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EVANGELHO SEGUNDO LUCAS - XIII 

 

 

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

 

CAPÍTULO 19 

ZAQUEU RECEBE JESUS (19,1-10 – Exclusivo de Lucas) 

• Zaqueu (o nome significa “puro”) era um chefe dos cobradores de impostos de Jericó. 

Portanto, era rico. Não há evangelista que mais destaca os pobres do que Lucas. Mas 

agora está falando de um homem rico.  

• Era de baixa estatura e queria ver Jesus passar. Por isso, subiu na amoreira. Jesus viu 

Zaqueu. Desce depressa. Hoje devo entrar em sua casa. 

• Zaqueu o recebeu com muita alegria. Para as pessoas preconceituosas, era um pecador. 

Para Jesus, era um filho de Abraão.  

• Zaqueu não tentou comprar Jesus; deixou-se tocar pela graça de ter Jesus presente em 

sua vida. Daí o compromisso de partilhar. 

 

PARÁBOLA DAS MINAS (19,11-28; Mt 25,14-30) 

• Em Mateus, é dos talentos. 1 denário (moeda romana) equivale a 1 dracma (moeda 

grega) e correspondem a 1 dia de trabalho de um diarista. 1 mina vale 100 denários e 1 

talento, 6000 denários. 

• Em Mateus, cada um recebe um valor diferente: 5, 2 e 1. Os dois primeiros, duplicaram; 

o terceiro, guardou num buraco. Já em Lucas, todos receberam o mesmo valor: 10 

minas. O primeiro lucrou mais 10; o segundo, mais 5; o terceiro, guardou num lenço.  

• Mateus fala do que temos de diferente. Lucas, do que temos de igual. A questão não é 

de quantidade, mas de qualidade: disposição de arriscar e de fazer algo por Deus e pelo 

próximo. 

 

VI – ÚLTIMOS DIAS EM JERUSALÁM (19,29 - 21,38) 

 

ENTRADA EM JERUSALÉM (19,29-44; Mt 21,1-11; Mc 11,1-11; Jo 12,12-19) 

• Monte das Oliveiras (entre Betfagé e Betânia) 

• Tom de autoridade régia: buscar um jumento que nunca foi montado (privilégio real). O 

Senhor precisa dele (direito de requisição). Jesus vem como rei.  

• Quem aclama? os discípulos: Deus abençoe o rei que vem em nome do Senhor. Lucas 

omite o “hosana”, mas recorda o cântico dos anjos por ocasião do nascimento: Paz no 

céu, glória a Deus (cf. Lc 2,13-14). 
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• Fariseus pediram que se calassem. Se calarem, as pedras gritarão. Jesus é rei mesmo, 

mas é o rei da paz, dos humildes, dos pobres. Deve ser aclamado porque é rei. 

• Chorou quando viu Jerusalém: se pudessem reconhecer a paz verdadeira.  

 

PURIFICAÇÃO DO TEMPLO (19,45-48; Mt 21,12-13; Mc 11,15-19; Jo 2,13-21) 

• Lucas omite as cenas de “violência” que Mateus e João contam. Jesus simplesmente 

expulsa os comerciantes. Templo deve ser somente casa de oração = lugar de encontro 

com Jesus; não lugar de exploração das pessoas em nome de Deus. Jesus ensinava todos 

os dias no templo. Lugar de escuta da Palavra. 

• As autoridades do templo desejavam matá-lo. Quem realmente “destruiu” o templo foi 

Jesus. Entre aspas porque destruiu aquele modelo de templo (fonte de dominação e 

exploração). 

 

CAPÍTULO 20 

ORIGEM DA AUTORIDADE DE JESUS (20,1-8; Mt 21,23-27; Mc 11,27-33) 

• Pergunta das autoridades do templo: com que autoridade? Quem te deu autoridade 

para você fazer o que fez?  

• Jesus faz outra pergunta sobre o batismo de João: é de Deus ou não? Eles não tinham 

como responder sem complicações: se de Deus, por que não acreditaram; se dos 

homens, tornam-se reféns da fúria popular. Resposta: não sabemos. 

• Resposta de Jesus: se não sabem de JB, não tem como saber também de mim.  

 

PARÁBOLA DOS VINHATEIROS HOMICIDAS (20,9-19; Mt 21,33-46; Mc 12,1-12) 

• É uma adaptação do cântico da vinha de Isaias (5,1-7). Lucas elimina a morte dos servos 

e reserva ao filho. Alusão à paixão e morte de Jesus. 

• Jesus é a pedra mais importante que mantém o edifício em pé. A sua morte traz como 

consequência a destruição de Israel.  

• As autoridades de Israel (doutores da Lei e sumos sacerdotes) perceberam que a 

parábola era contra eles. Eles deveriam cuidar da vinha (casa de Israel). Não só não 

cuidaram como tiveram a pretensão de se apossar da vinha. 

 

TRIBUTO A CÉSAR (20,20-26; Mt 22,15-22; Mc 12,13-17) 

• Como os chefes perceberam que Jesus os estava vencendo, decidiram confronta-lo 

através de perguntas capciosas, em forma de cilada. 

• Questão dos adversários de Jesus: imposto a César: sim ou não. Se sim: contra o povo. 

Se não: contra o Império.  

• Jesus os faz mostrar uma moeda romana: um denário com a imagem do imperador 

Tibério, que se proclamava um deus. Se eles carregavam a moeda, adoravam o 

Imperador? O que é de César: o dinheiro. O que é de Deus: a adoração. Só Deus é 

absoluto. 



3 
 

 

SOBRE A RESSURREIÇÃO (20,27-40; Mt 22,23-33; Mc 12,18-27) 

• Os saduceus (partido dos sacerdotes do templo) criaram uma situação hipotética para 

confrontar Jesus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. 

Acreditavam no Sheol: uma espécie de região das sombras onde estavam todos os 

mortos. 

• Uma mulher se casou sucessivamente com 7 irmãos e não conseguiu dar descendência 

a nenhum (lei do levirato). De quem ela será depois da ressurreição? 

• Resposta de Jesus: neste mundo é preciso casamento para dar descendência, pois existe 

a morte. Na ressurreição, não haverá mais morte e, portanto, não haverá descendência. 

Logo, não tem sentido falar em casamento. Todos os ressuscitados serão de Deus e Deus 

será de todos e em todos. 

• Os doutores da Lei se deram por vencidos. Não fizeram mais perguntas a Jesus. 

 

CRISTO É O FILHO DE DAVI (20,41-44; Mt 22,41-46; Mc 12,35-37) 

• Jesus leva seus ouvintes a uma reflexão sobre o sentido do título messiânico de “Filho 

de Davi”. Esta origem dentro e fora das leis de geração humana. Davi chama o messias 

de “Senhor” (Salmo 109,1). Como ele poderia ser seu filho?  

 

CRÍTICA AOS ESCRIBAS (20,45-47; Mt 23,1-7.14; Mc 2,38-40) 

• ESCRIBAS: especialistas na Lei. Eram os intérpretes autorizados da Lei, aqueles que 

tinham o direito oficial de dizer como deve ser entendida qualquer questão em função 

da Lei de Deus (Moisés). Poder intelectual. Tal poder trazia prestígio social. 

• Colocaram-se como donos da verdade e se faziam valer por um formalismo exterior para 

poderem impressionar as pessoas. Eram falsos, hipócritas. 

• Esfolam os que já são explorados (viúvas). Para Jesus, a Lei deve ser interpretada com 

amor e para o amor. A Lei não pode ser instrumento de dominação dos outros. 

 


