
O TERCEIRO EVANGELHO 

Características gerais 

I – Autor 

O terceiro Evangelho e o livro dos Atos dos Apóstolos formam uma obra 

única, como primeira e segunda partes. Ninguém assinou o livro. O provável 

autor é Lucas, “o médico querido” a quem se refere São Paulo na Carta aos 

Colossenses 4, 14 e em Filêmon v. 24; mencionado também nos Atos como 

companheiro de São Paulo. 

Lucas não era judeu. Nasceu em Antioquia da Síria, de família pagã e cultura 

grega. “Converteu-se por volta do ano 40. Estudou Medicina e estava bem 

colocado entre as pessoas cultas do muno greco-romano. Pertenceu à segunda 

geração dos cristãos. Portanto, não foi discípulo direto de Jesus, mas de Paulo, 

de quem se fez grande amigo, alegrando-se e sofrendo com ele por causa do 

Evangelho. 

Lucas escreveu o terceiro Evangelho, não como testemunha ocular, mas, 

conforme ele mesmo diz, escreveu ‘depois de ter diligentemente investigado 

tudo desde o princípio’ (Lc 1, 3). Portanto, escreveu como historiador.”* Seu 

Evangelho foi redigido depois dos Evangelhos de Mateus e de Marcos, entre 

os anos 80 e 90. Lucas dirige-se especialmente aos cristãos de origem pagã, 

gregos e romanos. O objetivo de seu Evangelho é fortalecer os cristãos na fé. 

“É o evangelista que mais fala sobre o nascimento e a infância de Jesus. 

Certamente entre as pessoas que consultou para escrever, está em primeiro 

lugar a Virgem Maria. Lucas usa uma linguagem correta e bonita, e dá um 

destaque especial quando fala da misericórdia de Deus, contando as parábolas 

da Ovelha, da Moeda e do Filho Pródigo”.* 

Conforme uma profecia de Ezequiel (1,4-10), os evangelistas são 

representados por símbolos ou figuras. Lucas é representado pelo Touro, 

porque começou o Evangelho falando do Templo, onde eram imolados os 

bois. 

II – Características da obra de Lucas 

1. Para quê ele escreve? 

a) Para apresentar a história da salvação. 

Lucas é relator da História da Salvação. O eixo da obra de Lc (Evangelho e 

Atos) é a história da salvação humana por Deus, centralizada na pessoa de 

Cristo e guiada pelo Espírito Santo. 



O caminho da salvação, enquanto “caminho de Jesus”, é apresentado no 

Evangelho e tem como ponto de chegada Jerusalém. Enquanto “caminho da 

Igreja”, é apresentado nos Atos dos Apóstolos e tem como ponto de partida 

Jerusalém . A cidade de Jerusalém é o centro de tudo. 

___ * Cechinato, Pe. Luiz. Conheça melhor a Bíblia, 17ª ed. Petrópolis, 

Vozes, 1996, pp 89/90. 

3 tempos ou etapas da História da Salvação: 

1ª etapa: Passado – tempo do AT, que chega até à atividade de João Batista. 

Tempo da promessa e espera do Reino. Tempo de Israel, o povo da Antiga 

Aliança, ao qual Deus revelou sua vontade e projeto através do Espírito 

profético. 

É a caminhada do Povo de Israel com as promessas feitas aos Patriarcas e o 

anúncio profético da salvação messiânica, onde exerce papel destacado Maria, 

a Mãe do Senhor. Evangelho da “Infância de Jesus” (capítulos 1 e 2). 

2ª etapa: Presente – tempo de Jesus ou tempo do Reino, englobando toda a 

palavra, ação e vida de Jesus, que culminou com a sua morte e ressurreição. 

Tempo da realização da promessa. Deus manifesta inteiramente o seu projeto 

de salvação através da ação e da palavra de Jesus. Esta etapa está contida no 

Evangelho. 

Ponto que Lucas acentua fortemente: a salvação universal de Deus para todos 

os homens, e não só para os judeus. 

O Espírito de Deus está concentrado em Jesus como força que revela e 

concretiza o Reino de Deus nos limites geográficos da Palestina, dentro do seu 

povo. 

3ª etapa: Futuro – tempo da Igreja. Aspecto que se desenvolve sobretudo nos 

Atos. Tempo em que o Espírito de Deus que estava presente em Jesus é 

entregue à comunidade que O acompanhara. Depois da morte e glorificação 

de Jesus, a comunidade recebe a força do Espírito de Deus, para continuar a 

ação e a palavra de Jesus no mundo inteiro, em todos os tempos e lugares. A 

essa ação da Igreja o autor consagrou o livro dos Atos. 

Evangelho do Espírito Santo – O protagonismo do Espírito Santo evidencia-se 

nas três mencionadas etapas da salvação, entre as quais Ele faz uma ligação. 

b) Lucas tem em vista responder a duas questões fundamentais: 

Quem é Jesus de Nazaré? 



Que significa ser seguidor de Jesus? 

Estas duas preocupações percorrem todo o Evangelho. 

Jesus é o “salvador do mundo” (2, 30-32; 24, 47), “libertador dos pobres, 

oprimidos e marginalizados” (4, 18-19; 6, 17-26), “Senhor” (1, 43; 5, 8), 

“revelador da misericórdia do Pai” (15, 1-32), “profeta de Deus” (24, 19), 

alguém de muita ação e oração (6, 12; 11, 1-13). 

Ser discípulo é ir caminhando com Jesus de Nazaré (9, 57-62), ser 

misericordioso (10, 29-37), ter cuidado com toda e qualquer forma de 

ganância (12, 33-34), ser servo do Senhor (12, 35-49), enfim, fazer o que 

Jesus fez, seguindo-O em Seu caminho (14, 25-33). 

AT JESUS IGREJA 

promessa chegada e difusão do 

e espera concretização Reino no 

do Reino do Reino mundo inteiro 

O grande passo que Lucas deu: 

Esse passo já fora começado pelo apóstolo Paulo que, diante da recusa dos 

judeus, saiu para anunciar o evangelho aos pagãos. Lucas, depois de Paulo, 

levou isso à frente, e sua obra testemunha que o Reino de Deus e seu anúncio 

não são para ficar restritos ao mundo da Palestina, mas devem se difundir pelo 

mundo inteiro, encarnando-se nos diversos povos e culturas. 

O terceiro evangelista sempre omite ou então explica os pormenores e 

costumes dos judeus. Ele escreve para pagãos que não iriam entender o 

mundo judaico. 

2. Para quem ele escreve? 

Destinatários 

Lucas dedicou seu livro a um certo Teófilo (Lc 1,3; Atos 1, 1-2), certamente 

uma pessoa de posição, um mecenas de influência que certamente teria 

patrocinado a produção e a difusão da obra de Lucas, segundo o costume 

daquela época. 

Contudo, é lendo a obra de Lucas que encontraremos os verdadeiros 

destinatários. 



Lucas tem uma grande preocupação social e dedica muita atenção às pessoas. 

Sua preferência está sempre do lado dos pobres, dos humildes e pequenos, e 

principalmente dos marginalizados, dos pecadores públicos e das mulheres 

___ estas que eram tão ausentes da vida social no mundo palestino. Lucas 

quer salientar que Jesus veio para eles, trazendo-lhes a justiça e a libertação, 

não para que eles simplesmente se encaixem na sociedade e na história que aí 

estão. Não. Jesus veio libertá-los para que eles construam uma nova sociedade 

e uma nova história, onde a justiça produz partilha e fraternidade, de modo 

que todos possam ter acesso à liberdade e à vida. 

São os verdadeiros destinatários: as comunidades cristãs espalhadas pelo 

império romano, comunidades de tradição paulina, que podem ser 

caracterizadas como: 

a) Comunidades urbanas, diferentes das comunidades rurais da Palestina. 

b) Comunidades nas quais participam ricos e pobres. No Evangelho de Lucas 

aparecem contrastes sociais. De um lado há pobres, famintos, aflitos, 

perseguidos (Lc 6, 20-23), de outro, há ricos (Lc 6, 24-26) que vivem na 

fartura (Lc 12, 26-21) e nas festanças (Lc 16, 19-31) sem se preocupar com a 

miséria. 

3. Evangelho da misericórdia, gratuidade, acolhida e perdão de Deus para o 

homem desintegrado pelo pecado. Prova: Cristo vem chamar os pecadores e 

os marginalizados da salvação de Deus. 

Lucas não começa o ministério de Jesus com um sermão de conversão como o 

fazem Mateus e Marcos, mas com a boa nova da libertação para os pobres, 

apresentando Jesus na Sinagoga de Nazaré (4, 18ss). 

Passagens exclusivas de Lucas são: Zaqueu, a mulher pecadora, as parábolas 

do bom samaritano, do filho pródigo, do fariseu e do publicano, do rico 

Epulão e o pobre Lázaro. Também é Lucas o único evangelista que menciona 

as mulheres que ajudavam e acompanhavam Jesus (8, 1ss). 

4. Evangelho dos pobres e da pobreza efetiva 

Nas bem-aventuranças segundo Lucas e em numerosas passagens nas quais se 

denunciam os perigos da riqueza se proclama a pobreza efetiva. Tal pobreza é 

parte do seguimento de Cristo, simbolizado na caminhada que Jesus percorre 

com seus discípulos desde a Galiléia até Jerusalém, onde O espera o fracasso 

aparente de Sua morte e o triunfo da Sua Ressurreição e exaltação gloriosa 

como Senhor (Kyrios), título que Lucas dá a Cristo com preferência ao de 

Messias por ser mais inteligível para seus leitores gregos. 



5. Evangelho litúrgico 

Assim pode ser considerado o Evangelho de Lucas, porque marca fielmente as 

etapas da vida e do ministério de Jesus que celebramos durante o ano 

litúrgico, desde Sua infância ___ dois primeiros capítulos, lidos no Advento e 

Natal ___ até a Ascensão do Senhor. Somente Lucas aponta o espaço de 

quarenta dias entre Ressurreição e Ascensão de Cristo, dado que relaciona 

com Pentecostes no começo de seu livro dos Atos. 

“Lucas é muito litúrgico. Jesus reza muitas vezes. As comunidades celebram 

constantemente. Os acontecimentos que estão na origem das comunidades 

aparecem distribuídos em tempos próprios para celebrações litúrgicas. Há 

verdadeiros tempos litúrgicos nos escritos de Lucas... 

“Os capítulos 1 e 2 estão marcados pela liturgia e pela oração. Eles são 

imbuídos de um clima de preparação. De Advento, diríamos. Além deste 

clima geral, há diversas celebrações: a liturgia que Zacarias preside no 

Templo (1, 8-25); a circuncisão de João (1, 59-66); a circuncisão de Jesus (2, 

21); a apresentação de Jesus no Templo (2, 22-24); as celebrações anuais da 

Páscoa das quais participam os pais de Jesus (2, 41). Além destas celebrações 

comunitárias, há diversas orações que se tornarão cânticos litúrgicos da Igreja: 

o cântico de Maria (1, 46-57); o de Zacarias (1, 67-79); o louvor dos anjos (2, 

14); o cântico de Simeão (2, 29-32). Os pastores voltam da visita a Jesus 

glorificando e louvando a Deus (2, 20). Ana , no Templo, agradece a Deus (2, 

38). 

Tanta liturgia e tanta oração mostram que Lucas tinha uma intenção especial 

com isso. E não era para menos. A liturgia e a oração são o pulmão da vida 

cristã, como já vinham sendo na vida judaica. É claro que não é qualquer 

liturgia que serve. As celebrações precisam expressar o mistério que se 

celebra, a alegria e a esperança de estar na luta pela vida e pela liberdade.”* 

___*Hoje a Salvação entra nesta Casa, CNBB, pp 50/51. 

6. O “evangelista das mulheres” 

Lucas é de certo modo o “evangelista das mulheres” e destaca, entre elas, 

Maria, a Mãe de Jesus. O evangelho da infância pode ser chamado “o 

evangelho de Maria”, não só porque a maioria das lembranças históricas aí 

contidas chegaram a Lucas por meio dela, mas também porque sua figura está 

presente quase em cada fato. Na Anunciação (cf. Lc 1, 26-38), ela é a “virgem 

desposada com José” , a “cheia de graça”, a que deverá dar o nome de Jesus, a 

“escrava do Senhor”. Na Visitação (cf. Lc 1, 39-45), é ela “bendita entre as 

mulheres”, “a mãe do Senhor”, “aquela que teve fé”. No Magnificat (cf. Lc 1, 

46-55), onde “Deus olhou para a humilhação de Sua serva”, ela se faz porta-



voz dos anawim e entoa o canto revolucionário da igualdade e da justiça. Na 

Apresentação no Templo (cf. Lc 2, 22-38), os pais de Jesus oferecem “um par 

de rolas ou dois pombinhos”, a contribuição dos pobres de Javé; e Simeão 

anuncia à mãe: “Uma espada transpassará teu coração”. No Encontro de Jesus 

entre os doutores (cf. Lc 2, 41-52), Sua mãe é quem o repreende com aflição: 

“Meu filho, por que agiste assim conosco?” 

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

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

Maria nasce numa sociedade patriarcal, machista e opressora: vive em Nazaré, 

vilarejo marginalizado, periferia do mundo; constitui família na insegurança, 

na pobreza e na humilhação; prova uma vida de privações. Mas ela se torna 

protótipo de mulher, aquela que, por seu “sim” a Deus e por seu “não” às 

situações de injustiça, cria uma nova imagem feminina, prenúncio de uma 

nova era, de um novo pacto de Deus com a humanidade, portadora de 

diferentes formas de vida. 
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