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O LIVRO DE LUCAS: ROTEIROS PARA ENCONTROS

“CAMINHO ABERTO PARA O PRÓXIMO”
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ANO XXXVI — REMESSA ESPECIAL PARA O MÊS DA BÍBLIA — SETEMBRO DE 2013 — Nº 1VENDA PROIBIDA

UMA INTRODUçãO
AO EVANgELHO DE LUCAS

Abrindo o evangelho de Lucas (1,1-4), o autor apre-
senta uma introdução geral à sua obra: o evangelho e o 
livro dos Atos dos Apóstolos. O primeiro livro apresenta 
a vida, as atividades e os ensinamentos de Jesus, desde 
a Galileia até Jerusalém. O segundo livro narra a vida e 
o desenvolvimento das primeiras comunidades cristãs, 
de Jerusalém até Roma.

Como um bom historiador, o escritor decide fazer 
uma cuidadosa investigação, retomando os aconteci-
mentos referentes a Jesus desde as origens. Ele recolhe 
informações dos livros existentes como, por exemplo, do 
evangelho de Marcos, do evangelho Q e da tradição da 
comunidade. O próprio autor afirma que o objetivo de 
sua obra é  “para que conheças a solidez dos ensinamentos 
que recebeste” (Lc 1,4). 

Quem é o autor do evangelho de Lucas? Ele é de 
cultura grega, provavelmente membro de uma das 
comunidades evangelizadas por Paulo. Alguém que 
entrou em contato com a religião judaica, estudou a 

fundo as Escrituras e mais tarde aderiu ao Evangelho 
de Jesus Cristo.

Pisando o chão das comunidades de Lucas

A obra lucana (Lc-At) teve a sua redação final por volta 
do ano 85 d.C. Esta obra pode ter sido escrita na cidade 
de Antioquia da Síria, Éfeso ou mesmo numa cidade da 
Grécia. Para nós o mais importante é saber que surgiu 
numa cidade grande, sob o domínio do império romano 
e em uma comunidade fundada por Paulo, composta 
por estrangeiros/as e judeus cristãos. A grande maioria 
era pobre, mas havia também algumas pessoas ricas (cf. 
1Cor 4,13). Esta mistura gerou vários conflitos internos. 

Além das dificuldades internas, as comunidades há 
muito tempo enfrentavam várias situações de sofri-
mento. O domínio do império romano foi marcado por 
constantes guerras pelo poder e por inúmeros impostos. 
Muitas pessoas ficaram endividadas, perderam suas ter-
ras e acabaram tendo que trabalhar como arrendatárias, 
meeiras, diaristas ou mesmo sem trabalho (Lc 14,12-14).

Vivendo nessa realidade, as comunidades cristãs 
entraram em crise. Eis alguns acontecimentos que 
marcaram profundamente a vida dessas comunidades:

- Em 64 d.C., Nero começou a perseguir os cristãos em 
Roma.

- Entre os anos 66 e 73 d.C., aconteceu a Guerra Judai-
ca, tendo como consequência o desaparecimento de 
vários grupos influentes na vida do povo judeu. Um 
verdadeiro massacre!

- Por volta do ano 70, o Templo e a cidade de Jerusalém 
foram destruídos. Os únicos grupos que sobreviveram 
foram o dos fariseus e o dos cristãos, que fugiram para 
as regiões vizinhas.

- Por volta de 85 d.C., começa uma perseguição contra 
os grupos de judeus hereges, entre eles está o grupo 
de cristãos, que é expulso da sinagoga.

Após a Guerra Judaica, o grupo de judeus-fariseus 
procurou reconstruir e reorganizar o povo judeu na 
sinagoga, que se tornou uma instituição central. Pouco 
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a pouco, esse grupo ganhou força, foi reconhecido pelo 
poder romano e recebeu o direito de cobrar tributo 
do povo judeu. As autoridades judaicas retomaram a 
rigorosa observância da Lei judaica, quem desobedecia 
ou discordava era perseguido e eliminado. Foi o que 
aconteceu com o grupo judeu-cristão.

Nesse período, as primeiras lideranças das comuni-
dades cristãs, como Pedro, Paulo, Maria Madalena, já 
haviam morrido. As cristãs e os cristãos estavam vivendo 
num ambiente de mentalidade grega. Na cidade reinava 
a lógica do lucro, do dinheiro e do comércio, inclusive de 
vidas humanas. O sistema escravista era predominante 
nas cidades greco-romanas. A competição, a ganância 
e o acúmulo de riquezas criaram um verdadeiro abismo 
entre ricos e pobres (Lc 16,19-31). A prática da partilha 
e da solidariedade foi deixada de lado. 

As comunidades cristãs sentiam-se perdidas, insegu-
ras e sem rumo. Havia uma forte crise de identidade. Nes-
se contexto, era necessário atualizar a prática de Jesus. 
A existência de ricos cada vez mais ricos, e a presença 
de miseráveis nas comunidades cristãs mostram que é 
preciso retomar a prática da partilha e da solidariedade 
(Lc 6,20-38). Por isso, o evangelho de Lucas e o livro dos 
Atos dos Apóstolos dão uma atenção especial às pessoas 
pobres e marginalizadas, insistindo na importância da 
partilha.

Conhecendo a estrutura do evangelho de Lucas

O autor do evangelho de Lucas tem grande habilida - 
de para escrever. Ele conhece e emprega muito bem 
as regras literárias do seu tempo. A sua preocupação é  
apresentar, de maneira ordenada e clara, os aconteci-
mentos a respeito de Jesus desde as origens. Por meio 
de seu escrito, a pessoa que lê é transportada para o 
contexto e o tempo de Jesus na Judeia e na Galileia.

Olhando o conjunto do evangelho de Lucas acerca 
das atividades de Jesus, podemos perceber que há uma 
organização geográfica cujo percurso é a Galileia, o 
caminho, ou a subida para Jerusalém, e a cidade de Jeru-
salém. A partir deste ponto de vista, após apresentação 
do nascimento de João Batista e de Jesus (Lc 1,5-2,57) e 
a preparação para o ministério de Jesus (Lc 3,1-4,13), o 
evangelho pode ser dividido em três partes: 

1. A atividade de Jesus na Galileia (Lc 4,14 – 9,50).

2. A viagem para Jerusalém (Lc 9,51 – 19,28).

3. Em Jerusalém (Lc 19,29 – 24,53). 

Na primeira parte, vamos acompanhar os passos de 
Jesus na Galileia, não como os fariseus e os doutores da 
Lei, que murmuravam e armavam ciladas para Jesus, mas 
com a disposição de aprender do mestre a solidarieda-
de com as pessoas marginalizadas. Impulsionado pelo 
Espírito, Jesus parte de Nazaré para Cafarnaum (Lc ,31), 
anuncia a palavra de Deus à margem do lago da Galileia 
(Lc 1), percorre cidades e aldeias (Lc 5,12; 8,1), sobe à 

montanha para rezar (Lc 6,12), anuncia num lugar plano 
(Lc 6,17), retorna a Cafarnaum (Lc 7,1), e em seguida, vai 
para Naim (Lc 7,11). 

Entrando na segunda parte, viajamos para Jerusa-
lém com Jesus. É no caminho que Jesus ensina a seus 
discípulos o amor ao próximo, a importância de ouvir e 
praticar a palavra, o valor da oração, o cuidado com a ad-
ministração dos bens, a misericórdia e a atenção especial 
com as pessoas marginalizadas. Em vários momentos, o 
autor reforça que Jesus está de viagem para Jerusalém 
(Lc 9,51.53; 13,22-23; 17,11; 19,11.28.41).

Chegando a Jerusalém, entramos na terceira parte, 
Jesus aparece no Templo e enfrenta as autoridades 
judaicas: “Minha casa será uma casa de oração. Vós, 
porém, fizeste dela um covil de ladrões” (Lc 19,45). Jesus 
permanece na cidade até o fim de sua vida. Aí vive o 
mistério de sua paixão, morte e ressurreição. 

Seguir Jesus exige colocar-se ao lado das pessoas 
marginalizadas e excluídas da história. Jesus assume o 
compromisso com a justiça até o fim, sem recuar. Por isso 
mesmo, Jesus paga com a própria vida: ele é crucificado. 
Mas a morte não tem a última palavra: ele ressuscita, está 
vivo e caminha conosco. A missão continua amparada 
pelo Espírito de Deus.

O caminho de Jesus é o caminho da compaixão e da 
solidariedade. É caminho aberto para o próximo. Entre-
mos nesse caminho. Que o Espírito do Senhor, que con-
sagrou Jesus para anunciar a Boa-Nova aos pobres (Lc 
4,18), e fortaleceu as comunidades cristãs para assumir 
o mesmo projeto de Jesus (At 2,4; 4,29; 19,6), anime e 
fortaleça a nossa caminhada. 

Lembrete para as reuniões

Eis aqui algumas sugestões práticas para você pre-
parar os encontros:

➢ Preparar bem o local do encontro; é importante que 
aconteça nas casas, pois será uma forma de reviver 
o espírito missionário das primeiras comunidades 
cristãs.

➢ Verificar a necessidade de providenciar, anteriormen-
te, algum material para o encontro.

➢ A coordenadora, ou o coordenador, em todos os 
encontros, deve fazer uma acolhida carinhosa, dan-
do especial atenção às pessoas que participam pela 
primeira vez.

➢ Se o encontro for numa casa, agradecer à família que 
acolhe o grupo. 

➢ Motivar as pessoas a trazer sempre a Bíblia.

➢ Não é necessário responder a todas as perguntas que 
são apresentadas no roteiro. 

➢ Ver o DVD Caminho aberto para o próximo. Uma chave 
de leitura para o evangelho de Lucas. Centro Bíblico 
Verbo e Verbo Filmes.
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PRIMEIRO ENCONTRO

OS POBRE RECONHECEM
A AçãO SALVÍfICA DE DEUS!
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TEMA: Os pobres reconhecem a ação salvífica de Deus!
PERSONAGENS: Maria e Isabel.
TEXTO: Lc 1,39-56.
PALAVRAS-CHAVE: Espírito Santo, bendita, mãe, visita, 
estremecer, alegria, Salvador, misericórdia, poderosos, 
humildes, famintos e ricos.
PERSPECTIVA: Acreditando na misericórdia e na ação 
libertadora de Deus, os pobres se solidarizam e se 
tornam portadores da salvação.

Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu 
ventre (Lc 1,42).

1. Preparar o ambiente

- Colocar no centro a Bíblia, vela, flores e um quadro 
ou imagem de Maria.

- Escrever numa cartolina o tema do encontro.

2. Acolhida

Dirigente: Como irmãs e irmãos, acolhamos a presença 
de Deus em nosso meio. Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.

Dirigente: Este ano, a Igreja do Brasil nos convida para 
estudar, aprofundar e rezar a partir do evangelho de Lu-
cas. Um evangelho que apresenta Jesus misericordioso 
e solidário com as pessoas pobres e marginalizadas. Em 
clima de alegria, vamos nos dar um abraço de boas-

-vindas e reforçar o nosso desejo de aprofundar a Palavra 
de Deus. Tempo para a acolhida.

Dirigente: Deus se faz presente todas as vezes que es-
tendemos a mão às pessoas que estão ao nosso redor 
e quando acolhemos a mão que nos é estendida. Na 
certeza de que o projeto de Deus é a vida partilhada, 
cantemos:

Nossa alegria é saber que um dia todo este povo se liber-
tará;
Pois Jesus Cristo é o Senhor do mundo, nossa esperança 
realizará. (bis)

O Cristo veio libertar os pobres e ser cristão é ser libertador.
Nascemos livres pra crescer na vida 
não pra ser pobres, nem viver na dor. (bis)

Vendo no mundo tanta coisa errada, a gente pensa em 
desanimar.
Mas quem tem fé sempre está com Cristo.
Tem esperança e força pra lutar. (bis)

3. Motivando a conversa

Leitora ou leitor 1: No interior do Piauí, Dona Teresa, 
uma mulher muito pobre, faz sua oração aos pés da 
imagem de Maria. Com o coração sofrido, ela pede à 
mãe que olhe por ela e por seus filhos. Na cozinha, há 
apenas farinha. Já se ajeitando para se deitar, escuta 
alguém bater na porta. Ao atender, a mulher vê a sua 
vizinha com dois peixes nas mãos, que lhe diz: “Meu 
marido pescou alguns peixes e eu vim trazer estes para 
vocês”. Dona Teresa corre para prepará-los, faz um pirão e 
chama seus filhos. E, mais uma vez, eles rezam, mas desta 
vez agradecendo o alimento que a mãe havia mandado.

Dirigente: Um gesto simples, mas que parte de um 
coração solidário e compassivo. Há muitas pessoas que 
passam fome no mundo. Só no Brasil mais de oito mi-
lhões de pessoas vivem em situação de extrema pobreza. 
As áreas onde há mais escassez de alimentos são o Norte 
e o Nordeste. Como estamos sensíveis às necessidades 
materiais ou espirituais das pessoas que estão próximas 
de nós? Tempo para partilhar.

4. Situando o texto

Leitora ou leitor 2: A visita de Maria a Isabel é uma 
cena que só aparece no evangelho de Lucas (Lc 1,39-
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45). Em clima de grande alegria, Isabel acolhe Maria e 
a proclama bem-aventurada (Lc 1,42). Ela é reconhe-
cida como a mãe do Senhor e mulher de fé. O texto 
da visita de Maria a Isabel exalta o senhorio de Jesus 
e o projeto da salvação, fruto da reflexão teológica 
da comunidade lucana, mas também é um texto que 
contém a vida e o cotidiano da comunidade. O texto 
contém as exigências do seguimento de Jesus: dispo-
sição e solidariedade, colocar-se a caminho e acreditar 
na prática de Jesus que subverte as estruturas sociais 
em favor das pessoas marginalizadas e excluídas, 
como é proclamado no Magnificat (Lc 1,46-56).  

5. Leitura do texto

Dirigente: Vamos acolher a Palavra de Deus e se deixar 
envolver pela alegria de Deus, que sempre vem ao nosso 
encontro. Cantemos: 

Dá-nos um coração grande para amar. 
Dá-nos um coração forte para lutar.

Leitora ou leitor 3: Ler Lc 1,39-46a.

Leitora ou leitor 4: Ler Lc 1,46b-55 – se o grupo preferir, 
poderá cantar.

Leitora ou leitor 3: Ler Lc 1,56.

Dirigente: Para conversar

a) Como Isabel acolhe Maria?
b) O que significa a exclamação de Isabel: “Bendita és tu 

entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre”?
c) Quais as imagens de Deus que aparecem no Cântico 

de Maria?

6. Iluminando a vida

Leitora ou leitor 5: A nossa vida é construída com gestos 
de solidariedade. Após acolher com fé o chamado para 
ser a mãe do Senhor, Maria põe-se a caminho para ir ao 
encontro de outra mulher que precisava de sua ajuda. 
Uma das características marcantes do amor cristão é 
fazer-se presente junto às pessoas que necessitam de 
nosso apoio. Quem se coloca no seguimento de Jesus 
não pode se acomodar diante das situações de injustiça 
e de sofrimento que existem ao nosso redor. 

Dirigente:

a) Como vivemos a nossa vocação cristã?
b) Qual a nossa atitude diante das realidades de injustiça 

e sofrimento que existem em nossa família, comuni-
dade, bairro e cidade?

c) Qual a boa-nova que anunciamos em nosso dia a dia?

7. Celebrando a vida

Dirigente: Nas primeiras comunidades havia um clima 
de acolhida a Maria por ser a mãe do Senhor. Ela é exal-
tada como mulher que crê: Feliz por que ela acreditou e 
acolheu com fé o chamado para ser a mãe do Salvador. 
Peçamos a Maria, que acolhemos como nossa mãe, as 
mesmas disposições para nos colocarmos no seguimen-
to de Jesus. Que o seu exemplo nos ensine a sermos 
portadores e portadoras da alegria, fruto da certeza de 
que Deus está presente entre nós. Concluir este momento 
com o Pai-nosso e a Ave-Maria.

8. Preparar o próximo encontro

Dirigente: Para a próxima reunião, ler Lc 6,20-26, e quem 
puder leia as orientações em preparação ao segundo 
encontro. Quem tiver dificuldade de ler, poderá pedir 
ajuda a uma pessoa próxima.

-  Distribuir as tarefas, combinar as datas e o local da 
próxima reunião. 

9. gesto concreto

- Ser uma presença solidária para alguém que esteja 
passando por necessidades materiais ou espirituais.

10. Bênção final

Dirigente: Vamos repetir a bênção que foi proclamada 
a Maria: 

Todas/os: “Bendita és tu entre as mulheres e bendito é 
o fruto de teu ventre!”.

Dirigente: Deus, que é misericordioso, esteja presente 
em nossa vida, dando-nos força para vivermos nossa 
vocação cristã.

Todas/os: Amém.

Para aprofundar o tema deste encontro, leia as 35 a 53 
do livro Caminho aberto para o próximo: entendendo 
o evangelho de Lucas, editado pela Paulus em 2013. O 
material deste encontro e também o livro indicado foram 
preparados pela equipe do Centro Bíblico Verbo.

O CENTRO BÍBLICO VERBO é um centro de estudo que 
está a serviço do povo de Deus, desenvolvendo uma leitu-
ra exegética, comunitária, ecumênica e popular da Bíblia. 
O Centro Bíblico oferece cursos regulares de formação 
bíblica em diferentes modalidades e presta assessorias às 
dioceses, paróquias, comunidades, colégios e congregações 
religiosas. Maiores informações pelo tel. (11) 5181-7450. 
Nossa página: www.cbiblicoverbo.com.br. Facebook: Centro 
Bíblico Verbo. 


