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EVANGELHO SEGUNDO LUCAS 

 

III - PREPARAÇÃO PARA A VIDA PÚBLICA 

 

1 - PREGAÇÃO DE JOÃO BATISTA (3,1-20) 

3,1-2 – Lucas é o único evangelista que situa a narração no tempo. Em algum lugar entre os anos 

27 e 29 DC, no décimo quinto ano do reinado de Tibério César (14-37 DC). Com a morte de 

Herodes, o Grande, seu reino foi dividido entre seus três filhos: Herodes Antipas reinava na 

Galileia e na Peréia; Filipe recebeu a parte nordeste da Galileia; Arquelau, a Judeia, a Samaria e 

a Idumeia. Mais tarde, Arquelau foi deposto pelo Império Romano e seus domínios passaram 

para o controle direto de Roma, que nomeava um governador para tal. Pilatos foi o governador 

entre 26-36 DC. O Sumo Sacerdote era Caifás (os Sumos Sacerdotes eram nomeados por Roma), 

mas Lucas reconhece em Anás um poder atrás dos bastidores. 

3,4-6 (Mt 3,1-10; Mc 1,1-8) – O que fazia JB? Percorria a região do JORDÂO. Batismo de 

arrependimento. Segundo Isaias. Na citação de Isais, Lucas ressalta que “toda carne verá a 

salvação de Deus” (caráter universal da salvação, característica do evangelista). 

3,7-9 (Mt 3,7-12) – Raça de víboras; fugindo da Ira; apelo: a dar frutos de conversão e não se 

considerar privilegiado diante de Deus. 

3,10-14 (Exclusivo) – Pergunta do povo: o que devemos fazer concretamente. Proposta de JB: 

moral essencial de urgência (o Juízo de Deus está chegando): repartir alimento e roupa 

(multidão); publicanos (não cobrar a mais); soldados (não praticar violência, não denunciar 

falsamente e contentar-se com o soldo). 

3,15-17 (Mt 3,11-12; Mc 1,7-8) – Sobre o messias: batizará no Espírito Santo e no fogo (juízo 

purificador de Deus).  

3,18-20 - JB denunciava Herodes pela prática de adultério. Mas, Herodes rejeitou a mensagem 

de conversão e colocou João na prisão. 

 

2 - BATISMO DE JESUS (3,21-22) 

3,21-22 (Mt 3,13-17; Mc 1,9ss) – Narração bastante singela. Jesus estava em oração 

(característica de Lucas) quando o Espirito desceu e veio a voz do céu. Lucas não fala da 

resistência de JB em batizar Jesus (como Mateus). 

 

3 - GENEALOGIA DE JESUS (3,23-38) 

3,23-38 (Mt 1,1-17) – Diferente de Mateus. Mateus começa com Abraão (pai do povo de Israel) 

e Lucas termina com Adão (representa a humanidade). Em Lucas, Jesus é o novo Adão. As 

genealogias de Mt e Lc não tem um compromisso biográfico, mas religioso.  
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4 - TENTAÇÕES DE JESUS (4,1-13) 

4,1-13 (Mt 4,1-11; Mc 1,12-13) – A narração de Marcos é bastante breve. Mateus é parecido 

com Lucas, mas inverte a ordem das tentações (pão, templo, reino).  Tentação do pão: ter (aquilo 

que se quer; dar para as pessoas aquilo que elas querem); reino: poder (impor a vontade; 

dominar pela força); tempo: fuga da responsabilidade (agir sem pensar nas consequências). 

Jesus vence o diabo.  

 

IV – MINISTÉRIO DE JESUS NA GALILEIA 

 

1 – RETORNO PARA A GALILEIA (4,14-15) 

4,14-15 (Mt 4,12-13 e Mc 1,14-15) - “Jesus voltou para a Galileia, com a força do Espírito, e sua 

fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos”.   

- Mt e Mc – após a prisão de JB. Mc fala na pregação da Boa Notícia de Deus (conversão).  

- Volta com a força do Espírito – característica de Lucas (evangelho do Espírito Santo). 

 

2 – PREGAÇÃO NA SINAGOGA DE NAZARÉ (4,16-21) 

Lc 4,17-21 – Is 61,1-2 (dar a boa notícia aos pobres; curar os corações feridos; proclamar a 

libertação dos escravos e por em liberdade os prisioneiros, e para promulgar o ano da graça do 

Senhor) + Is 58,6 (“... por em liberdade os oprimidos...”) 

• Espírito do Senhor está sobre mim - Indica uma missão divina. 

• consagrou com a unção – Início da missão: profetas (Is 61), sacerdotes (Ex 40,13-15) e 

reis (1Sm 9,16).  

• Para: anunciar a Boa Notícia aos pobres. O que é uma boa notícia? Graça: o reino 

acontece como um presente: basta acolher e suportar este fato (=conversão). A boa 

notícia é para todos, mas CONCRETAMENTE é boa notícia para aqueles que não tinham 

condições de viver segundo a lei. Os pobres são os marginalizados e excluídos (= pobres 

materiais, os que passam fome, os doentes, os publicanos, as prostitutas, as mulheres, 

os samaritanos, as crianças, as viúvas, os pequeninos).  

• Enviou-me para: proclamar a libertação aos presos; aos cegos, a recuperação da vista; 

libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor (tempo novo). 

• Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. “Hoje” – o que era promessa torna-se 

realidade (na missão de Jesus). 

- Exclusivo de Lucas. Ressalta a prioridade dos pobres e se apoia nas promessas do AT: Sábado, 

Sinagoga.  

 

3 - REAÇÃO NEGATIVA DOS CONTERRANEOS DE JESUS (4,22-30) 

4,23-27 - Nenhum profeta é bem aceito na sua pátria (ditado). Exemplos: Elias e a viúva de 

Sarepta (1Rs 17,7-16) e Eliseu e o sírio Naamã (2Rs 5,1-27). Salvação universal de Deus. Pobres 

(viúva e leproso). 
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4,28-30 - Reação negativa dos seus conterrâneos. Privilégios.  O problema é a expectativa das 

pessoas.  

 

4 – O PODER LIBERTADOR DE JESUS (4,31 – 5,26) 

4,31-32 – Foi morar em Cafarnaum.  

Esta é uma cidade bíblica que ficava na margem norte do Mar da Galileia, próxima de Betsaida e Corozaim, 

muito perto passava a importante Via Maris (Estrada do Mar), que ligava o Egito à Síria e ao Líbano e que 

passava por Cesareia Marítima. 

O nome Cafarnaum significa “Vila de Naum”. Possuía uma alfandega (Mt9,9) e uma guarnição romana 

(Mt 8,5). Uma “centúria” equivalia a 100 soldados romanos, o que para uma cidade do porte de 

Cafarnaum, era um número considerável.  

Tornou-se conhecida como a cidade de Jesus (Mt 9,1) pelo fato dele ter morado lá por um bom tempo. 

Simão Pedro e André eram de Cafarnaum. Jesus operou muitos milagres e ensinou na sinagoga da cidade. 

Falava com autoridade: Não é autoridade legal (escribas e fariseus), mas autoridade moral (vem 

da verdade e do amor-serviço). 

4,33-37 (Mc 1,21-28) – Possesso da sinagoga – Espírito impuro: Jesus liberta do poder do Mal 

presente no interior das pessoas (toma posse). Os demônios proclamam Jesus como Filho de 

Deus (Tiago 2,19 lembra disso!), mas Jesus não aceita: cala-te (não fale) e saia dele (dono de si). 

Quem deve proclamar são os seus discípulos. Jesus eleva o ser humano (divinização); os 

demônios, rebaixam (infra-humano). 

4,38-44 (Mt 8,14-17 e Mc 1,29-34) – Sogra de Pedro: trata-se da libertação para o serviço. Poder 

curativo do amor. Outras tantas curas.  

5,1-11 – Pesca Milagrosa (exclusiva). Milagre de crer: confiar (entregar) e arriscar. A noite era 

mais fácil para pescar e eles não pegaram e Jesus pede algo mais difícil (águas mais profundas). 

Pedro agiu contra a lógica, somente pela palavra de Jesus.  Chamado (inclui Tiago e João) para a 

missão (pescadores de homens). 

5,12-16 (Mt 8,1-4 e Mc 1,40-45) – Leproso. Cura que liberta da exclusão. A cura maior não é da 

lepra, mas da exclusão (o leproso deveria viver separado do convívio social). Ben-Hur (mãe e 

irmã). 

5,17-26 (Mt 9,1-8; Mc 2,1-12) – Paralítico. Cura completa (doença e pecado). A verdadeira 

paralisia é provocada pelo pecado.  

 

5 – CHAMADO DE LEVI E BANQUETE (5,27-39) 

5,27-29 (Mt 9,9; Mc 2,13-14) – Levi (ou Mateus) era um publicano. Cobrava impostos para o 

império romano (pagãos, impureza pelo manuseio de moedas romanas) e, em geral, cobravam 

a mais do que o estabelecido. Eram considerados pecadores pela própria profissão. 

5,30-35 (Mt 9,10-15; Mc 2,15-20) – Refeição com os pecadores. No Antigo Oriente, tomar 

refeição em comum significava uma comunhão de vida entre os comensais. Motivo de escândalo 
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de Jesus. Comunhão é convite a conversão. O estilo de vida dos discípulos: comem e bebem, 

não jejuns. Note que os judeus têm seis dias de jejum durante o ano.  

5,36-39 (Mt 9,16-17; Mc 2,21-22) – Retalho velho, roupa velha. Vinho novo, odres novos. Tempo 

novo, ideias novas! Odres eram recipientes feitos de peles de animais (cabra). Um odre velho 

não aguentará a fermentação do vinho. O versículo final é exclusivo de Lucas: parece se referir 

aos gentios (não judeus); para que eles recebam de fato a novidade do anuncio de Jesus Cristo. 

 


