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EVANGELHO SEGUNDO LUCAS 

 

II – EVANGELHO DA INFÂNCIA (1,5-2) 

 

OBSERVAÇÃO SOBRE A HISTORICIDADE DOS TEXTOS EVANGÉLICOS – “Resumindo, Mateus e 

Lucas – cada um à sua maneira – queriam não tanto narrar ‘histórias’, mas escrever história: 

uma história real, acontecida, embora certamente interpretada e compreendida com base na 

Palavra de Deus. Isso significa também que não havia a intenção de narrar de modo completo, 

mas de escrever aquilo que, à luz da Palavra e para a comunidade nascente da fé, se revelava 

importante. As narrativas da infância são história interpretada e, a partir da interpretação, 

escrita e condensada “(Papa Bento XVI, A infância de Jesus, p.23). 

CRITÉRIOS DE HISTORICIDADE DO NOVO TESTAMENTO 

A) Testemunho múltiplo – dados que estão presentes na maioria das tradições: milagres 

de Jesus; última ceia; morte e ressurreição... 

B) Descontinuidade – dados em desacordo com as concepções da igreja primitiva, a 

tradição judaica ou o ambiente contemporâneo de Jesus. Exemplos: concepção do reino 

de Deus (que já se manifesta); posição diante da Lei (liberdade); negações de Pedro. 

C) Conformidade – narrações em conformidade com a mensagem central de Jesus (anuncio 

do reino). Exemplos: parábolas, bem-aventuranças, Pai Nosso. 

 

PARALELO COM JOÃO BATISTA – JB filho da anciã (estéril); Jesus, da jovem (virgem).  

JOÃO BATISTA JESUS 

Anúncio a Zacarias (1,5-25) Anúncio a Maria (1,26-38), visita a Isabel (39-
45); Magnificat (46-55) 

Nascimento de JB (1,57) Nascimento de Jesus (2,1-19) 

Visita dos vizinhos (1,58) Visita dos pastores (2,20) 

Circuncisão (1,59-68) Circuncisão (2,21) e Purificação (2, 22-24) 

Profecia de Zacarias (1,67-79) Profecia de Simeão e Ana (2,24-38) 

Vida oculta de JB (1,80) Vida oculta de Jesus (2,39-40) e no templo 
aos 12 anos (41-52) 

 

ANUNCIAÇÃO DO ANJO E ANTIGO TESTAMENTO  

MARIA ANTIGO TESTAMENTO 

1,26: “Entrando onde ela estava, disse-lhe: 
‘Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está 
contigo’ “. 

- “Solta gritos de alegria, filha de Sião... O rei 
de Israel, que é o Senhor, está no meio de ti” 
(Sf 3,14-15) 

1,30: “Não temas, pois encontraste graça 
diante de Deus” 

- “Não temas, Sião!... O Senhor teu Deus está 
no meio de ti” (Sf 3,16-17) 

1,31: “Eis que conceberás e darás à luz um 
filho” 

- “Eis que a virgem conceberá...” (Is 7,14) 

1,32a: “Ele será grande e chamar-se-á Filho 
do Altíssimo... 

- “Eu serei para ele um pai, e ele será para 
mim um filho” (2Sm 7,14).  
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1,32b: “e o Senhor Deus lhe dará o trono de 
seu pai Davi; e reinará eternamente na casa 
de Jacó”. 

- “...e o teu trono está firme para sempre” 
(2Sm 7,18) 

1,35a: “O Espírito Santo descerá sobre ti, e a 
força do Altíssimo te envolverá com a sua 
sombra”. 

- “Então a nuvem cobriu a tenda de reunião e 
a glória do Senhor encheu o tabernáculo” (Ex 
40,34). 

1,37:” ... porque a Deus nenhuma coisa é 
impossível” 

- “Será isso, porventura uma coisa muito 
difícil para o Senhor?” (Gn 18,14) 

 

O ANÚNCIO DE JESUS (1,26-38) 

• A narração se estrutura segundo o modelo de várias cenas do AT: aparições de anjos (Jz 

13,3; Dn 10,7.12.19); anúncio do nascimento de crianças providenciais (Gn 16,11; 17,19; 

18,10; Jz 13,3; Is 7,14); vocações (Ex 3,12; Jr 1,4-8); profecias messiânicas (Is 7,14; 9,5-

6). 

• 1,28 - Na saudação inicial, Gabriel, o anjo do anúncio messiânico (Dn 9,21-27), convida 

Maria a se alegrar (cf. Sf 3,14-17; Zc 9,9), o que já revela que estamos em tempos 

messiânicos: alegria pela vinda do Messias. 

• 1,30-33 – Jesus é o messias esperado pelos judeus. Fórmula habitual dos anúncios de 

nascimento (cf. Is 7,14). O anjo promete ao menino o trono de Davi, seu pai; o reino 

eterno evoca o oráculo de Is 9,1-6 (“... um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. 

Conselheiro admirável, Deus forte; Pai Eterno, Príncipe da Paz”). Filho do Altíssimo (2Sm 

7,14; Sl 2,8). 

• 1,34 – A pergunta de Maria (“uma fé que procura esclarecer” versus a dúvida de 

Zacarias). Jesus será chamado “Filho de Deus” em virtude de uma intervenção divina 

singular: o Espírito Santo descerá sobre Maria e o poder do Altíssimo vai cobri-la com 

sua sombra, como a nuvem divina que manifestava a presença do Senhor no 

tabernáculo (Ex 40,35; Nm 9,18.22; 10,34). 

• 1,35 – O menino é chamado de santo: ele pertencerá totalmente a Deus. Assim, o título 

“Filho de Deus” adquire toda a sua plenitude.  

 

O NASCIMENTO DE JESUS (2,1-21) 

• A originalidade transparece na comparação com JB, que veio ao mundo no conforto da 

casa do velho Zacarias. Para vê-lo acorrem vizinhos e parentes (1,58). Quando Jesus 

nasce, sua mãe não tem ninguém para assisti-la; ela mesma deve enfaixa-lo; o menino 

tem por berço uma manjedoura. Apenas alguns pastores vieram vê-lo. 

• A sua vinda é alegria (messiânica) para todo o povo (10). Dois títulos: Salvador (nunca 

utilizado por Mt e Mc) – no mundo romano, atribuído aos “deuses salvadores” e aos 

imperadores divinizados; e “Cristo Senhor” – Mt (21,3) e Mc (11,3) utilizam apenas uma 

vez e Lucas o aplica 19 vezes no Evangelho. O anjo indica o nascimento na “cidade de 

Davi” para marcar o cumprimento da profecia de Miquéias (5,1). 

 

APRESENTAÇÃO DE JESUS NO TEMPLO (2,22-39) 

• Aqui Jesus é revelado por profetas inspirados (Simeão e Ana), como JB por Zacarias 

(1,68-79). Material original de Lucas. As duas passagens se correspondem: um profeta 
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inspirado anuncia a missão dos meninos (1,76-77 e 2,30-32.34.38). JB foi anunciado no 

templo, mas nunca aparece neste templo. Jesus foi anunciado na obscura Nazaré e 

aparece no templo, onde os profetas (não os sacerdotes) o acolhem e aonde voltará 

mais tarde. 

• Maria e José apresentam Jesus ao Pai (2,22.27) e submetem-no à Lei (2,23-24.27.39). 

Na vida pública, veremos que Jesus não será contra a Lei (judaica), mas livre diante da 

Lei. Ele vai a sinagoga no sábado (cf. Lc 4,16-21), mas também fará curas (trabalho) no 

sábado.  

• Simeão o reconhece como “Cristo Senhor” e celebra a “salvação de Deus” (cf. Is 40,5), a 

“luz para iluminar as nações” (Is 42,6), a “glória de Israel” (Is 46,13). É o primeiro anúncio 

do universalismo da missão de Jesus. 

• Para Maria, Simeão anunciará a divisão de Israel diante de Jesus (Is 8,14-15 e 28,16). Ele 

será um sinal de contradição (Is 65,2). Jesus é o salvador de todos, mas a salvação deve 

ser livremente acolhida. 

• A profecia de Ana põe a criança em relação com a “redenção” de Jerusalém (v.38).  

• Jesus aos doze anos (2,41-52) – Jesus é mestre (debate com os doutores), deve ocupar-

se das coisas do Pai. Foi obediente a Maria e José. Maria como modelo de contemplação 

(guardava no coração). 

• Conclusão: não assim tão fácil determinar o que exatamente aconteceu nos capítulos 1 

e 2 de Lucas. Muita coisa é história real, mas também tem interpretação. No entanto, 

devemos acolher a concepção original de Jesus como uma certeza de fé, testemunhada 

tanto por Lucas quanto por Mateus. 


