
QUEM É  ‘O SENHOR’? (Lc 1-2) 

DEUS    -    JESUS 

Lc 1,  6  Obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. (________) 

Lc 1,  9   ele foi sorteado para entrar no Santuário do Senhor, (____________) 

Lc 1, 11   apareceu a Zacarias um anjo do Senhor. (____________) 

Lc 1, 15  porque ele vai ser grande diante do Senhor. (____________) 

Lc 1, 16  Ele reconduzira muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. 

Lc 1, 17  preparando para o Senhor (____________) um povo bem disposto.» 

Lc 1, 25 Ela dizia: «Eis o que o Senhor (____________) fez por mim, 

Lc 1, 28 Alegre-se, cheia de graça! O Senhor  (____________) está com você!» 

Lc 1, 32 será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor  (____________) dará a ele 

Lc 1, 38 «Eis a escrava do Senhor  (____________). Faça-se em mim segundo 

Lc 1, 43 Como posso merecer que a mãe do meu Senhor  (__________) venha me visitar? 

Lc 1, 45 porque vai acontecer o que o Senhor  (____________) lhe prometeu.» 

Lc 1, 46 A minha alma proclama a grandeza do Senhor, (____________) 

Lc 1, 58 ..ouviram dizer como o Senhor (____________) tinha sido bom para Isabel, 

Lc 1, 66 De fato, a mão do Senhor  (____________) estava com ele.  

Lc 1, 68 «Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo 

Lc 1, 76 porque irá à frente do Senhor, (____________) para preparar-lhe os caminhos 

Lc 2, 9 Um anjo do Senhor  (____________) apareceu aos pastores;  

Lc 2, 9  a glória do Senhor  (____________) os envolveu em luz, 

Lc 2, 11 nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias, o Senhor (____________). 

Lc 2, 15 ver esse acontecimento que o Senhor  (____________) nos revelou.» 

Lc 2, 22  Terminados os dias da purificação deles, conforme a Lei de Moisés, levaram o 

menino para Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor (____________),          

23 conforme está escrito na Lei do Senhor (____________): «Todo primogênito 

de sexo masculino será consagrado ao Senhor (____________).»  



Lc 2,24 Foram também para oferecer em sacrifício: um par de rolas ou dois pombinhos, 

conforme ordena a Lei do Senhor (____________). 

Lc 2, 26  não morreria sem primeiro ver o Messias prometido pelo Senhor. (__________) 

Lc 2, 29   «Agora, Senhor, (____________) conforme a tua promessa, 

Lc 2, 39  Quando acabaram de cumprir conforme a Lei do Senhor, (____________) 

 

1. Quantas vezes aparece a palavra ‘SENHOR’?  ____________ 

2. Quantas vezes aparece a ‘Lei, mandamento, ou ordem do SENHOR’? ___________ 

3. Qual é a diferença entre ‘a Lei do Senhor’ e  ‘a Lei de Moisés’ (2,22)?  

4. Descreve “O que é do Senhor”?__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Descreve “Quem é o Senhor”?___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

QUEM É  ‘O SENHOR’? Lc 3-24 

DEUS    -    JESUS   -   (PATRÃO, DONO ou ADMINISTRADOR) 

Lc 3, 4  preparem o caminho do Senhor (____________), endireitem suas estradas. 

Lc 4, 8  Escritura diz: ‘Você adorará o Senhor seu Deus, e somente a ele 

Lc 4, 12Escritura diz: ‘Não tente o Senhor seu Deus’.» 

Lc 4, 18 «O Espírito do Senhor (____________) está sobre mim, 

Lc 4, 19  proclamar um ano de graça do Senhor (____________). 

Lc 5,8  Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: «Senhor (____________), 

afasta-te de mim, porque sou um pecador 

Lc 5,12 O leproso caiu aos pés de Jesus e pediu: «Senhor (____________), se queres,      

tu tens o poder de me purificar! 

Lc 5,17  E o poder do Senhor (____________) estava em Jesus, fazendo-o realizar curas. 

Lc 6, 5 «O Filho do Homem é Senhor (____________) do sábado. 



Lc 6, 46  Por que vocês me chamam: ‘Senhor! Senhor!’ (____________), e não fazem o 

que eu digo? 

Lc 7, 6 O centurião:  «Senhor (____________), não te incomodes, pois eu não sou digno 

de que entres em minha casa... 

Lc 7,13    Ao vê-la, o Senhor(____________) teve compaixão dela, e lhe 

Lc 7,19    João Batista os mandou perguntar ao Senhor (____________): «És tu aquele 

que há de vir ou devemos esperar por outro? 

Lc 9,54   Tiago e João disseram: «Senhor (____________), queres que mandemos descer 

fogo do céu para acabar com eles? 

Lc 9,59   Ele, porém, respondeu: (Senhor) (____________), permite-me ir primeiro 

sepultar meu pai. 

Lc 9,61    disse: «Eu te seguirei, Senhor (____________), mas deixa primeiro que eu vá me 

despedir do pessoal da minha casa. 

Lc10,1      O Senhor (____________) escolheu outros setenta e dois discípulos.... 

Lc10, 2     “... Rogai, pois, ao Senhor (____________) da seara que mande trabalhadores 

para a sua seara.” 

Lc 10,17  Os setenta e dois voltaram muito alegres, dizendo: «Senhor (____________), 

até os demônios obedecem a nós por causa de seu nome! 

Lc 10,21  Jesus disse: “Eu te louvo, Pai, Senhor (____________) do céu e da terra....” 

Lc 10,27  o doutor da lei então respondeu: “Ame  ao Senhor, seu Deus, com todo o seu 

coração...” 

Lc 10,39   Maria, sentou-se aos pés do Senhor (____________), e ficou escutando a sua 

palavra... 

Lc 10,40   Marta aproximou-se e falou: “Senhor (____________), não te importas que 

minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço?...” 

Lc 10,41   O Senhor (____________), porém, respondeu: «Marta, Marta!..... 

Lc 11,1       um dos discípulos pediu: “Senhor (____________), ensina-nos a rezar, como 

João também ensinou os discípulos dele!” 

Lc 11,39   O Senhor (____________) disse ao fariseu: “Vocês, limpam o copo...” 



Lc 12, 35  «Estejam com os rins cingidos e com as lâmpadas acesas. 36 Sejam como 

homens que estão esperando o seu Senhor (____________)  voltar da festa de 

casamento: tão logo ele chega e bate, eles imediatamente vão abrir a porta.   37 

Felizes dos empregados que o Senhor (____________) encontra acordados quando 

chega. Eu garanto a vocês: ele mesmo se cingirá, os fará sentar à mesa, e, passando, 

os servirá. 38 E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão 

se assim os encontra! 39 Mas, fiquem certos: se o dono da casa  soubesse a hora em 

que o ladrão iria chegar, não deixaria que lhe arrombasse a casa. 40 Vocês também 

estejam preparados! Porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que vocês 

menos esperarem.»  

Lc 12,41    Então Pedro disse a Jesus: «Senhor (____________), estás contando essa 

parábola só para nós, ou para todos?»  

Lc 12,42   E o Senhor (____________)  respondeu: «Quem é o administrador fiel e 

prudente, que o Senhor (____________) coloca à frente do pessoal de sua casa, 

para dar a comida a todos na hora certa? 43 Feliz o empregado que o Senhor 

(____________), ao chegar, encontra fazendo isso! 44 Em verdade, eu digo a vocês: 

ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. 45 Mas, se esse empregado 

pensar: ‘Meu Senhor (____________) está demorando’, e se puser a surrar os 

criados e criadas, a comer, beber, e embriagar-se, 46 o Senhor (____________) 

desse empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista e  o 

expulsará de casa, e o fará tomar parte do destino dos infiéis.  

Lc 12,47  Todavia  aquele  empregado que,  mesmo  conhecendo a vontade do seu 

Senhor (____________), não ficou preparado, nem agiu conforme a vontade dele, 

será chicoteado muitas vezes. 48 Mas, o empregado que não sabia, e fez coisas que 

merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será 

pedido; a quem muito foi confiado, muito mais será exigido.»  

Lc 13,8      o agricultor respondeu: ‘Senhor (____________), deixa a figueira ainda este 

ano...’ 

Lc 13,15    O Senhor (____________) lhe respondeu:  “Hipócritas! ...” 

Lc 13,23   Alguém lhe perguntou: «Senhor (____________), é verdade que são poucos os 

que se salvam?” 

Lc 13,25   ...e começarão a bater na porta, dizendo: ‘Senhor (____________),  abre a 

porta para nós!’ 

Lc 13,35  “...Bendito aquele que vem em nome do Senhor.” (____________) 



Lc 14, 21  ...O empregado voltou, e contou tudo ao senhor(____________).  Então o dono 

da casa (oivkodespo,thj) ficou muito zangado, e disse ao empregado: 'Saia depressa 

pelas praças e ruas da cidade. Traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os 

mancos'. 22  O empregado disse: 'Senhor(____________), o que mandaste fazer, foi 

feito, e ainda há lugar'. 23 O senhor(____________) disse ao empregado:  'Saia pelas 

estradas e caminhos,  e faça as pessoas virem aqui, para que a casa fique cheia.  24             

Pois eu digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados  vai provar do meu 

banquete'."  

Lc 16,1 Jesus dizia aos discípulos: «Um homem rico tinha um administrador que foi 

denunciado por estar esbanjando os bens dele. 2 Então o chamou, e lhe disse: ‘O 

que é isso que ouço contar de você? Preste contas da sua administração, porque 

você não pode mais ser o meu administrador’. 3 Então o administrador começou a 

refletir:     ‘O Senhor (____________)  vai tirar de mim a administração. E o que vou 

fazer? Para cavar, não tenho forças; de mendigar, tenho vergonha. 4 Ah! Já sei o 

que vou fazer para que, quando me afastarem da administração tenha quem me 

receba na própria casa’. 5 E começou a chamar um por um os que estavam devendo 

ao seu Senhor. (____________) Perguntou ao primeiro: ‘Quanto é que você deve ao 

Senhor ? ’ (____________) 6 Ele respondeu: ‘Cem barris de óleo!’ O administrador 

disse: ‘Pegue a sua conta, sente-se depressa, e escreva cinqüenta’. 7 Depois 

perguntou a outro: ‘E você, quanto está devendo?’ Ele respondeu: ‘Cem sacas de 

trigo’. O administrador disse: ‘Pegue a sua conta, e escreva oitenta’ ».           8 E o 

Senhor (____________) elogiou o administrador desonesto, porque este agiu com 

esperteza. De fato, os que pertencem a este mundo são mais espertos, com a sua 

gente, do que aqueles que pertencem à luz. 

Lc 17,5      Os apóstolos disseram ao Senhor (____________): «Aumenta a nossa fé!» 6      

O Senhor (____________) respondeu: “Se vocês tivessem a fé...” 

Lc 17,37     Os discípulos perguntaram: «Senhor (____________), onde acontecerá isso?» 

Lc 18,6     E o Senhor (____________) acrescentou: «Escutem o que está dizendo 

Lc 18,41   O cego respondeu: «Senhor (____________), eu quero ver de novo.» 

Lc 19,8    Zaqueu ficou de pé, e disse ao Senhor (____________): «A metade dos meus 

bens, Senhor, (____________) eu dou aos pobres; 

Lc 19,16  O  primeiro chegou, e disse: ‘Senhor (____________), as cem moedas renderam 

Lc 19,18  O segundo chegou, e disse: ‘Senhor (____________), as cem moedas renderam 



Lc 19,20  Chegou o outro empregado, e disse: ‘Senhor (____________), aqui estão as 

cem moedas 

Lc 19,25   Os presentes disseram: ‘Senhor (____________), esse já tem mil moedas!’ 

Lc  19,31   vocês responderão: ‘Porque o Senhor (____________) precisa dele’.» 

Lc 19,34  Os discípulos responderam: «Porque o Senhor (____________) precisa dele.» 

Lc 19,38     A multidão dizia:  “Bendito seja aquele que  vem como Rei, em nome do 

Senhor (____________)! Paz no céu e glória no mais alto do céu!” 

Lc 20,13    Então, disse o Senhor (____________)  da vinha: Que farei?  

Lc 20,15    Que lhes fará, pois, o Senhor (____________)  da vinha? 

Lc 20,37 E que os mortos ressuscitam, já Moisés indica na passagem da sarça, quando 

chama o Senhor (____________)  de ‘o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o 

Deus de Jacó’      

Lc 20, 41  Então Jesus disse a eles: «Como podem dizer que o Messias é filho de Davi?      

42 Pois o próprio Davi diz no livro dos Salmos: ‘O Senhor (____________) disse ao 

meu Senhor (____________): Sente-se à minha direita, 43 até que eu ponha seus 

inimigos como lugar onde você apóia os pés’. 44 Portanto, Davi o chamou de 

Senhor (____________). Como pode, então, o Messias ser filho dele?»  

Lc 22,33   Mas Simão falou: «Senhor (____________), contigo estou pronto para ir até 

mesmo para a prisão e para a morte!» 

Lc 22,38   Eles disseram: «Senhor (____________), aqui estão duas espadas.» 

Lc 22,49  Os que  estavam com Jesus disseram: «Senhor (____________), vamos atacar 

com a espada?» 

Lc 22,61   Então o Senhor (____________) se voltou, e olhou para Pedro se lembrou de 

que o Senhor (____________) lhe havia dito: “Hoje, antes que o galo cante...” 

Lc 24,3     Mas, ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus, 

Lc 24,34  E estes confirmaram: “Realmente, o Senhor (____________) ressuscitou, e 

apareceu a Simão!” 


