
O EVANGELHO DE LUCAS 

Subsídios para grupos de reflexão 

A PALESTINA NO TEMPO DE JESUS 

A Cisjordânia (região entre o rio Jordão e o Mar Mediterrâneo) abrangia a 

Judéia (ao sul), a Samaria (ao centro) e a Galiléia (ao norte). Na Transjordânia 

(na parte oriental do rio Jordão) estavam: a Peréia, a Decápolis, Gaulanites e 

outros territórios. 

A. Tensões na comunidade judaica 

O povo judeu estava passando por momentos difíceis, por muitas tensões. 

Causas: 

de fora: dominação estrangeira do império romano e da cultura grega; 

de dentro: diferenças internas da própria comunidade judaica. 

Enraizadas em diferenças internas da própria comunidade judaica, as tensões 

vividas por ela foram realçadas ainda mais pelas sucessivas dominações 

estrangeiras, particularmente quando as potências internacionais daquela 

época se impuseram não só pelas armas e pela política, mas também pelo 

espírito da cultura grega,o helenismo. 

B. Sucessivas dominações estrangeiras: 

séc. VI a.C. (587-538 a.C.) – domínio babilônico (rei Nabucodonosor) 

538 a.C. – império persa (rei Ciro) 

séc. IV a.C. (333 a.C.) – império grego ou helênico (Alexandre Magno da 

Macedônia – Grécia) 

Na língua grega, o nome do país Grécia é Hellás. Daí, dizer cultura grega ou 

helênica é a mesma coisa. 

323 a.C. – domínio dos egípcios (dinastia dos ptolomeus ou lágidas – 

imperadores do Egito) 

168 a.C. – domínio da Síria (dinastia dos selêucidas) 

A cultura do helenismo 



O império grego se caracteriza pelo imperialismo cultural: a “helenização” 

(heleno = grego). Não só a língua, a educação e os costumes gregos, mas 

também seu sistema político e a economia mercantil-escravagista tomam 

conta do Médio Oriente. Alguns reis até querem impor esta cultura à força, 

oprimindo as tradições do povo judeu. (Disso nasce a luta dos Macabeus, 

relatada nos livros do mesmo nome). 

A helenização do Oriente: difusão da cultura grega ao Oriente (costumes, 

idéias, filosofias e religiões do ambiente grego). Imposição de modelos 

políticos e modos de pensar próprios dos gregos às colônias conquistadas. 

Helenismo: a mentalidade, o espírito que está na base da cultura grega. 

“O helenismo era, em primeiro lugar, uma espécie de cultura globalizadora: 

tinha superado os limites de fronteiras geográficas, políticas e culturais. Ser 

“grego” não era, desde muito tempo, questão de nacionalidade. Era questão de 

mentalidade. Além disso, mesmo contando com a força política e militar, o 

“espírito” grego era cheio de atrativos e novidades. Valorizava a sabedoria, a 

razão e o pensamento claro, cultivava a beleza do corpo, favorecia a liberdade, 

o encontro e a mistura de idéias e filosofias. Até na religião tinha novidade. 

Uma prática religiosa difundida pelos gregos era particularmente atraente: o 

culto consistia de fato numa disputa esportiva entre atletas de diversos lugares, 

em homenagem às divindades do monte Olimpo __ eram os famosos jogos 

olímpicos da Antigüidade. Tudo isso conquistava as pessoas, principalmente 

os jovens. 

A mentalidade grega tinha invadido tudo: a vida familiar, o nome das pessoas, 

os costumes, os valores, a língua, a política. Estar dentro desse espírito da 

cultura grega era questão de não se sentir excluído da sociedade. Helenizar-se 

significa ser cidadão do mundo”. 

(Que novidade é essa? – Col. “Ser Igreja no Novo Milênio”, CNBB, pp17/18) 

Revolta dos Macabeus 

A revolta popular comandada pelos Macabeus contra a opressão dos reis 

gregos de Antioquia aconteceu entre 167 e 164 a.C. e está relatada nos dois 

livros dos Macabeus. 

Os revolucionários judeus, os Macabeus, saem vencedores desta luta e 

instauram uma nova dinastia ou casa real, chamada dos hasmoneus. 

Por amor às suas tradições nacionais, lutaram e conseguiram garantir a 

independência por oitenta anos.  

O império romano 



63 a.C. – império romano: 63 anos antes do nascimento de Jesus, o território 

judaico ficou outra vez debaixo de colonização estrangeira, agora do império 

romano. 

A política romana em linhas gerais: 

Muitas colônias situadas longe da capital do império (Roma) – ex.: território 

judaico. 

Governo de cidades ou de uma região inteira por comandantes militares ou 

chefes políticos locais: 

.vantagens pessoais; 

. ajuda econômica para reconstrução de cidades, para saneamento de situações 

de penúria (causadas pela seca, p. ex.); 

. responsabilidade imediata pela cobrança do tributo que cada cidade e cada 

província deviam pagar ao imperador (publicum = tributo, na língua dos 

romanos; publicanos = fiscais); 

. encargo de manter a ordem (abafar movimentos suspeitos de resistência aos 

romanos, condenar rebeldes); presença de grupos de soldados romanos 

espalhados por todo o império. 

Desde o ano 63 a.C., a Palestina tornou-se colônia de Roma. Os judeus 

gozavam de uma certa autonomia, sobretudo no campo religioso, desde que 

pagassem os devidos impostos ao império. Jerusalém (capital da Judéia) era o 

centro político, econômico e religioso da Palestina. 

“Na terra de Jesus, o sistema romano de colonização se fazia de dois modos: 

Na região norte, a Galiléia, a família dos Herodes, de raiz judaica, era quem 

governava, atendendo aos interesses romanos. Na Judéia, região sul, a 

intervenção romana era direta, através dos procuradores. Na época da morte 

de Jesus o“rei”da Galiléia era Herodes Antipas; o procurador romano na 

Judéia era Pôncio Pilatos” (Que novidade é essa?, p17). 

O procurador romano nomeava o sumo sacerdote chefe do Sinédrio, órgão 

máximo do governo judeu. O Sinédrio funcionava no Templo de Jerusalém 

como 

tribunal político, criminal e religioso. Era uma espécie de suprema corte de 

justiça. Mesmo que subordinada ao poder romano (nos casos de condenação à 

morte), era a instituição jurídica mais importante do judaísmo no tempo de 

Jesus. Além de questões jurídicas e religiosas, cabia também ao Sinédrio a 



responsabilidade pelo governo da província em outros assuntos, como a 

manutenção de estradas e o abastecimento de água em Jerusalém. 

O Templo era o centro da vida social e econômica dos judeus, casa de oração, 

local de peregrinações, sacrifícios e ofertas, mas também servia como banco, 

cartório, tesouro público. 

Com a dominação romana, continuou a cultura helênica. 

(Cf. A Leitura Profética da História – Col. “Tua Palavra é Vida” , nº 3– 

Publicações CRB - pp 235/241) 

C. A situação da comunidade judaica 

A comunidade judaica possuía uma antiga tradição religiosa, cujas raízes 

brotavam dos Patriarcas e Profetas. Tradição codificada no AT. Sobre essa 

tradição havia sido construída a identidade do judaísmo como nação que se 

considerava “povo eleito” ou “povo de Deus”.A situação política internacional 

ameaçava esta identidade. 

Os romanos entregam o poder a uma família de estrangeiros idumeus. Um 

membro desta família ocupará o trono entre 37 a.C. e 4 a.C.* É o rei Herodes, 

o Grande. Os romanos exigiam do reino pesados tributos. As pesadas taxas 

arrecadadas pelos romanos mais os tributos pagos ao Templo fizeram com que 

o povo sofresse um empobrecimento nunca visto antes. Miséria, dor, doença, 

marginalização, revoltas. Estas são as características desta época. 

Judeus: um povo pequeno e militarmente despreparado. Algumas poucas 

tentativas de rebelião contra os romanos, organizadas por grupos de 

guerrilheiros, foram facilmente abafadas. 

Antigas divisões internas entre nortistas e sulistas continuavam a existir, 

dificultando a unidade nacional. 

Devia passar pela cabeça de muitos judeus fiéis: bons tempos aqueles da 

monarquia davídica, em que éramos uma nação forte e organizada. Os judeus 

fiéis alimentavam a esperança de que aparecesse algum Messias**, 

descendente de Davi, que reorganizasse o povo e expulsasse os romanos. 

Como se não bastasse a situação de vexame decorrente da dominação romana, 

o povo judeu vivia ainda, internamente, muitas tensões. Algumas dessas 

tensões vinham das fortes diferenças sócio-econômicas existentes. Outras 

tinham suas raízes no modo como diferentes “partidos” ou seitas 

interpretavam a tradição e exerciam sua autoridade sobre o povo. E ainda a 

crise gerada pela presença do helenismo: havia os que não gostavam; e os que 

o recebiam de braços abertos. Tudo isso muito entrelaçado. 



1. Situação sócio-econômica: 

a) famílias ricas (uma minoria): 

. a família dos Herodes, incluindo toda a sua parentela e os altos funcionários 

da corte; 

. grandes proprietários de imóveis e de escravos; 

. os grandes comerciantes; 

. os que arrendavam das mãos dos romanos a cobrança de tributos. 

Alguns cidadãos ricos exerciam a autoridade oficial na comunidade judaica; 

outros faziam parte do alto escalão da classe sacerdotal. 

Para garantir suas propriedades e sua posição, a classe rica em geral fazia o 

jogo do império romano; era também mais aberta à cultura grega (a corte 

herodiana, particularmente, era muito helenizada). 

b) uma espécie de classe média: 

. os pequenos comerciantes donos de seu ponto de venda; 

. os artesãos donos de sua oficina; 

. algumas famílias que tinham sua propriedade rural ou que formavam 

corporações de pesca (Galiléia); 

. sacerdotes comuns que viviam em diferentes pontos do país e que recebiam 

salários. 

___* Ver a questão do calendário em “Que novidade é essa?”, p26. 

___**Messias quer dizer “ungido”. Sacerdotes e reis de Israel eram ungidos 

quando empossados em seu cargo. 

2. Os “partidos” e a autoridade 

No tempo de Jesus, a autoridade era exercida pela família dos Herodes e pelos 

procuradores romanos. Mas dentro do judaísmo havia também instituições, 

grupos e partidos que exerciam, cada qual a seu modo, a autoridade perante a 

comunidade. 

Os diferentes partidos que surgiram depois da luta nacional e religiosa dos 

Macabeus foram: 



2.1 os saduceus (sacerdotes do sistema dominante e anciãos) – partido 

formado pelas grandes famílias sacerdotais, os aristocratas latifundiários, os 

grandes comerciantes. Controlavam o Templo e o Sinédrio. Usavam o 

Templo, a religião, a Lei e o Sinédrio para arrecadar impostos. Eram 

chefiados pelo sumo sacerdote. Aceitavam abertamente a ocupação romana, já 

que dependiam do comércio internacional controlado por eles. Este partido era 

o aliado mais forte do império romano. 

Os saduceus não acreditavam na ressurreição. 

2.2 os essênios (sacerdotes inconformados, vivendo no deserto; movimento 

em busca da justiça divina). Eram apocalípticos*, contando com uma 

intervenção de Deus na história. Viviam no deserto de Judá, perto do Mar 

Morto (p. ex., no mosteiro de Qumran), preparando-se para serem dignos 

(disciplina, banhos de purificação, jejuns) de participar do combate sagrado. 

Eram monges, viviam separados da sociedade, porque esta era impura e eles 

“puros”. Não tinham relacionamento com a sociedade, mas entre eles tudo era 

comum. 

2.3 os fariseus (leigos reformadores; movimento em busca da justiça divina). 

Procuravam a garantia da justiça divina já, mediante a estrita observância da 

Lei. 

Este partido reunia os pequenos proprietários, artesãos, escribas e gente do 

povo. Os fariseus estimulavam a resistência aos romanos. Eram estimados 

pelo povo. Tinham grande influência no meio do povo, já que muitos eram 

doutores da Lei e controlavam as sinagogas. Ensinavam a Lei (mestres da Lei) 

e transmitiam a tradição (valorizavam a tradição dos seus antepassados). 

Mas, ao exigir a estrita observância da Lei, marginalizavam o povo simples e 

iletrado,dizendo que a ignorância deles atrasava a chegada do Messias e da 

salvação. 

Os fariseus acreditavam na ressurreição. 

Os fariseus, rivais dos saduceus, representavam a oposição. Havia sacerdotes 

dentro do grupo dos fariseus, mas a maioria era de leigos. Era um grupo bem 

organizado, tendo inclusive regras para admitir seus adeptos. Formavam 

associações religiosas mais ou menos fechadas, buscando viver segundo os 

mandamentos da Torá___os dízimos, as leis de pureza... 

A maior parte não tinha formação teológica. Mas dentro do grupo havia 

escribas (teólogos, doutores da Torá) que faziam a interpretação da Torá 

escrita. Essa interpretação (chamada Torá oral) era particularmente valorizada 



pelos fariseus. Eles eram homens da prática. Por isso mesmo tinham prestígio 

junto ao povo, e sua piedade era muito respeitada. 

A palavra hebraica Torah designa genericamente o conjunto dos escritos 

sagrados do judaísmo (nosso Antigo Testamento). E refere-se, mais 

particularmente, aos 

cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. A Torá fala basicamente da 

fundação do 

__* O apocalipse é uma forma de profecia que surge em época de perseguição 

por parte do Império, quando, humanamente falando, não há mais nenhuma 

saída para os pobres, que, pela teimosia da fé, esperam uma intervenção de 

Deus na situação. 

povo da Bíblia. Como contém muitos textos jurídicos (em Nm, Lv e Dt), 

costuma ser traduzida pelo termo Lei. Assim, quando encontramos a 

expressão “como está escrito na Lei e nos Profetas”, isto quer dizer: ‘como 

está escrito na Bíblia’” (Que nov. é essa?, p 19). 

No tempo de Jesus, a influência das comunidades farisaicas na política e na 

administração pública era muito pequena. Mas, algumas décadas depois, essa 

situação irá mudar.Os fariseus eram em geral contrários à política romana e ao 

helenismo.E na busca de garantir a identidade da fé judaica frente à cultura 

estrangeira, mostravam-se rigoristas na observância dos mandamentos. Por 

tudo isso, opunham-se aos saduceus. E também colocavam-se acima do povo 

pobre e excluído, que na prática não conhecia nem dava conta de obedecer a 

tantas normas. 

2.4 os escribas 

Além daqueles dois grandes partidos ___ o dos saduceus e o dos fariseus___ e 

dos grupos populares, havia, no tempo de Jesus, a classe dos escribas. Eram 

teólogos e doutores da Torá. Sua autoridade era baseada no saber. Só depois 

de passarem por um ciclo regular de formação é que recebiam a ordenação de 

“doutor da Lei” e o título de Rabi ___ mestre. Dedicavam-se à discussão e ao 

ensino das tradições judaicas acerca de Deus, do direito e da administração da 

justiça. Certos pontos de seu saber eram fechados, uma espécie de ciência 

secreta de Deus, só ensinada no círculo restrito de discípulos. Em troca dos 

ensinamentos, os discípulos sustentavam o mestre. Os escribas eram 

reverenciados e temidos pela gente simples do povo. 

Havia escribas sacerdotes, inclusive no partido dos saduceus. Mas em geral os 

laços mais fortes eram com os fariseus. Os chefes e membros influentes de 

comunidades farisaicas eram certamente escribas ___ os “escribas dos 



fariseus”. Os escribas exerciam seu magistério nas sinagogas ___ uma espécie 

de associação local de judeus. O centro do culto judaico era o templo de 

Jerusalém, local das grandes festas anuais de peregrinação, quando judeus de 

todas as nações vinham ali para rezar. Mas era nas sinagogas que se realizava 

a reunião semanal de celebração do dia sagrado do Sábado e de leitura daTorá. 

Sinagogas havia por toda a parte, inclusive fora do país, nas cidades onde 

havia colônias de judeus. 

Os fariseus e escribas acreditavam na ressurreição. Esperavam um messias 

político, que expulsasse os romanos e restaurasse a independência política do 

país. Esse 

messias deveria ser da dinastia davídica e seu triunfo seria também o triunfo 

de Israel sobre todos os povos pagãos. 

Do mesmo tronco do farisaísmo nasceram outras comunidades de judeus 

piedosos ___ os essênios, p. ex. Outro grupo, provavelmente da mesma raiz 

dos fariseus, era o dos zelotes. 

2.5 os zelotes (nacionalistas armados) 

Havia também outros movimentos surgidos do sofrimento do povo. As 

revoltas contra os romanos despertavam sentimentos de libertação política e 

de independência. Muitos surgiram entre a morte de Herodes (4 a.C.) e a total 

ocupação por parte dos romanos (6 d.C.). Muitos líderes messiânicos surgiram 

enchendo o povo de esperança. 

Destas revoltas surge o partido dos zelotes, assim chamados por serem zelosos 

defensores da pureza da religião e do culto. Eram apoiados por diversas 

famílias sacerdotais, por fariseus e por gente que tinha apreço pelas tradições 

religiosas. O grupo dos zelotes opunha-se aos saduceus, porque estes 

mantinham boas relações com os romanos e mostravam-se abertos ao 

helenismo. 

Os zelotes pregavam a luta armada contra o poder romano e contra a 

dominação dos saduceus. Eles conduzirão o povo à guerra contra Roma, que 

acarretará a destruição final de Jerusalém e do Templo no ano 70 d.C. 

2.6 os herodianos (partidários do rei Herodes chegando a ver nele um 

messias). 

3. E o povo? 

A grande maioria da população judaica era formada de trabalhadores diaristas 

e escravos, a maior parte ligada ao trabalho rural. 



A pobreza era grande e a primeira preocupação do povo era com a 

sobrevivência. A obrigação de pagar o imposto anual aos romanos aumentava 

a sua penúria. 

O povo era oprimido por estrangeiros e compatriotas, e a situação se agravava 

dia a dia. Os dirigentes romanos e judaicos tinham um projeto de morte e 

escravidão para o povo, que era oprimido, explorado, marginalizado. Para 

gozar de privilégios junto ao império romano, os dirigentes judaicos 

(autoridades religiosas e políticas) mantinham o povo submisso ao império. 

Eram tempos conturbados e violentos, tempos de miséria e insegurança por 

parte do povo simples, esperançoso de ouvir a voz de Deus. O povo assistia a 

tudo, meio perdido. Mergulhado no empobrecimento, nas doenças que o 

mantinham excluído da religião oficial (os doentes eram considerados 

impuros), confuso no meio de várias propostas e caminhos, o povo se 

perguntava onde ouvir a voz libertadora de Deus. 

Para sobreviver como povo, nos tempos difíceis da dominação estrangeira, 

muitos judeus acabaram se agarrando às suas tradições religiosas, expressas 

na Torá, caindo no fechamento e na obediência exagerada da Lei. De caminho 

de vida que era, a Torá passou a ser para muitos uma pedra de tropeço. O 

povo simples, que não dava conta de cumprir tantas regras rigorosas, era tido 

como ignorante e pecador. 

Ao exigir a estrita observância da Lei, os fariseus marginalizavam o povo 

simples e iletrado, dizendo que a ignorância dele atrasava a chegada do 

Messias e da salvação (cf. Jo 7, 49; 9, 34). 

A Aliança estava quebrada mais uma vez. A religião oficial desprezava os 

pobres como “nascidos no pecado” (Jo 9, 34), como “povo maldito que não 

conhece a 

Lei”(Jo 7, 49). Os líderes, em vez de abrir caminho para o Reino, fechavam e 

não deixavam o povo entrar (Mt 23, 13). Os pobres ficavam assim excluídos 

da Aliança. 

D. Jesus de Nazaré 

Como os profetas do Antigo Testamento, Jesus veio restaurar e renovar a 

Aliança (Lc 22, 20). 

Como sua gente, Jesus sofreu na carne as tensões provenientes da situação 

sócio-econômica, política e religiosa, que tanto marcaram o povo judeu de seu 

tempo. 

Jesus era judeu 



Jesus era judeu do norte, de um lugarejo chamado Nazaré, na região da 

Galiléia, terra de agricultores e pescadores. A Galiléia, uma região rica, de 

terras férteis, com seu grande lago de Genesaré ou Tiberíades muito piscoso. 

Mas a maioria do povo era pobre. 

Ser cidadão da Galiléia podia gerar certas suspeitas: sulistas mais apegados 

aos preconceitos religiosos julgavam meio duvidosa a religião dos galileus, 

por causa das muitas influências estrangeiras que a região tinha sofrido. E, 

para os romanos, a desconfiança vinha do fato de a Galiléia ter sido o berço de 

alguns movimentos revolucionários em busca de independência política. 

Apesar das suspeitas, os nortistas eram fiéis à sua religião: visitavam o 

Templo de Jerusalém, celebravam as grandes festas anuais de peregrinação, 

freqüentavam as sinagogas, recitavam várias vezes por dia orações e bênçãos, 

guardavam o Sábado como dia especial de oração e de leitura das escrituras 

sagradas. Assim era a religião de Jesus. 

A escolha de Jesus 

Durante 30 anos, Jesus esteve na escola dos pobres e conviveu com eles em 

Nazaré. Lá conheceu o mundo do trabalho, sentiu na própria carne a 

exploração a que o povo era condenado, e o desprezo com que era tratado 

pelos representantes de Deus. 

Jesus não pertenceu a nenhum dos partidos judaicos existentes. Simplesmente 

ficou do lado dos pobres e marginalizados do seu povo: trabalhadores 

explorados e desempregados, trabalhadores de profissões consideradas 

“impuras”, “ignorantes” da Lei, prostitutas, publicanos, pecadores, doentes, 

mendigos, desvalidos. 

A maior parte do tempo, ele convive com aqueles que não tinham lugar dentro 

do sistema social existente: os publicanos, pecadores, prostitutas, doentes, 

possessos, leprosos, coxos, cegos, surdos, mudos, crianças, mulheres, 

samaritanos, famintos, estrangeiros, pobres. Enfim, o povo simples. Estes, que 

não tinham lugar na convivência social e religiosa, recebem um lugar na 

convivência com Jesus. 

Para essa gente simples e pobre, Jesus falou do Reino de Deus. Não apenas 

falou. Para mostrar que o Reino de Deus é dos simples, dos pobres, dos 

pequenos, Jesus radicalmente se tornou um deles. 

Conflito aberto e morte 

Ao ficar do lado dos pobres, Jesus passou por cima da obediência cega, da 

letra morta da Torá. E esse seu jeito de agir acabou arranhando o prestígio 



daqueles que se dedicavam ao seu estudo e ao seu ensino: escribas e doutores 

da Lei, mestres fariseus. O jeito livre e aberto de Jesus agir atingiu até mesmo 

a ordem do Templo. 

Não demorou muito, o conflito com autoridades políticas e religiosas de seu 

povo foi ficando cada vez mais aberto, mais visível. Sob a tutela do poder 

romano, a 

quem tinham que prestar contas, diversos chefes judeus, incomodados, se 

uniram para planejar a condenação de Jesus. 

No ano 30, quando tinha então uns 36 anos de idade, por ocasião de uma festa 

de Páscoa, Jesus foi condenado à morte de cruz - suplício muito utilizado 

pelos romanos para exterminar criminosos e desordeiros. 

Bibliografia: 

A Leitura Profética da História – Publicações CRB (Col. “Tua Palavra é 

Vida”, nº 3). 

Que Novidade é Essa? Uma leitura dos Atos dos Apóstolos - Ser Igreja no 

Novo Milênio – CNBB (Col “Ser Igreja no Novo Milênio”). 

O Evangelho de Lucas 

Questionário nº 1: 

1. a) Quais as três regiões em que se dividia a Cisjordânia no tempo de Jesus? 

b) Qual o centro da atividade de Jesus na Galiléia? 

c) Qual a importância de Jerusalém em relação à Palestina? 

2. No tempo de Jesus a comunidade judaica estava passando por muitas 

tensões. 

Quais as causas dessas tensões? 

3. O que se entende por helenismo? 

4. Com a dominação romana cessou o helenismo? 

5. Como se realizava o sistema romano de colonização na Palestina? 

6. a) O que era o Sinédrio? 



b) Onde funcionava? 

c) Quem nomeava o sumo sacerdote chefe do Sinédrio? 

7. Que papel exercia o Templo na vida dos judeus? 

Questionário nº 2: 

1. Que influência exercia a situação política internacional sobre a comunidade 

judaica no tempo de Jesus? 

2. a) Quais as causas do empobrecimento do povo? 

b) Qual o quadro geral da situação do povo nesta época? 

c) Como reagiam os judeus face a esta situação? Sua reação era eficaz? Por 

quê? 

3. Que tipos de divisões internas produziam tensões na comunidade ? 

4. Como atuavam os cidadãos ricos na comunidade judaica? 

5. Como se caracterizava o partido dos saduceus? 

6. Quem eram os essênios? Explique resumidamente. 

7. a) Em linhas gerais, quais as diferenças entre saduceus e fariseus? 

b) Qual a posição dos fariseus em relação ao povo? 

8. a) Quem eram os escribas? Explique resumidamente. 

b) Os escribas exerciam seu magistério nas sinagogas. Que se entende por 

“sinagoga”? 

c) Qual a relação entre escribas e fariseus? 

9. Quem eram os zelotes? Por que a denominação “zelotes”? 

Questionário nº 3: 

1. Como os dirigentes romanos e judaicos procediam com o povo no tempo de 

Jesus? 

2. Como era a vida do povo? Qual a sua única esperança? 

3.Que acabaram fazendo os judeus para sobreviver como povo? 



4.Qual a atitude dos fariseus com relação aos pobres? 

5. “Ser cidadão da Galiléia podia gerar certas suspeitas” 

a) O que motivava estas suspeitas da parte dos sulistas? 

b) E da parte dos romanos? 

c) Eram justas estas desconfianças? Por quê? 

6. Que experiência teve Jesus com o povo por ser galileu? 

7. Ele pertenceu a algum partido judaico? Que escolha fez? 

8. Que conseqüência acarretou para Jesus o fato de ter ficado do lado dos 

pobres? 

O anúncio da nova história 

(Lc 1, 1-38) 

Dois anúncios, dois modos de responder, duas circunstâncias, duas mães, duas 

maternidades que são um dom especial de Deus: Isabel era estéril; Maria era 

Virgem. 

A. Paralelo entre os dois Anúncios: 

1. a) Zacarias e Isabel eram justos diante de Deus: casal modelo (1, 5-6): 

“Ambos eram justos diante de Deus e, de modo irrepreensível, seguiam todos 

os mandamentos e estatutos do Senhor”. 

b) Maria era Virgem (1, 27). 

2. a) Anúncio feito a um homem (Zacarias). 

b) Deus pediu à mulher um papel. Não constava no AT coisa semelhante. 

3. a) Zacarias era sacerdote, exercia funções no Templo. E é no momento do 

incenso (serviço solene no Templo de Jerusalém) que recebe o anúncio. 

b) Maria: Anunciação em casa, em Nazaré (1, 26), cidadezinha pobre e 

marginalizada (“Pode vir algo de bom de Nazaré?” - Jo 1, 46). Foi aí que o 

Verbo se fez Carne. 

Valor teológico de Nazaré: 



Nazaré: insignificante aldeia da Galiléia, um lugar que jamais é lembrado na 

Bíblia, muito desprezado. Dali, da Galiléia dos gentios e da Nazaré mal-

afamada, Deus chama a quem ele quer. 

4. O Anjo: 

A Zacarias e a Maria o Anjo diz: “Não temas”. 

Em ambos os casos o Anjo vem (início do texto) e vai-se (fim do texto). 

5. Superioridade de Maria na fé e na missão 

a) Reação de Zacarias (incredulidade): “...sou velho, minha mulher avançada 

em idade”. Pede um sinal. Em troca recebe a mudez. 

b) Maria quer uma explicação: “Não conheço homem” (1, 33). Ela tem fé. 

Não pede sinal. O Anjo mostra que “a Deus nada é impossível”, referindo-se à 

gravidez de Isabel, sua prima, que era considerada estéril. 

6. A alegria no início e no fim dos dois anúncios (a alegria está presente nos 

capítulos 1 e 2 de Lc). 

B. Deus tem um projeto em mente 

“No sexto mês” – o relato mantém unidas as duas maternidades. Sentido 

teológico: Deus tem um projeto em mente. 

C. A ação de Deus, Senhor da vida 

Maria virgem, Isabel estéril: para as duas mulheres a maternidade é um dom 

especial de Deus. 

Isabel é símbolo de Israel que, no final de sua longa espera (a velhice 

simbólica) acha-se espiritualmente estéril, mas de seu interior Deus faz 

despontar igualmente o último sinal de vida, o precursor messiânico (João 

Batista). 

Lucas relaciona a conclusão de uma história ultrapassada e o abrir-se da nova 

e definitiva história. 

D. Deus age através do povo pobre 

Os pobres são instrumentos dóceis na mão de Deus. A atitude de Maria é de 

serva em relação a Deus. 

E. Jesus x João Batista 



Superioridade de Jesus: 

a) “Ele será grande... filho do Altíssimo, reinará para sempre, seu reino não 

terá fim”. 

A dignidade de Jesus vem do fato de ter sido gerado pela ação do Espírito 

Santo, que é a própria raiz divina da vida. 

b) Aquele que vai nascer será Santo, isto é, inteiramente consagrado a Deus, 

porque será o próprio Filho de Deus. Este é o ponto mais alto de todo o 

anúncio: Jesus é o Messias, o próprio Filho de Deus, que trará a salvação. 

Os pobres reconhecem a ação de Deus 

(Lc 1, 39-80) 

É num contexto de opressão, ao longo da história, e principalmente no pós-

exílio, que nasce a espiritualidade dos pobres de Javé, conhecidos com seu 

nome hebraico, os anawim. As pessoas que nada possuem, privadas de seus 

direitos, que já não têm em quem confiar senão em Deus, constituem este 

grupo que resiste graças à sua fé, sua confiança de que Deus vai inverter sua 

situação de sofrimento. É nesta tradição que se coloca Maria. 

MARIA 

A narrativa está centrada na pessoa de Maria. Na Bíblia, ela ganha destaque 

especial por causa de sua relação com Jesus. 

O Evangelho de Lc mostra o agir de Deus na História e manifesta a 

preferência de Deus pelos pobres e marginalizados. 

Jesus nasce no meio dos pobres e de uma mulher pobre. Lc assim mostra o 

agir misericordioso de Deus em favor do seu povo. 

Na época exílica, perante a queda de Jerusalém, os cantores choram a dor da 

“filha de Sião” (cf. Lm 2,4.8.18); e depois, na esperança de uma nova era, os 

profetas proclamam gritos de alegria à “filha de Sião” (cf. Sf 3, 14; Zc 2, 14; 

9,9). Aqui o uso profético da expressão, após o exílio, designa o povo de Deus 

que espera a libertação messiânica, realizada pelo rei humilde que virá habitar 

no meio do resto, pobres, justos. 

Maria é a filha de Sião, no sentido de que encarna o povo de Deus, confiante 

nas promessas de Javé. Ela vive a grandeza comunitária desta expressão 

rezada nos salmos e em outros livros. 



Maria representa os pobres, preferidos de Deus, o resto que vai constituir o 

novo Israel, a Sião fiel, a portadora do novo povo de Deus. 

Toda a preparação e espera do AT se realiza em Maria. Ela é a escolhida para 

ser Mãe do Salvador. Gerando Jesus, Maria realiza as promessas do AT, dá à 

luz uma nova humanidade. O seu gesto abre as portas para o Reino ao qual ela 

se consagra. 
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