A Bíblia Inteira num Ano
Lição 30 – O Livro de Lucas
1. O Homem, Lucas
Mateus escreve à mente Hebraica e apresenta Jesus como Rei. Marcos escreve principalmente aos Romanos e
apresenta Jesus como Servo. Lucas escreve aos Gregos e apresenta Jesus como Filho do Homem.
Lucas, o médico, escreveu os livros de Lucas e Actos. Ambos os livros são dirigidos à mesma pessoa: Teófilo
(Lucas 1:3, Actos 1:1). Sabemos menos sobre Lucas do que de qualquer outro autor do Novo Testamento. Ele
nunca se refere a si mesmo no livro de Lucas e no livro de Actos só se refere a si mesmo com a palavra “nós”
quando ele faz parte dos companheiros de Paulo numa das suas jornadas. Por exemplo, a mudança de “eles”
para “nós” em Actos 16:10 indica que ele tornou-se companheiro de Paulo em Troas. Deste ponto, Lucas
continua com Paulo até ao martirio de Paulo (Colossenses 4:14, 2 Timóteo 4:11).
Sabemos que ele era médico pelas palavras de Paulo em Colossenses 4:14 – “Saúda-vos Lucas, o médico
amado...” Vemos algumas indicações da sua vocação na sua própria maneira de escrever: “enviou-me a curar os
quebrantados do coração” (palavras de Jesus). Outros exemplos são 4:23, 5:12, 5:18, 7:2 e 13:11.
2. A Mensagem Central
Versículo chave: “Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido” – Lucas 19:10.
Palavra chave: “Filho do homem.” Lucas lida com a humanidade de Jesus.
3. A Estrutura do Livro
Natividade, juventude, e maioridade de Jesus –1 a 4:13.
O Seu ministério na Galileia –4:14 a 9:50.
A Sua jornada a Jerusalém – 9:51-19:44.
O Seu sacrifício e triúnfo – 19:45 a capítulo 24.
4. Natividade, Juventude, e Maioridade (adulthood ou manhood em ingles) de Jesus –1 a 4:13.
(1) Lucas conta detalhadamente do nascimento de Cristo e não há comparação com o seu registo nos outros
evangelhos. Marcos e João não falam do nascimento de Cristo. Mateus fala do seu nascimento mas não
descreve a sua juventude e a sua versão é um quarto do comprimento da história de Lucas.
(2) Mateus e Lucas dão uma genealogia de Jesus. Mateus começa o livro com a genealogia mas Lucas só
menciona depois do baptismo de Jesus. É possível que a razão para isso seja que era necessário para Mateus
estabelecer a linhagem Davídica de Jesus e o seu direito ao trono – enquanto, Lucas estava mais preocupado
com o nascimento físico, crescimento, e a sua humanidade.
(3) Mateus dá a genealogia até José que era legalmente (mas não biológicamente), o pai de Jesus. Lucas da a
genealogia até Maria. Mateus começa com Abraão e continua até David – realeza. Lucas começa com Adão
e continua até a aparência de Jesus como humano – o Filho do homem.
(4) Esta parte da sua vida cobre 30 anos (3:23). Os primeiros dois capítulos falam dos primeiros 12 anos (2:42).
Ele cresceu físicamente e em sabedoria (2:52). Após o baptismo de Jesus, foi tentado e Lucas diz-nos “E
Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto; e quarenta dias foi
tentado pelo diabo” (4:1-2). Isto mostra-nos que Jesus, tentado e testado, foi controlado pelo Espírito. Após
o seu baptismo, ele foi posto, como nós somos muitas vezes a seguir uma grande bênção, numa situação de
tentação.
5. O Seu Ministério na Galileia – 4:14 a 9:50
(1) O registo do ministério de Jesus escrito por Lucas é muito mais curto que os registos de Mateus ou Marcos.
O ênfase em Mateus foi no que Jesus disse, em Marcos no que Jesus fez, e em Lucas em Jesus próprio.
(2) Este ministério Galileuco começa com Jesus na sinagóga em Nazaré (registado somente por Lucas) com
ênfase na humanidade de Jesus: Lucas 4:18, 21, 22.
(3) Sómente em Lucas encontramos a história da abundância de peixe e Pedro a entender o seu maravilhoso
poder (capítulo 5). No capítulo 7, somente em Lucas, Ele dá vida ao filho da viúva de Naím.

(4) Jesus escolheu os 12 apóstolos (4:14-6:11) e mandou-os para multiplicar o ministério. A “confissão” de
Pedro marca uma mudança e desde este ponto Jesus fala da sua futura rejeição e morte.
(5) A transfiguração (9:27-36) era atestação divina do fato que Ele é o Filho de Deus. Em Lucas, é representado
como o mensageiro divíno. Nota 9:35, “Este é o meu amado Filho; a ele, ouvi.”
(6) O seu último milagre público na Galileia, antes de ir a Jerusalém, foi libertar o filho demoniaco (9:37-50).
6. A Sua Jornada a Jerusalém
(1) Nestes 11 capítulos, só cinco milagres são registados em comparação com vinte e um milagres nos poucos
capítulos sobre o Seu ministério na Galileia. Nestes capítulos há ditos, acontecimentos, parábolas, e
repreensões – reflectindo o Homem incomparável.
(2) Lucas regista alguns ditos e acontecimentos que os outros evangelhos omitam. Algo digno de mencionar é a
arte de responder de Jesus. Veja 13:1-5, 13:31-33, 17:20-21.
(3) Esta secção lida com a sua jornada a Jerusalém e divide-se em duas secções quase iguais – a primeira secção
acaba com lamentação sobre Jerusalém (13:31) e a segunda parte com uma segunda lamentação (19:41-44).
7. O Seu Sacrifício e Triunfo – 19:45 a capítulo 24
(1) Esta última secção começa com o Senhor no templo e acaba com a Sua crucificação, sepultamento,
ressurreição, e ascenção.
(2) A Sua humanidade é aparente quando “o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue” (22:44), na sua
tortura, e nas suas orações. Mas vemos mais a Sua divindade nas suas respostas, a sua atitude submissa, a
sua ressurreição, o seu ministério após ressureição, e a sua ascenção – e o livro acaba com, “E estavam
sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus” – 24:53.
8. Coisas que Distinguem Lucas
(1) A DEPENDÊNCIA DE JESUS NA ORAÇÃO
Mateus e Marcos também registam a oração no Getsêmani – mas além disso, Mateus e Marcos só
mencionam Jesus em oração mais duas vezes (Mateus 14:23, 27:46) (Marcos 6:46, 15:34). Em Lucas, vemos
Jesus a orar vez após vez:
 Lucas 3:21 – “sendo baptizando também Jesus, orando ele, o céu abriu.”
 Lucas 5:16 – “Ele retirava-se para os desertos, e ali orava.”
 Lucas 6:12 – “subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus.”
 Lucas 9:18 – “estando Ele só, orando”
 Lucas 9:28 – “subiu ao monte a orar”
 Lucas 9:29 – “estando Ele orando”
 Lucas 11:1 – “estando ele a orar”
 Lucas 22:32 – “mas eu roguei por ti”
 Lucas 22:44 – “posto em agonia, orava mais intensamente”
 Lucas 23:34 – “E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem”
 Lucas 23:46 – “E clamando jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito”
(2) OS ENSINAMENTOS DE JESUS SOBRE ORAÇÃO
 Lucas 11:9-10 – um apelo à meia-noite
 Lucas 18:1 – “orar sempre, e nunca desfalecer”
 Lucas 18:9-14 – humildade na oração
 Lucas 21:36 – “vigiai, pois, em todo o tempo, orando”
 Lucas 22:46 – “Levantai-vos, e orai, para que não entreis em tentação”
Por causa das referências a oração, Lucas é ás vezes chamado o Evangelho de Oração.
(3) A PROEMINÊNCIA DO ESPÍRITO SANTO
O Espírito Santo é mencionado mais vezes em Lucas do que em Mateus e Marcos juntos e até mais vezes do
que em João.
 Lucas 1:35 – o Espírito Santo na concepção de Jesus
 Lucas 4:1 – só Lucas diz “cheio do Espírito Santo”
 Lucas 4:14 – só Lucas diz “pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia”

 Lucas 4:18 – só Lucas diz “O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu”
 Lucas 11:13 – só Lucas diz “quanto mais dará o Pai celestial o Espírito Santo?” (Veja Mateus 7:11).
(4) O MINISTÉRIO DE JESUS
Os pensamentos do Filho do homem podem sem vistos nas parábolas que só aparecem em Lucas:
 Lucas 7:41-50 – os dois devedores
 Lucas 10:30-37 – o bom samaritano
 Lucas 14:16-24 – a grande ceia
 Lucas 15:8-10 – a dracma perdida
 Lucas 15:11-32 – o filho pródigo
 Lucas 18:9-14 – o fariseu e o publicano
Só Lucas regista as palavras de Jesus sobre a viúva gentia de Sidon e o Sírio, Naamã – 4:26-27.
Só Lucas regista os dez leprosos curados e só um, um Samaritano, voltou para dar graças – 17:15-16.
(5) A IMPORTÂNCIA DADA ÀS MULHERES POR JESUS.
Só Lucas regista Jesus perdoando a “mulher da cidade, uma pecadora “ – 7:37-50.
Jesus, importar-se com a Marta “ansiosa e afligida com muitas coisas” – 10:41.
Só Lucas regista Jesus curando a mulher com “enfermidade, já a dezoito anos” – 13:10-17.
Só Lucas regista a mulher com dez dracmas – 15:8.
Só Lucas regista Jesus a dizer às mulheres “Filhas de Jerusalém, não choreis por mim” – 23:38.
Só Lucas conta da mãe de João, Isabel – 1:5 e da Ana e a sua adoração do Senhor – 2:36-38.

O QUE VOCÊ CONSEGUE LEMBRAR AGORA MESMO?
Qual foi a profissão de Lucas? ___________ ____________________________________________________
Quais livros do Novo Testamento é que ele escreveu? ____________________________________________
Qual é a palavra chave de Marcos? ___________________________________________________________
Lucas apresenta qual o aspecto de Cristo? ______________________________________________________

TRABALHOS PARA CASA:
1. Leia o livro de Lucas – 4 capítulos por dia.
2. Reveja esta lição ao menos duas vezes esta semana.
3. Marque divisões e informações importantes na sua Bíblia.
4. Esteja presente no próximo Domingo com a sua Bíblia.

