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EVANGELHO SEGUNDO LUCAS - XIV 

 

 

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

 

CAPÍTULO 21 

OFERTA DA VIÚVA (21,1-4; Mt 12,41-44) 

• Uma pobre viúva torna-se modelo de santidade. Para Deus é preciso dar tudo. Tudo de 

si. Não é uma questão de quantidade, mas de doação plena. 

 

PREDIÇÃO DA DESTRUIÇÃO DE JERUSALÉM (21,5-24; Mt 24,1-36; Mc 13,1-37) 

• 21, 5-7: Grandiosidade de templo: Os apóstolos estavam admirando a grandiosidade do 

templo, construído por Herodes, o Grande, em 20-19aC. De Marcos sabemos que a 

conversa começou quando Jesus e os doze deixaram o templo. Lucas amplia os ouvintes 

e torna uma conversa particular em declaração pública sobre a queda de Jerusalém 

(anos 70 d.C). Não ficará pedra sobre pedra! 

• 21, 8-11: Sinais que precedem – Muitos dirão “sou eu” e o “tempo chegou”. Mentira! 

Guerras e revoluções. Nação contra nação. Terra: terremotos, fomes e pestes. Céu: 

grandes sinais. 

• 21,12-19: Perseguição dos discípulos – serão presos e perseguidos. Oportunidade de dar 

testemunho. Não preocupeis em como se defender. Eu lhes ensinarei o que falar. 

Entregues até mesmo pelos mais próximos. Não desistam. 

• 21,20-24: Cerco e queda de Jerusalém – o cerco da cidade é sinal da sua destruição. 

Fugir? Os cristãos de Jerusalém fugiram para a cidade de Pela quando os exércitos de 

Tito se aproximaram de Jerusalém. Esta atitude gerou o rompimento do judaísmo com 

o movimento de Jesus. 

 

ANÚNCIO DA VOLTA DO FILHO DO HOMEM (21,25-38; Mt 24,29-44; Mc 13,24-37) 

• Filho do Homem (título messiânico: será alguém da humanidade) aparecerá com poder 

e glória (esplendor). Lucas destaca a ação redentora: a sua salvação está próxima.  

• Parábola da figueira: as folhas indicam a proximidade do verão, O reino de Deus está 

próximo. Cuidado com as vãs preocupações. O objetivo não é provocar medo, mas 

confiança no poder de Deus. 

• Jesus transformou o templo em lugar da Palavra (ensinava no templo). 
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VII – MORTE E RESSURREIÇÃO (22,1 - 24,53) 

 

✓ A narração da paixão de Lucas tem uma preocupação especial de unir o Cristo 

padecente com a humanidade sofredora. Jesus ora por seus discípulos, olha 

misericordioso para Pedro, perdoa seus carrascos e ao ladrão ao seu lado, e 

morre não no desespero, mas entregando-se ao Pai. 
✓ Lucas retrata Pilatos declarando por três vezes a Jesus como inocente; a Herodes 

recusando condená-lo; e o povo assistindo em silencio a tragédia. Os sacerdotes 

levam toda responsabilidade. 
✓ A narração de Lucas é bem próxima de João. Ambos omitem o que Marcos e 

Mateus relatam: a) não citam o nome do horto (Getsêmani); b) não há 

depoimento de testemunhas; c) nem uma condenação formal à morte 

(“entregou Jesus à vontade deles”); d) não há o brado de abandono de Jesus; e) 

não se marca o encontro na Galiléia após a ressurreição. Por outro lado, há 

pontos de concordância que Marcos e Mateus deixaram de lado: a) a atitude dos 

apóstolos diante do anúncio da traição de Judas (“perguntavam quem seria”); b) 

um discurso da última ceia (“tenho desejado comer esta páscoa convosco”); c) a 

orelha direita de Malco; d) a tríplice declaração de inocência por Pilatos.  

 

CAPÍTULO 22 

CONSPIRAÇÃO CONTRA JESUS (22,1-6; Mt 26,1-16; Mc 14,1-11) 

• As autoridades (sumos sacerdotes e doutores da Lei) mais Judas (um dos doze). Lucas e 

João apresentam a paixão como obra de Satanás. Por que a traição? Medo da reação do 

povo. Lucas omite a unção em Betânia – que Marcos e Mateus colocam neste momento. 

 

PREPARATIVOS PARA A CEIA (22,7-13; Mt 26,17-19; Mc 14,12-16) 

• Lucas junta a festa dos pães ázimos (15 a 21 de Nisan) com a festa da Páscoa (14 de 

Nisan, em que os cordeiros pascais eram oferecidos no templo e depois distribuídos 

para a ceia nas casas).  

• Os nomes de Pedro e João são citados somente por Lucas. Jesus indica o que vai 

acontecer: um homem a carregar um cântaro de água (normalmente são as mulheres 

que fazem isso), vai indicar a sala no andar superior pronta para a ceia. 

 

A ÚLTIMA CEIA (22,14-23; Mt 26,20-29; Mc 14,17-25) 

• O texto de Lucas tem semelhança com o de Paulo (1Cor 11,23-29). Há uma dupla 

menção do cálice: o segundo, antes da refeição principal e o primeiro, depois. Ao todo, 

são quatro cálices: dois antes da refeição e dois depois.  
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• Se Jesus morreu exatamente quando o cordeiro pascal estava sendo sacrificado (João), 

a última ceia não foi uma refeição pascal. Jesus conferiu um caráter pascal ao banquete 

de despedida com os seus.  

• Jesus afirma que esta Ceia não se repetirá até que surja a idade messiânica. Sentido 

escatológico (plenitude do reino) e passiológico (corpo dado, sangue derramado). 

• Façam em memória de mim. Não se encontra em Marcos e Mateus. Sentido memorial: 

trazer o passado (morte libertadora) ao presente. 

• No caso da traição, há uma interpretação positiva: Deus decidiu! (Plano de Deus: amar 

até o fim!) Lucas omite as duras palavras de Marcos: “melhor não haver nascido”. 

 

DISCUSSÃO ENTRE OS DISCÍPULOS (22,24-30; Mt 20,25-28; Mc 10,42-45; Jo 13,1-20) 

• Quem é o maior (melhor)? Parece que não entenderam nada da Ceia. O maior é aquele 

que serve (lógica de Jesus). 

• Jesus suportou o peso das provações (a mesma palavra grega “peirasmos” é traduzida 

por tentação). Agora, os seus também terão que enfrenta-las. Jesus reza que as mesmas 

não os derrubem. 

 

PREDIÇÃO DA NEGAÇÃO DE PEDRO (22,31-38; Mt 26,30-35; Mc 14,26-31; Jo 13,36-38) 

• Jesus o chama pelo nome de nascimento (Simão). Pedro acreditava pela metade: tinha 

fé, mas tinha muito medo e deixava-se dominar pelo medo. Jesus prometeu a Pedro a 

conversão e o poder de fortificar os irmãos. 

• Jesus predisse três negações antes do canto do galo (três horas da madrugada).  

• Rezem para não cair em tentação. Não se deixem vencer pelo poder do mal.  

 

SUPREMA ANGÚSTIA (22,39-46; Mt 26,36-46; Mc 14,32-42) 

• A narração de Lucas é mais amena que a de Mateus e Marcos. Jesus não volta três vezes 

junto aos discípulos escolhidos, mas exorta-os a orar para superarem sua crise. Um anjo 

o fortaleceu. 

• Cálice indica a ira que Deus derrama sobre os maus. Jesus gostaria de obter a vitória 

sobre o mal sem um conflito entre as forças do bem e do mal. A agonia de Jesus se refere 

ao sofrimento do mundo por causa deste conflito. 

• Jesus recobrou forças por meio de uma oração séria e prolongada, com suor em gotas 

de sangue. Encontrou os discípulos adormecidos, como se assim pudessem escapar da 

grande “tristeza”. 

 

PRISÃO DE JESUS (22,47-53; Mt 26,47-56; Mc 14,43-52; Jo 18,1-11) 

• Beijo da traição. Jesus não permitiu nenhuma reação de violência dos seus. É preciso 

que as coisas sigam o seu rumo (Redenção). A prisão de Jesus é de responsabilidade 

inteira dos chefes judaicos. 
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NEGAÇÃO DE PEDRO (22,54-65; Mt 26,69-75; Mc 14,66-72; Jo 18,13-27) 

• Lucas ameniza as negações e não fala em imprecações e juramentos (cf. Mt 26,74). O 

que é único em Lucas é que Jesus “fixou os olhos em Pedro...” e este chorou 

amargamente. 

• Os insultos: Lucas não diz que os guardas cuspiam em Jesus, como Marcos (cuspiam e 

batiam na face com a palma da mão). O destaque são os insultos. 

 

JESUS DIANTE DO CONSELHO (22,66-71; Mt 26,57-68; Mc 14,61-64; Jo 18,19-24) 

• Lucas reduz o julgamento dos judeus a esta única reunião. O sinédrio era composto por 

71 membros: Sumo Sacerdote, anciãos (grandes proprietários de terra), sacerdotes e 

doutores da Lei. A sede era no templo de Jerusalém. Sob os procuradores romanos, 

tinha um poder absoluto em assuntos religiosos. 

• Jesus se declara “Filho do Homem” (Daniel). Eles perguntam se era “Filho de Deus”: 

título que indicava alguém muito perto de Deus, envolvido numa missão especial. Para 

o Sinédrio era uma blasfêmia: alguém preso, humilhado, indefeso, se arvorar em ser o 

messias.  

• A blasfêmia não está em dizer que é messias (outros também diziam). Mas em dizer e 

se apresentar como um fraco. 


