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EVANGELHO SEGUNDO LUCAS VI 

 

IV – MINISTÉRIO DE JESUS NA GALILEIA (CONTINUAÇÃO) 

 

13 - AS MULHERES QUE SEGUEM JESUS (8,1-3) 

• Exclusivo de Lucas – O evangelista é o que mais destaca a presença das mulheres no 

movimento de Jesus. Estavam presentes na hora da paixão (Lc 23,49) e receberam o 

primeiro anúncio da ressurreição (Lc 24,1-10). 

• Maria Madalena - de Magdala, lugarejo na costa ocidental do lago de Genesaré, um 

pouco ao sul de Cafarnaum. A expressão sete demônios indica uma doença grave. 

• Joana, mulher de Cusa (procurador de Herodes); Susana e outras. Partilha dos bens.  

 

14 - PARÁBOLA DO SEMEADOR (8,4-18; Mt 13,1-23; Mc 4,1-23) 

• Jesus ensinava por meio de parábolas. A palavra hebraica que significa parábola é 

“mashal”. Houve uma tendência de transformar a parábola em alegoria (onde cada 

parte tem um significado). Já a parábola, tem um único significado.  

• A parábola do semeador começa no v.5 e termina no v.8. Na Palestina, o agricultor 

primeiro semeia, depois passa o arado. Espalha a semente entre os espinhos (difíceis de 

erradicar numa região semidesértica) e pedras (pouco centímetros abaixo da 

superfície). Jesus vai direto a colheita: só vai dar fruto a semente que cai em terreno 

bom. Observe que a parábola tem em vista o anúncio do reino. Necessidade de deixar 

o reino acontecer! 

• A interpretação da parábola a transforma numa alegoria e reflete a pregação da igreja 

primitiva: necessidade de ser fiel a Palavra recebida. Ensinamento moral. 

• 16-18: Lucas ajunta três ideias espalhadas e as liga com a Palavra: testemunho, 

sinceridade (não ter medo) e bênção (produz frutos na vida do fiel). 

 

15 – A VERDADEIRA FAMÍLIA DE JESUS (8,19-21; Mt 12,46-50 e Mc 3,31-35) 

• Lucas faz uma ligação com a passagem anterior: quem acolhe a palavra e põe em prática 

participa da família de Jesus. Mt e Mc falam em fazer a Vontade de Deus. Irmãos aqui 

indica parentes próximos. Abraão era tio de Lot e diz que eles eram irmãos (Gn 13,8) 

 

16 – A TEMPESTADE ACALMADA (8,22-25; Mt 8,23-27 e Mc 4,35-41) 

• Lucas trata o episódio de uma maneira toda especial. Ameniza a maneira rude de 

acordar Jesus, segundo Mc (“Não importa que pereçamos!”). Também ameniza a 

resposta de Jesus (não os chama de medrosos). O evangelista pretende animar a 

comunidade a sempre confiar em Jesus diante das tempestades da vida. Mas é preciso 

sempre manter a lucidez e serenidade, mesmo nos momentos difíceis. Isso é ter fé. 
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17- O ENDEMONIADO DE GERASA (8,26-39) 

• A região dos gadarenos fazia parte da decápole (dez cidades pagãs). O homem estava 

possuído por uma legião de demônios e morava entre os mortos. Jesus o liberta e 

devolve ao convívio social. Sentado aos pés de Jesus, calmo e vestido. 

• Um dado interessante: o homem quis seguir Jesus, mas Jesus não o chamou. 

• O porco era considerado impuro: Lv 11, 7-8 (puro: ter o casco fendido e ser ruminante). 

O porco tem o casco fendido, mas não rumina – Originalmente, a lei de Israel visava 

proteger a fé (não adotando costumes de outros povos) e proteger a saúde (não havia 

um sistema de refrigeração). Quem criava porcos? Os gadarenos (região pagã), não os 

judeus.  

 

18- DOIS MILAGRES EM FAVOR DE MULHERES (8,40-56) 

• 8,40-42 – SÚPLICA DE JAIRO POR SUA FILHA ÚNICA: A filha de Jairo tinha 12 anos. Jesus 

está de volta a Cafarnaum. Jairo, chefe da sinagoga (onde Jesus tinha feito seus 

primeiros milagres), estava arrasado. Prostrou-se diante de Jesus. Sua filha estava 

morrendo. 

• 8,43-48 – CURA DA MULHER COM HEMORRAGIA: A mulher tinha uma hemorragia há 12 

anos. Jesus permitiu que uma mulher impura o tocasse. Isso explica o medo da mulher 

de apresentar-se publicamente diante de Jesus. Foi a fé que a purificou (curou). 

• 49-56 – RESSURREIÇÃO DA FILHA DE JAIRO: a mulher com hemorragia podia ser curada, 

mas a filha de Jairo, não. Havia morrido. Diante da morte não podemos fazer nada, será? 

Jesus realiza um sinal para dizer que a morte não tem a última palavra. Talita Cume! 

Menina, levanta-te! 


