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EVANGELHO DE SÃO LUCAS IV 

 

IV – MINISTÉRIO DE JESUS NA GALILEIA (Continuação) 

 

 

6 - DISCUSSÃO ACERCA DO SÁBADO (6,1-11) 

6, 1-5 (Mt 12,1-8; Mc 2,23-28) – Espigas colhidas no sábado – Ação ilegal: os discípulos colhiam 

espigas de trigo, debulhavam na mão e comiam. Não era considerado roubo, mas trabalho 

(colhiam e debulhavam). Murmúrio dos fariseus: fazem o que não é permitido (colher e 

debulhar). Resposta de Jesus: fazem o que é necessário (comer).  

• Exemplo de Jesus: Davi e os pães da proposição. Eram doze pães (representando as doze 

tribos de Israel) colocados numa mesa especial na entrada do templo (cf. Ex 25,23-30). 

Eram substituídos no sábado e eram comidos pelos sacerdotes (cf. Lv 24,5-9).  

• Caso de Davi: Davi estava fugindo de Saul. Passando na cidade de Nobi, foi à casa do 

sacerdote Aquimelec e pediu pão para si e seus soldados. Aquimelec só tinha os pães da 

proposição que tinham sido substituídos. Ele os deu, para saciarem a fome (cf. 1sm 21,1-

6).  

• Jesus não era contra Lei do Sábado (Ia a sinagoga no sábado). Era contra uma 

interpretação formal da Lei, em nome de uma interpretação humana da lei. Shabat 

(sétimo dia) em hebraico quer dizer descanso. Este dia deveria ser reservado ao 

descanso e não ao trabalho, inclusive dos animais (cf. Ex 20,8-11). O que é trabalho? Os 

rabis foram com o tempo radicalizando as normas referentes a esta lei. Assim sendo, o 

trabalho de exploração tinha o mesmo significado que a prática da fraternidade ou 

ações absolutamente necessárias para a sobrevivência. Jesus critica esta visão restritiva 

da lei. 

6, 6-11 – Cura do homem de mão seca – Só Lucas fala da mão direita do homem, tão necessária 

para o sustento da sua família. Mão atrofiada, ressequida, não desenvolvida. Fariseus e mestres 

da lei observavam para acusar (“o pior cego é aquele que quer ver!”). Era um homem 

marginalizado, Jesus o coloca no centro. O olhar de todos deve se dirigir ao homem. Moral dos 

fariseus: permitido ou proibido? Moral de Jesus: fazer o bem (salvar) ou fazer o mal (destruir)? 

Apelo da Jesus: estende a tua mão! Cura. 

 

 

7 - ESCOLHA DOS DOZE E CURAS NUMEROSAS (6,12-16) 

6,12-16 (Mt 10,1-4; Mc 3,13-19) – Escolha dos doze: Jesus passou a noite em oração (só Lucas). 

Chamou de apóstolos (enviados, mandados).  

6,17-19 (Mt 4,24-25; Mc 3,7-12) – Muitas curas – multidões vinham para escutar e serem 

curadas das enfermidades e libertadas dos espíritos do mal. Saía dele uma força curativa. 

Libertação integral. Curas são sinais do reino (que Deus está agindo). 
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8 - SERMÃO DA PLANÍCIE (6,20-49) 

6,20-23 (Mt 5,1-12) – Bem-aventuranças (felicidade) – Em Mateus, Jesus é o novo Moisés que 

veio trazer a Nova Lei: sermão da montanha (como a Lei de Moisés no monte Horeb). Em Lucas, 

é uma convocação aos realmente pobres, famintos, que choram... para caminharem em direção 

a felicidade. Em Mateus, 8 bem-aventuranças. Em Lucas, 4 bem-aventuranças e 4 “ais”. 

6,24-26 – Mal aventuranças (infelicidade) – os ais de Jesus são direcionados à riqueza, saciedade 

e alegria. Subentende um comportamento de insensibilidade e de falta de solidariedade. 

6,27-35 (Mt 5,43-47) – Amor aos inimigos – fazer o bem, abençoar e rezar. Tapa no rosto, tomar 

o casaco: dominar o instinto da vingança (não é lei, mas ideal). Ser como Deus: ama porque é 

amor.  

6,36-38 (Mt 7,1-2) – Prática do perdão. Misericórdia (ter o coração voltado para o sofrimento 

do outro). Mateus fala em perfeição (sejam perfeitos – Mt 5,48, Lucas fala em misericórdia...). 

Ter a misericórdia como critério maior. 

6,39-45 (Mt 7,3-5; Mt 15,14) – Guias cegos – Originalmente, Jesus falava dos fariseus. Lucas está 

aqui falando dos falsos mestres, provavelmente os chamados judaizantes: cristãos de origem 

judaica que teimavam em afirmar que todos os cristãos deveriam adotar os costumes judaicos. 

Hipócrita (=falso) é aquele que destaca os pequenos defeitos dos outros e deixa escapar os seus 

grandes defeitos. Uma árvore boa é aquela que dá bons frutos. 

6,46-49 (Mt 7,24-27) – Escuta e prática da Palavra. Casa construída sobre a rocha. Lucas está 

fora da Palestina e assim fala do construtor que cava fundo para colocar o fundamento. Em 

Mateus, a rocha surge na superfície do solo; não é necessário afundar muito. Escuta e prática 

da Palavra como fundamento firme, forte, profundo. 

 


