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A MISSÃO DE JESUS NA GALILÉIA 

A Bíblia é um conjunto de livros. 

Que nascem da realidade. 
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A MISSÃO DE JESUS NA GALILÉIA 

Jesus supera as tentações:  
Lc 4, 1 – 13. 

A Missão de Jesus na Galiléia. 
Segundo Lucas 

Conduzido pelo Espirito Santo, Jesus agarra-se à Palavra 

de Deus vence o tentador. 

* Vence a tentação das soluções imediatistas de usar 

suas capacidades em proveito próprio (4,2 – 4. 

* Vence a tentação do poder e da riqueza e confirma a 

sua missão de servir (4,5 – 8. 

* Vence a tentação de usar da Religião em favor de seu 

prestígio (4,9 – 12). 

 * Desde o começo Jesus é vitorioso: derrota na raiz o 

poder do mal. 
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 Lucas mostra a origem da família de Jesus, “Filho de 

Deus”, a partir de Adão para deixar bem claro, que ele 

pertence à historia da humanidade, representada por Adão 

Por isso Jesus pertence à humanidade inteira e não 

apenas a um povo e  ninguém pode apropriar-se dele. 

Jesus não é apenas filho de Davi ,de Abrãao, como lembra 

Mateus, mas também é filho de Adão, o pai da 

humanidade.  

As raízes de Jesus não estão apenas em Israel, mas estão 

no mundo inteiro. Por isso ele é o “Salvador do mundo.” 

. 

APRESENTAÇÃO DA FAMILIA DE JESUS,” 
Filho de Deus.” Lc 3,23 – 38. 

GALILÉIA : 

Por causa da mistura de 

raças, era considerada 

“impura” pelos judeus. 

É no meio desta gente e a 

partir dela que Jesus 

anuncia seu programa de 

vida: “Iniciar ai, o seu 

ministério” de proclamar a 

“Boa Nova”. 

. 
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“DEUS VEIO VISITAR  
O SEU POVO” 

A sala das visitas:  
Lc 4, 14 a 9, 50. 

  

 A visita a Nazaré:  

“O Espirito do Senhor está 

sobre mim”.Lc 4,14 – 30. 

 

. 

“DEUS VEIO VISITAR O SEU POVO 
 

A sala das visitas: Lc 4, 14 a 9, 50. 

*  Lucas compara o seu Evangelho a uma casa 

completa. 

* A Missão de Jesus que se compõe de seis 

capítulos: Lc 4, 14 a 9,50 acontece na “Sala de 

visita” desta casa. 

 A visita a Nazaré: “O Espirito do Senhor está 

sobre mim”.Lc 4,14 – 30. 
 

. 
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1.1 O Espírito envia Jesus aos pobres 

. 

* Jesus volta para a Galiléia e visita em 

primeiro lugar, sua terra natal, Nazaré e aí, 

revela o seu projeto de vida. 

* Jesus inaugura o seu Ministério a partir 

desta visita. 

* Na Sinagoga de Nazaré, Jesus se apresenta 

para ler a Escritura e o texto escolhido é: 

Isaías 61,1-2. Acomunidade de Lucas vê neste  

gesto de Jesus, um gesto  muito especial 

1.1 O Espírito envia Jesus aos pobres 

. 

O texto de Is 61, 1-2, expressa o sentido da 

Missão de Jesus: ele é quem tem a Boa 

Notícia para os pobres, a libertação para os 

prisioneiros, a cura para os cegos. 

O objetivo de Jesus é ser “Boa Notícia” e 

anunciar “Boa Notícia” aos pobres e 

oprimidos. Jesus cumpre a sua Missão como 

consagrado pelo próprio Espírito de Deus. 
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1.2  O Espírito faz dizer “hoje” e gera 

conflitos.  

. 

*O texto de Is 61,1-2, no qual Jesus se “inspira”, não 

era desconhecido na época. Era lido com freqüência 

na Sinagoga. 

Jesus ao ler o texto de Is 61,1-2., Faz a ligação com 

a realidade de seu povo e aí “algo novo” acontece: 

Jesus exclama:“Hoje se cumpriu esta passagem  

que acabastes de ouvir”. Lc 4,21. 

 A Missão de Jesus se define a partir  da realidade 

do povo e do Projeto de Deus. Daí é que nasce o 

jeito de ser de Jesus. 

O Texto de Is 61,1-2, clarificou para Jesus a 

dimensão de sua vocação missionária. 

A comunidade de Lucas crê que a partir de 

Jesus surge um “novo tempo”: O tempo da 

realização das promessas que Deus fez 

para o seu povo.  

O Evangelho de Lucas se apóia nas 

promessas do Antigo  Testamento. 

. 
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 1.3 – Obstáculos que impedem a  

caminhada de Jesus.  

. 

Os obstáculos que  impedem a 

caminhada de Jesus são muitos:.  

- primeiro, o desprezo de Jesus por 

pertencer a uma família,humilde ( 4,22) e 

a um lugar sem importância: Nazaré na 

Galiléia. 

. Segundo, exigências de milagres, de 

provas  etc,(4, 23). 
 

. 

Sua ação e Missão no meio do povo são 

suficientemente claras para quem quiser 

entender (7, 18 – 23). 

 O programa de vida transformador trazido por 

Jesus, é acolhido melhor pelos de fora do que 

na sua própria pátria (4, 24 – 27).  

 A proposta apresentada por Jesus, enfurece as 

pessoas reunidas na Sinagoga, fazem planos 
para eliminá-lo (4, 29).  
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. 

 1.4 O caminho de Jesus continua.  

* A experiência de Jesus é vivida também pelas 

comunidades. 

* Quando Lucas escreve o seu evangelho, as 

comunidades estão passando pelas mesmas 

dificuldades que Jesus passou. 

* A missão das comunidades é a mesma missão 

de Jesus. 

          *Desprezado pelos de sua pátria, Jesus 

prossegue o seu caminho: 

=  Até chegar aos estrangeiros (pagãos). 

 = Até chegar as comunidades de Lucas. 

= Até encontrar-se conosco hoje. 

2.0 Em Cafarnaum: Uma visita que deixa 

marcas. Lc 4,31-44.  

. 

* A marca da solidariedade: Jesus se adapta ao 

ritmo do povo. Ensina nos sábado e nos dias em 

que a comunidade se reúne na Sinagoga. 

* A marca da libertação: Jesus liberta as pessoas 

da dependência de todos os males,(4,40 - 43) e 

expulsa o demônio de um homem na Sinagoga. 
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2.0 Em Cafarnaum:  

Uma visita que deixa marcas. Lc 4,31-44.  

. 

* A marca do serviço: A libertação não é somente 

libertação de “algo que oprime. É também 

libertação “para” um novo modo de viver ou de 

servir (4,39).  

*A marca da missão: Libertador, Jesus vai em 

frente..ele deve anunciar também às outras 
cidades a Boa Nova do Reino de Deus (4,43 – 44) 

A visita da palavra de Deus. (5,1 – 16).  

. 

Junto ao Lago de Genesaré, Jesus atraí a 

multidão que quer ouvir a palavra de Deus. 

Jesus fala ao povo a palavra de Deus . 

Como os seguidores/as se tornam discípulos/as 

de Jesus?.. 

É por descobrirem na palavra de Jesus a própria 

palavra de Deus. Jesus fala a palavra de Deus. 

Por isso os discípulos/as não acham mais difícil 

seguir Jesus, aceitar o seu chamado, pois é 

Deus que chama através dele. 
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Visita que alegra e incomoda (5,17 – 6,11) 

. 

  A presença de Jesus é sempre uma visita de 

Deus. Neste contexto porém, é uma visita que 

incomoda e traz conseqüências. 

O tema central dos cinco fatos narrados nesta 

parte do evangelho, são os conflitos entre Jesus 

e seus discípulos e entre escribas e fariseus 
( 5,21. 30: 6,2. 7.). 

A ação salvadora de Jesus questiona a teologia 

e a prática dos judeus, que ampara um projeto 

de exclusão social. 

O conteúdo do sermão de Jesus na Planície se 

divide em dois temas: 

Primeiro tema:  

As Bem – Aventuranças e as maldições. 

 

Segundo tema:  

Amor, misericórdia e a necessidade de se 

praticar essas virtudes que são próprias dos 

discípulos/as. 

Uma visita profética ( 6, 12 – 49). 

. 
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* Lucas mostra que Jesus é um grande profeta. 

 * É o Messias que se ocupa com a libertação dos 

pobres e a conversão de todos os pecadores. 

* Jesus começa a sua missão de além-fronteiras: 

beneficia pessoas que não pertencem ao povo de 

Deus: Cura o servo de um militar romano (7,1 – 10).  

Ressuscita o filho único da viúva de Naim (7,11 – 17). 

Toma refeição com o fariseu e acolhe uma mulher 

conhecida como pecadora (7,36 – 50). 

. 

6.0 Uma visita que exige discernimento    
(7,1 – 50). 

Não basta reconhecer que Jesus é um grande 

profeta e visitador de Deus.  

Usando parábolas Jesus chama a atenção para o 

modo como é preciso ouvir e acolher a sua palavra 

que é Palavra de Deus: ouví-la com coração 

generoso, conservá-la e ser perseverante. 

 Como ouvir o visitador?...(8,1–21). 

. 
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Lucas mostra novas ações de Jesus em sua 

Missão: 

Jesus entra em terra estranha e cura um homem 

arruinado em  sua dignidade humana (8,27-31).  

A libertação é uma humanização completa: 

O homem curado torna-se discípulo de Jesus. 

Mais visitas que humanizam (8,22 – 56). 

. 

De volta à Galiléia Jesus salva e cura a filha do 

chefe da Sinagoga e também cura uma mulher de 

uma doença que possuía há muito tempo. 

Entre os quatro evangelistas, Lucas é que dá um 

destaque especial para a mulher: 

= apresenta a mulher no seguimento de Jesus, 

acompanhando-o e acolhendo-o (8,1 – 3; 10,38 – 42). 

= Parábolas colocam as mulheres como exemplo 
(15,8-10; 18,1-8) 

. 

Mais visitas que humanizam (8,22-56). 



18/08/2014 

13 

Jesus convoca os Doze e os envia para 

levar a Boa nova: 

= Jesus faz eles participar de sua missão 

(9,1 – 16). 

= Faz eles também, participar da partilha 

dos pães (9,14 – 16). 

= Com o espírito de partilha vivido e 

ensinado por Jesus, os discípulos devem 

organizar o povo e as comunidades. 

. 

Mais visitadores...(9,1 – 50). 

. 

O caminho da Palavra na obra Lucana 

Jerusalém 

Nazaré 

Roma 
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A Missão de Jesus na Galiléia 

• Os 72 discípulos – Lc 10, 1-24 

• O número 70 era o número tradicional que 
representava as nações pagãs que existiam 
sobre a terra, conforme a narrativa do livro do 
Gêneses 10 e, também 70 lembrava os 
assessores de Moisés conforme o livro dos 
Números 11, 16-30.  

• Os discípulos deveriam ir à todos os lugares 
anunciar o Evangelho, a Boa Nova do Reino. 

A Missão de Jesus na 
Galiléia 

Em Lucas 10, 38-42 
encontramos o Jesus se 
encontrando com Marta e 
Maria.  O Senhor diz à Marta: 

 

“Marta, Marta, você se 
preocupa e se agita com 
tantas coisas. No entanto, 
pouca coisa é necessária, até 
mesmo uma só. Com efeito, 
Maria escolheu a melhor 
parte, que não lhe será 
tirada”.  

Lc 10, 41b – 42. 
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. 

Unidade entre Lucas e Atos 

• O terceiro Evangelho e os Atos dos 
Apóstolos forma uma única obra. O autor 
se propôs a escrever uma grande obra 
para mostrar como o Evangelho pregado 
por Jesus chegou, após sua morte, até 
Roma. Essa grande obra é dividida em 
duas grandes partes: Os Atos de Jesus (o 
Evangelho) e os Atos dos Apóstolos. 



18/08/2014 

16 

Evangelho de São Lucas 

• Prólogo: (Lc 1,1-4): o autor apresenta seu 
método, objetivo e o destinatário da obra. 

• Evangelho da Infância: (Lc 1,5 – 2,52): esses 
dois capítulos reúnem as tradições sobre o 
nascimento e a infância de João Batista e de 
Jesus. A narração começa no templo de 
Jerusalém com o anúncio do nascimento de 
João Batista (1,5-22), e termina, também no 
templo de Jerusalém, com a perda e encontro 
de Jesus (2,41-52) 

Evangelho de São Lucas 

• Preparação para o ministério público de Jesus: 
(Lc 3,1 – 4,13): Lucas descreve a pregação de 
João Batista e sua prisão (3,1-20); o batismo e 
a genealogia de Jesus e sua tentação no 
deserto (3,21 – 4,13). 

• Ministério na Galileia: (Lc 4,14 – 9,50): esses 
capítulos possuem unidade geográfica. 
Apresentam a atividade de na Galileia. 
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Evangelho de São Lucas 

• Viagem à Jerusalém: (Lc 9,51 – 19,28): Lucas 
dá grande importância ao caminho de Jesus 
para Jerusalém. No contexto dessa viagem, o 
evangelista reuniu uma série de 
ensinamentos, milagres de Jesus e recorda, 
constantemente, que Jesus estava a caminho 
da cidade santa (9,51.53.57; 10,38; 13,22.33; 
17,11; 18,31; 19,28). 

O Evangelista Lucas 

• Ministério em Jerusalém: (Lc 
19,29-21,38): a cidade de 
Jerusalém é o lugar geográfico 
que dá unidade a esses textos. 

• Paixão, morte e ressurreição de 
Jesus: (Lc 22,1-24,53) 
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Jerusalém 

Mensagem 

• Lucas é considerado o teólogo da história da 
salvação, pois continua a “História de Jesus” 
(Evangelho) com a “História da Igreja” (Atos 
dos Apóstolos).  

• É o ponto de chegada da missão de Jesus e o 
ponto de partida da missão da Igreja. Por isso 
a história da salvação é dividida, por Lucas, em 
duas partes: o tempo da promessa e o tempo 
da realização. 


