aventuranças (6,20-21); 

parábola do rico e de Lázaro (16,19-31). 

4. Evangelho das mulheres: o papel da Maria na anunciação (1); viúva de Naim (7,11-17); 

pecadora arrependida (7,36-50); seguidoras de Jesus (8,1-3); Marta e Maria (10,38-42) 

5. Evangelho da renúncia: seguimento radical de Cristo – até da família (12,49-53); 

conversão verdadeira (13-1-5). Os discípulos devem tomar a cruz, cada dia (9,23). 

Renuncia da família e até de si mesmo (14,26). 

6. Evangelho da oração: de Jesus, no batismo (3,21), na escolha dos apóstolos (6,12), na 

transfiguração (9,28), na paixão (22,39-42). Ensinou a oração do Pai Nosso (11,1-13) e 

que devemos orar sempre (18,1-8). 

7. Evangelho do Espírito Santo -  JB será cheio do Espírito Santo (1,15); o Espírito Santo 

descerá sobre Maria (1,35), Isabel ficou cheia do Espírito Santo (1,41), Zacarias cheio do 

Espírito Santo (1,67), Espírito Santo estava com Simeão (2,25-27), Batismo no Espírito 

Santo (3,16.21-22), Jesus cheio do Espírito Santo (4,1.14), exultou de alegria no Espírito 

Santo (10,21). 

8. Evangelho da alegria – Canto dos anjos (2,13s); louvor dos discípulos (24,52-53). 
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 PRÓLOGO (1,1-4) 

1. É o único evangelista que explica seu método de trabalho e objetivos. História dos 

acontecimentos que ocorreram entre nós (vida de Jesus e surgimento da Igreja). Ele não é 

o primeiro, outros já fizeram (como Marcos). A história não é uma descrição jornalística, 

mas uma interpretação da história.  

2. O autor pretende ser mais um a compor esta história. Para isso, se apoia nas “tradições” que 

vem das testemunhas oculares (apóstolos) e ministros da palavra (pregadores).  

3. Seu método de trabalho: 1) informou-se “cuidadosamente” e 2) esforçou-se por escrever 

“em ordem”. Para quem? Teófilo (amigo de Deus) – o que pode indicar uma pessoa concreta 

como destinatário especial (não exclusivo) ou até mesmo um grupo de pessoas. Para que? 

Conhecer com solidez os ensinamentos recebidos. 


