
Evangelho de Lucas
“O caminho aberto por 
Jesus: é o começo da 

Alegria em Deus 
Misericordioso.

A Dimensão Bíblica da Missão Verbita – Brasil Norte SVD

Referente: Benjamin Eber Barrios (Gigio) SVD 

Material disponível email: palavrafeliz@bol.com.br

                      Senha: 1palavra

mailto:palavrafeliz@bol.com.br


1. Abrindo o Evangelho de Lucas: conhecer e 
amar a solidez da Boa Nova de Jesus (Lc 1,1-4)

2. O chão e a mentalidade da comunidade de 
Lucas: comunidade de cristãos missionários 
numa cultura plural e diferente como a nossa.    



Contexto sociocultural e político 
de

Antioquia: 

• Situação de destruição e perseguição dos cristãos.
• Entre o anos 66 a 73 dC. acontece a Guerra Judaica.
• Ano 70: destruição do Templo de Jerusalém.
• Relação conflitava entre Fariseus e Cristãos

• Nos anos 80 se inicia uma perseguição de líderes 
Judeus aos grupos de fariseus e cristãos. Muitos 
cristãos fogem para as cidades vizinhas

Introdução



O símbolo 
de cada 
Evangelho

Marcos

Mateus

João

Lucas



Estruturas do texto 
 Possibilidades de abordagem num aprofundamento

1° Estrutura: Critério do caminho percorrido por Jesus
     1. Preparação para o Ministério de Jesus: Lucas 1,1-4,13 
     2. Atividade de Jesus na Galileia: Lucas 4,14-9,50 
     3. O caminho para Jerusalém: Lucas 9,51-19,28 
     4. Tensões e conflitos em Jerusalém: Lucas 19,29-24,53

2° Estrutura:  mais detalhado...
    1. Prólogo: 1,1-4
    2. Narrativa da infância: 1,5-2,25
    3. Preparação para a missão pública de Jesus: 3,1,-4,13
    4. A missão de Jesus em Galileia: 4,14-9,50
    5. A pedagogia de Jesus no caminho a Jerusalém: 9,51-19,27 
    6. A missão de Jesus em Jerusalém: 19,28-21,56
    7. O testemunho de Jesus na narrativa da paixão e morte: 22,1-23,56 
    8. A narrativa da Ressurreição e os primeiros sinais: 24,1-53

Veja bem: é importante seguir um esquema no estudo do Evangelho  



 Como é o coração de Deus?

Sigamos a Jesus no Evangelho de Lucas para 
ver de perto e ter a experiência com o amor 
Misericordioso de Deus...



1° Passo: 
LEITURA E 
ESCUTA DA 
PALAVRA 

2° Passo: 
REFLEXÃO E 
MEDITAÇÃO

3° Passo: ORAR 
E 
CONTEMPLAR

4° Passo: MISSÃO 
PESSOAL E 
PRATICA

1. Invocar a 
sabedoria ao 
Espírito Santo
2. Leitura do 
texto
3. Lembrar o que 
se escutou... 
4. Situar o texto 
em seu contexto 
sociocultural

1. O que a 
Palavra de Deus 
me diz hoje?
2. Que sentido 
tem a Palavra 
para mim?
3. Ligar a minha 
vida com a 
Palavra e sua 
mensagem hoje.

1. A Palavra me 
motiva a dialogar 
com Deus. 
2. Mi oração é 
minha primeira 
resposta à 
Palavra.
3. Minha oração 
é de apertura e 
atitude de serviço 
a Deus. 

1. A Palavra me 
convoca para a 
missão.
2. A presença da 
Palavra é confiança 
em Deus e seu 
Projeto de vida. 
3. A Palavra ilumina 
meu caminho e 
ações no dia a dia. 

LEITURA ORANTE DA PALABRA



PRIMEIRO ENCONTRO

1. AS MULHERES RECONHECEM A 
BOA NOTICIA SALVÍFICA DE DEUS

“Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre (LC 1,42)

1° Passo: LEITURA E ESCUTA DA PALAVRA 
       -Pedir em oração a Sabedoria ao Espírito Santo 

       -Texto: Lucas 1,39-56 

    2° Passo: SILÊNCIO, REFLEXÃO E MEDITAÇÃO
       -Silencio: Acolher e escutar o que a Palavra me diz?
       -Reflexão:  O que a Palavra de Deus move e suscita no meu coração?
       -Meditação: Que sentido a Palavra de Deus tem em minha vida agora?

3° Passo: CONTEMPLAR E ORAR
         -Contemplar: O que a Palavra de Deus me leva a experimentar? (serenidade, 
confiança, alegria...)   
         -Orar: A Palavra me motiva a falar comigo mesmo/a e com Deus:  reconhecer, pedir e 
agradecer. 
         -Minha oração é minha primeira resposta à Palavra de Deus: .

4° Passo: MISSÃO PESSOAL E AÇÃO PRATICA
        -Missão: A Palavra mobiliza meu potencial pessoal e me convoca para a missão.
        -Ação:  O que a Palavra me leva a viver? Conto com a luz e a Sabedoria da Palavra no dia 
hoje. 



Ação de graças e Benção 
1. O que deixa a Palavra de Deus em cada um de nós?
     -Refrão: “É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa; Tua 

Palavra é assim: não passa por mim sem deixar um sinal”. 

     -Refrão: “Dá-nos um coração grande para amar”. Dá-nos um 
coração forte para lutar”.

 2. Ação de graças a Deus
      -Por que dar graças e louvar a Deus neste momento?

3. Benção missionária
     A. Bendita é Maria e bendito é o fruto do seu ventre

     B. Bendito é o Ser Humano que escuta a Palavra e produz frutos.

     A. Bendito é Jesus no meio da gente.

     B. Bendito é Deus Misericordioso presente em nossa vida.

     A. Gloria a Deus Pai-Mãe, Gloria ao Filho e Gloria ao Espírito Santo

     B. Como era num principio, agora e sempre. Amém!



PISTAS DE APOIO PARA O PRIMEIRO ENCONTRO

AS MULHERES RECONHECEM A BOA 
NOTICIA SALVÍFICA DE DEUS

“Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre (LC 1,42)

1. Texto bíblico: Lucas 1,39-56

2. Perspectiva do encontro: a experiência com o Amor de 
Deus motiva a empreender ações solidárias de encontros 
que nos libertam da solidão e do individualismo. 

3. Personagens: Maria e Isabel grávidas do novo de Deus

4. Palavras-chave: alegria, sair de si mesma/o, encontrar-
se, saudar e abençoar, amor de Deus, exaltar os humildes. 

5. Usar o texto: Bíblia Gente, o primeiro encontro

6. Gesto e benção no grupo



SEGUNDO ENCONTRO

2.VIVER A PRÁTICA DO AMOR 
E DA JUSTIÇA

“Felizes vós, pobres, porque vosso é o Reino de Deus (Lc 6,20)

1° Passo: LEITURA E ESCUTA DA PALAVRA 
       -Pedir em oração a Sabedoria ao Espírito Santo 

       -Texto: Lucas 6,20-26 

    2° Passo: SILÊNCIO, REFLEXÃO E MEDITAÇÃO
       -Silencio: Acolher e escutar o que a Palavra me diz?
       -Reflexão:  O que a Palavra de Deus move e suscita no meu coração?
       -Meditação: Que sentido a Palavra de Deus tem em minha vida agora?

3° Passo: CONTEMPLAR E ORAR
         -Contemplar: O que a Palavra de Deus me leva a experimentar? (serenidade, 
confiança, alegria...)   
         -Orar: A Palavra me motiva a falar comigo mesmo/a e com Deus:  reconhecer, pedir e 
agradecer. 
         -Minha oração é minha primeira resposta à Palavra de Deus: .

4° Passo: MISSÃO PESSOAL E AÇÃO PRATICA
        -Missão: A Palavra mobiliza meu potencial pessoal e me convoca para a missão.
        -Ação:  O que a Palavra me leva a viver? Conto com a luz e a Sabedoria da Palavra no dia 
hoje. 



Ação de graças e Benção 
1. O que deixa a Palavra de Deus em cada um de nós?
    -Refrão: “É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa; Tua 

Palavra é assim: não passa por mim sem deixar um sinal”. 

    -Refrão: “Dá-nos um coração grande para amar”. Dá-nos um 
coração forte para lutar”.

 2. Ação de graças e louvor a Deus
      -Por que dar graças e louvar a Deus neste momento?

3. Benção missionária
     A. Que Deus de infinita Misericórdia nos guie e nos proteja 

     B. Bendito é seu grande Amor em meu coração.

     A. Que a sabedoria de Deus guarde nosso coração e nossa mente 
da mentira e corrupção.

     B. Bendita é a luz do amor presente em nossa vida.

     A. Gloria a Deus Pai-Mãe, Gloria ao Filho e Gloria ao Espírito Santo

     B. Como era num principio, agora e sempre. Amém!



PISTAS DE APOIO PARA SEGUNDO ENCOENTRO

VIVER A PRÁTICA DO AMOR 
E DA JUSTIÇA

“Felizes vós, pobres, porque vosso é o Reino de Deus (Lc 6,20)

1. Texto bíblico: Lucas 6,20-26

2. Perspectiva do encontro: A prática de Jesus é como 
um espelho para nossa prática do amor e da justiça.  

3. Personagens: Jesus, discípulos e a multidão

4. Palavras-chave: felizes, pobres e excluídos, Reino de 
Deus, arrogância dos satisfeitos com bens materiais.  

5. Usar o texto: Bíblia Gente, o primeiro encontro

6. Gesto e benção no grupo



TERCEIRO ENCONTRO

3. A PRÁTICA DO AMOR É SERVIÇO E SOLIDARIEDADE
“Amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força 

e com todo teu entendimento e teu proximo como a ti mesmo” (Lc 10,27)

1° Passo: LEITURA E ESCUTA DA PALAVRA 
       -Pedir em oração a Sabedoria ao Espírito Santo 

       -Texto: Lucas 10,25-37 

    2° Passo: SILÊNCIO, REFLEXÃO E MEDITAÇÃO
       -Silencio: Acolher e escutar o que a Palavra me diz?
       -Reflexão:  O que a Palavra de Deus move e suscita no meu coração?
       -Meditação: Que sentido a Palavra de Deus tem em minha vida agora?

3° Passo: CONTEMPLAR E ORAR
         -Contemplar: O que a Palavra de Deus me leva a experimentar? (serenidade, 
confiança, alegria...)   
         -Orar: A Palavra me motiva a falar comigo mesmo/a e com Deus:  reconhecer, pedir e 
agradecer. 
         -Minha oração é minha primeira resposta à Palavra de Deus: .

4° Passo: MISSÃO PESSOAL E AÇÃO PRATICA
        -Missão: A Palavra mobiliza meu potencial pessoal e me convoca para a missão.
        -Ação:  O que a Palavra me leva a viver? Conto com a luz e a Sabedoria da Palavra no dia 
hoje. 



Ação de graças e Benção 
1. O que deixa a Palavra de Deus em cada um de nós?
    -Refrão: “É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa; Tua 

Palavra é assim: não passa por mim sem deixar um sinal”. 

    -Refrão: “Dá-nos um coração grande para amar”. Dá-nos um 
coração forte para lutar”.

 2. Ação de graças a Deus
      -Por que dar graças e louvar a Deus neste momento?

3. Benção missionária
     A. Bendita é Maria e bendito é o fruto do seu ventre

     B. Bendito é o Ser Humano que escuta a Palavra e produz frutos.

     A. Bendito é Jesus no meio da gente.

     B. Bendito é Deus Misericordioso presente em nossa vida.

     A. Gloria a Deus Pai-Mãe, Gloria ao Filho e Gloria ao Espírito Santo

     B. Como era num principio, agora e sempre. Amém!



PISTAS DE APOIO PARA O TERCEIRO ENCOENTRO

3. A PRÁTICA DO AMOR É SERVIÇO E 
SOLIDARIEDADE 

1. Texto bíblico: Lucas 10,25-37 

2. Perspectiva do encontro: como filhas e filhos de Deus 
devemos romper as barreiras dos preconceitos e das 
formas de difamações que rompem as relações humanas. 

3. Personagens: Jesus, pessoas formais e rígidas, o ser 
humano ferido e excluído, gestos de solidariedade. 

4. Palavras-chave: solidariedade, ética e compaixão

5. Usar o texto: Bíblia Gente, o primeiro encontro

6. Gesto e benção no grupo
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