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EVANGELHO SEGUNDO LUCAS VIII 

 

V – VIAGEM PARA JERUSALÉM (9,51-19,8) 

 

IR PARA JERUSALÉM (9,51) 

• Decisão de Jesus: Jerusalém (Centro, Templo) como ponto de chegada de Jesus (morte 

e ressurreição) e como ponto de partida dos discípulos (At 1,8 – “sereis minhas 

testemunhas em Jerusalém, em toda Judeia e Samaria e até os confins do mundo”) 

• Teologia do caminho: é no caminho que se Jesus se dá a conhecer (no evangelho de 

Lucas; nas viagens de Paulo). Ser discípulo é colocar-se no caminho de Jesus e deixar 

que Jesus coloque-se em nossos caminhos.  

 

JESUS REPREENDE DOIS DISCÍPULOS (9,52-56) 

• Jesus não evitou o território hostil da Samaria. Negaram pousada a Jesus, pois ele ia a 

Jerusalém. Os samaritanos não se davam com os judeus.  

• Em 722 AC, a Assíria conquistou a região, deportou a maioria dos seus habitantes e 

estabeleceu estrangeiros em seu lugar. Houve uma mistura (casamentos, filhos) entre 

os estrangeiros e os israelitas remanescentes. Com isso, os samaritanos desenvolveram 

uma maneira própria de religião.  

• Os samaritanos aceitavam os 5 primeiros livros da Bíblia e adoravam a Deus no Monte 

Garizim (não aceitavam o templo de Jerusalém). Eram considerados hereges pelos 

judeus.  

• Quando os “filhos do trovão” (Tiago e João) quiseram amaldiçoar a cidade, Jesus reagiu 

compassivamente e passou para outra cidade. Jesus nutria uma simpatia pelos 

samaritanos. Eles foram o primeiro grupo de não judeus trazidos à igreja nascente. 

 

TRÊS CASOS DE VOCAÇÃO (9,57-9,62; Mt 8,19-22) 

• Mateus coloca as duas primeiras palavras de Jesus na Galileia; Lucas, no caminho para 

Jerusalém. Ser discípulo é fazer uma viagem espiritual até a cruz.  

• Três renúncias: Lugar para descansar (preparado para não ter lugar neste mundo); 

sepultar o pai (ficar com ele até morrer); despedir da família (situação que coloca 

obstáculo a decisão tomada). Contexto: prioridade absoluta do reino. Cuidado com 

excesso de confiança ou indecisão. 

 

MISSÃO DOS SETENTA E DOIS DISCÍPULOS (10,1-12) 

• Número simbólico – o Gênesis divide o mundo em 70 povos (Gn 10-11), mas a antiga 

tradução grega cita 72. Lucas quer dizer que Jesus convoca todos os seus seguidores 

(gente de todas as nações) a se associarem à missão dos apóstolos. 
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• Ordem dada no território dos samaritanos indica que Jesus convida seus discípulos a 

entrar nas casas dos samaritanos e comer com eles. 

• A missão dos discípulos é preparar o reino. 

 

CENSURA ÀS CIDADES IMPENITENTES (Lc 10,13-20; Mt 11,20-24) 

• As lamentações de Jesus sobre algumas cidades (Corozaim, Betsaida, Cafarnaum) 

servem para realçar a abertura dos pagãos (não judeus) à mensagem do Evangelho. 

• Os discípulos vão conseguir muita coisa (pisar em cobras e escorpiões), mas não devem 

se deixar levar pela euforia. O importante é estar com Jesus e no caminho do bem (ter 

o nome escrito no céu). 

 

O EVANGELHO REVELADO AOS PEQUENINOS (10,21-24; Mt 11,25-27) 

• Jesus está muito feliz. Por que? Os pequeninos acolhem; os sábios e entendidos, 

rejeitam. Ação de graças ao Pai: porque Deus quis assim! Lógica de Deus inverte a do 

mundo. 

• Privilégio dos discípulos: ver o reino acontecendo.  

 

PERGUNTA DO DOUTOR DA LEI (10,25-29; Mt 22,34-40; Mc 12,28-34) 

• Em Marcos, o doutor da lei só pergunta sobre o primeiro mandamento (não fala em 

provocação). Em Mateus, é um fariseu que pergunta para provocar. Já em Lucas, esta 

passagem serve de introdução para a parábola do bem samaritano.   

• O doutor da lei faz uma pergunta para experimentar Jesus, ou seja, para induzir Jesus a 

concordar com ele. Quando Jesus devolve a pergunta (método comum aos mestres), ele 

responde e Jesus concorda com ele. O doutor da lei quer mais: quer se justificar. E 

pergunta quem é o meu próximo: mesma família? Mesmo clã? Mesmo povo? (Israel) 

Mesma religião (Judaísmo).  

 

BOM SAMARITANO (10,30-37) 

• O sacerdote (ofereciam sacrifícios) e o levita (auxiliares dos sacerdotes) viram e 

passaram para o outro lado. Indiferença diante do sofrimento do outro. Estavam 

voltando do templo (de Jerusalém para Jericó). Esperava-se deles um gesto de 

solidariedade, pois o homem caído era judeu.   

• Samaritano (herege) deixou-se conduzir pelo que de mais nobre tinha dentro de si 

(compaixão). Sentir a dor do outro. É diferente de dó, pena (de pessoas consideradas 

inferiores). Na compaixão, o outro é considerado um igual (que está inferiorizado).  

• O samaritano se fez próximo daquele que dele precisava. Isso é amor ágape. Ação 

(cuidar, colocar sobre o animal), bem do outro (cura), gratuito (desinteressado) e 

incondicional (não pergunta se merece). O sentimento de compaixão é o que move a 

ação e o sentimento de felicidade interior é a consequência. 
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MARTA E MARIA (10,38-42) 

• Jesus foi a casa de Marta, Maria e Lázaro (Betânia). Lucas quer evitar que seus leitores 

(ouvintes) entendam errado a parábola do bom samaritano. Ação sim, ativismo não.  

• Marta estava agitada, fazendo muitas coisas (boas). O que o momento pedia: parar para 

escutar Jesus. Marta não estava errada, estava fora de foco (escutar a palavra). Naquele 

momento, o importante era a escuta da palavra. Maria escolheu a melhor parte. 


