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EVANGELHO SEGUNDO LUCAS - X 

 

 

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

 

INSTRUÇÕES AOS DISCÍPULOS (12,1-9; Mt 10, 26-33) 

• Fermento dos fariseus = hipocrisia, falsidade. Oculto – Descoberto. Escondido – 

Conhecido. Palavras ditas às escuras – luz. Palavras ditas quartos – Telhados. A verdade 

vai prevalecer. 

• Não temais os que matam o corpo (=tirar a vida), mas àquele (=Deus) que dá a vida. 

Temor de Deus (=respeito devido a Deus). Lançar no inferno – não como castigo, mas 

como consequência de uma vida contrária ao plano de Deus. 

• Testemunhar Jesus para ser testemunhado por Jesus. O cristão testemunha Jesus e 

Jesus testemunha o cristão. 

 

PECADO CONTRA O ESPÍRITO SANTO (12,10; Mt 12,31-32; Mc 3,28-30) 

• Palavra de conforto aos cristãos que traíram Jesus: eles podem ser perdoados. 

• Pecado contra o Espírito Santo: recusa do perdão de Deus.  

 

ASSISTENCIA DO ESPIRITO SANTO NAS PERSEGUIÇÕES (12,11-12; Mt 10,19-20) 

• Julgados nas sinagogas ou diante dos tribunais civis. Mateus fala apenas em sinagogas. 

• Advogado de defesa: Espírito Santo. Falará por vós e através de vós. 

 

CUIDADO COM A AVAREZA - PARÁBOLA DO HOMEM RICO (12,13-21 – Exclusivo de Lucas) 

• Jesus é severo com o irmão mais novo, o qual não se envergonha de levar até o grande 

público um desentendimento familiar. 

• A parábola serve para ilustrar a tolice de um projeto de vida alicerçado no acúmulo de 

bens materiais. Aponta para a mensagem da cruz: morte libertadora. 

 

VÃS PREOCUPAÇÕES X CONFIANÇA EM DEUS (12,22-34; Mt 6,25-33) 

• Jesus não condena os bens materiais; o que ele condena é a escravidão deles. Os 

discípulos, como todas as pessoas, necessitam de comer e vestir (morar).  

• O projeto econômico correto é a busca de uma vida digna: nem privação e nem 

supérfluo. Quem tem mais é chamado a partilhar.  

• Jesus condena a preocupação excessiva que desvia do caminho do Reino.  
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• Em Mateus, o texto está dentro do Sermão da Montanha (Nova Lei). Em Lucas, está no 

caminho para Jerusalém: é algo que o cristão deve ir assimilando na medida em segue 

Jesus pelas estradas da vida. Não deve ser entendido como Lei. 

 

NECESSIDADE DA VIGILANCIA (12,35-48; Mc 13,33-37; Mt 24,42-51) 

• Expectativa da proximidade da parusia (=segunda vinda) vai diminuindo com a 

destruição de Jerusalém (70dC). Expectativa passa a ser num futuro incerto. Não há 

como adivinhar. O cristão deve estar sempre preparado (=vigilância). Roupas bem 

amarradas na cintura e lâmpadas acesas (=correr). Hora incerta. 

• Única menção a Pedro – sugere que ele é o mordomo fiel e prudente.  

• O cristão conhece a Vontade de Deus. Por isso, exige-se mais dele do que do não-cristão. 

 

SINAIS DOS TEMPOS – RECONCILIAÇÃO (12,49-59; Mt 16,2-4) 

• Fogo e divisão (12,49-53): Palavra purificadora que vai trazer a tona quem ou que não é 

bom. Santa inquietação. Não é uma divisão proposital, mas consequência da resposta 

(sim ou não) à Palavra. 

• Sinais dos tempos (12,54-57) – Não o tempo físico (chuva ou calor), mas o tempo 

presente; o hoje. 

• Reconciliação (12,58-59) – Não perder tempo... 

 

ARREPENDIMENTO QUE DEUS EXIGE (13,1-5 – Exclusivo de Lucas) 

• Duas tragédias: maldade humana (Pilatos) e força da natureza (Torre que caiu). As 

vítimas foram castigadas por serem pecadoras? Não. 

• Se vocês não se converterem perecerão... Constatação: todos irão perecer. Tragédia 

mesma é a NÃO conversão. 

 

A FIGUEIRA ESTERIL (13,6-9; Mc 11,12-25; Mt 21-18-22) 

• O problema da figueira: não produzir frutos. O jardineiro pede mais um prazo (vai fazer 

de tudo para que produza frutos). Mensagem: urgência da conversão. 

• Que frutos se espera: frutos de conversão. 

 

A CURA DE UMA MULHER ENCURVADA (13,10-17 – Exclusivo de Lucas) 

• Mais um sinal do destaque das mulheres no evangelho de Lucas. Fala de Jesus: mulher, 

fique livre dessa doença (18 anos)! 

• Oficial da sinagoga: tem seis dias para curar! Porque no sábado? Se é permitido dar de 

beber a um animal, porque não ajudar uma filha de Abraão? 
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PARABOLA DO GRÃO DE MOSTARDA (13,18-20; Mc 4,30-31; Mt 13,31-32) 

• O reino (=ação) de Deus começa de uma forma quase imperceptível, mas o seu 

crescimento torna-se irresistível. 

• É preciso ficar atento para ir percebendo este jeito todo especial de Deus se manifestar. 

 

PARABOLA DO FERMENTO (13,20-21; Mt 13,33) 

• A ação de Deus tem uma capacidade transformadora e contagiante. O fermento faz 

crescer. E é assim que Deus age. Para fazer crescer, tornar melhor, transformar. 

 

PORTA ESTREITA (13,22-30; Mt 7,13-14.22-23; 8,11-12) 

• O resto de Israel (poucos?). Jesus não responde sim ou não. Ele desloca a preocupação: 

esforçai-vos (vocês)... Porta estreita (mais difícil) 

• Ninguém é automaticamente privilegiado... O que conta é a Fé (Oriente e Ocidente; 

Norte e Sul). 

 

HERODES, A RAPOSA (13,31-33 – Exclusivo de Lucas) 

• “Saia daqui porque Herodes quer matá-lo”. Os fariseus queriam mesmo salvar Jesus de 

Herodes ou fazê-lo ir para a Judeia (onde eram fortes para garantir sua condenação)?  

• Raposa: engenhoso, dissimulado, malandro... Jesus reafirma sua determinação de levar 

a missão até o fim (=cruz). 

 

LAMENTAÇÃO SOBRE JERUSALÉM (13,34-35; Mt 23,37-39) 

•  “Você não quis” aceitar meu amor, cuidado, proteção. “Eis que sua casa ficará deserta”. 

• Jesus se compara com uma galinha que reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas; 

Jesus se compara com uma mãe. 


