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EVANGELHO SEGUNDO LUCAS - XI 

 

 

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

 

CURA DO HIDRÓPICO (14,1-6 – Exclusivo de Lucas) 

• Homem com pernas e braços inchados. A Lei do sábado permitia exceções (evitar a 

morte). Jesus vai além: o que importa é o amor-serviço (ágape). Vitória do amor: quando 

o amor for uma das alternativas, deve sempre VENCER.  

• Exemplo de Jesus: quando entra em jogo o interesse pessoal (filho ou boi que cai no 

buraco), passa-se por cima da LEI. A fraternidade verdadeira olha o interesse dos outros. 

 

PREFERENCIA PELOS ÚLTIMOS LUGARES (14,7-11 – Exclusivo de Lucas) 

• Hidrópico espiritual – inchado pelo orgulho. A humildade cura o orgulho. 

• Jesus aproveita uma situação bastante comum (sentar no lugar errado), para oferecer 

um ensinamento de vida: humildade. Não é rebaixamento, mas reconhecimento do 

nosso verdadeiro tamanho (importância).  

• Humildade vem de “humus” = terra. Não procure os primeiros lugares. Procure viver. 

• Jesus oferece um método de vida: simplicidade, humildade. 

 

PREFERENCIA PELOS POBRES (14,12-14 – Exclusivo de Lucas) 

• O amor verdadeiro é gratuito, não interesseiro. Não convide amigos, irmãos, parentes 

ou vizinhos ricos. Eles também te convidarão. Onde estaria a gratuidade? 

• Convide quem não pode retribuir: pobres e excluídos. 

• Não se trata de uma lei. Mas de um ensinamento sobre como conferir se de fato nós 

amamos. 

• Jesus oferece uma postura (=atitude): preferência pelos pobres (mais fracos, os que 

precisam realmente do nosso amor). Amar quem precisa ser amado. 

 

PARÁBOLA DO GRANDE BANQUETE (14,15-24; Mt 22,1-14) 

• Certo homem convidou os que julgava dignos para uma grande festa. Mas todos 

manifestaram uma desculpa para não ir: propriedade (campo), bens (bois) e família 

(casamento).  

• O dono da casa mandou chamar os pobres, aleijados, cegos e mancos. Ordem do dono: 

chame os excluídos para encher a casa. Em Mateus (22,9-10), o sentido da parábola é 

moral (não social): o dono manda chamar todos (bons e maus). 
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A RENÚNCIA TOTAL (14,25-35; Mt 10,37-38) 

• A família (bens, próprio eu) não é um absoluto. É importante, mas não absoluto. 

Absoluto é só Deus. Por isso, a prioridade que Jesus exige.  

 

PARÁBOLA DA OVELHA PERDIDA (15,1-7; Mt 18,12-13) 

• 100/1 (animal) – A ovelha perdida não é um número simplesmente. As pessoas 

poderiam perguntar ao pastor: você ainda tem 99, por que procurar 1? Porque 1 (uma) 

não é simplesmente 1 (uma), é MINHA ovelha, não um número. E eu quero TODAS. 

Festa: comemorar o encontro da ovelha perdida. 

 

PARÁBOLA DA MOEDA PERDIDA (15,8-10 – Exclusivo de Lucas) 

• 10/1 (coisa) – As dez moedas são parte de um enfeite que as mulheres casadas usavam 

na cabeça. Perder 1 moeda é como perder um brinco (de um par). Daí a preocupação 

da mulher de encontrar a moeda perdida. É preciso usar TODAS. Festa: comemorar o 

encontro da moeda perdida. 

 

PARÁBOLA DO FILHO PRÓDIGO (15-11-32 – Exclusivo de Lucas) 

• 2/1 (pessoa) – Diferente da ovelha e da moeda, o filho mais novo se perdeu de 

propósito. Repartir a herança em vida, não era possível. O gesto do filho quer dizer que 

o mesmo desejava que o pai morresse (!).  

• O pai não castigou o filho. Ele foi castigado pelas consequências de seus atos. Longe do 

pai = viver pior do que os porcos.  

• Pensamento do filho: ou viver como ou pior do que os porcos ou viver como os 

empregados do meu pai. Mas o pai o acolhe como FILHO.  

• O problema do filho mais velho é a inveja. Ele fala para o pai: “este teu filho” (não diz: 

este meu irmão). 

• Lógica do pai: eu quero TODOS os meus filhos! Festa: comemorar o encontro do filho 

perdido. 


