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EVANGELHO SEGUNDO LUCAS IX 

 

 

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

 

PAI NOSSO (11,1-4; Mt 6,9-13) 

• Teria sido o Getsêmani, próximo da casa de Marta, Maria e Lázaro, o “certo lugar” onde 

Jesus estava orando? Isto explicaria a semelhança entre o Pai-Nosso e a oração de Jesus 

no Getsêmani. O problema é que se fosse assim haveria uma interrupção da viagem, o 

que contraria a intenção do evangelista. 

• A narração de Mateus é mais escatológica (venha a nós; seja feita a vossa vontade; livrai-

nos do mal), a de Lucas está mais ligada ao cotidiano. Ensina-nos a rezar: o Pai Nosso 

não é uma oração a mais, mas é o modelo de toda oração cristã. 

• Jesus nos autoriza chamar a Deus de “Pai”; que a pessoa (nome) do Pai seja reconhecida 

como única (santo): ninguém pode ocupar o lugar de Deus; que o reino aconteça; que 

tenhamos o necessário para viver o dia de hoje; que tenhamos o perdão de Deus no 

compromisso de perdoar os outros; que nunca sejamos escravos do mal (em todas as 

suas formas). 

 

PARÁBOLA DO AMIGO INOPORTUNO (11,5-8) 

• Exclusiva de Lucas. Trata-se de um comentário do Pai Nosso (pão de cada dia). A palavra-

chave não é perseverança, mas atrevimento: não teve vergonha de ficar insistindo. O 

sentido de uma parábola está no seu final (não teve vergonha).  

 

PEDI E RECEBEREIS (11,9-13; Mt 7,7-11) 

• A ideia não é que qualquer oração será atendida, mas que Deus é bom e sabe como dar 

o que é melhor. A oração não é tanto para Deus, mas para nós. O seguidor de Jesus 

precisa ter um “bom espírito”, só possível com a acolhida do Espírito Santo. 

• Lucas acrescenta o Espírito Santo (Mateus fala que o Pai dará “coisas boas”) como o 

grande dom de Deus. 

 

BLASFÊMIA DOS INIMIGOS (11,14-26; Mt 12,22-30; Mc 3,20-27) 

• Primeira: O mal se vence com o mal - atribuem o poder de Jesus sobre os demônios ao 

príncipe dos demônios (Belzebu). Resposta de Jesus: nenhum reino dividido sobrevive. 

• Segunda: é preciso um sinal extraordinário para acreditarmos.  Resposta de Jesus: não 

precisa de sinal extraordinário, pois Deus está agindo onde quer que o bem vença o mal. 

• Espírito mau que volta. Necessidade de uma eterna vigilância, pois o orgulho de se ver 

livre do demônio pode tornar a pessoa ainda mais dependente do mal. 
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ELOGIO A MARIA (11,27-28) 

• A mulher louva Maria por causa de tudo o que Jesus fazia (milagres e palavras). Mas 

Jesus lembra que o importante mesmo é a fé.  

• A grandeza de Maria não estava na maternidade biológica, mas na fidelidade à Palavra. 

Jesus não nega a felicidade da maternidade, mas aponta uma felicidade maior.  

• A Maria de Lucas é aquela que medita a Palavra (1,45-48; 2,19.51). “Feliz es tu que 

acreditaste!”, diz Isabel sobre Maria (1,45). 

 

SINAL DE JONAS (11,29-32; Mt 12,38-42) 

• Queriam um sinal do céu (11,16), mas o sinal deve estar nas próprias pessoas. Em 

Mateus, o sinal é a morte e ressurreição de Cristo; em Lucas, o sinal é a mensagem de 

Jesus (o sinal é acreditar em Jesus). Rainha do sul veio para ouvir as palavras de Salomão 

(sinal de todos os que vem para ouvir a palavra de Jesus). Os ninivitas reconheceram 

seus pecados e fizeram penitencia (sinal de todos os que se convertem à mensagem de 

Jesus). 

 

PARÁBOLA DA LÂMPADA (11,33-36) 

• Luz do evangelho é para iluminar os povos e nações (sobre o candeeiro); já a luz da fé 

serve para nos fazer ver os sinais de Deus. 

 

DENÚNCIA DOS FARISEUS E DOUTORES DA LEI (11,37-53; Mt 23,1-36) 

• Jesus aceitou o convite do fariseu para jantar. Jesus não era inimigo deles. Eles é que 

rejeitavam Jesus. O que o fariseu viu? O que queria ver: se Jesus faria o que era 

permitido (esperado) ou proibido.  

• Lei do puro e impuro – Lavar as mãos; e a pureza interior? Violência, maldade, falta de 

partilha.  

• Lei do dízimo – Iam além do prescrito, mas... e o amor e a justiça? 

• Busca frenética dos primeiro lugares e honrarias – por dentro não tem nada. 

• Doutor da Lei (autorizados a interpretar a Lei) – fardos pesados nos ombros dos outros.  

• Honram os profetas para não colocar em prática seus ensinamentos. 

• Chave do conhecimento – usam a sabedoria para separar não para unir. 


