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EVANGELHO SEGUNDO LUCAS VII 

 

IV – MINISTÉRIO DE JESUS NA GALILEIA (CONTINUAÇÃO) 

 

19 - MISSÃO DOS APÓSTOLOS (9,1-6; Mt 10,5-14; Mc 6,7-13) 

• Os doze recebem a mesma missão (poder e autoridade) de Jesus: Libertar do Mal e das 

doenças e anunciar o reino. Prioridade absoluta: não leveis nada (alforje é o recipiente 

para carregar alimentos); não andeis de casa em casa (devem falar ao povo reunido); 

sacudam a poeira onde não forem bem recebidos. 

 

20 - OPINIÃO DE HERODES SOBRE JESUS (9,7-9; Mt 14,1-2; Mc 6,14-16) 

• Lucas omite os pormenores da execução de JB (cf. Mt 14,3-12; Mc 6,17-29). Retoca a 

narração de Marcos: deixa claro que são as pessoas que falam que JB ressuscitou dos 

mortos. Herodes procurava ver Jesus. Só possível na paixão (Lc 23,7-12).  

 

21 - PRIMEIRA MULTIPLICAÇÃO DOS PÃES (9,10-17; Mt 14,13-21; Mc 6,30-44; Jo 6,1-15) 

• Os apóstolos voltaram e narraram (revisão de vida). Jesus sai do território de Herodes 

para uma região desértica (Betsaida).  

• Única história contada pelos 4 evangelistas. As multidões vêm ao encontro de Jesus: 

anúncio do reino + curas. Os doze pedem para despedir as multidões (alimento e 

repouso). Lógica dos doze: cada um por si (comprar); lógica de Jesus: partilha (dai-lhe 

vós mesmos). 

• Mais lógica dos doze: como dar se nós não temos? Lucas ameniza a resposta rude em 

Marcos: “Iremos comprar duzentos denários de pão?”. Mais lógica de Jesus: dar da 

própria pobreza (5 pães e 2 peixes). 

• Existe um pano de fundo eucarístico em todas as narrações: “abençoou-os, partiu-os e 

deu-os a seus discípulos, para que os servissem ao povo”. Os apóstolos devem recolher 

os fragmentos. 

 

22 - A PROFISSÃO DE FÉ DE PEDRO E PRIMEIRO ANUNCIO DA PAIXÃO (9,18-21; Mt 16,13-20; Mc 

8,27-30) 

• Lucas pula os acontecimentos narrados em MC 6,45 – 8,26 (Lucas não está interessado 

na missão de Jesus entre os pagãos - região de Tiro)  

• Quem dizem? O que eu represento para as pessoas em geral? Um profeta. O que eu 

represento para vocês? Messias (em hebraico = Cristo em grego). Não é um sobrenome, 

mas uma qualificação (Salvador prometido). Segredo messiânico (por enquanto não 

interessa o anúncio de Jesus, mas do reino). 
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• Entregue aos anciãos, sumos sacerdotes e doutores da lei (autoridade: política, religiosa 

e intelectual). Lucas usa a palavra “é necessário” mais do que os outros. Necessidade de 

consequência, não de predestinação. Consequência da missão vivida no amor-serviço. 

 

23 - CONDIÇÕES PARA SEGUIR JESUS (9,23-27; Mt 16,24-28; Mc 8,34-9,1) 

• Renunciar a si mesmo (não fazer do “eu” o chefe da vida) e tomar a cruz de cada dia 

(viver a vida real); saber perder (segundo os critérios do mundo: melhor, mais isso, mais 

aquilo); fidelidade total (sem medo de ser identificado como discípulo). Lucas 

acrescenta “cada dia” para a cruz. Jesus nos obriga a perguntar: o que é viver? 

• Ver o reino (na pessoa de Jesus ressuscitado) 

 

24 - TRANSFIGURAÇÃO (9,28-36; Mt 17,1-13; Mc 9,2-13) 

• Experiencia de plenitude (final da história), como se fosse uma viagem no tempo. Esta 

experiencia serve para ensinar uma coisa: a paixão e morte não são a última palavra de 

Deus. Nosso Deus é o Deus da glória (esplendor), não da desgraça. 

• Lucas é o único que fala da finalidade: para orar. Jesus leva os três apóstolos (colunas 

da igreja, segundo Gálatas 2,9). Encontro com Moisés e Elias, símbolos da antiga aliança 

(Lei e Profetas). Lucas fala em êxodo (saída) no lugar de morte: para indicar que a morte 

de Cristo seria libertadora da humanidade. 

• As três tendas de Pedro é para lembrar a festa dos tabernáculos (recordar o tempo que 

o povo vivia em tendas no deserto). Nuvem representa a presença de Deus. Voz: Jesus 

é o filho escolhido; escutem só a Ele. Não tem mais Moisés e Elias. 

 

25 - MENINO EPILÉTICO (9,37-43; Mt 17,14-20; Mc 9,14-29) 

• Há um tom de compaixão de Lucas no apelo do pai: “meu filho único”. Os discípulos não 

perguntam por que eles não conseguiram, o que Jesus conseguiu. Os discípulos 

receberam a mesma missão de Jesus, mas eles não irão substituir Jesus. Tem hora que 

só Jesus resolve. 

 

26 - SEGUNDO ANUNCIO DA PAIXÃO (9,44-45; Mt 17,21-22; Mc 9,30-32) 

• Entregue ao poder dos homens. A ressurreição começa pela cruz. A nossa salvação tem 

cruz e ressurreição. Poder = imposição da vontade. Em Jesus, o poder é o poder do amor 

e da verdade. 

 

27 - HUMILDADE E TOLERANCIA (9,46-50; Mt 18,1-10; Mc 9,33-40;) 

• Maior: modelo da criança – fazer-se pequeno (não cultivar o espírito de competição) 

• Nosso grupo: o importante não é ser do nosso grupo, mas ajudar na construção do reino. 

• Humildade vem de “humus” terra. Não é o mesmo que humilhação (só diante de Deus). 

Vem do senso de igualdade. 


