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EVANGELHO SEGUNDO LUCAS V 

 

IV – MINISTÉRIO DE JESUS NA GALILEIA (CONTINUAÇÃO) 

 

09 – O SERVO DO CENTURIÃO (7,1-10; Mt 8,5-13) 

• O oficial romano tinha um servo e “lhe queria muito bem” (exclusivo de Lucas). A mesma 

palavra grega “doulos” é traduzida por servo ou escravo. A diferença é que o servo não 

é propriedade do senhor; ele se coloca a serviço do senhor (dedicação, fidelidade, 

lealdade). O destaque é que o senhor “queria muito bem” este servo. 

• O oficial romano é um centurião (havia um destacamento militar em Cafarnaum), 

responsável por 100 soldados. Ele não vem pessoalmente (Mateus diz que vem) e nem 

espera que Jesus venha ao seu encontro (seria impuro para a Lei judaica ir à casa de um 

pagão). Ele confia na palavra de Jesus! 

• Mateus suprime as duas delegações (anciãos judeus e amigos). 

• A passagem ressalta a importância da presença dos gentios na igreja primitiva e mais 

uma vez a solidariedade para com os pobres. O servo pode ser comparado com a ovelha 

perdida. Para o centurião, não é apenas mais um. 

• Cura pela palavra. Fé na palavra. “Tamanha fé”. Fé solidária (a fé do centurião curou o 

servo). 

 

10 - O FILHO DA VIUVA DE NAIM (7,11-17 – Exclusivo de Lucas) 

• Cidade de Naim fica a 7,5 km de Nazaré. A procissão da vida (Jesus, discípulos e 

acompanhantes) se cruza com a procissão da morte. Compaixão de Jesus pela viúva 

(“não chores!”). Na época de Jesus, ser viúva implicava uma condição de marginalização 

social. Ao perder o único filho, ela perde tudo na vida. 

• O evangelista se refere a Jesus como “Senhor” (kyrius). Atribuído a Deus no AT e 

também aos imperadores romanos (título subversivo).  

• Tocou (se tornou impuro para purificar) e disse (Palavra).  

• Moço, levanta-te! (“talita cume” em Mc 5,41 – “menina levanta-te!”). Não é bem uma 

ressurreição, mas uma re-vificação (volta a antiga vida). O milagre é um sinal. Vida, 

Recuperação, renovação. 

• Um grande profeta surgiu entre nós (o povo viu em Jesus um grande profeta, como Elias 

e Eliseu). Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta (1 Rs 17,22) e Eliseu, o filho da 

Sunamita (2Rs 4,35) 

 

11 – JESUS E JOÃO BATISTA (7,18-35) 

7,18-23 (Mt 11,2-6) – PERGUNTA DE JB: JB é agora prisioneiro de Herodes na fortaleza de 

Maqueronte. Ele sabe que seu fim está próximo, mas não tem certeza se Jesus é mesmo o 

Messias. Quer ouvir do próprio Jesus a resposta, mas Jesus não responde: Jesus diz o que fala e 

faz (o que ouvis e vedes): o reino se realiza na libertação dos oprimidos e na mensagem 
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libertadora (como boa notícia aos pobres). Feliz de quem não se escandalizar de mim! (as ações 

e palavras de Jesus poderiam ser motivo de escândalo!)  

7,23-30 (Mt 11,7-15) – JESUS FALA DE JB: É mais do que um profeta (ponte entre o antigo e o 

novo). Lucas omite a referência a Elias (feita por Mateus). Lucas acrescenta que o povo, e mesmo 

os publicanos, acolheram a mensagem de João; os fariseus e doutores da lei, não! 

7,31-35 (Mt 11,16-19) – NEM JESUS NEM JOÃO BATISTA: Eles não se convertiam não era por 

causa da mensagem (juízo de Deus e Boa Notícia) e do estilo de vida (austeridade e alegria), mas 

porque não queriam aceitar os mensageiros. Eles não se convertiam porque não queriam se 

converter. 

12 – A PECADORA PERDOADA (7,36-50) 

• Exclusivo de Lucas (papel da mulher no plano da salvação) – A passagem está deslocada 

em relação aos outros (Em Mc 14,3-9 e Mt 26,6-13, Jesus já entrou em Jerusalém; Em 

Jo 12,1-7, Jesus está prestes a entrar em Jerusalém; em Mc, Mt e Jo acontece em Betânia 

de Judá e não na Galileia, como Lucas afirma).  

• Em Lucas, a atitude da mulher é um ato penitencial (cura do pecado).  

• Conversão: humildade (contra o orgulho) e misericórdia de Deus (tua fé te salvou!). Em 

Lucas, a unção não é em vista da sepultura de Jesus (Mt, Mc e Jo); mas do seu 

reconhecimento como Messias. 

 


