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EVANGELHO SEGUNDO LUCAS - XII 

 

 

V – VIAGEM PARA JERUSALÉM (9,51-19,28) 

 

CAPÍTULO 16 

PARÁBOLA DO ADMINISTRADOR DESONESTO (16,1-8 – Exclusivo de Lucas) 

• Denunciado por esbanjar (administrar sem responsabilidade) os bens do patrão. Deveria 

prestar contas. Estava numa situação sem saída, não tinha como prestar contas. 

Reflexão: que farei? Eu preciso sair desta situação... 

• Alternativas: lavrar a terra (não posso) ou mendigar (tenho vergonha). Como não tinha 

alternativa, ele construiu uma: diminuir a dívida dos devedores. O valor diminuído era 

o lucro dele. Quem devia 100 medidas de azeite (para 50); quem devia 100 medidas de 

trigo (80). 

• O administrador é desonesto por esbanjar os bens do dono. Ele foi elogiado pelo senhor 

(minúscula) não pela irresponsabilidade, mas pela esperteza em encontrar uma saída 

diante de uma situação insustentável. Era resiliente, ou seja, soube fazer uma situação 

adversa funcionar a seu favor. 

 

 

O USO CRISTÃO DO DINHEIRO (16,9-13; Mt 6,24; 25,21) 

• Jesus aproveita para ensinar o uso correto dos bens e do dinheiro. Não fazer do dinheiro 

um deus, mas um instrumento a serviço do bem dos outros (dos pobres). 

 

PALAVRAS ACERCA DA LEI (16,14-18) 

• 16,14-15 – Os fariseus eram os profissionais da Lei. Para eles, o dinheiro era um sinal de 

bênção. Por isso, riram de Jesus. Acima, Jesus afirma que o dinheiro é “coisa nossa” e 

que pode se transformar num deus. Os fariseus querem ser importantes aos olhos dos 

homens..., Mas, são importantes aos olhos de Deus? 

• 16,16-17 (Mt 11,12-13) – O reino vem para substituir a Lei. Validade vencida com JB. O 

que conta agora é a Lei do amor (mais fácil para entender e mais difícil para viver). Daí 

a necessidade da violência (força de vontade) contra si mesmo para nele entrar.  

• 16,18 (Mt 5,32; 19,9) – Indissolubilidade do matrimônio. Compromisso de fazer valer a 

lei do amor. No caso da Lei mosaica, o marido poderia repudiar a sua mulher (por 

qualquer motivo - escola liberal de Hillel – ou por motivo sério – escola conservadora de 

Shammai) e precisava dar-lhe certidão de divórcio para que ambos pudessem se casar 

novamente.  
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PARÁBOLA DO RICO EPULÃO E DO POBRE LÁZARO (16,19-31 – Exclusivo de Lucas) 

• Rico epulão (= banqueteador) e pobre faminto.  

• Rico sem nome e pobre com nome (Lázaro). Jesus inverte a lógica do mundo. 

• Roupa do rico: púrpura e linho. Roupa do pobre: chagas (feridas). 

• Rico sentado à mesa, comendo exageradamente. Pobre sentado a porta e desejoso de 

comer as migalhas.  

• O problema do rico é a insensibilidade diante do sofrimento do outro. Os cachorros têm 

mais sensibilidade. 

• Ao morrer a situação se inverte (tormento e consolação). Jesus não está apresentando 

uma doutrina sobre a outra vida, mas oferecendo um ensinamento. O rico construiu um 

inferno para si mesmo (egoísmo insensível). O rico construiu um abismo que o separava 

diante de quem estava diante de seus olhos todos os dias.  

• A Lei e os Profetas (Palavra de Deus) são mais que suficientes para aprendermos o valor 

da solidariedade.  

 

CAPÍTULO 17 

QUATRO SENTENÇAS DE JESUS (17,1-1O) 

• 17,1-2 (Mt 18,6; Mc 9,42) – Escândalo: Jesus alerta para a inevitabilidade dos 

escândalos, mas alerta mais ainda sobre a responsabilidade de quem os provoca. 

• 17,2-4 (Mt 18,15-17.21-22) – Prática do perdão: sem o perdão a fraternidade não é 

possível. Perdoar sempre. É difícil? Sim. Mas foi chamado por Jesus para segui-lo, 

caminhar com Ele. 

• 17,5-6 (Mt 17,20; Mc 11,23) – Tamanho da fé: a questão não é aumentar a fé, mas ter 

fé (verdadeira). Quem tem consegue coisas impossíveis. Não? 

• 17,7-10 – Servo inútil – Fazer as coisas (da fé) não por outra motivação a não ser a missão 

por Deus confiada. 

 

DEZ LEPROSOS (17,11-19 – Exclusivo de Lucas) 

• “Pararam ao longe” porque a Lei exigia certa distância das pessoas sadias (Lv 13,45-46). 

Dadas as condições sociais, alimentícias e higiênicas de então, a hanseníase ou lepra 

proliferava na Palestina.  

• É de se imaginar o número de pessoas afastadas da família e da sociedade. Foi neste 

sentido que os dez “doentes” gritaram a Jesus pedindo-lhe a cura; este os mandou se 

apresentarem ao sacerdote, pois os mesmos deviam constatar a cura para liberar o 

convívio social. 

• Durante o caminho, os dez se viram curados (curados pela Palavra e no Caminho). Eles 

deviam mesmo seguir adiante, mas um deles voltou (santa teimosia) a Jesus; e ele era 

samaritano, do povo tão desprezado pelos judeus. Os outros foram curados de uma 

doença física (social), mas o samaritano foi também curado no afeto, no coração, nos 

sentimentos (por um gesto de gratidão). A cura verdadeira é a que leva ao encontro de 

Deus e dos irmãos, não a que resolve problemas particulares. 
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O REINO JÁ VEIO (17,20-21) 

• O reino não é uma questão de tempo (quando? Logo? Sinais?) ou lugar (onde? 

Jerusalém? Templo?). O reino (governo de Deus) está dentro das pessoas. O que é 

preciso é deixar-se conduzir por ele. Isso é que é entrar no reino. O reino pode estar 

dentro de nós e nós estarmos fora dele.  

 

O DIA DO FILHO DO HOMEM (17,22-37) 

• 17,22-25 (Mt 24,23.26-27) – Desejo de ver o Filho de Homem: diante das dificuldades 

da vida, os discípulos gostariam de ver o dia da plenitude (volta definitiva do Senhor). 

Mas Jesus alerta para o perigo de se deixar levar pelos cálculos humanos. 

• 17,26-31 (Mt 24,37-39) – A vinda do Filho do Homem será surpreendente: não tem 

como adivinhar quando. Noé e Lot – O tempo de ambos se caracteriza como de uma 

geração que usufrui dos prazeres da vida sem maiores preocupações. Os dois 

representam um “resto” que se mantém fiel aos planos de Deus: Noé (arca), Lot (fugiu 

de Sodoma).  

• 17, 32-33 (Mt 24,17-18) – A mulher de Lot que olhou pra traz e virou uma estátua de sal 

(Gn 19,26) representa aqueles que mesmo numa situação de perigo se apegam aos bens 

materiais.  

• 17,34-37 (Mt 24,28.40-41) – Tomado e deixado não no sentido arbitrário, mas no 

sentido do juízo de Deus. O juízo de Deus vai separar o bem do mal. E será definitivo 

como a morte: abutres. 

 

 

CAPÍTULO 18 

PARÁBOLA DO JUIZ INIQUO (18,1-8 – Exclusivo de Lucas) 

• Necessidade de rezar sempre. Perseverança. A viúva não tinha como comprar o juiz. Foi 

á luta, não desistiu... E conseguiu! O juiz decidiu a seu FAVOR, ficou ao seu lado. 

• Deus não é um mago que vem para resolver nossos problemas particulares, mas um Pai 

que nos fortalece (fica ao nosso lado) para os enfrentarmos e vencermos. A oração é o 

combustível da espiritualidade.  

• Conclusão da parábola: é assim que se constrói a vida na fé. Perseverança e confiança 

na presença de Deus; uma presença que fortalece. 

 

PARÁBOLA DO FARISEU E DO PUBLICANO (18,9-14 – Exclusivo de Lucas) 

• Perigo da religião: o sentimento de superioridade diante dos outros.  

• O fariseu rezava para si mesmo: veio ao templo para se vangloriar diante de Deus. A 

rigor, não precisava de Deus. Não sou como os outros. 

• O publicano: não ousava olhar. Batia no peito (penitencia). Deus o tornou justo (santo). 
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AS CRIANÇAS (18,15-17; Mt 19,13-15; Mc 10,13-16) 

• As crianças não eram consideradas gente de verdade. Para Jesus, ao contrário, as 

crianças são o modelo para os discípulos. Reavivar sempre a criança interior. Seria uma 

vida abençoada. 

 

O JOVEM RICO (18,18-30; Mt 19,16-29; Mc 10,17-30) 

• Bom? A justiça é um valor maior do que a bondade. A única bondade legítima é a 

bondade para todos, o que é justiça.  

• Preocupação do jovem: vida eterna. Para isso, basta cumprir os mandamentos. Se ele 

quer viver plenamente, é preciso seguir Jesus (renúncia). É difícil, não impossível. Rico 

se define pelas suas riquezas, o discípulo se define pelos ensinamentos do mestre.  

• Pergunta de Pedro: recebe mais (riqueza espiritual - sentido, valor, fraternidade, 

liberdade, felicidade - neste mundo e a vida eterna depois. 

 

TERCEIRO ANÚNCIO DA PAIXÃO (18,31-34; Mt 20,17-19; Mc 10,32-34) 

• O primeiro foi logo após a profissão de fé de Pedro (9,22). O segundo após a 

transfiguração e a cura de um homem possuído pelo demônio (9,43-45). Pedro está 

sempre próximo dos anúncios da paixão.  

• Mais uma previsão da paixão. Mas a paixão e morte é o caminho para a ressurreição. 

 

CURA DE UM CEGO EM JERICÓ (18,35-43; Mt 20,29-34; Mc 10,46-52) 

• Mateus fala em dois cegos. Marcos cita o nome: Bartimeu.  

• É Jesus de Nazaré que passa! (Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar). Ele 

grita por misericórdia (piedade). Queriam impedir seu grito (clamor). 

• O que queres? Interessante a pergunta. Pode ser que no íntimo a pessoa diga uma coisa 

e queira outra. Jesus faz com que ele verbalize o seu real desejo: ver.  

• Tua fé te salvou. Ele se tornou seguidor de Jesus. Necessidade de acreditar que é 

possível. 

 


