
O Catequista, coordenador, responsável pela reunião ou 
encontro, quando usar esse material, tem toda 
liberdade de organizar sua exposição e uso do mesmo.  
 
Poderá interromper e dialogar com o grupo; montar 
perguntas durante a exibição; montar grupos de reflexão 
após a exibição, e assim por diante. 
 
O aprofundamento do conteúdo e sua dinâmica,  ficará 
sempre  sob a responsabilidade de quem usar o 
material. 
Muito obrigada e bom trabalho. 

Atenção 





Era gentio de nascimento, médico de 

profissão. Buscando aperfeiçoamento 

na arte de curar, mudou-se para 

Alexandria, Athenas  e  Pérgamo.  Nesta 

última cidade, atendeu e curou  São 

Paulo, que depois disso tornou-se seu 

grande amigo.  

Conforme S.Euzébio e S. Jerônimo, 

Lucas era um sírio de Antioquia. De fato, 

nos Atos do Apóstolos, Lucas  mostra-se 

bom conhecedor da situação da 

comunidade cristã em Antioquia. 
 

LUCAS 



Escreveu seu Evangelho e os 

Atos na língua grega 

Lucas  era de 
família pagã. 
Recebeu uma 

educação grega, 
possuindo assim, o 
domínio da língua 
e uma boa cultura, 
como se pode ver 

pelos seus escritos. 
Era ainda pintor, 
músico e escritor. 
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Juntou-se a Paulo na 2ª viagem missionária(ano51) e 

acompanhou-o para Trôade e Filipos, onde ficou depois da 

partida de Paulo. Provavelmente permaneceu em Filipos uns 

6 anos, depois viajou, novamente com Paulo, a Jerusalém. 



Quando Paulo foi preso, e 
foram várias vezes, Lucas 

sempre acompanhou o 
mestre, tanto no cárcere como 
nas audiências.  Essa presença 

confortou muito Paulo nas 
prisões e deu-lhe ânimo no 

enfrentamento do tribunal do 
Imperador. Na segunda e 

última vez, Paulo escreveu a 
Timóteo que todos o haviam 
abandonado, menos um:- “Só 
Lucas está comigo" E essa foi 

a última notícia certa do 
evangelista. 

São Paulo 



Uma tradição – recolhida do séc. 

VI - diz-nos que São Lucas pintou 

uma imagem de Nossa Senhora, 

que foi muito admirada pela 

beleza com que retratou os traços 

de Maria. 

 

Seu Evangelho era também 

conhecido como o Evangelho de 

Nossa Senhora, pois é o que mais 

contém dados sobre a Mãe. 

Boa parte dos textos das 

Missas de Nossa Senhora é 

tomado de São Lucas, porque 

foi ele quem mais longamente 

nos contou a sua vida e nos 

descobriu o seu Coração.  



A tradição cristã diz-nos 
que depois do martírio de 
são Paulo o discípulo, 
médico e amigo Lucas, 
continuou a pregação. Ele 
teria seguido pela Itália, 
Gálias, Dalmácia e 
Macedônia. E um 
documento, traduzido por 
são Jerônimo, informa 
que o evangelista teria 
vivido até os 84 anos de 
idade. A sua morte pelo 
martírio em Patras, na 
Grécia, foi apenas um 
legado dessa antiga 
tradição. 



como  

Lucas nos apresenta seu 
Evangelho como 

 Caminho de Jesus, e nos 
Atos dos Apóstolos ,o  

Caminho da Igreja no 
primeiro século. 



Lucas escreveu a um cristão 
particular chamado Teófilo 

(Lc 1.1-4), que deve ter sido 
um homem de uma certa 

proeminência,  
porém, é desconhecido de 

outra forma. Não há dúvida 
nenhuma de que o relato  
era dirigido a um grande 

círculo de leitores e o  
fato de Teófilo  

 ser um nome grego, indicaria que Lucas tinha em 
mente os gregos do mundo romano.  
 



Lucas escreve como um 
historiador. 
Inicia  com  Herodes,  
rei da Judéia (Lc 1.5).  
Menciona o decreto imperial  do 
recenciamento que levou José e 
Maria da Galiléia para Belém (Lc 
2.1).  
 
Durante a narrativa, Lucas presta 
atenção , cuida das datas e sinais 
do tempo (por ex. Lc 1.26; Lc 
2.21,42). Quando dá início à 
descrição da vida pública do  
Senhor, ele anota os anos do 
César reinante e a idade de Jesus.   
Faz um levantamento dos 
 fatos relacionados aos civis e 
religiosos da Palestina (Lc 3.1-
2,23).  
 
 



Este Evangelho apresenta a 

Jesus como o Homem ideal 

e como o Salvador de todos 

os tipos de povos. Lucas 

mostra Jesus passando por 

todos os estágios de uma 

vida humana normal, da 

infância, por meio da 

meninice, até adulto 

amadurecido. Aqui Ele é 

visto atingindo a vida 

humana em todos os seus 

lados, entrando na vida 

doméstica do povo e 

movendo-Se entre todas as 

classes da sociedade.  
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Lucas torna claro 
que Jesus era 

simpático 
especialmente para 
com os pobres, os 
quais compõem a 

grande maioria da 
humanidade, e para 

com as mulheres, as 
quais eram 

desprezadas tanto 
pelos judeus como 

pelos gentios 
naquele mundo 

antigo.  



Como fiel companheiro 

de Paulo, Lucas conviveu 

e apreendeu muito com 

ele. 

 

Foi de Paulo que ouviu 

muito sobre Jesus, Maria 

e acontecimentos da 

época de Jesus. 

 

Escreveu seu Evangelho 

depois da queda de 

Jerusalém, 

provavelmente pelos 

anos 80 d.C. 





Lucas começa a contar a história, de outra 

maneira, a partir dos pobres, daí surge para 

todos, o caminho da Salvação. 

http://www.flickr.com/photos/8122280@N08/1480757854/


Destaque  especial 
É no Evangelho de Lucas que encontramos as Parábolas mais 
bonitas, humanas e cheias de emoções. Assim:- 
 - A ovelha perdida, 
      - A moeda perdida 
 - Os dois filhos de um pai misericordioso – Lc 15,1-32 
 
É o Evangelho dos pobres:- 
 - Felizes os pobres....Lc 6,20-25 
 - O Reino é dos pobres Lc 14,1-6 
 - Zaqueu Lc 19,1-9 
 - História de Lázaro Lc 16,19-31 
 
É o Evangelho das mulheres:- 
 - Infância de Jesus (Izabel, Maria...) Lc 1 e 2 
 - Mulheres que acompanhavam Jesus Lc 8,1-3  e At 1,14 
 - Mulher pecadora Lc 7,36-50 
 - Mulher doente Lc 13,10-11 
 



 Atos  dos  Apóstolos 

No livro de Atos dos 
Apóstolos encontramos 
uma narrativa de como 
foi o início da igreja de 

Jesus Cristo aqui na 
terra, o exemplo 
deixado pelos 

apóstolos e um padrão 
permanente para a 

igreja. 
 

Atos  dos  Apóstolos 



É continuação do Evangelho de Lucas. 

Ambos, formam o caminho da salvação: o 

caminho de Jesus como o caminho da 

Igreja, prolongam o caminho de Jesus até 

os extremos da terra. O tema e o programa 

do livro dos Atos dos Apóstolos aparecem 

em At 1, 8: “O Espírito Santo descerá sobre 

vocês, e dele receberão força para serem 

as minhas testemunhas em Jerusalém, em 

toda a Judéia e Samaria, e até os extremos 

da Terra.”  
 

Portanto, Atos é o livro do Espírito, o mesmo 

que estava em Jesus e o levou a missão. 

Essa boa nova da salvação, deve ser 

transmitida para todos os povos da Terra, 

de todos os modos e meios, em todos os 

tempos e lugares. A partir de agora, 

citaremos algumas características dos 

primeiros anunciadores de Cristo. 

O livro dos Atos dos 

Apóstolos foi escrito 

provavelmente entre 80 

ou 90 depois de Cristo.  



•  As últimas instruções de Jesus e  o envio para 

 evangelizar as nações;  

•  A igreja estava constantemente em oração; 

•  A igreja servia os necessitados;  

•  Curas e maravilhas eram realizadas pelos apóstolos, 

 continuando o que Jesus tinha feito;  

•  Grandes pregações e muitas conversões;  

•  Grandes conflitos e lutas e prisões 

•  Os primeiros mártires: Estevão apedrejado; Tiago teve  

 a cabeça cortada;  

•  Grande expansão missionária da igreja;  

•  A ação do Espírito Santo em favor da igreja.  

As principais características da igreja primitiva, 

narrada no livro de Atos dos Apóstolos são: 



A missão dos Apóstolos é a 
nossa missão ! 

O espelho da 
comunidade é a 

comunhão fraterna... 
“Todos os fiéis, unidos, 

tinham tudo em comum” 
At 2, 44.  

A missão dos  

Apóstolos se revela 

 a partir da  

experiência do Cristo 

ressuscitado.  



No Calendário Litúrgico o dia de São Lucas 
          é 18 de outubro 



Texto:- 
    - Bíblia Pastoral, 
    - Bíblia do Peregrino 
    - Apontamentos 
    - Caderno da ACO (História 
do Povo de Deus) 
 
 
 
 

Formatação:- 
      Ir. M.Eunice Wolff 

S. Lucas, rogai por nós! 


