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Introdução ao Novo Testamento 



VIDEO 
Evangelista Lucas um grande historiador - Rodrigo Silva  

Evangelista Lucas um grande historiador - Rodrigo Silva.mp4 
 

Evangelista Lucas um grande historiador - Rodrigo Silva.mp4
Evangelista Lucas um grande historiador - Rodrigo Silva.mp4
Evangelista Lucas um grande historiador - Rodrigo Silva.mp4
Evangelista Lucas um grande historiador - Rodrigo Silva.mp4


INTRODUÇÃO 
 
 O Evangelho de Lucas é o maior dos Evangelhos e o mais longo livro 
do Novo Testamento. 
 
É o Evangelho mais completo, pois trata da infância, juventude, vida, 
ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Considerado o 
mais belo livro escrito na história, é um reservatório inesgotável do 
qual jorram copiosamente as riquezas da graça para todos os povos. 
Flui desse manancial a salvação para todas as nações. E uma mina de 
recursos inexauríveis que tem enriquecido a muitos ao longo dos 
séculos. Percorrer as páginas do Evangelho de Lucas é assentar-se aos 
pés de Jesus e aprender com o Mestre dos mestres. 

 



 1) De seus lábios saem doçura, de suas mãos fluem poder, de seu 
coração jorra misericórdia a judeus e gentios, homens e mulheres, 
ricos e pobres, religiosos e publicanos, atormentados e doentes.   
 
 
 
1.1)  Lucas mostra Jesus como o Homem perfeito. Seu nascimento foi 
um milagre, sua vida foi um portento, sua morte foi um sacrifício, sua 
ressurreição foi um brado de triunfo. Sua ascensão foi a evidência 
pública de sua obra completa. Jesus foi um homem de oração, 
revestido com o poder do Espírito Santo para pregar, curar e libertar. 
Lucas, mais do que qualquer outro evangelista, mostra o cuidado de 
Jesus com as pessoas marginalizadas. Aqueles que eram 
considerados escória da sociedade, repudiados pelos moralistas e 
odiados pelos arrogantes fariseus, são acolhidos e amados por Jesus.  



1.2)  Lucas, mais do que qualquer outro evangelista, outrossim, 
evidencia o caráter universal da salvação. A salvação é endereçada 
não apenas aos judeus, mas também, e sobretudo, aos gentios. Não 
apenas aos religiosos, mas também àqueles que eram rechaçados por 
eles. Lucas, o Evangelho das parábolas, abre diante dos filhos do reino 
o mapa das riquezas eternas, ao mesmo tempo que oculta essas 
riquezas daqueles cujos olhos permanecem imersos num caudal de 
trevas.  



AUTORIA 
 
 
1)  Há robustas evidências internas e externas da autoria deste 
Evangelho como sendo de Lucas. Os pais da igreja aceitaram-no como 
tendo sido escrito por Lucas. Lucas era o único gentio escritor do Novo 
Testamento, aliás o único autor gentio da Bíblia. Merrill Tenney, 
citando Plummer, diz que Lucas é o mais versátil de todos os escritores 
do Novo Testamento. Seu nome é citado diretamente apenas três 
vezes no Novo Testamento. E apresentado como médico, cooperador 
e companheiro: a) Saúda-vos Lucas, o médico amado... (Cl 4.14);  
b)Marcos, Aristarco, Demos e Lucas, meus cooperadores (Fm 24);  
c) Somente Lucas está comigo... (2Tm 4.11).  
 



1.1)  Lucas era historiador, médico e cooperador de Paulo na obra 
missionária. Uniu-se a ele em Trôade (At 16.10; 20.5). Estava com 
Paulo quando este foi preso em Jerusalém (At 21.17). Acompanhou 
Paulo na prisão em Cesareia e em Roma (At 28.16; Cl 4.14; Fm 24). 
Estava com Paulo na segunda viagem missionária (2Tm 4.11).  
 
1.2) O Evangelho de Lucas e o Livro de Atos forçosamente saíram da 
pena de um mesmo autor, porquanto começam ambos com uma 
dedicatória a Teófilo. É evidente que Lucas escreveu Atos como uma 
sequência lógica deste Evangelho (At 1.1-3). E, embora não mencione 
seu próprio nome nessas duas obras, em quatro passagens de Atos, 
Lucas emprega o pronome “nós”, evidenciando que ele estava 
presente com Paulo (At 16.10-17; 20.5-16; 21.1-18; 27-1-28.16). Foi 
durante esse tempo que Lucas permaneceu com Paulo, como seu 
médico pessoal (Cl 4.14), é que ele, certamente, encontrou tempo 
para pesquisar detalhadamente acerca dos assuntos registrados neste 
Evangelho.  



1.3)  A referência mais antiga à autoria de Lucas encontra-se no 
Cânone Muratoriano (170-180 d.C.). Em uma passagem datada no 
final do segundo século, Irineu refere-se à autoria desse Evangelho 
nos seguintes termos: “Lucas, também companheiro de Paulo, 
escreveu em um livro o Evangelho assim como lhe fora pregado”. 
Um documento do final do segundo século, conhecido como Prólogo 
do Evangelho, registra: “Lucas era um sírio, natural de Antioquia, 
médico de profissão, discípulo dos apóstolos e seguidor de Paulo 
até o seu martírio. Ele serviu ao Senhor sem distração, sem esposa 
e sem filhos. E morreu com a idade de 84 anos, em Tebas, capital da 
Beócia, cheio do Espírito Santo”. Outras referências primárias sobre 
Lucas como o autor do Evangelho foram feitas por Tertuliano (207 
d.C.), Orígenes (254 d.C.), Eusébio (303 d.C.) e Jerônimo (398 d.C.).10  



DESTINATÁRIO 
 
Lucas remete tanto o Evangelho que leva seu nome como o livro de 
Atos à mesma pessoa, um homem chamado Teófilo. Muito 
provavelmente, Teófilo, cujo nome significa “amigo de Deus”, era um 
grego de alta posição social, ou mesmo um romano, convertido a 
Cristo, que estava sendo instruído na verdade, uma vez que o termo 
traduzido por “instruído”, em Lucas 1.4, vem do mesmo termo grego 
“catecúmeno”. Fritz Rienecker é de opinião que a dedicatória feita por 
Lucas a Teófilo não significava mera questão de honra. Até o surgimento 
da imprensa, a edição de um livro era algo muito dispendioso. Por essa 
razão, os autores costumavam dedicar suas obras a uma personalidade 
abastada que, caso aceitasse a dedicatória, era considerada, por assim 
dizer, o padrinho do livro. Anthony Lee Ash  diz que o fato de ter sido 
dedicado a uma só pessoa não impedia que o trabalho pudesse ser 
aplicado a uma audiência mais ampla. Carlos Osvaldo Pinto é categórico: 
“O público-alvo de Lucas era predominantemente gentio”. 



DATA  
 

 Não podemos ser dogmáticos quanto à data em que os livros Lucas e 
Atos foram escritos. Anthony Ash chega a dizer que é impossível 
determinar, com certeza, quando Lucas os escreveu. H. H. Halley 
acredita que Lucas escreveu seu Evangelho cerca do ano 60 d.C., 
quando Paulo estava preso em Cesaréia. 
 Carlos Osvaldo Pinto é da mesma opinião. Escreve ele: “A data mais 
provável para o Evangelho é por volta de 58-59 d.C., antes que Paulo e 
Lucas partissem para Roma”. Outros pensam que a data mais provável é 
cerca de 63 d.C. Em defesa dessa data está o fato de que Atos termina 
com a primeira prisão de Paulo em Roma, portanto antes de seu 
martírio. Se Lucas soubesse da soltura de Paulo ou de seu martírio, 
provavelmente o teria mencionado. Também não há nenhuma menção 
em Atos das viagens de Paulo depois de sua soltura da primeira prisão, 
nem mesmo dos fatos registrados nas epístolas pastorais (Timóteo e 
Tito). Ainda Lucas não faz nenhuma referência à destruição de Roma, 
fato que ocorreu em julho do ano 64 d.C.   
 
 



LOCAL 
 
Embora alguns estudiosos tenham apontado Antioquia da Síria, Roma, 
Éfeso ou Corinto como os lugares prováveis de onde Lucas escreveu, 
ficaremos com a opinião de Champlin, que diz: “O lugar de sua 
composição tem de ser deixado na área das conjecturas, porquanto 
não temos nenhuma evidência positiva a esse respeito”. 
 

A LINGUAGEM 
Leon Morris diz que, linguisticamente, o Evangelho de Lucas se divide 
em três seções. O Prefácio (1.1-4) é escrito num bom estilo clássico. No 
restante do capítulo 1 e no capítulo 2, Lucas abandona completamente 
esse estilo e escreve com um sabor nitidamente hebraico. A partir do 
capítulo 3, o Evangelho está escrito num tipo de grego helenístico que 
relembra fortemente a Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento 
hebraico. Lucas usa 266 palavras, além dos nomes próprios, que não 
são achados em outras partes do Novo Testamento. 



AS CARACTRÍSTICAS ESPECIAIS 
 
A ênfase de Lucas é apresentar Jesus como homem perfeito. Por isso, 
ele recua sua genealogia a Adão. Também é o único evangelista que 
descreve os detalhes da concepção miraculosa de João Batista e Jesus. 
Depois de acurada investigação, Lucas detalha a infância de Jesus e seu 
crescimento em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos 
homens. Lucas também deixa claro o universalismo do ministério de 
Jesus, ênfase quase ausente nos demais Evangelhos. O universalismo 
de Lucas inclui os gentios, os párias da sociedade, as mulheres, os 
samaritanos, os publicanos, os enfermos e os rejeitados da sociedade.  
 

PARTICULARIDADES 
 
1). Evangelho da universalidade da salvação. Lucas situa o mundo 
secular (3.1,2). 
 
 



2). Evangelho da atenção especial às pessoas marginalizadas.  
 
3). Evangelho das crianças.  
 
4). Evangelho das mulheres.  
 
5). Evangelho dos pobres.  
 
6). Evangelho da oração.  
 
7). Evangelho do louvor.  
 
8). Evangelho do Espírito Santo.  
 
9). Evangelho das parábolas.  
 
  



VIDEO 
O EVANGELHO DE LUCAS   a visão geral do livro escrito por Lucas 
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CONCLUSÃO 
 
 
 Lucas começa seu Evangelho com a boa nova de grande alegria do 
nascimento de Jesus (2.11) e termina com o grande júbilo da ascensão 
de Jesus (24.52-53). A alegria é a marca registrada dos salvos. 
 
O Evangelho de Lucas é uma lembrança de que não se pode separar as 
boas-novas de uma compaixão pelos que passam privações e desprezo.  
 
Nós como filhos de Deus, como Igreja vivendo no tempo da Graça, o que 
temos feito pelo próximo? A quem temos ajudado? Temos tido 
compaixão?  
 
O estudo e conhecimento do Evangelho de Lucas nos ajuda a refletirmos 
e respondermos a essas perguntas. 
 


