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INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO NOVO TESTAMENTO: 

O EVANGELHO SEGUNDO LUCAS 
 

Lucas era gentio (Cl 4:11,14), médico (Cl 4:14) e amigo de Paulo de Tarso (At 16:10-17; 20:5-15; 21:1-18; 

27:1—28:16).  

Além do Evangelho que traz o seu nome, Lucas escreveu, também, o Livro de Atos dos Apóstolos. Sobre a 

autoria dos dois livros, não paira qualquer dúvida: foram escritos pela mesma pessoa e na mesma época. 

Eusébio e Jerônimo, pais da igreja, identificam que Lucas era natural de Antioquia.  

O Evangelho segundo Lucas e o livro de Atos são endereçados a Teófilo (1:3; At 1:1) e apesentam um relato 

abrangente da história do cristianismo – no nascimento de Jesus à prisão domiciliar de Paulo em Roma (At 

28:30-31). É provável que Lucas tenha escrito ambos os livros enquanto Paulo estava preso em Roma. 

Lucas declarou expressamente que os fatos que narrava foram obtidos de relatos de pessoas que haviam 

testemunhado os fatos (1:1-2), notadamente, de Maria, a mãe de Jesus e por essa razão, o Evangelho de Lucas 

é tido como o Evangelho da intimidade do Cristo. 

O estilo de Lucas é o de um autor letrado. Escreveu como um historiador, apresentando detalhes que ajudam 

a identificar o contexto histórico dos acontecimentos narrados. 

Dá um destaque grande à natividade – o mais amplo dos Evangelhos. Lucas também registra a profecia de 

Jesus sobre a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. (19:42-44; 21:20-24). 

Um tema recorrente no seu Evangelho é a compaixão demonstrada por Jesus pelos gentios, samaritanos, 

mulheres, crianças, publicanos, pecadores, etc. Por exemplo: todas as vezes que Jesus menciona os 

publicamos, considerados proscritos em Israel, o faz num sentido positivo (3:12; 5:27; 7:29: 15:1: 18:10-13; 

19:2). 

Lucas também dá uma ênfase significativa ao papel desempenhado pelas mulheres no ministério de Jesus 

(7;12-15, 37-50; 8:2-3,43-48; 10:38-42; 13:11-13; 21: 2-4; 23:27-29,49,55-56). 

As principais doutrinas contidas no Evangelho segundo Lucas são: o temor dos homens na presença de deus, 

os mistérios da verdade divina, o perdão, o papel do Espírito “Santo” e a morte de Jesus na cruz. 

Para Lucas, os atributos da divindade (de Deus) são: acessível (23:45), santo (1:49), longânimo (13:6-9), 

misericordioso (1:50,78), poderoso (11:20; 12:5), providente (2:1-4; 21:18,32-33; 22:35) e sábio (16:15). 

Lucas escreve para os gentios; cita poucas passagens do Antigo Testamento e se vale da terminologia grega 

em detrimento da hebraica – por exemplo: “um lugar chamado caveira” em vez de “Gólgota”; 23:33. 

Um traço extremamente importante do Evangelho segundo Lucas é a ênfase que o autor dá acerca do alcance 

universal do convite do Evangelho. Ele retratou Jesus como o Filho do homem rejeitado por Israel e oferecido 

ao mundo. 
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Algumas passagens do ministério de Jesus aparecem apenas neste Evangelho: os eventos que precedem o 

nascimento de João Batista e de Jesus, as cenas da infância de Jesus, a prisão de João Batista, a rejeição de 

Jesus pelo povo de Nazaré, o chamamento dos primeiros discípulos, a ressurreição do filho da viúva de Naim, 

a mulher que unge os pés de Jesus, as mulheres que ministram o Cristo, Jesus na casa de Zaqueu, o julgamento 

de Jesus por Herodes, dentre outros. 

O Evangelho segundo Lucas pode ser dividido cinco partes: o prelúdio do ministério do Cristo (1:1—4:13), o 

ministério de Jesus na Galileia (4:14—9:50), a jornada de Jesus para Jerusalém (9:51—19:27), a semana da 

paixão (19:28—23:56) e a consumação do ministério do Cristo (24:1-53). 
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