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JESUS 

‘presente’ do PAI 
 
 

JESUS, Você é o irmão mais velho,        Rm 8,29  
que nos revela o Pai.          Jo 14,9  
Sendo rico, se fez pobre         1Cor 8,9  
e igual a nós em tudo, menos no pecado.       Hb 4,15  
De condição divina, Você “esvaziou-se a si mesmo, assumindo  

a condição de servo e tornou-se semelhante a nós”.    Fl 2,6-7 
Como todos nós, Você cresceu em tamanho, mas também  

em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens.    Lc 2,52  
Amado           Jo 15,9  
e apegado ao Pai,          Jo 8,29; 5,19 
passou pelo mundo fazendo o bem.        At 10,38 
Procurou e se fez amigo dos publicanos e pecadores.     Lc 7,34  
Anunciou a ‘boa nova’ aos pobres.        Lc 4,18 
Você é a ‘Boa Nova’ que, ainda hoje,       Mt 25,40; 28,20 
atrai multidões de pobres, sofridos e marginalizados.     Mc 1,34 
Você lutou para que todos Nós tivéssemos vida em abundância.    Jo 10,10  
Denunciou os ‘grandes’ do Templo e do Império, que viviam de impostos Lc 11,39c; 19,8c  
do povo           Mc 12,42 
e foi por eles perseguido, preso e condenado à morte.     Mt 26,3-5 
Você sofreu como nós sofremos;        Mt 26,38-39 
teve medo da morte          Mc 14,33; Jo 12,27 
como nós temos e foi tentado a seguir por outros caminhos.    Mt 4,1-11; Dt 8,2 
Nos momentos terríveis de angústia pediu ajuda aos amigos.    Mt 26,37-38  
Recorreu à oração para não sucumbir.       Hb 5,7 
Mesmo derrubado pelas forças do mal,       Mt 27,50  
Você venceu a morte          1Cor 15,55  
e o mundo           Jo 16,33 
pela força do amor do Pai,         1Jo 4,10  
que o ressuscitou dos mortos.        At 2,24 
Agora, vivo para sempre nos que sofrem, nos excluídos e nos pequenos,   Mt 25,35  
realiza a vontade do Pai;         Mt 12,50; 26,42b  
nos chama a implementar o Reino do Céu e a sua Justiça     Mt 6,10.33  
e está conosco reunidos em seu nome.       Mt 18,20 
Assim, fortalecidos pelo Espírito,        At,2,4 
Você nos envia até os fins do mundo       Mt 28,19  
- igreja em missão -          papa Francisco 
para anunciar a sua Palavra,        Mt 10,7 
mensagem de Vida plena,         Jo 10,10  
e convida todos os Povos a conhecer e viver o amor do Pai.   Jo 17,26  
Amém.  
... Ai de mim se não evangelizar!        1Cor 9,16c 
 
 
 



  

PALESTINA 
no tempo de Jesus - séc I (27-30 dC) 
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Linha do tempo -  ESCRITOS DO NT - (51-110 dC...) 
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CAMINHOS do EVANGELHO  

pelas estradas e rotas marítimas do Império Romano 

Séc II-IV 
Padres 

da 
Igreja 

Séc V- XXI 
MAGISTÉRIO da 

Igreja (cf Concílios: de 
Niceia 325- ao Vat II 

1962 



 

... conhecer LUCAS (Lc/At) 
 

O Evangelho escrito por Lucas (Lc) e o livreto ‘Atos dos Apóstolos’ (At) são do mesmo autor (At 1,1).  
São dois volumes de um único livro, ambos escritos com o mesmo objetivo e para o mesmo Teófilo (Lc 1,3; At 1,1).  
Os dois volumes não têm assinatura, mas, desde o começo, a Tradição das Igrejas os atribui a LUCAS. 

 
 

1. QUEM ERA Lucas? 
Lucas era companheiro de viagem de Paulo. 

Provavelmente, é ele o “querido médico Lucas” mencionado 
na carta aos Colossenses (Cl 4,14). Lucas nasceu em 
Antioquia, cidade de mais de meio milhão de habitantes. 

Ele era cristão convertido do paganismo ou, talvez, 
como Timóteo, filho de mãe judia e pai grego (At 16,1). De 
qualquer maneira, antes de entrar na comunidade cristã tinha 
convivido com a Comunidade dos Judeus. Talvez fizesse parte 
do grupo, que ele mesmo cama de ‘tementes de Deus’ (At 10, 
2.22; 13,16.26) ou ‘adoradores de Deus’ (At 16,14; 17,4.17). 
Estes eram pagãos que se sentiam atraídos pela seriedade da 
proposta da religião dos Judeus. Nos sábados, eles enchiam as 
sinagogas (da diáspora) e gostavam de ouvir as leituras da Lei 
e dos Profetas. 

Lucas deve ter estudado muito as Sagradas Escrituras, 
pois, pelo conjunto de sua obra (Lc/At), percebe-se que tinha 
um vasto conhecimento do AT. O que impedia a ele (e aos 
outros ‘tementes’) de aderir plenamente à religião dos 
Judeus, eram as obrigações da circuncisão e a observância da 
‘lei da pureza’ (cf. Levítico). 

A pregação de Paulo, porém, trouxe a ‘boa notícia’ de 
que, através da fé em Jesus, era possível participar das 
‘promessas’ (‘Aliança’ de Deus com o Povo) feitas a Abraão, 
sem a necessidade das obrigações ‘da pureza ritual’. Muitos 
deles aderiram à mensagem de Paulo. Lucas foi um deles: 
tornou-se cristão convicto e comprometido. 

 

2. O QUE e PARA QUEM escreveu? 
Lucas escreveu em torno do ano de 85 dC, e dedicou 

os dois volumes a um amigo, chamado ‘Teófilo’ (Lc 1,3; At 
1,1). --- OBS.: Alguns acham que Teófilo foi uma pessoa de 
destaque da sociedade, mas nada consta em Lc/At que Lucas 
tenha tido uma preferência especial por pessoas de destaque 
da sociedade daquele tempo. Pelo contrário, mais do que os 
outros Evangelistas, Lc acentua a preferência de Jesus pelos 
pobres, doentes, últimos e excluídos. 

O nome ‘Teófilo’ significa: pessoa que “ama a Deus”, 
ou “é amado por Deus”. Muito provavelmente, Lucas não se 
refere a uma pessoa determinada, mas, sim, aos cristãos 
convertidos do paganismo (os ‘tementes de Deus’ ou 
‘adoradores de Deus’). A partir dos anos 70 dC (com a total 
destruição da cidade de Jerusalém e do Templo; com o 
massacre dos grupos de resistência; e com a completa 
dispersão – diáspora – dos sobreviventes do povo 
hebreu/judeu pelo mundo romano afora) este grupo era cada 
vez mais numeroso nas Comunidades cristãs das grandes 
cidades do Império Romano. É para eles que Lucas escreve, 
para poder verificar a solidez dos ensinamentos recebidos (Lc 
1,4). 

 

3. POR QUE escreveu? 
Os dois principais problemas que levaram Lucas a 

recolher e organizar, de maneira didática e sistemática, o 
material que as Comunidades conservavam e transmitiam a 

respeito de Jesus – eram relativos à abertura aos pagãos 
iniciada por Paulo, aprovada por Pedro (At 10,44-48; 11,15-
17) e confirmada pelo Concílio de Jerusalém (At 15,7-29).  

 

4.  TENSÕES/CONFLITOS nas Comunidades: 

1. JUDEUS  NÃO-JUDEUS = ‘Judaísmo/Lei’ = para todos os 
Cristãos? 

 Sinagoga  x/ou//+/e Comunidade? = (... Expulsão?...)     
= Fidelidade x infidelidade; 

 como ser ‘Comunidade’ COM/SEM a Lei de Moisés? = 
Fidelidade x infidelidade; 

Os cristãos vindos do Judaísmo eram pessoas ‘sérias’ 
e comprometidas, ligadas às tradições mais antigas da 
Igreja (dos tempos de Jesus, Apóstolos, etc.) com grande 
autoridade moral. Daí a preocupação de Lucas de afirmar 
que os seus ensinamentos eram ‘sólidos’ preocupado em 
não ofender os ‘irmãos judeus’. 

Lucas dá o seu recado com delicadeza e firmeza: os 
costumes ‘judeus’ podem continuar, mas não podem ‘obri-
gar’ os que não vêm da fé judaica. 

2. RICOS x POBRES (entre os ‘cristãos’ vindos do paganismo): 

 O Império romano estava baseado na ‘escravidão’ = 
desigualdade social, hierarquia, submissão, exploração; 
Cfr.: tributos, impostos, taxas, dízimos, ... roubos 
legalizados = para drenar as riquezas prá Roma; 

 Acúmulo/centralização das RIQUEZAS x exploração/mi- 
séria das populações vencidas (endividamento); 
Endividamento = escravização (em Roma, nas Províncias, 
ex.: Éfeso, na Ásia); 

 Os novos convertidos (após o ano 50 dC) vinham 
sobretudo dos pobres e escravos (1Cor 1,26). Somente 
alguns eram ricos = conflitos ricos x pobres (Tg 2,1-7; 
1Cor 11,20-21; Ap 3,17). --- OBS.: Os conflitos sociais 
(ricos x pobres) internos às comunidades, foram mais um 
dos motivos que levaram Lucas a escrever o Evangelho: 
com vigor profético ele lembra as frases mais duras de 
Jesus neste ponto (x a ideologia escravagista e a 
discriminação social pelas riquezas). 

  

5.  METODOLOGIA DE PESQUISA de Lucas: 
Lucas foi: recolhendo tradições + investigou 

(coletâneas de escritos) + consultou testemunhas oculares e 
ministros da Palavra + utilizou outros evangelhos (ex.: Mc e 
fonte Q) já escritos... + fez uma seleção usando como ‘critério’ 
as necessidades das comunidades, para garantir um 
ensinamento sólido nas dificuldades e tensões (Lc 1,3). 

 Em Lc  = Lucas descreve tudo o que JESUS fez e ensinou 
nas comunidades judias da Palestina. 

 Em At = Lucas descreve tudo o que o ESPÍRITO de Jesus 
estava fazendo e ensinando nas Comunidades helenistas 
da Ásia, Grécia e da Itália. 

Tudo o que Lucas escreve sobre Jesus estava 
acontecendo na vida das comunidades. 

 



 

LUCAS (PAGOLA, Jesus: Aproximação Histórica, p 537- 541). 

I - JESUS SALVADOR > MESSIA/SENHOR - O protagonista de Lc é o ‘MESSIAS’ e ‘SENHOR’ que os seguidores de Jesus 
confessam, mas seu evangelho O apresenta, sobretudo, como ‘SALVADOR’ (Lc 2,11). O anjo do Senhor anuncia o 
nascimento de Jesus “Nasceu para vós, hoje, na cidade de Davi, um Salvador, que é o Messias, o Senhor!”. Quando 
Simeão toma o menino nos braços, canta agradecido a Deus: “Agora, Senhor, podes, de acordo com a tua palavra, 
deixar que o teu servo vá em paz, porque meus olhos viram tua salvação” (2,30).    
II - JESUS /alegria = JESUS (Je-shuáh) é a “salvação de Deus”. Nele podemos ver, tocar, apalpar a salvação de Deus 
nos oferece (1,77). Esta ‘salvação de Deus’, que chega com Jesus, introduz no mundo a ‘ALEGRIA’, Já antes de 
nascer, sua presença faz João ‘saltar de alegria’ no seio de sua mãe (1,44). Ao anunciar o seu nascimento, o anjo 
exclama: “Anuncio-vos uma grande alegria, que será para todo o povo” (2,11). A vida de Jesus salvador difunde 
alegria por onde passa. Suas curas despertam o louvor: “Deus os está visitando” (7,16; 13,17; 18,43). Ao chegar 
pela última vez em Jerusalém, “toda a multidão dos discípulos, cheios de alegria, puseram-se a louvar a Deus em 
alta voz por todos os milagres que haviam visto” (19,37-38).  

Lc insiste em outro aspecto próprio de sua teologia:  
III - HOJE, RdD já! = Jesus é o ‘HOJE da salvação’. Nele Deus nos está oferecendo sempre, HOJE-AGORA, a salvação 
de Deus: “Nasceu para vós hoje (...) um salvador” (2,11). A Escritura que anuncia um Messias Libertador “cumpriu-
se hoje” (4,21) com sua presença salvadora que traz a ‘Boa Notícia’ aos pobres, a libertação aos cativos, a vista aos 
cegos, a liberdade aos oprimidos e a graça do Senhor aos desgraçados (cf 4,18-19). Por isso, na casa de Zaqueu, 
Jesus pode dizer: “Hoje chegou a salvação a esta casa!” (19,1) e na cruz pode prometer ao ‘bom’ ladrão: ”Hoje 
estarás comigo no paraíso!” (23,43).  
IV - JESUS /misericórdia = Em Jesus, ressuscitado por Deus, sempre está sendo oferecida a nós a salvação. Esta 
salvação é fruto da MISERICÓRDIA: a) CARINHO de Deus. Lc apresenta Jesus como “Encarnação da misericórdia de 
Deus”. Já no canto de bênção de Zacarias se nos anuncia que “as entranhas da misericórdia de nosso Deus farão 
com que nos visite uma luz do alto, a fim de iluminar os que se encontram nas trevas e sombras da morte e guiar 
nossos passos pelos caminhos da paz” (1,78-79).  
b) PERDÃO: Esta misericórdia de Deus, encarnada em Jesus, se manifesta de formas diversas. Em primeiro lugar, no 
‘perdão’ que ele oferece aos pecadores: “Ele veio buscar e salvar o que estava perdido” (19,10). Jesus é como o 
‘pai’ da parábola, que acolhe os filhos perdidos e celebra com eles refeições festivas; como o ‘pastor’ que procura 
as ovelhas perdidas e, ao encontrá-las, faz festa com seus amigos; como a ‘vizinha’ pobre que procura e encontra 
com alegria a sua pequena moeda perdida (cf 15,1-32); oferece sua amizade e perdão a pecadores e publicanos 
(mulher: 7,36-50; Zaqueu: 19,1-10) e, ao ser crucificado, pede a Deus o perdão para os que o crucificam: “Pai, 
perdoa-lhes porque não sabem o que fazem!” (23,34).  
c) COMPAIXÃO: Jesus manifesta também sua misericórdia nas ‘curas’, que são ao mesmo tempo sinais do poder 
salvador de Deus e de sua compaixão. Ele é como o ‘bom samaritano’, que, ao ver em seu caminho alguém caído, 
‘comove-se’, ‘aproxima-se’ e, movido por sua misericórdia, ‘cura-lhe as feridas’. Lc realça mais que ninguém a 
compaixão de Jesus para com as mulheres: ‘liberta’ de espíritos malignos Maria Madalena (8,2) e outras; 
‘compadece-se’ da viúva de Naim (7,13) e ‘consola’ as mulheres que vêm lamentar-se por ele quando o levam a 
caminho da cruz (23,27-31).  
V - ESPÍRITO (Vida, Amor, Missão, Ministério, Unção: Luz e Força) = O povo não pode captar isso plenamente na Galileia, 
mas, agora que Jesus vive ressuscitado pelo Espírito de Deus, Lc convida todos a descobrir que esse mesmo Espírito 
sempre O esteve animando. Jesus é portador do ESPÍRITO DE DEUS’. Nele se torna presente no mundo o Espírito 
Santo, doador da vida. João Batista “está cheio do Espírito Santo já desde o seio de sua mãe” (1,65). Jesus é, 
inclusive, concebido por ele de Maria virgem. Assim, o anjo anuncia a Maria: “O Espírito virá sobre ti e o poder do 
Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que irá nascer será santo e será chamado Filho de Deus” 
(1,35). O Salvador do mundo não aparece na história humana como fruto do amor de um casal que se ama, mas 
como fruto do amor de Deus pela humanidade. O Messias, Filho de Deus, não nasce como expressão e confirmação 
do amor humano entre Maria e José, mas como expressão e confirmação do amor que Deus tem por nós (cf 2,11-
14).  
Este ESPÍRITO, que está na origem da presença de Jesus no mundo, é aquele que ‘desce sobre Ele’ (cf 3,22) 
visivelmente enquanto está em oração após o batismo. Este Espírito o conduz ao deserto (4,1) e o guia com sua 
‘força’ pelos caminhos da Galileia (4,14). Ungido por esse Espírito, Jesus vive anunciando aos pobres, oprimidos e 
desgraçados a ‘Boa Notícia’ de sua libertação (4,18-21).  

À luz de sua ressurreição, Lc pode formular, de maneira profunda, a lembrança que ficou de Jesus entre os 
seus: “Ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, passou fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo 
diabo, porque Deus estava com Ele” (At 10,38). 



 
 



JESUS: sua Terra, seu Povo e sua Proposta 
(págs 171-187) 

INTRODUÇÃO 
* Estamos acostumados a abordagem espiritual (devocional: pedir ajuda; ou adoração: reconhecer Deus como Espírito superior); 
* Propomos, agora, uma abordagem histórica de Jesus em sua Terra, com o seu Povo, sua Proposta de vida em sociedade, sua 

cultura e sua visão de ser humano como Filho de Deus com abertura à vida eterna. 

I - JESUS HISTÓRICO:  
1.1 - Deus se fez ‘carne... ser humano  
      - Jo 1,14: “colocou sua tenda no meio de nos” 
      - 1Jo 1,1: “ouvimos - vimos - contemplamos - apalpamos -...” 
1.2 - Jesus nasceu em Belém (na Judeia: Mt, 2,1; Lc 2,5:) e cresceu em Nazaré (na Galileia: Mt 2,22-23; Lc 2,39);   
      - Lc 2,40-52: crescia forte – ciência/sabedoria – graça de Deus 
                            foi aprendendo “as COISA DO SEU PAI”: na Família - sinagoga - vida de povo - na sociedade ... 
      - Lc 2,41-49: ... no Templo: insatisfeito com as respostas do Drs da Lei do Judaísmo. 
      - Lc 7,16; 24,19: ... até se tornar um ‘profeta poderoso’; 
1.3 - Como foi o cotidiano de sua existência humana em Nazaré (de 1-30 anos):  (pág 173,n 8); 
1.4 - Lc 2,41ss = Jesus e sua consciência social: 
      - 12 anos < ...: fase de adulto; - 20 anos: casamento...; - 30 anos: (cf Lc 4,16-18) adulto na fé; 
      - adulto na fé = oração (culto semanal na sinagoga: Shema, Israel: Dt 6,4-8)  
      - Lei (613 proibições/obrigações: cf Lv 11-16: Código de Pureza; Ex 20-24; Dt 5-11: Código da Aliança); - etc.  

      - Lc 2,49: sua missão: cuidar das ‘COISAS DO MEU PAI’; 
1.5 - Crescendo e aprendendo:         (pág 176) 

      - com os ANAWIM (os ‘Pobres de JHWH’): - Abraão (+Patriarcas) - Moisés (+ Povo das Tribos)- ...  

       - com os Profetas (Is 6,1-13; Jr 1,4-10) 
1.6 - Estudando os ‘pergaminos’ na sinagoga       (pág 177) 

      - Jo 17,1-26 = para conhecer + e + as ‘Coisas do meu Pai’] 
                     OBS.: morte de José (pág 178) 

1.7 - Na escola dos Profetas: Fidelidade ao Pai      (pág 179-182) 

      - ELIAS: (1Rs 17-21): perseguição - dedicação a JHWH - e aos pequenos do Povo (Nabot) 

                     OBS.: enfrentando e perseguido por Acab-Jezabel (x 450 profetas no monte Carmelo - ‘florido’) 

      - JEREMIAS: (1,4-10: vocação + sedução (Jr 20,7-18) 

      - ISAÍAS (Is 1-39): (6,1-13: vocação + tempo messiânico (7,10-17) 

      - OSEIAS: (2,16-25) amor e intimidade ‘esponsal’ com JHWH/Gomes (no deserto); 

      -  II Isaías (Is 40-55): Servo de JHWH:  
a) missão: realizar a justiça    42,1-9  
b) missão universal     49,1-9 

 c) Servo fiel - Discípulo de JHWH   50,4-11  
d) Servo Sofredor: torturado/homem de dores  52,13-53,12 

      - III Isaías (Is 56-66): nova Evangelização (tempos novos de vida plena para todos (61,1-2) 

      - JOÃO BATISTA: (Mc 1,2-5; Lc 3,3-6; Mt 3,1-12): prega um batismo de arrependimento + conversão; 

 “És tu ou...?” – “Ide contar que... cegos, coxos, leprosos, surdos, mortos, pobres, feliz  
 

II - JESUS: sua Terra, seu Povo, sua Proposta  
2.1 - sua TERRA: onde nasceu, se criou, cresceu, viveu - pregou foi perseguido e morto + ressuscitou; 
2.2 - seu POVO: os Pobres de JHWH (‘Anawim’: pobres e fiéis) - trabalhadores (camponeses, biscateiros) – cultura/religião; 
2.3 - sua PROPOSTA: Justiça com Amor como relação social (por sermos todos filhos do Pai: Abbá) com ótica da solidariedade; 

         Pobreza, desapego, simplicidade x acúmulo de bens/$$$/riquezas - Autoridade como ‘serviço’ (primeiro os últimos); 
2.4 - suas denúncias: violência - opressão/exploração - acúmulo de $$$ - hipocrisia - corrupção - discriminação - exclusão; 
2.5 - Vida econômica: 

a) produção: Agricultura - pecuária - pesca... Artesanato popular funcional às necessidades da vida;   

b) profissões remuneradas (braçal do campo, operários de pedreira, tecelão, carpinteiro/biscateiro - camponês - pastor); 
c) comércio:  
d) transporte: animais (cavalo, jumento), barcos (no lago), a pé; 

2.6 - situação social: trabalhadores/patrões, artesãos, escribas, vendedores, criadores de gado, pescadores, meeiros, colonos, 
comerciantes, sacerdotes, levitas, escravos, sub-empregados,  

2.7 - Excluídos: doentes (cf. leprosos, cegos, coxos, etc.), viúvas, órfãos, mendigos, etc.; 

 



Lc - Estrutura HERMENÉUTICA 
 

I  -   PRÓLOGO   (estilo literário historiográfico culto)               1,1-4 

TEMA = intenção e fundamentação historiográfica, assunto central, método, destinatário e objetivo 

II - TEOLOGIA DA ENCARNAÇÃO (ou: Narrativas das INFÂNCIAS de JoBt e Jesus) = PODER do ESPÍRITO     1,5-4,30 

TEMA = as ‘OPÇÕES’ SÓCIO-TEOLÓGICAS de Jesus: os ‘últimos’ (pobres, pecadores, doentes, excluídos) 
O evangelho de Lc - após o Prólogo (1,1-4) - apresenta, em ‘midrash’, 02 Anunciações:            1,5-38 

- no Templo de Jerusalém: ao sacerdote Zacarias                  1,5-25  
- num vilarejo da Galileia (Nazaré): a Maria, uma moça, prometida esposa a um jovem ‘biscateiro’     1,26-38 

O ‘midrash’ destaca a preocupação de Maria por Isabel (gestante, esposa de Zacarias, prima dela) 
Disposta a percorrer um longo caminho pedregoso (120 km, de Nazaré até Ain Karim, perto de Jerusalém).  
As 2 mães ‘gestantes’ se encontram: - a idosa (promessa/AT/JoBt) e a jovem (RdD já!/NT/JESUS)              1,39-56  

Lc interpreta em CHAVE TEOLÓGICA, os fatos da Encarnação de Jesus, que realiza as Promessas do  
‘messias’ de JHWH, com::  
- 01 Saudação (de Isabel: ‘Bendita Tu’; -  01 Cântico (de Maria: ‘Magnificat’)                1.42-45.46-55 
- 02 Nascimentos: JoBat (profeta) - Jesus (Messias) = lugar/circuncisão/apresentação         1,57-80; 2,1-7.21-24.27-40 

- 03 Cânticos: ‘Bendito o Sr.’ (Zacarias); ‘Glória!’ (Anjos); ‘Nunc dimittis’ (Simeão)      1,68-79; 2,14; 2,29-32 
- 02 Encontros (com Simeão e Ana) e Profecia (Ana) do jovem casal sobre a criança             2,22-35.36-38 
 

 1,5-25 = o MIDRASH (gênero literário) inicial destaca o fim da ‘Promessa’ (Zacarias/JoBt: o maior dos profetas); 
= da desconfiança do ‘sacerdote’ do Templo (instância religiosa) à fidelidade de Maria (jovem interiorana); 

 1,26-38 = chegada da “plenitude dos tempos” (Gl 4,4) com a encarnação de ‘Je-shuáh’ (JHWH-salva) em Maria; 

 1,39-45 = Saudação de Isabel e 04 Cânticos interpretam a teologia dos acontecimentos da encarnação;   

 1,45-55 = no ‘Magnificat’, Maria destaca: a fidelidade e a misericórdia de JHWH e a opção pelos ANAWIM; 

 1,67-79 = no ‘Benedictus’, Zacarias destaca o cumprimento das promessas e o ‘profeta do Altíssimo’ (JoBt); 

 1,46-2,32 = 04 Cânticos: Maria (1,45-55), Zacarias (1,67-79), Anjos (2,14), Simeão (2,29-32), Ana (2,36-38); 

 2,1-20 = Teologia da Encarnação’: tempo, lugar, sujeitos históricos, midrash (8-20): nascimento: anjos/pastores   

 2,21-40 = Jesus ‘filho de Abraão’ – Simeão: ‘sinal de contradição’ - Ana: profetiza a libertação – Vida em Nazaré; 

 1,80; 2,40.52 =  03 anotações sobre o crescimento físico, em espírito e graça (relação com o Pai).   

 2,41-52 = viagem a Jerusalém: consciência da missão messiânica no Templo e com Maria (1ª palavras de Jesus) 
 

 02 Anunciações: Zacarias (1,5-25)            -  Maria (1,26-38)                                    1,5-38 

 02 Mães (gestantes) se encontram:         - idosa (promessa/AT) e jovem (RdD já!/NT)                              1,39-56 

 02 Cânticos das mães em visita:               - de Isabel (‘Bendita Tu’); de Maria (‘Magnificat’)          1.42-45.46-55 
 02 Nascimentos: João Batista (mensag) - Jesus (Messias)/lugar/circuncisão/Apresentação 1,57-80; 2,1-7.21-24.27-40 

 02 Cânticos pelos nascimentos:            - ‘Bendito o Sr.’ (Zacarias) e ‘Nunc dimittis’ (Simeão)  1,68-79; 2,29-32 

 02 Encontros (com Simeão e Ana)     + profecia (Ana) do jovem casal com a criança                    2,22-35.36-38 

OBS.: Lc 1-2 termina com: 
- 03 anotações sobre o crescimento:- físico e em espírito e graça do menino                         1,80; 2,40.52 
- Tudo se conclui com Jesus no Templo, aos 12 anos (jovem): fala, escuta, ensina aos Drs da Lei              2,41-52 
 

 III  -  PREPARAÇÃO para a MISSÃO messiânica (batismo de água e NO ESPÍRITO: JoBt < Jesus)             3,1-4,13 

TEMA = IDENTIFICAÇÃO MESSIÂNICA de Jesus confirmada no seu batismo “no Espírito” 

 3,1-20   = missão e atuação de JoBt: batismo de água - arrependimento/conversão – denúncia moral contra Herodes; 

 3,21-22 = Jesus: batismo no Espírito – enquanto rezava, uma Voz proclama: “Tú és meu Filho, Amado!” 

 3,23-38 = Genealogia (7 grupos de 11 = 77 gerações): de JESUS ... a JHWH (não limitada aos ‘filhos de Abraão’); 

 4,1-13   = plenitude do Espírito: Encarnação/Maria (1,35) – Zacarias (1,67) - Simeão (2,25c) - batismo no Espírito (3,16); 
                     - JESUS: rezando (3,22); conduzido ao deserto (4,1); volta para Galileia (v. 14); na sinagoga de Nazaré (4,18); 

  JOÃO BATISTA - “mais que profeta.../...meu mensageiro” (7,26-27) – anuncia a proximidade do RdD batiza com água   
e prepara o povo à conversão e ao perdão pela proximidade da vinda do RdD                    3,1-20 

JESUS, em oração, repleto de Espírito (pomba/vida nova) é reconhecido ‘Filho amado’ (salva = RdD, já!)       21-22 
A filiação dEle é apresentada pela Genealogia: de DEUS ... a JESUS: em 11x7 = 77 gerações, que expres-     23-38 
sam a ‘plenitude dos tempos’ e o UNIVERSALISMO da salvação (nenhum povo é priorizado)          

Aos 30 anos (‘plena maturidade’, de acordo com a tradição judaica), Jesus inicia sua atividade messiânica  
conduzido pelo ESPÍRITO no deserto, onde aprofunda o encontro com Deus, sendo ‘tentado’ e posto à prova, 
durante 40 dias (pedra/pão; alto/reinos; Templo/jogar = comer, possuir, poder) pelo ‘adversário’            4,1-13 

 
 



IV - MINISTÉRIO em GALILEIA (Sr. do sábado + natureza + vida: ensina + cura: 10 sinais = RdD já!) 4,14-9,50 

Nos povoados da Galileia, região ‘dos gentios’, Jesus adquire fama como ‘pregador itinerante’ pela fala e obras. 

 (Em Nazaré) na oração do sábado, Ele inicia sua pregação na sinagoga, proclamando, de forma profética, o seu  
PROGRAMA e MISSÃO messiânica: “O ESPÍRITO do Sr  Me ungiu e Me enviou ... HOJE” (21)        4,16-21 
Tal pregação provoca a admiração do Povo, mas também assusta, por ser ... filho de José, o biscateiro! 

Jesus procura se resguardar da desconfiança deles lembrando os casos de ELIAS (viúva: 1Rs 17); e de ELISEU 

 (Naamã o leproso: 2Rs 5). Mesmo assim, é expulso da cidade e levado para ser morto no precipício      22-30 

CURA os EXCLUÍDOS: (Em CAFARNAUM e região) Jesus ensina na Sinagoga e realiza 10 sinais (milagres): 31-32 

*1 - um possuído O reconhece (Nazareno/Santo de Deus: cala-te!) - O povo é preso de espanto/fama              33-37 
*2 - convidado a visitar a sogra de Simão, Jesus se inclina p/ ela que fica curada, pondo-se a SERVIR           38-39 
*3 - Todos: à noite; expulsa demônios;                40-41 

  Ao raiar o dia, sai p orar (deserto) e retomar sua Missão (“Devo anunciar”) nos povoados da Judeia       42-44 
        (à margem do lago Genesaré) Jesus utiliza a barca de PEDRO (+4:(5,8-11) para pregar às multidões;  

*4 - puxa pesca farta em águas + profundas” - ... e chama Simão p/ ser ‘Pescador de homens’    5,1-11 
*5 - (Em outra cidade) Jesus CURA-PURIFICA: um leproso (“se queres/EU QUERO”) + silêncio messiânico     12-16 
*6-7 - Certo dia, PERDOA e CURA um paralítico, provocando a ira dos Drs da Lei e Fariseus       17-26 
      - CHAMA um cobrador a segui-Lo e ACEITA o convite ao banquete:  Levi ≠ Fariseus-Drs da Lei     27-31 

- afirma sua missão de chamar prioritariamente os pecadores arrependidos: justos < pecadores             32      
      - Topa debater sobre o JEJUM (mas, COM ‘noivo’, só depois) comparando: roupa nova/ vinho novo      33-39 
         (no campo de trigo) ao ser questionado p/Fariseus por arrancar espigas, se declara ‘Sr do sábado’  6,1-5  
*8 - mão atrofiada: no sábado é permitido fazer o bem x Fariseus/Drs da Lei                                 6-11 
      - (de noite na montanha em oração) de madrugada: CHAMA OS DOZE (como: ‘apóstolos’/enviados)              12-16 
      (DESCEU e prega) SERMÃO da PLANÍCIE: 4 Felizes (20-23) x 4 Ai! (24-26): JESUS MESTRE E SALVADOR       17-49  
     - 04 FELIZES: pobres (20); famintos; os que choram; odiarem; expulsarem, injuriarem, rejeitarem            20-23 
     - 04 Ai: ricos: já consolados – fartos/tereis fome - estais rindo/chorareis - vos louvarem/falsos profetas                24-26 
     - AMEM OS INIMIGOS (2x: +10): a outra face - não julgar (37) - fruto bom (43-45) - PÕE EM PRÁTICA      27-49 
*9 - cura o servo doente do centurião (em Cafarnaum): elogia a FÉ dele (“Não sou digno...)  7,1-10 
*10 - RESSUSCITA (em Naím) o filho da viúva (teve compaixão) – TODOS têm Fé no “grande profeta”             11-17 

SE REVELA MESSIAS: ÉS TU? = resposta p/ JoBt: “contem: cegos, leprosos!... 4+1” (RdD: 4,18)   18-23 

- (Jesus) QUEM é JoBt? .... + que Profeta = ele é o MEU mensageiro             24-30 
- Decepção de Jesus p/ falta de fé dos Drs e Fariseus = geração SEM FÉ  (x JoBt ≠Jesus: comilão / beberrão 

   /amigo dos pecadores);  e ...            31-35 
- (banquete de Fariseu) EMBATE: Salvação = Lei < AMOR/PERDOA mulher do perfume: ‘muito amou!’ (v 47)   36-50 

Em MISSÃO (de povoado em povoado) com os 12 + mulheres: 
        Ensina: semeador (8,4-15) / lâmpada - a família de Jesus: mãe/irmãos: FAMÍLIA/RdD (19-21)   8,1-21 

  QUEM É JESUS? - (na outra margem) adormeceu/tempestade/medo/morte: PODER: Sr da Natureza   22-26  

CURAS: 07 sinais (depois da tempestade):  Cura/Liberta + Missão/Servo sofredor + Seguimento/Cruz + Fé 

*1 possuído ‘Legião’ (cf. ‘porco’ estandarte Imperial da 6ª legião, na Palestina)      27-39  
*2 hemorragia 12 anos: “se tocar”/ = maternidade 
*3 filha (12) de Jairo (morte x vida): = Sr da Vida   40-56   -  MISSÃO: convoca, empodera, envia os DOZE:  
*4 expulsa e cura doenças = LIBERTAR: RdD já!                     9,1-6 
           - Susto/curiosidade de Herodes (quem é?)  7-9  - Voltam os DOZE: missão cumprida (“contaram tudo”) 

      - se retira (em Betsaida: afastado) 10 - Jesus acolhe as multidões que procuram e as atende: prega o RdD +   
*5 CURA todos  + Jesus PREGA o RdD - (à tarde)              11 

*6 SACIAR (Jesus ≠ Discípulos: ‘deem Vcs’)  x banquete (5+2=5 mil):          12-17 
(certo dia) Jesus, depois de rezar, pergunta: “QUEM DIZEM as multidões que SOU EU?”     18 
- Alguns: Elias, JoBt, Prof. - Pedro: “Messias de Deus!” (Expectativa de MESSIAS nacionalista triunfante)     19-20  

      - ... x SERVO Sofredor/solidário com excluídos:1º paixão (21-22) - SEGUIMENTO + CRUZ (23-27)   21-27 
     - 8 dias depois/reza no monte) TRANSFIGURAÇÃO: QUEM É (AT < NT: Moisés + Elias; + Pedro, Tiago, João)      28-36  
*7 Epiléptico: Cura (ao descer): (pai ... e JESUS denunciam: geração SEM FÉ e pervertida!)     37-41 

- Jesus cura e o entrega ao pai – Todos ficaram admirados                      40-43 
- Jesus anuncia p/ 2ªx  a sua paixão: “o FdH vai ser entregue”       44-45 
- Jesus corta a discussão dos discípulos sobre: “Quem é maior/menor”       46-48 

- João denuncia alguém que expulsa em ‘seu’ nome: “Não lhe proíbam!... a ns favor!” (sem privilégios)      49-50 

 



4.4 - (revelação) SE REVELA como: Messias - Servo Sofredor ... (na Galileia)   
 

1) Lc 4,16-21: ‘auto-revelação’ como ‘MESSIAS’ (na sinagoga de Nazaré)= “ O Esp do Sr está sobre Mim pq Ele me 

CONSAGROU... Me ENVIOU = Ungido-Enviado- missão (4 ‘para...’); 

 4,33-7,17: 10 sinais= possuído (4,31-37); sogra (38-39); expulsa demônios (40-41); pesca farta (5,1-11); leproso (12-16); 

perdoa/cura paralítico (17-26); mão atrofiada (6,6-11); servo doente (7,1=10); ressuscita o filho da viúva de NaÍm (11-17). 
2) Lc 7,18-23 = se revela a Jo Bt como LIBERTADOR (cf 2 discípulos): “És tu aquele que há de vir?” 

 Jesus: “contem: cegos, paralíticos, leprosos, mortos... + boa notícia aos pobres” -  OBS.: Jo Bt é o ‘meu mensageiro”; 

3) Lc 7,36-50 = Jesus se revela como “Deus MISERICORDIOSO”: Fariseu (moralista no banquete) x  Jesus/‘moça do perfume’ 

(amor/perdão): “muito pecou, mas muito foi perdoado, pq muito amou” (47)... = ‘Sua fé salvou Vc: vá em paz!’ (v. 50); 
4) Lc 8,16-21 = Ensinamentos de Jesus sobre a Palavra: SEMEAR (anunciar, cf v 4-8) + OUVIR + PRATICAR... 

 v 16-18 = ser LUZ, lâmpada.. 

 v 19-21 = família (mãe e irmãos) de Jesus é quem “ouve e pratica” a Palavra de Deus; 
5) Lc 8,20-15: Jesus se revela como SENHOR da Natureza: “Quem é Esse?” (tempestade no lago) Jesus adormece (é acordado - 

levanta - ameaça vento e águas - volta a calma); 
6) Lc 8.27-9,41 = 7 sinais: Jesus SENHOR DA VIDA possuído (8,26-39); homorroíssa (43-48); filha de Jairo (40-42;49-56); expulsa 

(9,1-6); cura todos (11); sacia a multidão (12-17); epiléptico x discípulos sem fé (37-41)  
7) Lc 9,18-36: “QUEM Eu sou”: (num lugar retirado) pergunta: “Quem dizem as multidões que Eu sou?” (Jo Bt, Elias, prof.); 

 E Vcs? = Pedro: “O MESSIAS de Deus!” (20)  

 Jesus:  ‘proibiu severamente’ (21) + I aviso da paixão (22) + seguimento de cruz (23) = Messias/SERVO SOFREDOR; 
8) Lc 9,28-36: ‘TRANSFIGURAÇÃO’ (no Tabor) = Jesus + (Pd Tg Jo) + Moisés/Elias + VOZ/nuvem:  

“FILHO ESCOLHIDO. Escutem-Lo!” = MISSIONÁRIO DO PAI 

 Decide ‘firmemente’ ir p/ Jerusalém (9,51) – os samaritanos do 1º povoado não O recebem (53) - Jesus vai p/ outro (56); 

 Escolhe outros 72 e os Envia 2x2 nos povoados -  recusa 3 que O querem seguir (dormir, sepultar, despedir); 
 

4.5 - (missão) JESUS + DISCÍPULOS:  escolhidos (ou Recusados) e enviados ... 
 

1) 4,16-21 = Jesus é escolhido + ungido + enviado do Pai (cf “O Espírito do Sr está sobre Mim...” 4,18); 
2) 9,1-6 = os DOZE: (em Cafarnaum) ao quais dá o poder sobre os demônios e para curar as doenças; 

      OBS.: Jesus recusa: 9,57-62 = Jesus põe dificuldades aos 3 que gostariam segui-Lo (dormir, sepultar, despedir); 
3) 10,1-12 = os SETENTA E DOIS:  de 2x2 (para dar testemunho como ‘comunidade’); 

 

4.6 – ENSINAMENTOS de JESUS: 
 

a) 7,36-50 = no banquete (Fariseu) = a quem muito ama, muito é perdoado 
b) 8,16-18 = ser Luz / lâmpadas; 
c) 8,26 = é família de Jesus quem ouve e pratica a Palavra de Deus; 
d) 8,27-9,41 = é preciso ter fé para fazer experiência da pessoa ‘messiânica’ de Jesus (cf 7 sinais); 
e) 10,1-42 = - instruções ‘pastorais’ aos discípulos: 

- desejar a ‘paz’ e o poder de curar doentes (9):  
 - ficarem alegres (10,17) por vencerem/expulsarem os demônios; 
 - contudo, a maior alegria é ver ‘seus’ nomes inscritos os céus” (v 20). 
 - os Pobres/pequeninos são os destinatários da pregação do anúncio do RdD; 
 - só o Filho conhece o Pai e aquele a quem o Filho revelar (22) 
 - é mandamento maior é praticar o AMOR (cf. samaritano, 25-37) e escutar a Palavra de Deus (cf Maria, v 42); 

 

4.7 – ACEITAÇÃO e EXPERIÊNCIA pessoal de JESUS (cf IVC) 
 

1) 7,20 = Jo Bt = perplexo... na dúvida, envia 2 discípulos para verificar “se Ele é o Messias” e acreditar nEle; 
2) 7,36-50 = Fariseu: convida (por consideração?) mas condena Jesus no banquete com a ‘moça do perfume’; 
3) 8,24-25 = DISCÍPULOS = têm medo de morrer / ficam admirados e perplexos / sem fé! (9,41); 
4) 9,27 = Herodes: quer ver Jesus só para se certificar que não seja o Jo Bt (que ele mandou degolar): sem fé! 
4) 9,49-50 = o ‘homem’ que expulsa demônios no nome de Jesus acredita nele! 
 
 
 
 
 
 



4.4 - (revelação) SE REVELA como: Messias (Poderoso x)...  SERVO SOFREDOR ... (na Galileia)   
 

1) MESSIAS: CHEIO DO ESPÍRITO - ENVIADO  (auto-revelação ao POVO na sinagoga de Nazaré, de sábado)     4,16-21 

= “O ESPÍRITO do Sr está sobre Mim pq Ele  
    -  Me CONSAGROU COM A UNÇÃO (Ungido) PARA anunciar A Boa Notícia aos POBRES                   18b 
    -  Me ENVIOU (Enviado/missão) + 3 ‘para’)    PARA  proclamar a Libertação aos PRESOS                   18c 
               (proclamar) a Recuperação da vista aos CEGOS 
                 PARA  libertar os OPRIMIDOS                    18d 
                                PARA proclamar um Ano de graça/perdão do Sr (Lv 16,11)              19   

 OBS.: reação do Povo: admiração (22a) x escândalo (23-29)                            4,22-30 
= MISSÃO: ATIVIDADE LIBERTADORA DE JESUS (pregador e taumatúrgico itinerante do RdD)    4,31-9,50 
    - 10 SINAIS= possuído (4,31-37); sogra (38-39); expulsa demônios (40-41); pesca farta (5,1-11);          4,33-7,17 
                   leproso (5,12-16); perdoa/cura paralítico (5,17-26); mão atrofiada (6,6-11); servo doente (7,1-10);  
                   ressuscita o filho da viúva de Naím (7,11-17).  
= ENSINA e CHAMA a SEGUI-Lo                                             5,1-11; 6,12-16 
    -  DISCURSO na PLANÍCIE (de Cafarnaum: cf 7,1) – (OBS. Cf Mt 5-7 = montanha)             6,27-49 

2) LIBERTADOR = se revela a Jo Bt (cf aos 2 discípulos): “És tu aquele que há de vir?”                        7,18-23 
 Jesus: (mostra os 4 sinais) “contem: cegos, paralíticos, leprosos, mortos... + boa notícia aos pobres”    

 Qual a missão de Jo Bt? é o ‘meu mensageiro’              24-29 

3) Deus MISERICORDIOSO = se revela ao Fariseu perdoando à ‘moça do perfume’ (por amar e ter fé)                 36-50 

= “muito pecou, mas muito foi perdoado, porque muito AMOU” (47)...  
= “Sua FÉ salvou Você: vá em PAZ (shalom)!” (v. 50); 
OBS.: Metodologia: (Jesus: pregador itinerante: Grupo/comunidade itinerante de Jesus: 12 + mulheres  8,1-4 

 Ensinamentos de Jesus (07 = paz, poder, nomes, pequeno, pregar o RdD, Fé no Filho, maior mandamento) 5-21 

5) SENHOR da Natureza: Jesus se revela aos 12: “Quem é Esse?” (tempestade no lago)                20-25 
    OBS.: Jesus adormece (é acordado/Fé n’Ele - levanta - ameaça vento e águas - volta a calma); 

6) SENHOR da Vida = 07 SINAIS  Jesus se revela aos doentes, excluídos, últimos              8,27-9,41 

 possuído (8,26-39); hemoroíssa (43-48); filha de Jairo (40-42;49-56); expulsa p/poder dado aos discípulos   (9,1-6)  
cura todos (9,11); sacia a multidão (12-17); epiléptico (discípulos sem fé: 37-41)           (v 11-41) 
OBS.: escuta os 12 de volta de sua missão:  “contaram a Jesus tudo o que haviam feito”          (v 10) 

7) Messias/SERVO SOFREDOR: Jesus revela sua identidade aos 12               9,18-36 
 (num lugar retirado) Jesus aos 12: “Quem dizem as multidões que Eu sou?” (JoBt, Elias, profeta.)         19 

 E Vcs? = Pedro: “O MESSIAS de DEUS!” – OBS.: ‘poderoso/triunfante’            20  

 Jesus: ‘proibiu severamente’ (21) + I aviso da paixão (22) + seguimento de cruz (23) = Messias/SERVO SOFREDOR; 

8) FILHO ESCOLHIDO + MISSIONÁRIO DO PAI (transfiguração: no monte) = Jesus se revela às 3 Igrejas (Pd, Tg, Jo)       28-36 

     (no Tabor = cf: Sinai/Karmel)  + Moisés/Elias + Pd, Tg, Jo + VOZ/nuvem (cf. “Escutem-Lo!”); 

 Decide ‘firmemente’ ir p/ Jerusalém (9,51) = OBS.: fidelidade à missão até à morte de cruz  

 Rejeitado pelos samaritanos (cf 1º povoado), que não O recebem (53), Jesus vai p/ outro povoado (56); 

 Recusa 3 que O querem seguir (dormir, sepultar, despedir) - Escolhe outros 72 e os Envia 2x2 aos povoados 
 

4.6 – ENSINAMENTOS de JESUS: ‘Enviado’ p/ PRATICAR E ENSINAR o AMOR de (Deus que é) PAI  
 

= Amar os inimigos: discurso na Planície (de Cafarnaum: cf 7,1) – OBS.:  10 + 10 instruções       6,27-49 

   - Amor/perdão: ao Fariseu (c/preconceito sobre Jesus e mulher) = a quem muito ama, muito é perdoado     7,36-50 
= Palavra da ‘Boa Nova’: é semente: SEMEAR (anunciar) + OUVIR + PRATICAR...                 8,4-21 
   - ser Semeador da Palavra                  4-8 
   - ser LUZ, lâmpada: viver com coerência (“tudo o que está escondido tem que se tornar manifesto” (v 17a)        16-18 

   - ser Família de Jesus (mãe e irmãos) de Jesus: ouvir e praticar a Palavra de Deus;                           19-21 

= Fé:      à mulher: “Minha filha, sua fé curou Você. VA em paz!              43-48 

   - p/fé é possível fazer experiência da pessoa ‘messiânica’ de Jesus (cf 7 sinais).                       8,27-9,41 
= Cruz: Messias é SERVO SOFREDOR: ‘proibiu severamente’ (21) + I aviso da paixão (22) + seguimento P/ cruz (23)   9,21-23 

= instruções ‘pastorais’ aos discípulos:           10,1-42 

- desejar a ‘paz’ e o poder de curar doentes (9):               9 
 - ficarem alegres (17) por vencerem/expulsarem os demônios            17 
 - ver ‘seus’ nomes inscritos os céus” (20): a maior alegria             20 
 - pregar aos Pobres/pequeninos, que são os 1ºs destinatários da pregação do anúncio do RdD         21 
 - acreditar (só no vdd enviado): só o Filho conhece o Pai e aquele a quem o Filho O revelar          22  
 - o mandamento maior: AMAR (praticar o amor para com todos: cf. samaritano)                              25-37  

           e ESCUTAR a Palavra de Deus(cf Maria)            42 

 

 



V.  A NARRATIVA da Viagem pela SAMARIA:  CAMINHO de Jerusalém         9,51-19,27 
 

I  ETAPA = o CAMINHO DA LIBERTAÇÃO (Seguimento + Cruz)                           9,51-13,21 
 

5.1 - Tomou a firme DECISÃO do caminho                  9,51-62  
- (na Samaria) má acolhida (51-56) - reação vingativa de Thiago João (54) x repreensão de Jesus          51-(55b)-56  
- Seguimento (3 exigência =  ninho p/ repousar - sepultar o pai - se despedir de casa)               57-61 

- compromisso = mãos no arado x olhar para trás                     62 
 

5.2 -  MISSIONÁRIOS do RdD (urgência da missão)               10,1-42 
- escolhe 72 - os envia de 2/2 - discurso (instruções apostólicas) - aceitação x rejeição          1-12   
- volta dos 72 = alegria/ relatório avaliativo (x queda de Satanás, pisar nos escorpiões) - nomes escritos no céu 13-20 

- Louvor de Jesus ao Pai (pequeninos x sábios) - conhecer o Filho = Pai - 5º Felizes (ver/ouvir)         21-24 
  

5.3 -  MENSAGENS do RdD (Amor e Palavra)               10,25-37   
- 1ª: Dr da Lei = (assunto: AMAR) o que fazer para herdar a vida eterna? (Dt 6,5; Lv 19,19) - FAÇA!      25-29 
        Réplica = quem é o meu próximo? (hebreus x pagãos) – Anúncio = Jesus: samaritano SE FEZ próximo 30-37a 

sacerdote e levita (vindo/templo) < samaritano (indo/negócios!) - Va e faça a mesma coisa! (AMAR)  37b 

- 2ª: Marta e Maria (obras/ação < Palavras/ESCUTAR): a parte melhor = Judeus <Helenistas         38-42 
- 3ª: ORAR: com confiança ao “Pai nosso” + perseverança (3 pães p/amigo/ peixe x escorpião)            11,1-4.5-12 
                        o + valioso fruto da oração: “o Pai dará o Espírito santo àqueles que O pedirem” 13 
- 4ª: Jesus > Beelzebu (15) - Fé x sinais (16) - RdD CHEGOU para Vcs! – x espírito impuro (24)           14-26 
- 5ª: 6º Feliz (28): ventre que amamentou < Palavra (quem ouve + PRATICA)             27-28 
- 6ª: Jesus (MESSIAH) > Jonas/Salomão = (geração má pq ouvem mas não se CONVERTEM)  29-32 
- 7ª:  ser lâmpada/LUZ para todos no candeeiro ( = ILUMINAR)              33-36 

- 8ª: ACREDITAR em Jesus x Faris (no jantar: x mãos, copo, dízimo x Justiça/Amor de Deus) (1+ 6 Ai Vcs!)    37-44 
                             x Drs da Lei (cargas, matam + túmulos aos profetas, chave da ciência...)             45-52 
- OBS.: resultado = Drs da Lei/Fariseus x Jesus (tratar mal, provocá-lo, ciladas, PEGÁ-LO nas falas)            53-54 
 

5.4 - INSTRUÇÕES do seguimento aos Discípulos (depois à multidão, cf v 1)           12,1-59   
- 1ª = cuidado com o fermento/hipocrisia dos Fariseus (nada escondido)                 1-3 
- 2ª = não tenham medo de testemunhar (x morte do corpo) - blasfema contra o Espírito                        4-12 

- 3ª = não acumulem tesouros (= perigos das riquezas: louco!): RdD > $$$                      13-21 

- 4ª = não fiquem preocupado com a vida (vestir, enfeitar, comer) < busquem a Justiça              22-34 
- 5ª = estejam com os rins cingidos (Fiéis administradores) - a quem + confiado + será exigido)               35-48 
- 6ª = JESUS: sinal de contradição (paz x divisão: pais, filhos, sogra, nora, ...)                49-53  
- 7ª = urgência da conversão (cf imprevistos: mortos por Pilatos, 18 da torre) = dar frutos x cortar       13,1-9 
- 8ª = Jesus > doença (mulher encurvada: 18 anos) - RdD acontecendo = libertar em dia de sábado 10-17 
- 9ª = RdD = semente (cresce, árvore, hospeda aves) e fermento                     18-21 
 

  

II  ETAPA = A SALVAÇÃO É para TODOS (os últimos)                             13,22-17,10 
 

5.5 - instruções (sobre temas: Seguimento e Cruz)  
- (alguém) porta estreita: “afastem-se os que praticas a injustiça (27b) - últimos > primeiros             22-30 
- (adversário)  rei: Herodes “quer te matar” x Raposa! ... < “preciso fazer curas e... caminhar”              31-33 
- (cidade santa) Lamento sobre Jerusalém: “matas profetas ... enviados ... ficará abandonada”              34-35 
- (convidado p/ almoçar: fariseu - sábado) “curar em dia de sábado”: hidrópico (último)                 14,1-6  
- (no almoço) últimos lugares - convidados: retribuir (4) < não retribuir (4) = recompensa                  7-14 
- (opção social) Banquete do RdD é para os últimos (cegos, aleijados x bois, casar) - 7º Feliz             15-24 
- (Seguimento) = condições: amar > pai/mãe; carregar a cruz atrás dEle; renunciar a tudo (33) - ser SAL         25-35 
- (destinatários) RdD é dos últimos/perdidos: ovelha - moeda - filhos... só pq o Pai ama a todos    15,1-32 
- (aos discípulos) Fieis: no pequeno (cf administrador experto); e fiéis ao SR = Não servir a 2 Sres. (13)       16,1-13 
- (Fariseus) ser x parecer justos (15) - Casar é amar (Divórcio/adultério) - Lázaro (instrumento de salvação)       14-18-31 
- (aos discípulos) Escândalos x pedra (2) - perdoar 7x (4) - Fé de mostarda (6) - “Servos inúteis” (10)         17,1-10   
 



III   ETAPA = O REINO de Deus já ESTÁ NO MEIO de Vcs           17,11-18,30 
5.6 - instruções (CRITÉRIOS da Vida nova p/os seguidores/destinatários do RdD)  

- (gratidão) “10 leprosos ao encontro” (de longe gritaram) = Fé - se apresentem (1 voltou: jogou-se no chão)    11-19 
- (aos fariseus) qdo o RdD? = “está no meio de Vcs!”            20-22 
- (aos discípulos) “chegarão dias...” = apocalipse (17,22-37) - ‘antes deverá sofrer...” (25): Noé/Sodoma       23-37 
- (aos discípulos) viúva (persistente) e juiz – fariseu (Lei) x publicano (perdão) - Reino é das crianças         18,1-17 
- (Lei < Jesus) jovem homem (rico observante da Lei) = venda, distribua, venha, siga-me - é difícil: camelo    18-27 
- (RdD = Vida) Pedro: “deixamos tudo” = por causa do Reino “muito +++ vida eterna” (30)                    28-30 
 

IV   ETAPA = O Filho do Homem: JUIZ e SALVADOR   (CRITÉRIOS da Vida nova p/ RdD)                    18,31-19,44 
5.7 - (aos 12) “Subindo para Jerusalém” (3º aviso da paixão) -                         31-34 

- (no caminho de Jericó - grita: FdDavi!) cura: cego (FÉ :começou a ver/seguiu até Jerus. = em MISSÃO)             35-43 
- (chefe dos cobradores) Zaqueu (1-10: REPARTIR aos pobres + devolve)                  19,1-10 
- (perto de Jerus.) Ensina: (última) parábola: rei + 100 moedas (DAR FRUTOS = empregados fiéis)          11-27 
- partiu na frente (em MISSÃO = cumprir A VONTADE do Pai)                            28 
- Confronto em Jerusalém: Betânia (jumentinho) - monte das Oliveiras (discípulos: alegres louvam)      29-40 
- (ao ver a cidade) Jesus chora sobre Jerusalém (pela sua infidelidade a Lei/Prof e...  destruição/Exílio)          41-44 
 
 

VI.  O ministério de Jerusalém: (controvérsias)                          19,45-21,38 

 no TEMPLO: Purifica:  CASA de exploração/opressão/toca de ladrões x casa de oração                19,45-48 

 Ensina: controvérsias (sobre: autoridade, tributo, Sr de Davi, esmola viúva)                                20,1-21,4 

 Discurso escatológico: ruina do Templo/perseguição/fim do mundo - figueira              21,5-38 
 

VII. A paixão e glorificação de Jesus (plenitude do kerygma)                        22,1-24,53 

 Trama (Sacerdotes + Escribas + Judas = Satanás) x refeição de Páscoa (amor)               22,1-13 

 Ceia: deu graças/traidor/o maior/Pedro/exortação              14-38 

 A paixão (Getsêmani), Pedro, Sinédrio, condenação (Sacerdotes + Magistrados + Povo)          39-23,25 

 (Rumo à cruz) Cireneu, mulheres, crucificado, morte e sepultamento               23,26-56 

 Ressurreição (mulheres, 2 anjos, contaram, 2 de Emaús, aos Onze) e Ascensão               24,1.53 
        OBS.: Lc omite a tradição das aparições na Galileia e situa todos os eventos pascais em Jerusalém, para pôr 

em evidência Jerusalém, como lugar central da cidade na História da Salvação, de onde irradia a mensagem 
evangélica, relatada em Atos: DE Jerusalém PARA o mundo todo. 

 

OBS.: O ESQUEMA LITERÁRIO de Lc é, ao mesmo tempo, original, mas artificial, sem continuidade geográfica, 
mas com progressão doutrinal. Tal quadro permite ao autor reunir uma série de elementos, em parte 
convergentes com os de Mt e Mc, colocando-os na perspectiva do evento pascal, a consumar-se na cidade 
de Jerusalém. Jesus dirige-se a Israel, chamando-o à conversão; mas é, sobretudo, para os discípulos que 
os seus ensinamentos se orientam, tendo em conta o tempo em que não estará presente entre eles. 

  

TEOLOGIA DA SALVAÇÃO:  síntese teológica do Ministério em Galileia 

 da Sinagoga (4,18-21) ao Tabor (9,28-36) 

4,16-21 = da SINAGOGA: cheio de ESPÍRITO – Enviado/em Missão x Rejeição dos Nazarenos 
9,28-36 = ao TABOR: revelação do Kerygma: AT- promessa de eleição do Povo - testemunhas: Moisés/Elias; 
              NT - RdD já! = plenitude: Eleito/Jesus: FdD/Servo sofredor. 

4,31-7,17 = 10 SINAIS: Vida plena para Todos (JESUS > Lei/Sinagoga/Templo): possuído, sogra, todos, pescaria,  
   leproso, perdão/paralítico (2), mão atrofiada, servo do Centurião, filho da viúva de Naím); 

7,19-26: Pergunta -Resposta: (7,19 sinais: v 22) para JoBt (profeta, 7,26) < JESUS (antigo profeta, 9,19; Messias, 20); 

    31-35 = Reação: Geração SEM FÉ (7,31-35) x Família/Comunidade de FÉ (8,19-21); 
8,22-25 = TEMPESTADE: mostrar o poder e a identidade de Jesus (‘Sr da natureza’): QUEM É? 
   26-56 = 7 CURAS (poder): 1*possuído/Legião + 2*Hemoroíssa (12 anos/Fé: se tocar) + 3*filha de Jairo (12ª:morte/vida); 
9,1-6 = Missão: 4*empodera e envia os 12 para expulsar e curar: RdD JÁ! - susto de Herodes - volta dos 12; 
   10-11 = multidão: à escuta da pregação do RdD + (à tarde) 5* faminta e saciada (5+2) (“deem Vcs!”); 
   18-27 = PEDRO: expectativa nacionalista/triunfante x Servo Sofredor + 1º Paixão/Seguimento/Cruz; 
   28-36 = 6* TRANSFIGURAÇÃO: QUEM É? (AT < NT/Jesus (testemunhas: Moisés + Elias + Pedro, Tiago, João); 

  37-43-50 = curas: poder, 7* epiléptico: Sem Fé x Com Fé; - admiração do Povo - II Paixão - outro: expulsa a favor. 

 
 
 



TEOLOGIA DA SALVAÇÃO do CAMINHO DA LIBERTAÇÃO (síntese teológica)  

chaves de leitura (teológico-hermenêutica) 

 da Sinagoga (4,18-21) ... no Tabor (9,28-36)... pela Samaria (9,51-1944) ... até Jerusalém (21,5-38) 
 

I  ETAPA = o CAMINHO DA LIBERTAÇÃO (Seguimento + Cruz + Amar + Palavra)                         9,51-13,21 
1. Seguimento (exigências: repouso, sepultar, despedir):    9,57-61 
2. Universalismo da salvação (ministério na Samaria):     9,55 
3. Escolha e missão de 72 samaritanos:     10,1 
4. Alegria por derrotar satanás:      10,18  
5. Louvor ao Pai pela prioridade dos pequenos:     10,21 
6. Amar a Deus e ao Próximo (Dt 6,5; Lv 19,18)     10,25-29 
7. Escutar a Palavra (Maria/Marta: a parte melhor)    10,38-42 
8. Orar com confiança ao Pai (‘Pai Nosso’)     11,1-4 
9. Jesus > Beelzebu (11,15); o RdD chegou!     11,14-26 
10.  RdD: é Ouvir e Praticar a Palavra      11,27-28 
11.  Conversão = acreditar no Messias (Jesus > Salomão)    11,29-32 
12.  Iluminar (ser como lâmpadas acesas: testemunho de vida)   11,33-36 
13.  Acreditar em Jesus (x Legalismo dos Fariseus e Drs da Lei)   11,37-44.45-52 
 

II  ETAPA = A SALVAÇÃO É para TODOS (os últimos)                                   13,22-17,10 
14.  Justiça (praticar a...)  13,27b; 16,15 
15.  Não à violência   13,33-36 (cf Herodes) 
16.  Fazer o bem (curas)    13,32 
17.  Últimos (opção p/)   14,13.21.23 
18.  Amar Jesus > pai/mãe  14,26 
19.  Cruz (Carregar a...)   14,27 
20.  Perdidos (procurar os...)  15,1-32 

21.  Fidelidade (2 Sres.)    16,13 
22.  Pobres (instrumentos de salvação)  16,27 
23.  Amor eterno (matrimônio)   16,18 
24.  Testemunho de vida (x escândalos) 17,2 
25.  Amar (perdoar: 7x ao dia)                  17,4 
26.  Fé (acreditar no RdD já)                      17,6 
27.  Fidelidade (‘servos inúteis’)  17,10        

III   ETAPA = O REINO de Deus já ESTÁ NO MEIO de Vcs                    17,11-18,30 
28.  Fé e gratidão > Legalismo do Templo (10 leprosos: 9+1)   17,11-19 
29.  RdD já! (está no meio de Vcs ) 17,20-22;  +  Vinda do FdH   17,22-37 
30.  Justiça (procura insistente x descuido: cf. viúva x juiz)   18,1-6 
31.  Justiça (formal/Templo x arrependimento/coração: fariseus ≠ publicano)  18,7-14 
32.  Justiça (observância da Lei x seguir Jesus na pobreza: rico)   18,18-27 
33.  Vida eterna (100% + vida eterna: por deixar tudo pelo RdD)   18,28-30 
 

IV   ETAPA = O Filho do Homem: JUIZ e SALVADOR  (CRITÉRIOS da Vida nova p/ RdD)                      18,31-19,44 
34.  Cruz (caminho da...)        18,31-34 
35.  Fé + deixar tudo/Seguir + Missão (cego de Jericó)     18,35-43 
36.  Fé + Repartir (cf Zaqueu)       19,1-10 
37.  Dar frutos (negociar as 100 moedas)     19,11-27 
38.  Vontade do Pai (missão: partir na frente...)     19,28 
39.  Servo Sofredor (Betânia + jumentinho + louvores + confronto em Jerusalém) 19,29-40 
40.  Choro (p/ infidelidade da cidade) e paixão (caminho da fidelidade/Vida) 19,41-44 
 

MINISTÉRIO EM JERUSALÉM: dar a vida pelo RdD                 19,45-21,38 
41.  RdD x Templo (Purifica:  Casa de exploração/opressão/toca de ladrões x CASA de oração):              19,45-48 
42.  JESUS x Judaísmo (controvérsias: autoridade, tributo, Sr de Davi, esmola da viúva)                            20,1-21,4 
43.  Templo x VIDA eterna (perseguição + Ressurreição): a verdadeira salvação (figueira/Justiça)           21,5-38 
 

PAIXÃO e GLORIFICAÇÃO de Jesus (plenitude do kerygma)                       22,1-24,53 

 PÁSCOA: Trama (Sacerdotes + Escribas + Judas = Satanás) x  Páscoa/Eucaristia (amor)             22,1-13 

 CEIA: deu graças/traidor/o maior-servo/Pedro/exortação                     22,14-38 

 PAIXÃO (Getsêmani), Pedro, Sinédrio, condenação (Sacerdotes + Magistrados + Povo)            22,39-23,25 

 CRUZ) Cireneu, mulheres, crucificado, morte e sepultamento                          23,26-56 

 RESSURREIÇÃO (mulheres, 2 anjos, contaram, 2 de Emaús, aos Onze) e Ascensão              24,1-53 

 
 
 



JESUS está do lado ... 
de quem mais precisa de ajuda e de apoio 

 

a) preciosidades ‘querigmáticas’ (Lc 4,18 - 9,50) 
 

1. Se declara enviado e ungido para os pobres, presos, cegos e oprimidos     4,18 
2. cura na sinagoga um homem possuído liberando-o de um espírito impuro e o reintegra   4,33-35  
3. cura a sogra de Pedro liberando-a da febre        4,39  
4. ... e cura também todo tipo de doentes         4,40-41a 
5. ensina ao Povo nas sinagogas, em dia de sábado        4,31-32  
6. ... e às multidões que o procuram          5,1b 
7. escolhe, como seu discípulo e apóstolo/enviado, Pedro: um ‘impuro’ (por ser pescador)    5,10 
8. cura um leproso - ‘impuro’-  e o reintegra à vida da comunidade      5,13-14 
9. escolhe um publicano como seu colaborador        5,27-29  
10. ... e almoça com os colegas deste          5,30  
11. declara que veio para salvar os doentes e os pecadores       5,31  
12. rejeita a aplicação escravizante do sábado (6,1) e se declara, ‘Senhor do sábado’    6,5  
13. ... e libera o sábado p/fazer o bem ...        6,9 
14. ... justificando a cura do homem com a mão direita paralisada      6,10  
15. escolhe - depois de passar a noite em oração - 12 populares como seus principais discípulos  6,12-16  
16. proclama os pobres, excluídos, oprimidos e perseguidos como integrantes de um mundo novo  6,20-23  
17. denuncia a hipocrisia e as injustiças dos ricos (4x: “Ai de Vcs!”)      6,24-26  
18. proclama a lei do amor universal: “amem seus inimigos!” (no ‘Discurso da Planície’: cf 6,20-49) 6,27.35  
19. ... e “sejam misericordiosos como o Pai” (cf ‘santos’: em Lv 11,45b; 19,2b; ‘perfeitos’: em Mt 5,48) 6,36  
20. atende o pedido de um soldado pagão - centurião romano - de lhe curar o servo    7,1-10 
21. ... e enaltece a fé do oficial do exército romano       7,9  
22. afirma a grandeza e a  importância do seu precursor - que batizava nas águas do Jordão (3,16) - 7,27 
23. mas declara que “o menor do RdD” é maior do que ele (João)      7,28 
24. percorre toda a região (...), pregando um batismo de conversão p/o perdão dos pecados (Lc 3,3)   7,27-29  
25. perdoa os pecados de uma conhecida prostituta ...      7,47 
26. ... na casa de Simão, um rico fariseu, a quem dá lições de ética, moral sexual e hospitalidade  7,36-50  
27. liberta um homem possuído por uma legião de demônios, ...     8,30-33  
28. ... no território de Gerasa, do outro lado do Jordão, nas terras dos gentios da Decápole   8,26   
29. Atende Jairo, chefe da sinagoga da região de Cafarnaum ...      8,40-42 
30. ... e  ressuscita a filha dele de 12 anos                     8,49-56  
31. cura uma mulher impura (há 12 anos com perdas de sangue menstrual) se deixando tocar por ela ...  8,46 
32. e elogia sua fé, apesar de infringir a Lei de Moisés (cf Código de Pureza, Lv 11-16)    8,43-48  
33. envia seus 12 principais colaboradores de casa em casa por todos os povoados ...   9,4   
34. ... e lhes confere a autoridade de fazer curas        9,4.1-6  
35. faz o milagre da partilha dos pães e dos peixes para saciar a fome da multidão,    9,16 
36. ... que, para escutar seus ensinamentos (9,10-17), segue o Mestre até no deserto de Betsaida 9,10-17 
37. rejeita a identificação com um Messias ‘glorioso’ (v.21) se assumindo como ‘Servo Sofredor’  9,22 
38. atende um pai que implora que libere/cure o menino possuído por um espírito impuro   9,39.42  
39. ... e repreende os discípulos, que não conseguiram libertá-lo por falta de fé    9,41 
40. repreende os discípulos sobre quem seria o maior ...      9,46  
41. ... e se identifica com uma criança          9,48 
42. afirma e apoia quem expulsa demônios no nome dEle, porque age a favor dEle    9,49-50 

 

OBS.: Por tudo isso, não podia não despertar e provocar a raiva e induzir os Escribas (doutores da Lei de 

Moisés, representantes legalistas da religião oficial do Templo), os Fariseus (implacáveis fiscais do comportamento 

moral do povo, cf. Lc 4,28-29; 5,30; 6,11; 7,30.34.39; 9,7-9.22.44), os Sacerdotes e o Sinédrio a elaborar planos 
de morte contra Ele. 

 

 

Abaetetuba-PA, 30/05/2019     
Angelo Paganelli 

 
 



b) preciosidades ‘querigmáticas’ (de Lc 9,51-19,44) 
 

1. (I etapa/ 9,52-13,21) Jesus, ao entrar na Samaria, envia mensageiros na sua frente p/anunciar sua chegada   9,52 
2. ... repreende Thiago e João que queriam acabar com os Samaritanos, que não O receberam      9,54-56 
3. ... desanima (c/ exigências: repouso- sepultar- se despedir) a 3 seguidores que gostariam Lhe acompanha   9,57-62 
4. ... escolhe ‘outros 72’, em terra samaritana, para enviá-los 2 a 2 na sua frente   10,1-2 
5. ... motiva os 72 a solicitarem do Pai + Trabalhadores p/a colheita e lhes dá instruções p/a missão 10,3-12 
6. ... se manifesta tolerante com as cidades pecadoras que escutarem sua Palavra   10,13-16 
7. ... participa da alegria dos 72 ao voltarem de sua missão evangelizadora    10,17-20 
8. ... se alegra no Espírito e louva o Pai por se revelar aos pequeninos     10,21-22 
9. ... declara felizes os que acreditarem no Filho sem vê-Lo      10,23-24 
10.  ... provocado por um Dr. da Lei, ensina que o maior mandamento é amar quem precisa da gente 10,25-37 
11.  ... na casa de Marta e Maria ensina que a melhor parte é escutar a Palavra aos pés ‘do Senhor’ 10,38-42 
12.  ... solicitado p/um discípulo, ensina a rezar a Deus como Pai ‘de todos nós’ e os 5 principais pedidos 11,1-4 
13.  ... ensina a importância de atender os pedidos dos amigos e a ser pai amoroso com os filhos 11,5-13 
14.  ... liberta um mudo possuído p/demônio e desmascara quem o acusa de estar aliado com Belzebu 11,14-23 
15.  ... alerta sobre a fidelidade com Deus, para não ficar em condição pior recaindo no pecado  11,24-26 
16.  ... aproveita o elogio feito à Mãe, p/destacar a importância da escuta/prática da Palavra de Deus 11,27-28 
17.  ... a quem cobra um sinal do céu, lembra o de Jonas e a consideração da rainha do sul p/ com Salomão 11,29-32 
18.  ... cobra dos ouvintes que, com o testemunho de sua vida, sejam lâmpadas p/ iluminar com seu exemplo 11,33-36 
19.  ... desmascara a hipocrisia da pureza (Fariseu), proferindo 1+6 ‘Ai de Vcs!’ (copo,10%,túmulos, cargos, prof, ciên) 11,37-52 

20.  ... por suas denúncias, os Drs da Lei e os Fariseus começaram a tratá-Lo mal, provocá-Lo e armar ciladas 11,53-54 
21.  ... é procurado p/as multidões p/ escutar seus ensinamentos (fermento, hipocrisia, testemunho...) 12,1-12 
22.  ... provocado sobre herança, denuncia a ganância e os perigos das riquezas (o rico com colheita farta) 12,13-21 
23.  ... ensina aos discípulos que Deus é Pai providente (alimento/vestido) e a Justiça é o 1º compromisso 12,22-33 
24.  ... alerta sobre a verdadeira riqueza (RdD x herança)       12,34 
25.  ... convida a ser fiel à Palavra e agir com honestidade: Deus recompensa os empregados vigilantes 12,35-48 
26.  ... se assume sinal: de contradição (paz x divisão... pelo RdD!) e de interpretação do que é justo 12,49-59 
27.  ... alerta sobre a urgência da conversão com fatos de crônica local (Pilatos x galileus; 18 mortos p/torre) 13,1-9 
28.  ... ensina na sinagoga e denuncia a hipocrisia do ‘descanso’ < cura da mulher incurvada (6x3 anos) 13,10-17 
29.  ... ensina que o RdD é uma semente ‘pequena’ que cresce... é ‘fermento’ para toda a massa  13,18-21 
30.  (II etapa/ 13,22-17,10) Proclama que a salvação é para todos os que praticarem a justiça (v.27)  13,22-30 
31.  ... alertado por alguns fariseus (v 31) sobre as intenções de morte de Herodes, continua a viagem p/ Jerus. 13,31-33 
32.  ... denuncia Jerusalém por ser culpada de matar os profetas e apedrejar os ‘enviados’ de JHWH  13,34-35 

33.  ... na casa de um chefe dos Fariseus, reinterpreta e declara aos Drs da Lei que no ‘sábado’ pode-se curar 14,1-6 
34.  ... durante o banquete, critica os convidados à caça dos 1ºs lugares e exalta quem ocupa os ‘últimos’ 14,7-14 
35.  ... e denuncia, em parábola, os (4) convidados que rejeitam o convite do RdD, substituídos p/pobres (4) 14,15-24 
36.  ... acompanhado p/multidão, convida a segui-Lo com amor preferencial (>pai/mãe), carregar a cruz e ser sal  14,25-35 
37.  ... criticado pelos Fariseus e Drs da Lei por estar com os publicanos, Jesus declara Deus Pai de misericórdia 15,1-32 
38.  ... ensina aos discípulos que o administrador desonesto é infiel ao patrão (cf. Deus X $$$ = 2 senhores) 16,1-13 
39.  ... alerta os Fariseus - amigos do $$$ (v. 14) que caçoavam Jesus - que o RdD exige + esforço do que a Lei e os Profs 16,14-18 
40.  ... com a parábola do Rico x Lázaro, ensina e proclama que o ‘pobre’ é o caminho de salvação para o rico    16,19-31 
41.  ... alerta os discípulos: escândalos aos pequenos; e ensina: perdão (7x), a Fé e ser como ‘servos’ do RdD 17,1-10 
42.  (III etapa/17,11-18,30) Cura 10 (9+1) leprosos, mas garante a salvação só do samaritano, que acreditou no Mestre 17,11-19 
43.  ... afirma que já é ‘tempo’ do RdD ! = que já “está no meio de Vocês!” (v. 23) - a vinda do FdH será revelada (v. 30) 17,20-37 
44.  ... exorta os discípulos a perseverarem na oração (viúva quer justiça x juiz) e na fé (será que o FdH vai encontrar?) 18,1-8 
45.  ... ensina a não confiar na justiça humana e formal (Fariseu < Publicano), mas na justiça do coração de Deus 18,9-14 
46.  ... ensina que – p/ justiça de Deus - só entra no RdD quer for que nem criança    18,15-17 
47.  ... e quem, após abrir mão das riquezas, as vender e doar aos pobres (v. 23) - O seguir e deixar tudo  (v. 29)  18,18-30 

48.  (IV etapa/18,31-19,44) revela aos discípulos o caminho da cruz... mas eles não compreendiam  18,31-34 

49.  ... perto de Jericó, cura um cego (Bartimeu, em Lc), que insiste em gritar, apesar da multidão: pede a cura e O segue 18,35-43 

50.  ... já na cidade, se autoconvida na casa do rico Zaqueu, que dá ½ dos bens aos pobres e devolve o que roubou! 19,1-10 

51.  ... ensina que o RdD, além da justiça (cf Zaqueu), exige frutos (cf moedas)      19,11-28 

52.  ... entra em Jerusalém montado sobre um jumento e aclamado pela multidão do Povo, reprovado pelos Fariseus 19,29-40 

53.  ... chora ao ver Jerusalém, que não o reconhece como ‘enviado’, e expulsa os ‘ladrões’ do Templo.  19,41-48 



Lc - Estrutura TEOLÓGICO-PASTORAL ( 9,51-19,44) 

I - ETAPA = viagem missionária (enviados, destinatários, exigências, desafios)       9,51-13,21 
=  TEMA: Decisão a viagem com perspectiva universal do RdD (fermento da massa); 
=  inicia com a indicação geográfica – “Quando ia se completando o tempo para ser elevado ao céu,  
     Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém”        9,51 

Lc apresenta Jesus preocupado em superar a desconfiança dos Samaritanos       53   
por isso, em lugar de seguir a sugestão raivosa dos ‘filhos do trovão’         54 
os repreende e, simplesmente, opta por procurar agasalho em outro povoado.                55-56 

Em seguida, se recusa a acolher três voluntários que o querem seguir                 57-62 
dentro de determinadas condições de conforto e de relações familiares,    
mas escolhe, pessoalmente, outros 72 discípulos, todos eles Samaritanos,      10,1a 
a quem envia, “dois a dois” - para testemunhar a verdade do anúncio deles -    
a todos os povoados da região para preparar a sua chegada de pregador do RdD                   1b  
definindo os perigos da profética missão dos enviados: “no meio de lobos”,          3 
como mensageiros do RdD que está próximo!                     9-16 

Nos textos a seguir (10,17-13,22), Lucas aborda e destaca outros temas, como:  
a alegria pelo sucesso da missão dos 72, de volta do ministério deles                 17-20 
os ‘pobres’ como destinatários privilegiados do anúncio do RdD                     21-23 
a prática da lei do amor alicerçada no compromisso de ser e de se fazer próximo               25-37 
a Palavra de Deus como “a melhor parte’ da vida dos chamados                38-42 
os 05 pedidos da oração de confiança para com Deus, que é Pai               11,1-13 
a expulsão dos demônios é sinal “que o RdD está próximo”                  14-23 
os perigos da recaída nas garras do espírito do mal                   24-26 
para ser discípulo tem que ‘ouvir’, ‘pôr em prática’ a Palavra de Deus                 27-28  
... e ser ‘lâmpada’ que ilumina o caminho do RdD                   33-36 
as 06 denúncias de hipocrisia dos fariseus                     38-52 
a articulação dos Fariseus para armar ciladas e matar Jesus            53 
as alertas sobre o ‘fermento’ dos fariseus (hipocrisia, infidelidade e riquezas)             12,1-21 
as riquezas impedem a busca dos tesouros que não perecem                  22-34 
a verdadeira felicidade é para quem executa seu serviço como administrador fiel               35-48 
Jesus, Palavra do Pai, é sinal de contradição (paz x divisão) entre familiares                49-53 
e indica os sinais para interpretar o tempo presente                   54-59 
o RdD exige conversão urgente (1-9) e sábados com obras de libertação (10-14)            13,1-14 
a prática da Lei do RdD é superior às disposições da Lei de Moisés                  15-17 
a salvação do RdD é para os que são fermento na massa e praticam a justiça.                  19-21 
 

II - ETAPA = os destinatários da salvação            13,22-17,10 
= TEMA: Quem vai se salvar?   
= A indicação geográfica: “Jesus atravessava as cidades e povoados ensinando e seguindo para Jerusalém”   
   - marca uma ruptura no texto indicando o começo da segunda parte da viagem indicando as condições  
     fundamentais para alcançar a salvação. 
Lc apresenta Jesus ensinando nas “cidades e povoados” a caminho de Jerusalém   13,22 
Responde a quem lhe pergunta: “são poucos aqueles que se salvam?”                   23-30 
Não se intimida das ameaças de Herodes: “preciso caminhar hoje e amanhã”                  30-33 
Denuncia Jerusalém como cidade assassina de profetas                     34-35 
Passa o dia de ‘sábado’ convidado por “um dos chefes dos fariseus”:              14,1-24 
Cura um hidrópico e justifica sua atuação de fazer o bem em dia de sábado          1-6 
Critica os que escolhem os primeiros lugares ao sentar nos banquetes                          7-11 
Ensina a convidar as pessoas de 4 categorias desprezadas                   12-24 
Radicaliza as exigências para ser discípulo (Jesus > pais; renúncia aos bens)                 26-33 
para ser e manter o sabor e o gosto de sal                     34-35 
Ensina que Deus é Pai de misericórdia (ovelha, moeda, pai de dois filhos)             15,1-32 
Alerta sobre o dinheiro da iniquidade (“os fariseus são amigos do dinheiro”)             16,1-31 
Instruções (4) aos discípulos (escândalo, perdão, fé, servos responsáveis)             17,1-10 
 



III - ETAPA = condições de acesso ao RdD             17,11-18,30 
= TEMAS: instruções sobre os escândalos; a gratidão do leproso samaritano; sobre as inquietudes  
      escatológicas dos fariseus e a vinda do dia do Filho do Homem;  
      e definição de algumas características morais e sociais da comunidade de fé. 
= A indicação geográfica - “Caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia”        17,11 
    marca a ruptura no texto para o começo da terceira parte da viagem com a apresentação de temas que  
    sinalizam a proximidade e as condições para o acesso ao RdD. Leitura NARRATIVA: 
Encontro com 10 leprosos excluídos à procura de cura e de inclusão social     17,1-19 
09 curados apostam tudo no reconhecimento dos sacerdotes do Templo          14  
o único samaritano entre eles volta para agradecer porque “tem fé” em Jesus         15-19 
Conversa dos fariseus com Jesus sobre o fim dos tempos           20-37 
Jesus ensina que o RdD não vem ostensivamente, mas já “está no meio de vocês”        20-21 
Conversa dos fariseus sobre a vinda do Dia do Filho do Homem:          22-37 
será dia de sofrimento e rejeição seguido de ressurreição           24-25 
Jesus não responde diretamente, mas com analogias (dilúvio e de Sodoma):          26-37 
Jesus, com 02 parábolas, exemplifica a vida da comunidade de fé     18,1-30 
- o exemplo da viúva insistente que pede 4x justiça na porta da casa do juiz         1-8 
- a fé do publicano arrependido e do fariseu petulante diante de Deus          9-14 
A prioridade de acesso das crianças e dos pobres ao RdD          15-27 
A inquietude de Pedro sobre a recompensa para quem deixou tudo pelo RdD       28-30 
 

A partir de Lc 17,11 - com a indicação geográfica do caminho (cf. “Caminhando para Jerusalém, Jesus  
passava entre a Samaria e a Galileia”) - inicia a 3ª parte da viagem de Jesus e discípulos p/ Jerusalém 

 (cf 17,11-18,30).  Leitura TEOLÓGICA da 3ª etapa:  
pela cura com inclusão social dos dez leprosos                               17,11-19 
pela presença do Reino de Deus “no meio de vocês”                       20-21  
pela visão apocalíptica dos sofrimentos que precedem o fim do mundo                    22-37  
pela parábola da viúva insistente com o juiz acomodado                 18,2-8   
e a da oração do fariseus orgulhoso e publicano arrependido no Templo         9-14  
pelas crianças destinatárias privilegiadas do Reino de Deus                    15-17  
pelo jovem rico, iludido observante rigoroso da Lei, mas apegado demais às riquezas, à procura  
da perfeição para se garantir a vida eterna                      18-23  
pelo alerta de Jesus sobre as riquezas como empecilho perigoso ao RdD                  24-25  
pela recompensa reservada a quem deixar tudo “por causa do Reino de Deus”                  28-30. 
 

IV - ETAPA = nas proximidades de Jerusalém          18,31-19,44  

= TEMAS: fim da viagem para Jerusalém. 

= a indicação geográfica: “Chamando à parte os Doze, disse-lhes: ‘Vede, estamos subindo para Jerusalém, e  
vai se cumprir tudo o que foi escrito pelos profetas sobre o Filho do Homem.’” (18,31): marca o começo da  
IV parte da viagem com o tema de sua Páscoa e das condições para fazer parte do RdD. Leitura TEOLÓGICA: 
 

Pela 3ª vez (cf. 9,22.45), Jesus avisa aos discípulos a iminência de sua trágica páscoa   18,31 
Mas os Doze “não entenderam nada disso” (...até que o Espírito for enviado em Pentecostes, cf At 2,4)        34 
Já na Judeia, com a chegada a Jericó, acontecem dois encontros libertadores:   
- próximo da cidade, Jesus devolve a vista a um cego, que decide segui-Lo                   35-43 
- na rua, se auto-convida na casa de Zaqueu, que abre mão de todas as riquezas            19,1-10 
Em parábola, Jesus retoma o assunto (cf 18,34) da rejeição de seus concidadãos                11-27 
Depois disso, “Jesus partiu na frente deles subindo para Jerusalém”                            28 
Ao passar por Betfagé e Betânia,                29 
Jesus envia dois discípulos para os preparativos da Páscoa                   30-36 
A partir do monte das oliveiras forma-se o cortejo de aclamação messiânica                 37-38 
Alguns fariseus reagem convidando Jesus a calar as aclamações do povo                  39-40 
Consciente do momento final de sua páscoa, Jesus chora a traição de Jerusalém        41-44 
 

Abaetetuba-PA, 28/12/2018    
Angelo Paganelli 

(facilitador - CEBI-PA) 



 

a Boa Notícia – Temas teológicos -  
segundo a COMUNIDADE de Lc:  “o Espírito me ungiu para evangelizar os pobres” 

 

Introdução: 
  

1. Na sinagoga de Nazaré (aos 30 anos): “O ESPÍRITO me ungiu...” = missão que traz conflitos e desperta 
incompreensão: ontem e hoje!  (x só rezar, sem compromisso social! ...: cf CEBs p/ CNBB); 

2. Qual a prática de ns Comunidades para ‘ser IGREJA hoje’? 
3. É preciso conhecer/estudar a ‘prática’ de Jesus: sua pregação e ação ...  

(OBS.: não somente a dos ‘monges’ que a pregaram a partir de sua ‘espiritualidade’ vocacional) 

4. Lc = Evangelho muito bem organizado e com sensibilidade marcante para com os ‘excluídos’;  
- JUSTIÇA: Igualdade a partir dos POBRES) = ‘Magnificat’ (duras afirmações sócio-políticas: opção de Javé;  

- MISERICÓRDIA: cura em dia de sábado; perdoa; procura e acolhe ovelha, moeda e filho perdido (15);  
OBS.: Pai misericordioso ≠ administrador ‘infiel’;  

- ABENÇOADOS: Bem-aventuranças pouco conhecidas (4+1+1+1);  
- PEQUENOS: 07 Parábolas: semeador, lâmpada, mostarda, fermento, porta estreita, viúva x juiz, fariseu x 

publicano. 
5. ... é o Evangelho que mostra “o ESPÍRITO evangelizando os pobres” = os pecadores e marginalizados 

são o referencial de partida (a opção fundamental); 
6. ... não dá para fundir os Evangelhos (4 em 1); misturando textos e confundir contextos; pq cada 

Evangelho não é apenas a ‘memoria/biografia/reportagem’ da pessoa de Jesus, mas é a ‘memória 
teológica dEle’ filtrada a partir da experiência de vida da Comunidade, que a conservou, vivia e 
transmitia! (ex.: água do filtro de barro: qualidade - frescura - ‘sabor’ típico, ...); 

7. Para melhor conhecer o JESUS de Lc é preciso conhecer: o ‘contexto social’ e a ‘comunidade’ que o 
escreveu: história, localidade, integrantes sociais, desafios, problemas, conflitos, ... para entender as 
questões + importantes, que levaram a Comunidade a escrever, selecionar ditos e fatos e filtrar as 
‘memórias’ (‘Boa Nova’) sobre Jesus recebidas para serem transmitidas; 

8. ao apresentar o ‘caminho’ (de PALAVRAS e PRÁTICA) de Jesus, Lc fornece pistas e luzes para a vida da 
comunidade de HOJE no ‘anúncio e construção’ do novo mundo... a partir dos excluídos! 

 

I -  situando a ‘OBRA’ de Lc na Vida da Comunidade 
 

 

1.1  -  ‘Uma’ OBRA em ‘dois’ volumes:  EVANGELHO + ATOS;  

 Lc = obra de Jesus ‘histórico’; 

 At = o início das ‘Comunidades’ de Jerusalém, Antioquia e outras de Paulo, até a chegada deste a 
Roma, aos 60 anos; 

-  Objetivo (finalidade) de Lc/At = relacionar diretamente a história de Jesus com a das 
Comunidades (OBS.: Não isolar a de Jesus... com um escrito de forma ‘hagiográfica’!) 

 
 

1.2  -  Mutirão na Comunidade:  autores (Mt, Mc, Lc, Jo) x Comunidades?  
a. Lucas + Paulo = Lc/At refletem as preocupações e Paulo em sua missão evangelizadora: 

  *) o alcance da salvação: a todos; **) a liberdade acima da Lei judaica; ***) a opção pelos pobres; 
b. O Ev não tem ‘assinatura’ individual (foi fruto das lideranças de referência das igrejas das origens).  

  OBS.: em At não tem aceno às Cartas de Paulo, nem aparecem os temas nelas tratados; 
c. A inspiração/ação de Deus há de ser percebida no dia-a-dia da vida do povo, não apenas na cabeça 

de algum ‘iluminado’: há de ser descoberta na vida cotidiana de homens e mulheres, crianças e 
idosos históricos (cf. “onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, EU estarei...”); 

d. Lc/At = reconhecidos como ‘inspirados’ por refletirem a fidelidade/esforço das Comunidades de Lc 
em realizar (anunciar e viver) a missão de Jesus (Lc 4,18: “anunciar a boa nova aos pobres”) e vivê-la; 

e. ... UMA pessoa (ou UM grupo) realizaram a redação final (Lc 1,1-4; At 1,1) = nas entrelinhas dos Ev 

encontramos a vivência/testemunhos de MUITOS (= vida, reflexões, reuniões, celebrações, etc.). 

 



1.3  -  Uma COMUNIDADE parecida com as NOSSAS   
1   - ONDE? =  

a) Não temos indicações explícitas (só ‘por trás das palavras’: experiências, culturas, costumes, etc.); 
b) Influências de Paulo (... comunidades fundadas ou + visitadas: Éfeso, Corinto, Tessalônica, ...); 
c) Ambiente social: conflitos de cultura, política, vida social = (domínio imperial, escravidão; conduta 

animalesca dos ricos x miséria dos pobres; pluralismo; porto + comércio e vida econômica); 

1 - QUANDO?  = 80 dC (50 anos após Cristo - 20 após Paulo - não se fala dos 12, exceto Pedro) - Preservando a 
memória de Paulo: missão, anúncio, conflitos (universalismo: judeus x não judeus), controvérsias (teológicas, 
morais, culturais, etc.); 

2 - RICOS E POBRES = problemática convivência entre ricos e pobres  
OBS.: (cf. Lázaro: 16,19-31: falta de partilha e de fraternidade! = qual ‘boa notícia’ aos pobres?) – denúncias 
contra os ricos (8,14) - a maioria eram pobres e/ou escravos: contradições na celebração (At 1-4);  

3 - JUDEUS E PAGÃOS = conflito cultural/religioso:  Lei - refeição comum -  pessoas (ex-pagãos) e alimentos 
impuros - etc... = Gál 2,11-14: tinha colônia judaica desenvolvida, em Éfeso;  
OBS.: = obrigatoriedade ou não de seguir a Lei de Moisés?  (cf. Concílio de Jerusalém: At 15)  

4 - CEIA DO SENHOR = Ceia do Sr.: comer ‘social’ entre amigos (ricos/espinhos: 8,14) x ‘partilha no Sr’  
 (Lc 24,35;  Lc 14,21: o banquete dos pobres, aleijados, cegos, etc.; At 1-4)? 

5 - a HERANÇA de Israel = (cf. recente destruição do Templo: 70 - 85 dC) = processo de reconstrução das 
‘tradições’ = fidelidade ou não às Leis da Aliança com Javé?  

OBS.: expulsão das sinagogas: Mc 13,9; Mt 10,17; Jo 9,22; 16,2 = quais relações entre Judeus e não-judeus? 
6 - ... e a VINDA DO SENHOR? = frustrada (At 1,11; Lc 19,11) pela destruição de Jerusalém (70 dC) ... 

compromisso de ‘testemunhar, anunciar, etc...  

OBS.: Objetivo da redação de At = mostrar a continuidade da ação de Jesus / Espírito;  
7 - o IMPÉRIO SALVA? = PAX romana: (vida x morte: ‘pax’ = sangue, violência, destruição, repressão, 

domínio, massacres, mortes, etc... (cf Guerra Judaica: 66-70 dC): 

 para os ‘ricos’, o Império era garantia de prosperidade... x para os pobres era escravidão e repressão!         
= imperador Augusto x Jesus (qual dos dois é ‘boa notícia’?);  

 é correto deixar as ‘questões’ sociais e políticas... fora da sacristia, da porta da Igreja, da Comunidade?... 

8 - uma COMUNIDADE COMPROMETIDA = as Comunidades de Lc não se recusaram/abdicaram ao 
enfrentamento dos conflitos, nem se refugiaram numa vivência alheia aos problemas concretos, que a 
rodeavam; 

9 -  qual MEMÓRIA? = Lc/At foram escritos pela ‘memória teológica’ da VIDA DA COMUNIDADE fiel a Jesus.  
 OBS.: não para a ‘memória’ hagiográfica de Jesus, Pedro, Paulo, etc... 
 

 

FELIZES ! 

Pobres - famintos - choram - odiarem 

Ai ! 
Ricos - Escribas - Fariseus - Doutores da Lei 

         FELIZES (Lc 6,20-23;  10,23;  11,28;  14,13-14):  
 
 

1. Os Pobres (6,20);  

2. Os Famintos;  
3. Os que Choram (6,21);  

4. Odiarem, expulsarem, injuriarem, rejeitarem 
(22) 

5. Os olhos que veem o que vós vedes. (10,23); 

6. Os que ouvem a Palavra de Deus e a 
observam (x ventre e peitos, que 
amamentaram) 11,28; 

7. (Mas quando deres um banquete) convida os 
pobres, os aleijados, os mancos e os cegos = 
serás bem-aventurado porque eles não têm 
com que te retribuir (14,13-14); 

         Ai!     (04 contra os Ricos: 6,24-26):  
1. RICOS: recebestes a consolação (24);  
2. fartos: tereis fome;  
3. estais rindo: chorareis (25);  
4. vos louvarem: falsos profetas (26);  
 

 

HIPOCRISIA dos FARISEUS e ESCRIBAS (07 Ai! - 11,39-53) 
1. Limpais o exterior do copo e do prato (11,39) 
2. Dais o dízimo (...) de toda hortaliça, mas desprezais a 

justiça e o amor de Deus.  (11,42) 
3. Gostais dos primeiros assentos nas sinagogas (43); 
4. Sois como as sepulturas (44) 
5. Carregais os homens com fardos (46); 
6. Edificais os túmulos dos profetas, que vossos pais 

mataram (47); 
7. Tirastes a chave da ciência (52) 

 

 
 



 
 

II - um’ EVANGELHO de Jesus à luz da VIDA da Comunidade 
 

 

2.1 – Eixos (7) principais na Obra das Comunidades de Lc (p. 30) 

a. “Vocês serão minhas TESTEMUNHAS...” (At 1,8) 
 At 9: Pedro entre os ‘pagãos’: Lida, Jope, Cesareia, Jerusalém (11), Antioquia; 

 At 13: Paulo entre os pagãos (‘evangelizador’): 1ª viagem: Chipre, Pisídia, Icônio, Listra (14); -  2ª viagem: 
Síria, Cilicia, Derbe, Listra (16), Macedônia, Tessalônica, Atenas, Corinto (18), Antioquia, Éfeso (19); 3ª 
viagem (20):  Macedônia, Grécia, Macedônia, Trôades, Filipos, Trôades, Mileto, Cós (21) Rodes, Chipre, Síria, 
Tiro, Jerusalém; - Paulo preso no Templo (21,27) - preso (22,22): tribunal/processo (24)/apelo a César (25): 
em Cesareia com o rei Agripa; - embarque para Roma (27)... tempestade, Malta, prega em ROMA: 2 
anos/vive do próprio trabalho/recebe todos/prega o Reino/ensina com liberdade (28,31). 

OBS.: Paulo será morto entre 64/68 dC em Roma: mas ATOS (escrito 20 anos depois, no 80/85, não fala NADA disso! Por 
que? =  porque a Comunidade aponta para a continuidade do processo de  Evangelização (não para a cronologia da 
vida de Paulo ou Pedro!.. nem fica esperando a volta do Sr); 

 EVANGELIZAR é dar testemunho, é viver a história e contribuir para a transformação da sociedade! 
 

b. “TODA CARNE verá a salvação...” (Lc 3,6) = UNIVERSALISMO da salvação: 
 Lc/At = ênfase universalista: a ação de Jesus traz a salvação para todos: supera barreiras, fronteiras, limites... 

obs: a favor de TODA a humanidade (Lc 3,6/Is 40,3-5) x  ‘nacionalismo’ judeu; 

 A ação de Jesus vai além das fronteiras = Lc: de Galileia para Jerusalém + At: de Jerusalém para Roma 
 

c. No mundo da ‘exclusão’ = universalismo da salvação a partir dos ‘EXCLUÍDOS’: 
 A ‘ação’ de Jesus não ignora a realidade concreta das pessoas: tensões, conflitos (sociais, gênero, $$$, poder, 

cultura, etc.) doenças, fome, injustiças, marginalização, exclusão, preconceitos, legalismo (sábado, alimentos, 
etc.), escravidão, etc.; 

 Os ‘primeiros’ destinatários não são os ‘eleitos’, mas os ‘excluídos’ (pobres, cativos, cegos, oprimidos, 
mulheres e pagãos: 4,18): por isso, a missão ultrapassa as fronteiras ‘estabelecidas’ pela Lei (dos homens) =  
é a ‘MISERICÓRDIA’ do Pai (Lc 1,50: Maria/Magnificat; 1,72.78: Zacarias/Bendito seja);  
OBS = as opções de Deus são obsoletas, inesperadas, alheias aos critérios humanos; 

 JAVÉ (EU SOU) ≠ < Pai (AMOR) =  
 Lc 7,36-50: banquete do fariseu x conversão da mulher (38: “e estando por detrás, aos seus pés, chorando, 

começou a regar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça; e beijava-lhe os pés e ungia-

os com o bálsamo”) = convite social x paixão pelo reino; 
 Lc 10,25-37: ‘bom Samaritano’ = nenhum ‘Escriba’ poderia pensar em olhar para um ‘samaritano’ (não 

judeu, impuro, pagão) como exemplo de prática de amor/solidariedade ao ‘próximo’;   
 Lc 15: (aos Discípulos) Deus é PASTOR ‘dos excluídos’ (que deixa as 99 para procurar a que se perdeu!); Deus é 

MULHER pobre (que perde uma dracma... e exulta quando a reencontra); Deus é PAI traído (que perde UM 

filho... mas exulta quando volta... e ensina o filho mais velho a amar o irmão novo!);   

 Lc 16, 14-17= (aos Fariseus) Reino x Lei (“a LEI e os PROFETAS vigoraram até João; desde então é anunciado o 

evangelho do REINO de Deus, e todo homem forceja por entrar”) = valor limitado da ‘autoridade’ da Lei/Profetas; 
 

d.  A POBREZA dos Discípulos: ‘sinal’ para a sociedade (= ponto de partida para a crítica e a prática) 
   Maior destaque: Radicalização da SOLIDARIEDADE para com os pobres: 

 Lc 1,46-55 = Maria: Magnificat (a ação de Deus dos pobres, humilhados, famintos x orgulhosos, poderosos, ricos);   
 Lc 4,18 = “O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres; enviou-

me para proclamar libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos” 

 Lc 6,20-26 = bem-aventuranças + maldições (=as primeiras palavras aos Discípulos); 

 Críticas à mentalidade da acumulação das riquezas: 
- Lc 12,16-21 = (rico ‘insensato’: só pensa em acumular); Escolha prioritária dos ‘pobres e excluídos; 
- Lc 16,1-8 = ‘administrador ‘infiel’, mas experto (com os devedores do dono!) 
- Lc 16,19-31:  rico x pobre: 5+1= 6 ricos + 1 Lázaro = 7 (‘pobre/despossuído/excluído’ = salva o ‘rico’); 
- Lc 14, 12-24 = 1º lugares x convite aos pobres (12-24) (OBS.: Lc 14,14 = 7º ‘Feliz’); 

 - Lc 19,1-10 = ZAQUEU (rico que partilha/restitui seus bens com os pobres = salvação)  
OBS.: a Universalidade da ação de Deus, apontada (na história) por JESUS, ao se dirigir preferencialmente aos 

POBRES, se concretiza na vivência da COMUNIDADE, que testemunha ‘HOJE’ a salvação (At 2,42-47). 
 
 



 

e.  O IMPÉRIO não é onipotente... x JESUS (‘o SALVADOR’) 
 A Comunidade de Lc tem uma ‘aguda’ consciência social da vida sofrida e difícil da maioria da população; 

 As ‘causas’ não são o acaso, nem a vontade de Deus, mas a política de dominação do ‘império’; 
- At 25,11 = Daí a decisão de ir ao centro do poder religioso e político: Jerusalém (Lc 9,51: ‘firme propósito de 

ir a Jerusalém’) / Roma (At 25,11: ‘apelo para César’); 
- Lc 2,10-11 = Conflito: Império x Jesus =  ‘boa notícia’ era a expressão romana para acontecimentos 

marcantes (nascimentos/coroação do imperador, etc.) x ‘boa notícia’ da Salvação de Jesus (Lc 2,10-11: 

“anuncio uma ‘boa notícia’ de grande alegria para todo o povo: nasceu (...) o Salvador, o Messias Senhor”; 
- O ‘Salvador’ é Jesus, não o Imperador! = Lc 2,11; At (1,69;) 5,31; 13,23 = Várias vezes Jesus é chamado de 

‘salvador’: Zacarias (Lc 1,71); Simeão (2,30) ... esta ‘salvação há de ser ouvida (At 28,28) e vista (At 3,5); e 
‘entrar na casa’ (Lc 19,9: Zaqueu) partilhando com os pobres;  

- At 2,42-47; 4,32-37 = a Comunidade aposta em sua organização e esforços para construir a fraternidade e 
a justiça. (“Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. 45E vendiam suas propriedades 
e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um”). 

 

f. As CRIANÇAS (os menores, indefesos e incapazes entre os ‘excluídos’) iniciam a salvação  
 Lc 8,46-48 = ‘a mulher curada de hemorragia: A ‘salvação’ não está nos grandes (Império), mas entre os 

‘pequenos e pobres’: as crianças são o caminho = o caminho não é ‘ser o maior’, mas o ‘menor’; 

 Lc 1-2 = inicia com o nascimento de duas crianças (JoBt/Jesus): deixando fora o ‘homem’; 

 Lc 1,49: As ‘mães’ são protagonistas da novidade e ‘anunciadoras’ (“grandes coisas o Poderoso fez em mim”); 

 Lc 1,79 = pelos ‘pequenos’ Deus prepara novos caminhos: “para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da 
morte, a fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz”. 

 

g. “Com a força do ESPÍRITO” (Lc 4,14)  
O grande responsável pelo caminho da salvação é o Espírito: que ‘utiliza caminhos inusitados (e reverte: 
critérios, certezas, valores, etc.): 

 Lc 3,22 = “o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba (...): Vc é meu Filho”; 

 Lc 4,1 = Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão; e era levado pelo Espírito no deserto; 

 Lc 4,14 = Jesus (do deserto) para a Galileia no poder do Espírito; 

 Lc 4,18 = O Espírito do Senhor está sobre Mim, Me ungiu para anunciar boas novas aos pobres; 

 At 2 = presente no início da pregação à gente de toda parte (“todos ficaram cheios do Espírito Santo e 

começaram a falar noutras línguas); 
  At 10,44-48 = Enquanto Pedro dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra; 

  O Esp aponta novos caminhos = At 8,4: p/Samaria - At 8,29.39: p/África - At 10,19; 13,2: p/os pagãos; 

 At 1,8: o Esp sustenta o testemunho corajoso e ousado: recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito 
Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins 
da terra. 

 Lc 1,35 = a encarnação/gravidez de uma ‘pobre’ mulher é poder do Espírito; 

 Lc 1,41 = o Esp enche de alegria Isabel: “Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, saltou a criancinha no seu 
ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo”; 

 Lc 2,25-26 = o Esp ajuda Simeão a entender os caminhos da história do Messias: “este homem, justo e 
temente a Deus, esperava a consolação de Israel; e o Espírito Santo estava sobre ele”; 

 OBS.: as Comunidades de Lc mostram compreender sua missão de testemunhas junto aos pobres, 
pensando COM e A PARTIR deles novas relações no cotidiano e na sociedade. O desafio não é repetir, mas 
CRIAR/DESCOBRIR alternativas para refazer a salvação inaugurada por Jesus nas terras de Israel, nas novas 
realidades de HOJE. 

2.2 - VÍDEO-AULAS COMPLEMENTARES: 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n9idioT9PqA&feature=share = Como surgiu o NT - (Caio Fábio) 
https://www.youtube.com/watch?v=Kf9vt7iltxo   = a Bíblia é Palavra de Deus de capa a capa? 
https://www.youtube.com/watch?v=1eguF9zARiE   = a Bíblia e a sua correta interpretação (parte 1) 
https://www.youtube.com/watch?v=_oP4qOr5w0k   = a Bíblia e a sua correta interpretação (parte 2) 
https://www.youtube.com/watch?v=Hh4UUmmnTb0   = O Evangelho é assim... simples! 
https://www.youtube.com/watch?v=R41fQRqsuMU   = O Evangelho é uma pessoa: Jesus 
https://www.youtube.com/watch?v=1zqV75-pQHs   = Quebrando o velho e apodrecido padrão de ser 
https://www.youtube.com/watch?v=l71OMIYhjnQ  = Evangelizar como Jesus evangelizou   (e outros) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n9idioT9PqA&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=Kf9vt7iltxo
https://www.youtube.com/watch?v=1eguF9zARiE
https://www.youtube.com/watch?v=_oP4qOr5w0k
https://www.youtube.com/watch?v=Hh4UUmmnTb0
https://www.youtube.com/watch?v=R41fQRqsuMU
https://www.youtube.com/watch?v=1zqV75-pQHs
https://www.youtube.com/watch?v=l71OMIYhjnQ


Teologia da HISTÓRIA 
 

1 - POVO = "O templo e a cidade de Jerusalém como 
lugares exclusivos de salvação ou revelação são 
superados. O povo de Israel, segundo Lucas, não é 
mais o “povo eleito” por excelência. Basta perceber a 
prioridade que Lucas dá aos samaritanos e aos gentios.  

Lucas nos alerta que o lugar por excelência da 
revelação de Deus é a pessoa de Jesus. O Menino JESUS 
é reconhecido como “bendito” (Lc 1,42); na sua 
humanidade “visita” o seu povo e toda a humanidade 
(Lc 1,68.78; 3,6). DEUS, em Jesus, visita amorosamente 
o povo e dá início, assim, a um tempo de salvação, paz, 
reconciliação e perdão"1, escreve. 

 

2 - PLANO LIBERTADOR para todos =O Evangelho de 
Lucas testemunha uma proposta de libertação e 
salvação universal, se estende a todos e a tudo, não 
porque o povo judeu a recusou, mas porque está no 
PLANO LIBERTADOR e salvífico do Deus da vida 
favorecer toda a humanidade e toda a biodiversidade. 
O plano libertador-salvífico, segundo o evangelista 
Lucas, começa com o movimento de Jesus Cristo, no 
evangelho, e continua no livro de Atos dos Apóstolos 
sob a ação do Espírito Santo prolongando-se na(s) 
Igreja(s) – comunidades de fé, amor e esperança - pelo 
mundo afora. 
3 - No PLANO TEOLÓGICO da obra de Lucas, o tempo 
da promessa é o I Testamento, o tempo de Jesus é o 
evangelho e o tempo da(s) Igreja(s) inicia em Atos.  

Assim Lucas apresenta uma visão unitária de um 
único projeto de libertação-salvação, querido pelo 
Deus da Bíblia, para o ser humano de todos os tempos 
e testemunhado em sua plenitude em Jesus de Nazaré 
por meio do dom e da presença do Espírito Santo nas 
comunidades cristãs.  
4 - A CRISTOLOGIA de Lc revela JESUS eminentemente:  
 compassivo-misericordioso (Lc 7,13; 10,33; 15,20),  

 Salvador de todos (Lc 2,32),  

 curador de todas as doenças (Lc 19,5; 15,2);  

 acolhedor dos samaritanos (Lc 10,29-37; 17,11-19); 

 acolhedor amoroso das mulheres (Lc 8,2-3; 23,49)... 

 e da “comunhão de mesa” com pecadores (ao sentar-se à 

mesa e comer junto com eles: Lc 5,29-30; 15,2; 19,7). 
 

4.1 - O Templo e a cidade de Jerusalém como lugares 
exclusivos de salvação ou revelação são superados.  

O Povo de Israel, segundo Lucas, não é mais o 
“povo eleito” por excelência. Basta perceber a 
prioridade que Lucas dá aos samaritanos e aos gentios. 
Lucas nos alerta que o lugar por excelência da 
revelação de Deus é a pessoa de Jesus.  

                                                           
1  Gilvander Luís Moreira, padre da Ordem dos carmelitas, mestre em 
Exegese Bíblica pelo Pontifício Instituto Bíblico, de Roma, Itália; é professor 
de Teologia Bíblica; assessor da Comissão Pastoral da Terra – CPT; assessor 
do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos – CEBI; assessor do Serviço de 
Animação Bíblica-SAB e da Via Campesina em Minas Gerais. 

4.2 - O Menino Jesus é reconhecido como “bendito” 
(Lc 1,42); na sua humanidade “visita” o seu povo e 
toda a humanidade (Lc 1,68.78; 3,6). Deus, em Jesus, 
visita amorosamente o povo e dá início, assim, a um 
tempo de salvação, paz, reconciliação e perdão. 

Em Jesus o tempo chegou ao seu ‘centro’2. Por 
isso ele pôs em um dos seus livros sobre Lucas o 
seguinte título: O ‘centro do tempo’. Os argumentos 
que sustentam essa tese se apoiam sobre a ênfase 
dada à: 
5 - palavra HOJE aparece 12 vezes em Lc:  
 Lc 2,11: “Hoje vos nasceu...”;  

 Lc 4,21: “Hoje se cumpre essa passagem da Escritura”;  

 Lc 5,26: “Hoje vimos prodígios...”;  

 Lc 12,28: “A erva que hoje está no campo e amanhã...”;  

 Lc 13,32 “Vão dizer a essa raposa: ... faço curas hoje e amanhã”  

 Lc 13,33: “Importa, contudo caminhar hoje...”;  

 Lc 19,5: “Pois, me convém ficar hoje em sua casa...”;  

 Lc 19,9: “Hoje a salvação entrou nesta casa...”;  

 Lc 19,42: “Ah se hoje tu conhecesses a paz...”;  

 Lc 22,34: “Afirmo-te, Pedro, que o galo não cantará hoje...”;  

 Lc 22,61: “Hoje três vezes me negarás...”; e  

 Lc 23,43: “Hoje estarás comigo no paraíso...”. 

É claro que a palavra “HOJE” não tem o mesmo 
sentido em todos esses versículos, mas o fato de 
aparecer tantas vezes demonstra como o Jesus 
apresentado por Lucas valoriza o hoje, o aqui e agora.  
 “Felizes vós, que agora tendes fome (e chorais), porque 

sereis saciados (e haveis de rir)” (Lc 6,21).  

 “Hoje se cumpre essa passagem da Escritura (Lc 4,21)”.  
6 - PALAVRA: Para entender bem essa afirmação, 
devemos recordar que, para o povo judeu, toda vez 
que se lia a Bíblia, Deus estava falando e 
manifestando-se. A PALAVRA, para o mundo semita, é 
viva e eficaz (Is 55,10-11). Pela Palavra, Deus nos visita 
e devemos ter sensibilidade para captar sua 
mensagem.  

O tempo de Deus é o “hoje” da história (Lc 4,21). 
É como canta Zé Vicente, um dos cantores das CEBs: 
“Nas horas de Deus, amém!... Luz de Deus em todo canto... 

Que o coração do meu povo de amor se torne novo...”.   
E como diz Rubem Alves no livro Tempus Fugit: “Só 

descobrimos a beleza do momento presente, do HOJE e do 
AGORA, quando descobrimos que o tempo é fugidio, escorre, 
passa e não volta nunca mais. Quando chegamos a essa 
descoberta passamos a viver com intensidade cada minuto e 

cada segundo da nossa vida”.  Eis um dos traços da 
teologia lucana. 

Para Lc a PRÁTICA é decisiva. Isto é comprovado 
na obra lucana com expressões como:  
 “Façam coisas para provar que vocês se converteram...” 

(Lc 3,8a);  

 “As multidões, alguns cobradores de impostos, alguns 
soldados... perguntaram a João Batista: ‘O que devemos 
FAZER?’” (Lc 3,10.12.14). = FÉ + PRÁTICA /VIDA 

                                                           
2  Conzelmann:  estudioso do evangelho de Lucas: ‘O centro do tempo’. 



 Um escriba pergunta a Jesus: “O que devo fazer para receber 
em herança a vida eterna?” (Lc 10,25) 

 depois de contar a parábola do Bom Samaritano, Jesus 
responde: “Vá, e faça a mesma coisa” (Lc 10,37).  

Muitos outros textos podem ser evocados para 
respaldar a conclusão de que Lucas dá uma grande 
prioridade à AÇÃO. - At 1,1 traz a seguinte frase: “tudo o 
que Jesus começou a FAZER e a ensinar”.  
7 - A ‘PRÁTICA’ é recordada antes do ensinamento, o que 
quer dizer que acima da ortodoxia está a ortopráxis. Mais 
importante do que ter uma “opinião certa” é ter uma 
prática correta, libertadora. Por aqui entrevemos a 
perspectiva universal da teologia lucana.  

Lucas quer dizer que uma das grandes características 
das primeiras comunidades é que eram comunidades de 
ação, de prática, de testemunho libertador. Não se trata de 
qualquer tipo de ação, mas de ação solidária e libertadora. 

8 - Lc apresenta as seguintes CONDIÇÕES para seguir Jesus: - 
viver em pobreza radical,  - - não temer repressões,   

- não fazer discriminação racial ou cultural,   
- acolher preferencialmente os pobres. 

9 - Ser discípulo do Galileu significa SEGUIR os passos de 
Jesus, acompanhá-lo rumo a “Jerusalém”, onde cumprirá o 
seu “destino”, o seu “êxodo” rumo ao Pai. 

Ser discípulo de Jesus Cristo inclui não somente a 
aceitação do ensinamento do Mestre, mas também uma 
identificação pessoal com o estilo de vida de Jesus e com 
seu compromisso com os pobres que pode levar, muitas 
vezes, ao martírio como caminho para a ressurreição. 
10 - Jesus vive a espiritualidade do CONFLITO, apesar do 
caminho da cruz, o clima predominante é de entusiasmo e 
alegria, cultivando assim a serenidade e a paz interior diante 
das “tempestades”. 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/517759-evangelho-de-lucas-teologia-da-historia?tmpl=component&print =1&page= 
 

Teologia da História (síntese) 
 

1. JESUS: é a revelação de Deus por excelência Todos os Povos; 

2. PLANO LIBERTADOR SALVÍFICO de Deus da Vida: favorece toda a Humanidade; 
3. PLANO TEOLÓGICO de Lc/At:  AT (tempo da promessa) – NT/Lc (JESUS: plenitude) – ATOS (Igreja/Comunidade); 

4. CRISTOLOGIA DE Lc: Templo/Jerusalém/Povo < Samaritanos/Gentios/excluídos/pecadores (Todos os Povos);  

5. HOJE (12x): é o RdD Aqui/Agora; 
6. DEUS fala-faz = a PALAVRA de Deus é viva e eficaz (Is 55,10-11) = FÉ + AÇÃO (prática de Vida: cf Lc 3,10.12.14); 
7. ação/PRÁTICA: ortopráxis > ortodoxia (cf At 1,1: Fazer e Ensinar) --- opinião certa é prática correta/libertadora; 
8. CONDIÇÕES p/seguir Jesus: pobreza + enfrentar as repressões + não discriminar + preferência p/ pobres; 
9. SEGUIR os passos de Jesus é ACOMPANHÁ-LO rumo a Jerusalém (paixão-cruz-ressurreição); 

10. Espiritualidade do CONFLITO: apesar do caminho da CRUZ, Jesus vive a missão em clima de entusiasmo e alegria. 
 

CRISTOLOGIA de Lc 
 

1 - SALVADOR: o protagonista de Lc é Jesus: MESSIÁH. SENHOR e, sobretudo, SALVADOR (2,11); 
2 - Jesus (Je-shuáh = FEITO ‘CARNE’): o ‘Deus’ que podemos ver, tocar, apalpar (1,77); 
3 - motivo de ALEGRIA: sinal da visita de Deus ao Povo: Isabel (1,44), pastores (2,11), curas (7,16; 13,17; 8,43; 19,37-38); 
4 - Jesus é o HOJE da salvação que, nEle, Deus nos oferece HOJE-AGORA... sempre (2,11; 4,18-19.21; 19,1; 23,43); 
5 - a salvação é fruto da MISERICÓRDIA; 
      é o  CARINHO de Deus, Pai de Jesus (1,78-79); 

é o PERDÃO p/os perdidos: 15,1-32 (ovelha, moeda, filhos); mulher-prostituta (7,36-50), Zaqueu (19,1-10), ladrão (23,34); 

é a COMPAIXÃO: pelas curas, com todos os cuidados, aos que sofrem  (7,13; 8,2; 10,30-37; 23,27-31); 
6 - JESUS: - é o FILHO do ESPÍRITO de Deus PAI: cf JoBt (1,65); FdD (1,35); fecundação de Maria (2,11-14); 
       - é SABEDORIA: que desce sobre Jesus (3,22);  

   - é GUIA: que conduz no deserto (4,1) e pelos caminhos da Galileia (4,14); 
           - é FORÇA pela qual é ‘ungido’ para cumprir sua missão (4,18-21); - é LUZ para os cegos (4,18-21);  
       - é PRESENÇA DE DEUS que passa fazendo o bem (At 10,38). 

Lc 4-10 na Galileia:        Temáticas Mensagem 
4,14-32 o Programa de Jesus (“Hoje se cumpre...” O novo ‘ano jubilar’ 

5,1-11 o Chamado dos discípulos – (excluídos) Deixaram tudo!?... (Nm 9,15s) -  O seguiram 

6,17-38 a nova Lei:  17 Imperativos do amor: Felizes-Ai! Lei de Pai p/ Filhos: a Palavra do Filho nos faz Filhos 

7,36-8,3 Se este homem fosse um profeta... Incredulidade do ‘legalismo’ x prioridade dos pecadores 

9,10-17 o Pão da Vida - 2 economias/banquetes dividir p/ multiplicar = o ‘banquete’ do Filho 

9,18-27 Profissão de Fé de Pedro (18-20) I aviso: paixão (21-22) = Seguimento + cruz (23-27) 

9,27-36 a Transfiguração: “Este é o meu Filho!” o rosto e o caminho (Moisés e Profetas) do Filho 

9,37-43a Ter fé: cura o epiléptico (com convulsões) (o espírito mau se empodera dele!) 

9,43b-50 Maravilha do povo – mas II aviso da paixão (Não entendiam) quem é o maior? - outro que expulsa 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/517759-evangelho-de-lucas-teologia-da-historia?tmpl=component&print


 

 

10,1-20 Ide dois a dois...? = a missão é para todos Vida plena = ‘SHALOM para esta casa!’ 



 

 

 

Teologia da ENCARNAÇÃO (Lc 1-2) 

SAUDAÇÃO de ISABEL   1,42-45 
(beraká para Maria, que acreditou!) 

42(Com voz forte, ela exclamou): “Bendita és tu 
entre as mulheres e bendito é o fruto do teu 
ventre! 43Como mereço que a mãe do meu 
Senhor venha me visitar?  
44Logo que a tua saudação ressoou nos meus 
ouvidos, o menino pulou de alegria no meu 
ventre.  
45 Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi 
dito da parte do Senhor será cumprido!” 
 

CÂNTICO de MARIA                     1,46-55  
(misericórdia é opção pelos últimos) 

46 Disse então Maria: 
    A minha alma engrandece ao Senhor,  
47e o meu espírito exulta em Deus meu 
Salvador; 
48 porque atentou na condição humilde de 
sua serva. Desde agora, pois, todas as 
gerações me chamarão bem-aventurada, 
49 porque o Poderoso me fez grandes coisas; 
e santo é o seu nome.  
50 E a sua misericórdia vai de geração em 
geração sobre os que o temem. 
51 Com o seu braço manifestou poder; 
dissipou os que eram soberbos nos 
pensamentos de seus corações; 52 depôs 
dos tronos os poderosos, e elevou os 
humildes.  
53 Aos famintos encheu de bens, e vazios 
despediu os ricos.  
54 Auxiliou a Israel, seu servo, lembrando-se 
de misericórdia 55 (como falou a nossos pais) 

para com Abraão e a sua descendência para 
sempre. 

CÂNTICO de ZACARIAS                          1,67-79 

(misericórdia é promessa cumprida) 
 

67 (Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e 

profetizou, dizendo): 
68 Bendito, seja o Senhor Deus de Israel, porque 
visitou e remiu o seu povo, 
69 e para nós fez surgir uma salvação poderosa na 
casa de Davi, seu servo; 
70 assim como desde os tempos antigos tem 
anunciado pela boca dos seus santos profetas; 
71 para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de 
todos os que nos odeiam; 
72 para usar de misericórdia com nossos pais, e 
lembrar-se do seu santo pacto 
73 e do juramento que fez a Abrão, nosso pai, 
74 de conceder-nos que, libertados da mão de 
nossos inimigos, o servíssemos sem temor, 
75 em santidade e justiça perante ele, todos os dias 
da nossa vida. 
76 E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, 
porque irás ante a face do Senhor, a preparar os seus 
caminhos; 
77 para dar ao seu povo conhecimento da salvação, 
na remissão dos seus pecados, 
78 graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, 
pela qual nos há de visitar a aurora lá do alto, 
79 para alumiar aos que jazem nas trevas e na 
sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés no 
caminho da paz.  
 

 
 

CÂNTICO dos ANJOS                                2,14  

(SHALOM é Vida plena aos ‘amados’) 
14 Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra 

entre os homens de boa vontade (por Ele amados). 

 
 

O CÂNTICO de SIMEÃO = Israel LUZ das nações e sinal de contradição                     2,28-35 
 

28 Simeão o tomou em seus braços, e louvou a Deus, e disse: 
29 “Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra; 
30 pois os meus olhos já viram a tua salvação, 
31 a qual tu preparaste ante a face de todos os povos; 
32 luz para revelação aos gentios, e para glória do teu povo Israel.” 
33 Enquanto isso, seu pai e sua mãe se admiravam das coisas que deles se diziam. 
34 E Simeão os abençoou, e disse a Maria, mãe do menino: “Eis que este é posto para queda e para 

levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição,  
35 sim, e uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos 
corações.” 
 

PREGAÇÃO de ANA = Pregação ‘profética’: Libertação para todos os que esperavam           2,36-38 
 

38 (Naquela hora) Ana chegou e se pôs a louvar Deus  
     e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. 

 



 

 

Teologia da SALVAÇÃO (esquemas didáticos) 

I - Ministério em Samaria: (p/ os Excluídos)          II – Teologia do ‘CHAMADO’: AT < NT 

III - Teologia dos CÂNTICOS: (Bendito e Magnificat) 

IV – Teologia dos (10) sinais = a salvação é para TODOS (preparando o discurso da Planície (Lc 4-7) 

V - O caminho da fé: da SINAGOGA (em Nazaré: ‘dos SEUS’) ao TABOR (Cafarnaum: na cidade ‘para TODOS’) 

Lc 9-19 MINISTÉRIO DE JESUS  -  AÇÃO DE JESUS (entre os Samaritanos) 
9,51-62 4.1 - na terra dos ‘samaritanos’: impuros, excluídos...sem revanchismos 

10,1-42 4.2 - Escolha de 72 (samaritanos) como seus mensageiros e anunciadores do RdD já! – e voltam alegres 

 Anúncio do RdD  -  INSTRUÇÕES 

10,25-37 4.3 - (8) instruções = AMAR o próximo + orar + ouvir e praticar + Fé + ser Luz (dar testemunho) + etc. 

12,1-59 4.4 - (9) instruções = aos 12 e Discípulos  

13,23-17,10 4.5 - instruções = o RdD é para Todos 

17,11-18,30 4.6 - instruções = o RdD está no meio de Vcs - Apocalipse  (compromisso) 

18,31-19,44 
4.7 - instruções aos 12 (de Jericó a Jerusalém): Paixão/cruz/ressurreição - cego (seguimento/cruz) - Zaqueu 
(dá aos pobres) - 100 moedas (atuação) 

Lc 1 Teologia do chamado:  ZACARIAS (AT) MARIA (NT) 
1 Homem Mulher 

2 Casado - de idade avançada Jovem  (14 anos) -  prometida 

3 Sacerdote do ano (a sorte) Jovem de povo escolhida 

4 Judeia - Jerusalém (cidade santa:) Galileia (dos gentios) - em Nazaré (no interior) 

5 No Templo: atividade ministerial Em casa: atividades diárias 

6 ESCUTA o anúncio ESCUTA o anúncio 

7 Duvida e se justifica Solicita esclarecimento e acredita 

8 Fica mudo: sem poder se comunicar Fala e se coloca como ‘serva’ 

9 Isabel fica gestante pela relação natural Maria fica gestante pela ação do Espírito 

10 informa o nome do filho no ‘cântico’ de  louvor proclama as OPÇÕES de Javé 

Lc 1             ZACARIAS (Bendito seja: 1,68-79)              MARIA  (Magníficat: 1,46-55) 1,46-55 
68 Louvor: ‘Bendito seja’ Louvor: ‘minha alma engrandece’ 46-47 

69 Justificativa: pq visitou e reuniu seu povo  Justificativa: pq olhou à humildade da serva 48 

70 Reconhece a fidelidade de Javé Reconhece o poder de Javé 49 

71 E sua ação libertadora E sua misericórdia 50 

72-73 A Fidelidade à aliança a Abraão A oposição aos poderosos e soberbos 51 

74 Para lhe servir  Sua opção pelos humildes,  52 

75 em santidade e justiça E pelos Famintos x ricos 53 

76 Menino precursor do Altíssimo Ajudou Israel (encarnação: Filho) 
54 

77-78 Salvação e perdão por amor Lembrou a misericórdia a Israel  

79 ensinar aos afastados os caminhos da Paz E para sempre 55 

N Lc MILAGRE MENSAGEM KERYGMA 
1 4,31-33 Possuído impuro Sinagoga (cafarnaum) < JESUS Salvação p/ Todos > Lei 
2    38-39 Sogra (de Pedro) Relação comunitária Viver p/ SERVIR 
3    40-41 Todos  vence todos os males Salvação p/ Todos > Lei 

4 5,4-11 Pescaria Desafio em águas profundas RdD já! - (c/ vida farta (shalom) 
5    12-16 Leproso Saúde + Inclusão social x exclusão religioso-social 
6    17-20 Paralítico  

(fé dos carregadores) 
Perdão (exclusivo de Deus) Jesus = FdD 

(cuida da saúde espiritual e física) 7    21-26 Cura (vida plena) 
8 6,6-11 Mão atrofiada Sinagoga < JESUS Fazer o bem > sábado (Lei) 
9 7,1-10 Servo do Centurião Fé dos gentios > Israel (v.9)   Salvação p/ Todos > Lei 

10    11-17 Filho (viúva de Naim) Inclusão social da viúva  Vida plena + carinho > morte 

SINAGOGA: 4,16-21 
 Profeta > JoBt 

Cura e Perdoa 
5,17-20.24 

Envia 8,1-2 
12 + mulheres 

Palavra(8,16-21) 
FAM. = Ouvir/praticar  

Tempestade 
QUEM é? (8,22-25) 

Missão  
e Volta (9,6-10a) 

(RdD já!) (é Deus) (em missão) (CEB de fé: Ser LUZ) (revela sua ident.) (empodera os 12) 
 

Saciar  
9,12-17) 

JESUS 
9,22 

Seguimento 
9,23 

Pedro 
9,26 

TABOR  
9,28-36 

epiléptico 
9,38-42 

(Vcs: Povo)  Messias: Servo Sofredor (cruz/ressurreição) (Messias triunfante) (se revela: FdD) (salva/cura p/fé) 



 

 

 

as 10 Palavras 
 
 

I  -  MOISÉS (Ex 20,1-24) II  -  JESUS (Mt 5,1-12) 

(Código de Hamurabi, 6º  rei dos Amorreus. 
Babilônia, 1700 a. C.) 

1. Eu sou JAVÉ teu Deus que te libertou da 
escravidão (1200 a C) 

2. Não terás outros deuses além de Mim!   
 = (Amarás a Deus sobre todas as coisas). 
        Não farás para ti ídolos, nem figura alguma! 

Não te prostrarás diante deles...     
        = (Não tomarás seu santo Nome em vão) 
3. Lembra-te de santificar o dia do sabáh 

(descanso).  - Trabalharás seis dias (...) mas 
o 7º... Não 

4. HONRA teu pai e tua mãe para que vivas 
longos anos na terra ... 

5. Não matarás!              
6. Não cometerás adultério!          
7. Não furtarás!                
8. Nã levantarás falso testemunho x o próximo  
9. Não cobiçarás a ‘casa’ do próximo;              

nem a mulher, escravo/a, boi, (sic!)  
nem coisa alguma do que lhe pertence!            

 

Ao ver a multidão, Jesus subiu a um monte.  
Depois de se ter sentado, os discípulos aproximaram-se. 
Então tomou a palavra e começou a ensiná-los, dizendo:  
 

1. Felizes os pobres em espírito, p/deles é o Reino do Céu 

2. Felizes os que choram,        porque serão consolados.  

3. Felizes os não-violentos,     porque possuirão a terra.  

4. Felizes os que têm fome e sede de justiça,  
                        porque serão saciados. 

5. Felizes os misericordiosos, p/ alcançarão misericórdia.  

6. Felizes os puros de coração, p/ verão a Deus.  

7. Felizes os pacificadores,   
             porque serão chamados Filhos de Deus.  

8. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça,  
                   porque deles é o Reino do Céu.  

9. Felizes sereis, quando vos insultarem e perseguirem e, 
mentindo, disserem todo o gênero de calúnias contra 
vós, por minha causa. Exultai e Alegrai-vos,  
       porque grande será a vossa recompensa no Céu. 

 

 

Lc 6,17–49:   O SERMÃO DA PLANÍCIE                   6,17-49  

 04 FELIZES (20-23): pobres (20); famintos; os que choram (21); odiarem; expulsarem, injuriarem, 
rejeitarem (22); 

 04 Ai! (24-26): ricos: recebestes a consolação (24); fartos: tereis fome; estais rindo: chorareis (25); 
vos louvarem: falsos profetas (26). 
 

 

III  -  JESUS  (Lc 6,27-49):   AMAI... 
 

1. AMAI os INIMIGOS; 
2. Fazei o bem aos que vos odeiam (27); 
3. Bendizei, não maldizei;  
4. Orai, não caluniais (28);  

5. Se alguém lhe der uma bofetada, ofereça a 
outra face;  

6. A quem lhe tira a capa, dá a túnica (29);  
7. dá a quem pedir;  
8. se alguém lhe tomar, não reclames (30);  
9. façam como quereis que façam para Vocês (31  
10. Amem/façam o bem/ emprestem não somente 

aos que vos amam (32-34). 

 

1. AMAI os INIMIGOS;  
2. Fazei o bem e emprestai (35); 
3. sede misericordiosos ... como o Pai (36);  
4. não julgueis, não condeneis, perdoai (37);  
5. dai e vos será dado (38);  
6. o cego guia de cego: os dois caem no barranco (39);  
7. basta ao discípulo ser como o Mestre (40); 
8. olhas o cisco no olho do irmão, não enxergas a trave 

no teu olho (41-42); 
9. a árvore boa dá fruto bom (44);  

o homem bom tem coração bom e boca fala bem 45 
10.  Chamai: “Sr., Sr!”, mas não fazei! (46). 

 

Quem vem a Mim, ouve e pratica as PALAVRAS (47-49) é como uma casa na rocha (48) 

 

 

 

 



 

 

 
MILAGRES os 'sinais’ do RdD narrados nos Evangelhos (35) 

I  -  sobre a NATUREZA 
  cap 8-9   10/RdD 7pós-temp 7 sinais 

Mc Mt Lc Jo 

Tempestade acalmada 4,35-41  8,23-27   * (1) 8,22-25 4º pão do céu 

1ª partilha dos pães 6,30-44   14,13-21 * (6) 9,12-17  6,1-15 

Caminhando sobre a água 6,45-52   14,22-33 * *  6,16-21 

2ª partilha dos pães  8,1-10   15,32-39 * * 5º sou Eu 

Figueira sem fruto 11,12-14   21,18-22  * * * 

Moeda (boca do peixe) *   17,24-27 * * * 

Pescaria (águas profundas) *   * 5,4-11 4 1º vida plena 

Água em vinho (Caná)  *   * * * 2,1-12 

Pescaria *   * * * 21,1-14 

II  -  cura de PESSOAS Mc Mt Lc Jo 

Doente possesso em Cafarnaum 1,21-28   

 

4,31-37 1   

Sogra de Pedro 1,29-31 8,14-14   4,38-39 2   

Cura todos   8,16   4,40-41 3   

Leproso 1,40-45 8,2-4   5,12-16 5   

Paralítico (sinag. Cafarnaum) 2,1-12 9,1-8   5,17-26 6.7   

Mão atrofiada 3,1-6   12,9-14 6,6-11 8   

2 Possuídos (Gerasa) 5,1-20 8,28-34     (2) 8,26-39 8,22-9,43  
= 07 sinais da  
messianicidade  
de Jesus depois  
da tempestade: 
"SOU EU. Não 
tenham medo!" 

Ressurreição filha Jairo (12) 5,21-24 9,18-19      (3) 8,40-42 

Mulher com hemorragia (12) 5,25-34 9,20-22     (4) 8,43-48 

Cura todos         (5)      9,11 

Filha da siro-fenícia  7,24-30   15,21-28     

Surdo-mudo  7,31-37         

Cego de Betsaida (carregado) 8,22-26           

Epiléptico possesso    9,14-29   17,14-21  

 

(7)  9,37-43   

Cego de Jericó (grita/segue/Bart)  10,46-52   20,29-34 18,35-43 Fé + seguim   

Servo do Centurião (em Cafarnaum)   8,5-13     7,1-10 9   

Mudo possesso    9,32-34   11,14-15 Jesus > Beelz   

2 Cegos de Cafarnaum   9,27-31         

Cego e mudo possesso   
10 sinais 

p/ 12 
pessoas 

12,22-24       

Ressurreição do filho (viúva de Naím)     7,11-17 10   

Mulher encurvada   13,10-17 10 sinais: 
RdD já 

    

Hidrópico    depois do 
Programa 
(Mt 5-8),  

e antes da 
Escolha e 
Envio dos 
DOZE (10) 

14,1-6     

10 leprosos     17,11-19 Jesus/Templo   

Orelha do servo (do sumo sacerdote)     22,50-51 vida/morte   

Filho do funcionário real     2º salvaç p/todos: Fé    4,46-54 

Paralítico da piscina Betesda     3º salvaç.: Gratuidade   5,1-15 

Cego de Nascença     6º Fé no Cristo   9,1-41 

Ressurreição de Lázaro     7º vence a morte 11,1-44 

JESUS E OS DOENTES: As pessoas enfermas eram pobres por excelência (Mt 11,2-6).  
Nos Evangelhos, são narrados 35 milagres (ou sinais). Desses, 26 são curas de pessoas bem concretas. 

Os milagres são sinais da força do Reino de Deus e promovem a libertação das pessoas dos mais diversos males. 



 

 

ANEXOS 

1. Concílio de Jâmnia (95-100 dC) 
 

O ‘concílio rabínico’ (farisaico) realizado no final do séc I d.C e início do II d.C (95-100 dC). Jâmnia (hoje 

denominada: Yavneh) está localizada na costa sudoeste de Israel. Depois que os Romanos derrubaram Jerusalém, 

tornou-se um importante centro de influência da comunidade judaica. O nome dado ao concílio que teria sido 

realizado no final do I século e início do II, sob a liderança do rabino Yochanan ben Zakai. 

O Concílio de Jâmnia destinou-se a procurar um rumo para o Judaísmo, após a destruição do Templo de 

Jerusalém, no ano 70 d.C. Nesse concilio os participantes decidiram considerar como textos canônicos do 

judaísmo apenas os que existiam em língua hebraica, terem sido escritos na terra santa, e que remontassem ao 

tempo do profeta Esdras. 

Apesar da crítica moderna afirmar que vários livros que constam no Cânon Hebraico são posteriores ao 

tempo de Esdras (como é o caso do Livro de Daniel), os estudiosos explicam que os Fariseus não dispunham do 

método científico, que existe hoje, para se datar uma obra, ou mesmo para se atribuir a ela um autor.  

De qualquer forma, os critérios por eles adotados excluíram os livros deuterocanônicos do Cânon 

Hebraico farisaico, bem como evidentemente não aceitaram o Novo Testamento, pois uma tese para a realização 

desse concílio foi combater a Comunidade dos ‘seguidores’ de Jesus de Nazaré.  

Os judeus alexandrinos, representados hoje pelo judaísmo etíope e judaísmo egípcio, reconhecem a 

Septuaginta como inspirada e os livros deuterocanônicos da Igreja Católica e refutados pelos Protestantes. A 

preponderância do cânon de Jâmnia no Judaísmo moderno se deu pelo fato de os judeus da Europa, majoritários 

em Israel, seguirem esta tradição em detrimento da alexandrina. O Concílio de Jâmnia não contou com a 

participação dos rabinos de Alexandria por razões de ordem político-teológica e preconceituosa, por acharem 

eles inferiores aos rabinos habitantes da Terra Santa. 

As descobertas do Mar Morto e Massada mostram que entre os antigos judeus ainda não havia um cânon 

bíblico fixo ou instituído, pois o cânon da Septuaginta era usado entre os judeus de Israel e mesmo pelos 

Apóstolos/Discípulos de Cristo ao seu tempo. Os cristãos utilizaram-se desse cânon também após a morte dos 

apóstolos. O Cânon Hebraico, de 39 livros, não foi realmente fixado em definitivo no Concílio de Jâmnia no 

inicio do séc II dC. Vários estudiosos, como Leonard Rost, garantem que tais decisões demoraram muito para 

serem aceitas e até hoje não tiveram aceitação em algumas comunidades judaicas, como os Judeus da Etiópia e 

do Egito. O Concílio de Jâmnia rejeitou vários livros (e livros canônicos pelos cristãos como: Ester, Cântico dos 

Cânticos e Daniel, entre outros, conforme registro da Mishná) e demais escritos tradicionais, considerando-os 

como apócrifos (Ou seja: não admitindo serem obras inspiradas por Deus, pois indignas de fé sobrenatural).  
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3. Ano Litúrgico ‘C’ (Lc) 
       

I  -  A narrativa da INFÂNCIA de JoBt e Jesus:  Promessas AT             e ‘OPÇÕES’  sócio-teológicas 

4 Adv -  A visita do anjo a Maria Surpresas de Deus   Lc 1,26-38  - 21/12/2014 
Vinde, Senhor Jesus     Lc 1,39-45  - 23/12/2012 
O início das promessas de Deus    Lc 1,5-2,52 

5  Natal =  Nasceu, hoje, o Salvador    Lc 2,1-20  - 25/12/2012  
6  Sgda Fam = um Menino entre os ‘mestres’   Lc 2,41-52  - 06/01/2013   
2  Adv   =  Um novo amanhecer: arrependimento e perdão Lc 3,1-6    - 09/12/2012  
3  Adv   =  Um novo amanhecer: a partilha   Lc 3,10-18    - 16/12/2012  
1  Dgo =  João aponta para o Messias      Lc 3,15-16.21-22 - 13/01/2013   
2  Dgo    =  Bodas de Cana  (água = vinho ‘novo’)    Jo 2,1-11   - 20/01/2013  

I   Qua  = “Foi tentado no deserto”    Lc 4,1-13  - 17/02/2013 

II  -  O ANO DE GRAÇA do SENHOR (ministério na Galileia - o Messias senhor ou servo:  identidade) 

3  Dgo   =  Jesus é o Enviado para libertar a todos  Lc 1,1-4; 4,14-21  - 27/01/2019  
4  Dgo  =  “Nenhum profeta é bem recebido”    Lc 4,22-30  - 03/02/2013 
5  Dgo   =  O chamado dos primeiros discípulos   Lc 5,1-11  - 10/02/2013 
6   dgo = na planície: as ‘Bem-aventuranças   Lc 6,17.20-26  - 16/06/2013  
7   dgo = “Amai  os inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam” Lc 6,27-38  - 23/06/2013  
8   dgo = “Qdo vier o Espírito da Verdade”  (Trindade)  Lc 6,39-45  - 26/06/2013  
9   dgo = “Sr eu não sou digno”        (Corpus Christi) Lc 7,1-10  - 02/06/2013  
10 dgo = o filho da viúva   (‘Levanta-te’ = Jesus: Deus Salva)  Lc 7,11-17       - 09/06/2013 
11 dgo = A moça do perfume   (“Se este homem...profeta”) Lc 7,36-8,3  - 16/06/2013 
Corpus Christi = “Comeram e se saciaram todos...”  Lc 9,11b-17  - 02/06/2013 
12 dgo = Quem diz... sou? (Identidade de Jesus - Fé de Pedro)  Lc 9,18-24        - 23/06/2013 
II  Qua   =  o ’projeto’ de Deus  (Moisés+Elias =JESUS)  Lc 9,28-36  - 24/02/2013 

III  -  VIAGEM À JERUSALÉM (na Samaria: Seguimento - Cruz) 

13 dgo = Seguir Jesus: messe - operários  (exigências)  Lc 9,51-62         - 30/06/2013 
14 dgo =  Onde entrardes, dizei: ‘Paz a esta casa!’  Lc 10,1-12.16-20 - 07/07/2013 
15 dgo =  o ‘bom’ Samaritano x Legalismo judaico  Lc 10,25-37   - 14/07/2013  
16 dgo =  Marta e Maria: a coisa + importante   Lc 10,38-42  - 21/07/2013  
17 dgo =  Ensína-nos a rezar: ‘Pai ns’    Lc 11,1-13  - 28/07/2013  
18 dgo =  o RdC em 1º lugar... as outras coisas em acréscimo Lc 12,13-21  - 04/08/2013 
19 dgo = Vigiai        Lc 12,32-48  - 11/08/2013 
20 dgo =  A visita de Maria e Isabel (15/08)   Lc 12,49-53  - 18/08/2013 
III Qua =  ‘conversão‘ para vida nova    Lc 13,1-9  - 03/03/2013  
21 dgo =  a porta estreita     Lc 13,22-30  - 25/08/2013 
22 dgo =  os 1º lugares: ambição x solidariedade  Lc 14,1.7-14  - 01/09/2013 
23 dgo =  prioridade e renúncias (‘pai e mãe’) p/seguir Jesus Lc 14,25-33  -  08/09/2013  

IV  -  O REINO DE DEUS É DOS ÚLTIMOS (Destinatários: pecadores, pobres, excluídos) 

Sgdo Coração = “A alegria será maior por um pecador...”  Lc 15,3-7  - 09/06/2013 
24 dgo (IV Qua) =  Ternura e misericórdia de Deus    Lc 15,1-3.11-32  - 15/09/2019 
25 dgo =  Preste conta de sua administração   Lc 16,1-8   - 22/09/2013 

26 dgo =  O rico... precisa do pobre ‘(Lázaro’)   Lc 16,19-31  - 29/09/2013 
27 dgo =  Fé como um grão de mostarda    Lc 17,5-10   - 06/10/2013 
28 dgo =  Viver em gratidão: sinal da presença do RdD  Lc 17,11-21  - 13/10/2013 
29 dgo =  Impaciência e persistência: modelo de fé e oração   Lc 18,1-18  - 20/10/2013  
30 dgo =  A verdadeira oração     Lc 18,9-14  - 27/10/2013 

V  -  PLENITUDE DO KERYGMA (em Jerusalém: Paixão/Cruz - Ressurreição - Envio/Missão) 

31 dgo =  As bem-aventuranças: caminho de santidade   Mt 5,1-12 - 03/11/2013 
32 dgo =  Ressurreição: A vida depois da morte   Lc 20,27-38  - 10/11/2013 
33 dgo = É pela perseverança que mantereis vossas vidas   Lc 21,5-19  - 17/11/2013  
1 Adv    = Um novo amanhecer     Lc 21,25-28.34-36 - 02/12/2018 
RAMOS = Comer a Páscoa – Agonia/Morte/Ressurreição  Lc 22,14-23,56  - 24/03/2013 
III Pásc = Emaús: Ele está nomeio de nós    Lc 24,35-48  - 15/04/2018 
34 dgo = CRISTO REI =  Meu Reino não é deste mundo   Jo 18,33-37 - 17/11/2013 



 

 

4.  EXCLUÍDOS: lugar e meio para fazer a... 

... experiência de Deus, que se manifesta no rosto dos ÚLTIMOS e se comunica p/ a presença e as palavras dos: 
1   - que são enviados como discípulos para anunciar a Boa nova  (envio dos 12)   Lc 9,1-6 
2   - que são instruídos por Jesus, que sacia a fome das multidões   (Despede ... Vocês: só 5+2)  Lc 9,10-17 
3   - que reconhecem o Messias no Servo Sofredor   (Quem dizem de Mim?)  Lc 9,18-22 
4   - que renunciam a tudo para seguir Jesus    (renunciar a si mesmo + cruz)  Lc 9,23-28 
5   - que reconhecem em Jesus a plenitude das promessas feitas a Moisés e Elias (Tabor)    Lc 9,28-36 
6   - que têm fé e rezam com confiança ao Pai     (geração sem fé e pervertida)  Lc 9,37-45 
7   - que recebem e acolhem os pequenos, os últimos, os excluídos   (quem é o maior?)   Lc 9,46-48 
8   - que fazem o bem no nome de Jesus     (um homem expulsa no nome ) Lc 9,49-50 
9   - que seguem Jesus com passo firme no caminho de Jerusalém   (a firme decisão)   Lc 9,51-56 
10 - que priorizam e seguem Jesus acima de tudo    (repouso/pais: sepultar, despedir) Lc 9,57-62 
11 - que são enviados para anunciar o shalom de RdD sem medo dos lobos  (envio de outros 72)   Lc 10,1-16 
12 - que se alegram pelos prodígios dos que anunciam o RdD   (volta dos 72 alegres)   Lc 10,17-20 
13 - pequenininhos aos quais o Pai revela as coisas do RdD   (Eu te louvo, Pai: sábios x pequenos) Lc 10,21-24 
14 - que, como o ‘bom’ samaritano, se fazem o próximo de quem precisa  (bom’ samaritano)   Lc 10,25-37 
15 - que ouvem e priorizam a Palavra acima dos afazeres da vida  (Maria > Marta)   Lc 10,38-42 
16 - que rezam pelo Nome e o Reino do Pai e pedem pão, perdão e a força na tentação (Pai nosso)  Lc 11,1-13 
17 - que reconhecem os sinais da presença do RdD nas obras de Jesus  (alguns pediam um sinal)  Lc 11,14-23 
18 - que resistem ao espírito impuro     (pior do que antes)   Lc 11,24-26 
19 - que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática   (mulher: feliz o ventre...)  Lc 11,27-28 
20 - que acreditam na Boa Nova de Jesus    (geração má: nenhum sinal, só o de Jonas) Lc 11,29-32 
21 - que fazem de sua vida uma luz para as pessoas   (lâmpada no candeeiro: luz x escuridão) Lc 11,33-36 
22 - que vivem a ‘pureza’ da justiça e da prática do amor sem hipocrisia  (lavar a mãos x esmola e justiça)  Lc 11,37-52 
23 - que tomam cuidado com o fermento dos fariseus    (hipocrisia + falsidade)  Lc 12,1-13 
24 - que não acumulam riquezas, que perecem, mas os tesouros de Deus  (perigos das riquezas)   Lc 12,14-21 
25 - que buscam a justiça do RdD     > do vestido, roupa, beleza, comida, bebida, etc. Lc 12,22-34 
26 - que são fieis administradores no cumprimento de seus compromissos  (Felizes acordados, fieis)  Lc 12,35-48 
27 - que vivem o desafio de ser sinal de contradição em suas casas  (vim trazer divisão...)   Lc 12,49-53 
28 - que sabem interpretar os ‘sinais do tempo’ do RdD   (interpretar o tempo presente)  Lc 12,54-59 
29 - que dão fruto o tempo todo   (cf. morte repentina x fatos trágicos: Pilatos - os 18 da queda da torre) Lc 13,1-9 
30 - que vivem e celebram o sábado para fazer o bem   (mulher encurvada: 18 anos)  Lc 13,10-17 
31 - que alimentam sua fé como a semente da mostarda, como o fermento na massa    Lc 13,21-22 
32 - que praticam a justiça do RdD     (salvação: porta estreita – últimos x primeiros) Lc 13,23-30 
33 - que vivem o RdD mesmo enfrentando injustiças e apesar das ameaças  (ameaças de Herodes)  Lc 13,31-33 
34 - que não apedrejam nem matam, mas acolhem os profetas  (Jerusalém que mata os profetas) Lc 13,34-35 
35 - que não procuram os primeiros lugares, nem convidam só os familiares  (convidados humildes)  Lc 14,7-14 
36 - que não recusam nem pospõem o convite ao banquete de Deus (bois e casas x convite aos pobres) Lc 14,15-24 
37 - que priorizam e amam a Jesus mais do que aos seus   (seguimento: Jesus > pais)  Lc 14,25-33 
38 - que dão sabor a sua e à vida do próximo     (ser sal para dar sabor)  Lc 14,34-35 
39 - que escutam, entendem os ensinamentos e praticam as parábolas de Jesus  (pecadores x fariseus)  Lc 15,1-2 
40 - pastores que cuidam das 100 ovelhas, e arriscam sua vida pela perdida no barranco (dar a vida)  Lc 15,3-7 
41 - que procuram e fazem festa pela ‘moedinha’ perdida    (cuidar dos pequenos)  Lc 15,8-10 
42 - que amam, esperam, perdoam e fazem festa pelo filho licencioso que volta prá casa   Lc 15,11-24 
43 - ... e pelo filho moralista, mordido e medíocre incapaz de amar o irmão e o pai  (pai é... mãe!)   Lc 15,25-32 
44 - que administram honestamente e com fidelidade os bens do RdD (os maus são mais expertos)   Lc 16,1-10 
45 - que servem somente a Deus      (não podeis servir a 2 senhores...) Lc 16,11-13 
46 - que vivem o amor matrimonial     (amar como Deus ama = ser sinais do amor de Deus) Lc 16,14-18 
47 - que não acumulam riquezas nem se recusam a repartir seus bens com os pobres (rico x Lázaro)  Lc 16,19-31 
48 - que não são motivo de escândalo     (pedra de moinho no pescoço)  Lc 17,1-2 
49 - que perdoam sempre (7x7) o irmão arrependido   (perdoar sempre o arrependido)  Lc 17,3-4 
50 - que cumprem seus deveres como ‘servo inútil’    (cumprir com fidelidade)  Lc 17,7-10 
51 - que sabem agradecer os benefícios recebidos (cf leproso) acima do direito à integração (1 ≠ 9)  Lc 17,11-19 
52 - que reconhecem a presença do RdD no meio da gente  (o RdD está no meio de Vcs)  Lc 17,20-21 
53 - que estão sempre preparados para a vinda do RdD         (a vinda do FdH: Noé, mulher de Ló em Sodoma) Lc 17,22-37 
54 - que perseveram na oração ao Pai com insistência e confiança   (viúva persistente x juiz)  Lc 18,1-8 
55 - que, como o publicano, se reconhecem indignos de estar à presença de Deus (Fariseu  ≠ Publicano)  Lc 18,9-14 
56 - que recebem o RdD como crianças   (Deixem as crianças... o RdD pertence a eles) Lc 18,15-17 
57 - que abrem mão das riquezas, dando-as aos pobres, para seguir o chamado de Jesus   (seguimento)  Lc 18,18-27 
58 - que renunciam a tudo para o RdD, em troca de perseguições e da vida eterna (Nós deixamos tudo...)  Lc 18,28-30 
59 - que assumem com Jesus a cruz como caminho de ressurreição   (III aviso da paixão)  Lc 18,31-34 
60 - que, como o cego (Bartimeu), apostam sua fé em Jesus dispostos a segui-Lo até a cruz (seguimento)  Lc 18,35-43 
61 - que, como Zaqueu, dão seus bens aos pobres e devolvem 4x para receber a salvação (aos pobres...)  Lc 19,1-10 
62 - que esperam o RdD com uma vida ativa com 100% de frutos de justiça (talentos para render)  Lc 19,11-27 
63 - que aclamam e seguem Jesus ‘Messias salvador’ no jumentinho do serviço sofrido (Bendito...)  Lc 19,29-40 
64 - que, como Jesus, choram sobre a cidade que não reconheceu o tempo da visita de Deus (chora...)  Lc 19,41-44 
65 - que expulsam os que transformam a ‘casa de oração’ em toca de vendedores corruptos (oração x $$$)  Lc 19,45-48 



 

 

5.  Gincana bíblica (Lc) 

I    Parte:  Conhecimentos bíblicos GERAIS do Evangelho de Lc  
1. Quantas e quais são as partes da Bíblia?        02: AT e NT 
2. Quantos livros integram o Novo Testamento?       27 
3. Quantos e quem são os Escritores finais dos Evangelhos?     04: Mt, Mc, Lc, Jo 
4. Quem é a personagem principal dos Evangelhos?      Jesus de Nazaré 
5. Em que séculos foram escritos os Evangelhos?       Séc. I dC 
6. O Evangelho de Lc foi escrito antes ou depois da destruição de Jerusalém?   Depois (85 dC) 
7. Quem são os destinatários originários de Lc?       CEBs helênicas 
8. Em quantos capítulos é subdividido Lc?       24 
9. Qual é a característica da estrutura teológico-literária de Lc ?   geográfica (Nazaré - Jerus) 
10. Em quais outros Evangelhos se inspirou Lc em sua redação?                 em Mc, própria, fonte ‘Q’ 

II   Parte:  Conhecimentos HISTÓRICO-CULTURAIS p/melhor entender os Evangelhos  
11. Em qual continente está situada a ‘Terra’ de Jesus?          Ásia - Médio Oriente 
12. Quais eram as 03 regiões em que a Palestina estava dividida?   Judeia, Samaria, Galileia 

13. Qual imperador dominava a Palestina nos tempos de Jesus?                                               Lc 3,1 
14. Quem era o rei tetrarca, que governava a Judeia, nomeado e apoiado pelo Imperador?                       Lc 3,1 
15. Quem eram as principais autoridades políticas e religiosas da época?                                           Lc 3,1-2  
16. Cita os antepassados de Jesus: indica 04 nomes de cada grupo                                         Mt 1,1-16 
17. Quem foi o ‘profeta’ que anunciou o nome de Jesus como ‘Emanuel’?                Is 40,3; cf Mc 1,2  
18. Cita as 04 mulheres que aparecem na Genealogia de Jesus.                                         Mt 1,1-16 
19. Em qual região da Palestina nasceu Jesus? Por que?  Mt 2,5-6; Belém de Judeia; cidade de Davi 
20. A quem chamamos de 12 apóstolos?                  Mt 10,2-4; Mc 3,13-19; Lc 6,12-16 
III   Parte: Conteúdo ‘TEOLÓGICO’ da ‘boa mensagem’ de Lc  
21. Para quem Lc escreve o evangelho e qual é o significado do nome?  (Lc 1,1)    Teófilo- amigo de Deus 

22. Porque Lc pesquisou, estudou e escreveu com todo cuidado o Evangelho? (1,4)    p/ conhecer toda a verdade 

23. Qual é o título que mais se destaca em Lc? (1,31; 2,11.30)             ‘Jesus’ (Já-salva) = Salvador 

24. A ‘chegada’ de Jesus introduz no mundo ‘_ _ _ _ _ _ _’ . (1,44; 2,11; 7,6; 19,37-38)                       Alegria 
25. UM dos aspectos centrais da teologia de Lc: o tempo  da Salvação: ‘ _ _ _’ ( ou ‘_ _ _ _’) 2,11; 4,21; 19,1  Hoje- Agora 
26. A que povoado e região o anjo ‘_ _ _ _ _ _ _ ‘ foi anunciar a ‘boa notícia’? (1,26)   Nazaré, Galileia 
27. Prá quem e qual foi o recado de JHWH que o anjo levou? (1,27.31)       Maria - ficaria grávida de Jesus 
28. Qual título Maria utilizou para se definir diante da vontade de JHWH? (1,38)      Serva-escrava  
29. Quais personagens reconhecem e exultam p/ gravidez de Maria?(1,42; 2,8.28.36) Isabel, pastores, Simeão, Ana 
30. Quem eram as autoridades romanas no tempo de Jesus?(3,1-3)Tibério, Pilatos, Herodes, Filipe, Ana e Caifás, JoBt  
31. Mais do que os outros Evangelistas, Lc destaca a preferência de Jesus pelos  ‘_ _ _ _ _ _’ .                 pobres 
32. Outro aspecto é a ‘mi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _’ de JHWH com os pecadores: (1,78-79; 7,36; 19,10)        misericórdia 

33. Lc é o evangelho do: ‘Es _ _ _ _   S_ _ _  ’ presente do batismo à morte: (1,35.65; 3,22; 4,1.14.18;)     Espírito Santo 
34. Cita 5 momentos que destacam o ‘hoje’ da salvação:   (5,26; 12,28; 13,32.33; 19,5.9.42; 22,34.61; 23,43)  
35. Para Lc a ‘Palavra’ é decisiva, e a ‘p_ _ _ _ _ _’  comprova a aceitação da salvação anunciada.         prática 
36. Quais eram os conflitos nas CEBs de Lc?            Judeus ≠ não judeus (  ); pretos ≠ brancos (  ); ricos ≠pobres (  ) 

37. Em Lc = Lucas descreve tudo o que J _ _ _ _ fez e ensinou no meio do Povo da Palestina;                 Jesus 
38. Em At = Lucas descreve tudo o que o ‘E _ _ _ _ _ _ _’ fazia e ensinava nas CEBs da Ásia, Grécia e Itália     Espírito 
39. Qual foi o texto de Is que Jesus leu na sinagoga de Nazaré? (4,18-19)               Is 61,1-2 
40. Quais são as 04 categorias de ‘pobres’ citados em Is 61,1-2/Lc 4,18-19?       Pobres, presos, cegos, oprimidos 
41. Completa a frase: “Eu afirmo a Vocês que nenhum _______  é bem ________ na sua própria _____.”     (4,24) 

42. Onde Jesus estava quando chamou seus primeiros  discípulos? (5,1)               na praia  do lago de Cafarnaum 
43. Cite as 04 ‘felicidades’ e as 04 ‘infelicidades’ proferidas por Jesus em Lc 6,20-26.     pobres, fome, choro, ódio 
44. Onde e com quais palavras Jesus fala da relação com os ‘inimigos’ proferido por Jesus.        na planície (6,17; 6,27)       
45. Qual foi o ensinamento de Jesus na casa do fariseu Simão? (7,36-47)               onde pouco é perdoado, pouco se ama 
46. Quem são a mãe e os irmãos de Jesus? (8,21)                                        os que ouvem a mensagem de Deus e a praticam 
47. Quem é o discípulo mais importante? (9,48)                             o mais humilde 
48. Qual é a lição do ‘bom samaritano’ ? (10,25-37)                             o próximo é quem precisa de Vc 
49. Cite os 03 “Ai de Vocês!” contra os Fariseus (11,42-44) e os 03 contra os Escribas                                     (11,46-52) 
50. Cite as 03 parábolas da alegria pelos ‘perdidos’ reencontrados! (15,1-7.8-10.11-31)                      ovelha, moeda, filho 
51. Qual é a lição do: rico x Lázaro? (16,19-31)             quem não escuta a ‘boa mensagem’, não crê nem em quem ressuscite   

52. O que falta ao jovem rico para conseguir a vida eterna? (18,22-25)                      Vender tudo e dar aos pobres 



 

 

6. Leitura Popular da Bíblia na América Latina3 

10 Características da LPB 
 

1. A Bíblia é reconhecida e acolhida pelo povo como Palavra de Deus. Esta fé já existia antes da chegada do que se 
convencionou chamar leitura popular. É nesta raiz antiga que se enxerta todo o nosso trabalho com a Bíblia junto do 
povo. Sem esta fé, todo o método teria de ser diferente. “Não es tu que sustentas a raiz, mas a raiz sustenta a ti” (Rm 
11,18). 
 

2. Ao ler a Bíblia, o povo das Comunidades traz consigo a sua própria história e tem nos olhos os problemas que vêm 
da realidade dura da sua vida. A Bíblia aparece como um espelho, "sím-bolo" (Hb 9,9; 11,19), daquilo que ele mesmo 
vive. Estabelece-se uma ligação profunda entre Bíblia e vida que, às vezes, pode dar a impressão de um concordismo 
superficial. Na realidade, é uma leitura de fé muito semelhante à que faziam as primeiras comunidades (cf. At 1,16-20; 
2,29-35; 4,24-31) e os Santos Padres. 
 

3. A partir desta ligação entre Bíblia e vida, os pobres fazem a descoberta, a maior de todas: "Se Deus esteve com 
aquele povo no passado, então Ele está também conosco nesta luta que fazemos para nos libertar. Ele escuta também 
o nosso clamor!" (cf. Ex 2,24;3,7). Nasce assim, imperceptivelmente, uma nova experiência de Deus e da vida que se 
torna o critério mais determinante da leitura popular e que menos aparece nas suas explicitações e interpretações. 
Pois o olhar não se enxerga a si mesmo. 
 

4. Antes deste contato mais vivido com a Palavra de Deus, a Bíblia ficava longe da vida do povo. Era o livro dos 
“padres”, dos “pastores”, do clero. Mas agora ela chegou perto! O que era misterioso e inacessível, começou a fazer 
parte da vida quotidiana de crianças, mulheres e homens empobrecidos. E junto com a sua Palavra, o próprio Deus 
chegou perto! “Vocês que antes estavam longe foram trazidos para perto!” (Ef 2,13) Difícil para um de nós avaliar a 
experiência de novidade e de gratuidade que isto representa para as pessoas empobrecidas. 
 

5. Assim, aos poucos, foi surgindo uma nova maneira de se olhar a Bíblia e a sua interpretação. Ela já não é vista como 
um livro estranho que pertence ao clero, mas sim como o nosso livro, "escrito para nós que tocamos o fim dos 
tempos" (1Cor 10,11). Às vezes, ela chega a ser o primeiro instrumento de uma análise mais crítica da realidade. Por 
exemplo, a respeito de uma empresa que oprime e explora o povo, o pessoal da comunidade dizia: "É o Golias que 
temos que enfrentar!" 
 

6. Pouco a pouco, cresce a descoberta de que a Palavra de Deus não está só na Bíblia, mas também na vida, e de que o 
objetivo principal da leitura da Bíblia não é interpretar a Bíblia, mas sim interpretar a vida com a ajuda da Bíblia. A 
Bíblia ajuda a descobrir que a Palavra de Deus, antes de ser lida na Bíblia, já existia na vida. As comunidades 
descobrem que a sua caminhada é bíblica. “Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia” (Gn 28,16)! 
 

7. A Bíblia entra na vida do povo não pela porta da imposição autoritária, mas sim pela porta da experiência pessoal e 
comunitária. Ela se faz presente não como um livro que impõe uma doutrina de cima para baixo, mas como uma Boa 
Nova que revela a presença libertadora de Deus na vida e na luta do povo. As pessoas que participam dos grupos 
bíblicos, elas mesmos se encarregam de divulgar esta Boa Notícia e atraem outras para participar. “Vinde ver um 
homem que me contou toda a minha vida!” (Jo 4,29). 
 

8. Para que se produza esta ligação profunda entre Bíblia e vida, é importante: a) Ter nos olhos as perguntas reais que 
vêm da realidade, e não perguntas artificiais que nada têm a ver com a vida do povo. Aqui aparece como é importante 
o/a intérprete ter convivência e experiência pastoral inserida no meio do povo. b) Descobrir que se pisa o mesmo 
chão, ontem e hoje. Aqui aparece a importância do uso da ciência e do bom senso, tanto na análise crítica da 
realidade de hoje como no estudo do texto e do seu contexto social. c) Ter uma visão global da Bíblia que envolva os 
próprios leitores e leitoras, e que esteja ligada com a situação concreta das suas vidas hoje. 
 

9. A interpretação que o povo faz da Bíblia é uma atividade envolvente que compreende não só a contribuição 
intelectual do/a exegeta, mas também todo o processo de participação da Comunidade: trabalho e estudo de grupo, 
leitura pessoal e comunitária, teatro, celebrações, orações, recreios, “enfim, tudo que é verdadeiro, nobre, justo, 
puro, amável, honroso, virtuoso ou que de qualquer maneira merece louvor” (Fl 4,8). Aqui aparecem a riqueza da 
criatividade popular e a amplidão das intuições que vão nascendo. 
 

10. Para uma boa interpretação, é muito importante o ambiente de fé e de fraternidade, através de cantos, orações e 
celebrações. Sem este contexto do Espírito, não se chega a descobrir o sentido que o texto tem para nós hoje. Pois o 
sentido da Bíblia não é só uma idéia ou uma mensagem que se capta com a razão e se objetiva através de raciocínios; 
é também um sentir, um conforto que é sentido com o coração, “para que, pela perseverança e pela consolação que 
nos proporcionam as Escrituras, tenhamos esperança” (Rm 15,4) 

                                                           
3  Trecho do artigo "A Leitura Popular da Bíblia no Brasil", 11/8/05, por Carlos Masters e Francisco Orofino. Leia na íntegra: www.cebi.org.br/artigos 

http://www.cebi.org.br/artigos


 

 

 

7. METODOLOGIA ‘lucana’ do Anúncio 
seguindo os passos de Jesus no caminho de Emaús (Lc 24,13-35) 

 
1. LER O TEXTO lentamente e com atenção para identificar a atuação dos participantes 
2. QUAL FOI O 1º PASSO DE JESUS: se aproxima + os acompanha + caminha junto + se integra 
3. O QUE JESUS DIZ?   

a) o que andam conversando? 
1) valoriza sua situação psicológica: angústia e aflição; 
2) procura estabelecer um diálogo 

b)  o que foi?   
1) Si interessa pela causa de sua aflição (é atento à sua análise da realidade local e pessoal); 
2) valoriza sua história 

c) questiona/critica/reprova sua incapacidade de ‘julgar’ a partir das Escrituras: 
1) custam entender (duros de coração); 

d) ajuda-os a ler a realidade de sua história  
1) a partir das Escrituras; 

4. COMO OS DISCÍPULOS SE RELACIONAM COM ELE?  
a) contam o que aconteceu/sua história/a causa de sua aflição; 
b) conseguem compreender melhor as Escrituras 

5. COMO OS DISCÍPULOS REAGEM? 
a) seu coração começa a arder (acreditar na realização das promessas das escrituras); 
b) avivam a fé na fidelidade de JHWH; 
c) convidam o ‘peregrino’ a ficar e comer/partir o pão com eles; 

6. EM QUE MOMENTO ‘SE ABREM SEUS OLHOS’?  
a) se dispõem com a interpretação das Escrituras (Lei/Moisés + Profecias/Elias: JHWH Sr da história); 
b) momento de estudo e aprofundamento (Jesus-Mestre) da Palavra de JHWH; 
c) ao ‘partir o pão’ = distribuir/repartir = Amar o PRÓXIMO como a si mesmos;  
d) compreendem o Amor de Deus (fidelidade à promessa) e a Amor aos irmãos (denúncias - repartir); 

7. O QUE FAZEM A SEGUIR? 
a) Reconhecem o Mestre e Senhor (‘Deus vivo’); 
b) Vencem/superam a tristeza/decepção e aflição  
c) Pegam coragem: enfrentam as ‘trevas’/dúvidas da noite e voltam para Jerusalém; 
d) Reencontram a Comunidade dos 11 e ... 
e) Dão o seu testemunho/ANUNCIAM o Ressuscitado =   agora Jesus VIVO neles pela fé. 

 
 

 
 

TRIPÉ (hermenêutico) INTERPRETATIVO:  
                     REALIDADE 
 + Realidade dos discípulos: (decepção, aflição, trevas, etc...) 
 + Bíblia: Fidelidade às promessas + Denúncia das infidelidades       
 + Comunidade: a ‘casa’/Igreja ‘em missão’               PALAVRA     COMUNIDADE 
 
 

 

 

 



 

 

 

8. Grupos de Trabalho - GTs 
I -  MAGNÍFICAT (Lc 1,46-55) 

1.1 - Quais são as razões de alegria do cântico de Maria? 
1.2 -  Como Javé se revelou e quais são as suas obras? 
1.3 -  Quais são as prioridades/opções de Javé na história de homens/mulheres? 
1.4 - O que Maria fez depois de rezar/proclamar o ‘hino’ a Javé? 

II -  BENDITO (Lc 1,68-79) 
1.1 - Quais são as razões de alegria do cântico de Zacarias? 
1.2 -  Como Javé se revelou e quais são as suas obras? 
1.3 -  Quais são as prioridades/opções de Javé na história de homens/mulheres? 
1.4 - O que o aconteceu com o ‘menino’  depois de Zacarias rezar/proclamar o ‘hino’ a Javé? 

III -  GLÓRIA NAS ALTURAS  (Lc 2,1- (14) - 19) 
1.1 - Quais são as razões do cântico dos Anjos? 
1.2 -  Como Javé se revelou e quais são as suas obras? 
1.3 -  Quais são as prioridades/opções de Javé na história do nascimento de seu Filho Jesus ? 
1.4 - O que o aconteceu com o ‘menino’ depois do  ‘hino’ dos Anjos  a Javé? 

IV -  PODE, SENHOR,  (Lc 2,22- (29-32) - 40) 
1.1 - Quais são as razões do cântico de Simeão? 
1.2 -  Como Javé se revelou e quais são as suas obras? 
1.3 -  Quais é a missão do ‘menino’  entre os homens/mulheres,  e qual seu reflexo sobre a mãe dele ? 
1.4 - O que o aconteceu com o ‘menino’ depois de Simeão rezar/proclamar o ‘hino’ a Javé? 
 

GTs da ‘Comunidade’ 
 

I -   a) “Vocês serão minhas TESTEMUNHAS...” (At 1,8); 
  b) “TODA CARNE verá a salvação...” (Lc 3,6) = UNIVERSALISMO da salvação; 
II -  No mundo da ‘exclusão’  = universalismo da salvação a partir dos ‘EXCLUÍDOS’. 
III - a POBREZA dos Discípulos: ‘sinal’ para a sociedade = ponto de partida para a crítica e a prática; 
IV - O IMPÉRIO não é onipotente... x JESUS (‘o SALVADOR’); 
V  - a) As CRIANÇAS iniciam a salvação;  
  b)“Com a força do ESPÍRITO” (Lc 4,14).  

 

OBS.: Aprofunde o ‘eixo/compromisso’ das comunidades de Lc e atualize p/ a vida de ns Comunidades 
 

GTs da ‘Missão’  
 

I Círculo = O objetivo de Lc: QUEM É JESUS? (Lc 1,1-4/At 1,1-5) 
1. Por que Lucas escreveu a sua ‘obra (Lc/At)? 
2. Quais são suas características metodológicas (pesquisa e redação)? 
3. Qual é sua finalidade?  

 

II Círculo = A ‘plenitude dos tempos’ (Genealogia: Adão/Jesus)  - Mt 1,1-17 /  Lc 3,23-38 
1. Por que Mt resgata a genealogia de Jesus a partir de ‘Abraão’ ? 
2. Por que Lc resgata a genealogia de Jesus a partir de ‘Adão’ ? 
3. Qual é o significado teológico e social dos 3 grupos de antepassados ?  

 

III Círculo = A ‘missão’ do Messias: Tu és o meu FILHO AMADO - Lc 3,15-16 . 21-22 
1. Quais são os ‘objetivos’  do Batismo de JoBt e o de Jesus? 
2. Quais são as características metodológicas da pregação dos dois? 
3. O que significa/compromisso “assumir a missão” (cf texto de apoio) ?  

 

IV Círculo = "Não tentarás o Senhor, teu Deus"  -  Lc 4,1-13 
1. Qual é o significado de iniciar a pregação com as 03 tentações? 
2. Qual é a significado teológico de cada tentação? 
3. Como identificar as 3 tentações no realidade social, política e religiosa do ns tempo?  

 

V Círculo = O ‘Programa’ de Jesus: LIBERTAÇÃO para os Pobres -  Lc 4,14-30 
1. Quais são as ações de Libertação/Salvação? 
2. Quem são os destinatários? 
3. Onde, Quando aconteceu o ‘anúncio’, De Quem e Qual foi o texto lido por Jesus na sinagogas?  



 

 

 

9. SUMÁRIO 
 

 TEMA = Uma COMUNIDADE EM SAÍDA... com desafios parecidos com os nossos. 

 PROGRAMA = Tópicos programáticos para 09 encontros de aprofundamento HERMENÉUTICO e PASTORAL; 

 METODOLOGIA = Texto bíblico - Exposição - Slides - GT - Plenário - Leitura Orante - Celebração - Missão.  
 

PROGRAMAÇÃO  
 

26/05/2019 (dgo: 8 -11:30h)    - 30/06/2019 (dgo: 8 -11:30h)   - 21/07/2019 (dgo: 8 -11:30h) 

25/08/2019 (dgo: 8 -11:30h    - 29/09/2019 (dgo: 8 -11:30h)  - 27/10/2019 (dgo: 8 -11:30h)          

24/11/2019 (dgo: 8 -11:30h) 
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PROGRAMAÇÃO 2019  
* Paróquia:..... (Tomé-açu)       - * (Datas e Tópicos Kerygmáticos) 

 TEMA = Uma COMUNIDADE EM SAÍDA... com desafios parecidos com os nossos. 

 PROGRAMA = Tópicos programáticos p/ encontros de aprofundamento HERMENÉUTICO e PASTORAL; 

 METODOLOGIA = Texto bíblico - Exposição - Slides - GT - Plenário - Leitura Orante - Celebração - Missão.  
 

I 

26/05/2019 (Dgo.: 08-11:30h) Introdução (Lc 1,1-4 + 4,14-21) 

1. teologia da História (AT: Deus criador, Legislador) * da FÉ tradicional (familiar devoc./catecismo doutrinal)   

2. o Deus de Jesus dos últimos (Ex 3,7-15: Libertador * à FÉ da Igreja em saída (IVC) = cf. LPB (características) 

3. RdD: HOJE histórico e messiânico Lc 4,14-21 (na sinagoga de Nazaré) 
  

- Lc 24,13-35 = no caminho de Emaús I - Metodologia PASCAL do MESTRE ressuscitado 

1. Lc 1,1-4 (Prólogo historiográfico) II = Teologia da ENCARNAÇÃO (Lc 1-2) 

2. Linha do TEMPO: AT/NT   (Eventos e Escritos) 

3. JESUS histórico = Mt: genealogia (povo judaico)  ≠  Lc =  de Jesus ao ‘Pai’ (de todos os Povos) 

4. Lc 1-2 = leitura e aproximação teológica  01 Saudação + 04 Cânticos (teologia da Encarnação) 
  

II 

30/06/2019 (Dgo.: 08-11:30h) III = Preparação p/ Missão (Lc 3-4)  

1. o caminho teológico ‘Igreja em saída’ profeta itinerante: Galileia - Samaria – Judeia / Jerusalém 

2. Mapa: histórico-geográfico (Palestina) 4. Tempo/época e lugar = Lc 3,1-2    

3. COMUNIDADE como as nossas (At 2;4;1Cor 12) 5. Missão libertadora = Lc 4,31-6,49 
  

 IV =  a MISSÃO: o caminho Messiânico  (Lc 6-7) 

1. Missão (preparação: JoBt - deserto): Lc 3,2-22     pelos povoados da Galileia ao encontro dos pobres  

     (da sinagoga de Nazaré - Cafarnaum - Lago - montanha - planície - ... à revelação no Tabor) 

2. Discurso da Planície (2x 10 Instruções) (Mt 5 /Lc 6,20-49): Felizes + Ai + Amar) 

3. Jesus MESTRE:  Lc 5: leproso, paralítico x Drs da Lei 
   

III 

21/07/2019 (Dgo.: 08-11:30h) V = REVELAÇÃO do Messias (Lc 7,18-9,50)  

               Da revelação social a JoBt ... à Transfiguração teológica no Tabor 

1. As Mulheres e Jesus  Lc 7,16-8,3;8,19-21.40-56 

2. Convite dos Fariseus: 7,36;11,37;14,1  perdão, dízimo, Cura/descanso do sábado 

3. os DOZE: eleição/chamado/missão:  Lc 9,1-6.10-11.28-36.37-45; 
   

IV 

25/08/2019 (Dgo.: 08-11:30h) =  VI =  SAMARIA: Libertação p/Todos  (Lc 9,51-13,21) 

1. Caminho da Libertação: rejeição  I etapa (= perspectiva teológica universal) 

2. Envio de 72 (10,1-24) = Seguimento e Cruz - urgência da missão - Amar - Escutar - Orar - Acreditar; 

3. Amor ao Próximo (maior mandam)  + oração (Pai ns):  11,1-13 

4. Mensagens do RdD  Amor, Palavra, Oração (Lc 10,25-11,54) 
   

V 

29/09/2019 (Dgo.: 08-11:30h) = II etapa (Lc 13,22-17,10) -  III etapa (Lc 17,11-18,30) 

1. Instruções (9) aos Discípulos: Lc 12,1-13,21 = destinatário e condições do seguimento  

2. Instruções (10) ao Povo: 13,1-17,10 = a salvação é para Todos (a partir dos últimos) 

3. Instruções (5): ao Povo: 17,11-18,30 III etapa = o RdD já está no meio de Vcs (17,21) 
   

VI 

27/10/2019 (Dgo.: 08-11:30h) =  IV etapa (Lc 18,31-19,28: perto de Jerusalém) 

1. o FdH = Juiz e Salvador: a espera ativa; = critério da Vida nova p/ o RdD 

2. JUSTIÇA: juiz/viúva; ética: fariseu/publicano; riquezas/vende; cego/segue Jesus; Zaqueu aos pobres  

- 3. FdH = Senhor e Salvador  = seguimento: de cego de Jericó, 10 leprosos, Zaqueu 
   

VII 
24/11/2019 (Dgo.: 08-11:30h) =   em Jerusalém (a consumação final) (Lc 19,29-21,38) 

1. Controvérsias no Templo (Lc 19,29-21,38)  = casa de oração x exploração e opressão 

2. Assuntos: tributo, Sr/Davi, Esmola, figueira... = discurso escatológico (ruina do Templo, perseguição) 
   

 ... /12/2019 = Celebração Comunitária do ENVIO = Igreja discípula missionária = IGREJA EM SAÍDA 
 

Abaetetuba-PA, 31/03/2019    Angelo Paganelli   
(facilitador - CEBI-PA) 


