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Nossa Senhora 

Conceição 

Gr.Bíblico 

Ambiente: 

Toda a primeira parte do terceiro Evangelho é  

dominada pelo episódio da  sinagoga de  

Nazaré, onde Jesus enuncia o seu programa:  

“o Espírito do Senhor está sobre mim porque  

me ungiu, para anunciar  a Boa Nova aos  

pobres; enviou-me a  proclamar a libertação  

aos cativos...”.As bem-aventuranças de  

Lucas inserem- se em todo este ambiente: a  

libertação chegou com Jesus e dirige-se aos  

pobres  e aos débeis.  

 O Evangelho proclama “felizes” esses que constroem a sua vida à 

luz dos valores propostos por Deus e infelizes os que preferem o 

egoísmo, o orgulho e a auto-suficiência. Sugere que os preferidos de 

Deus são os que vivem na simplicidade, e na humildade 

«Bem-aventurados vós, os pobres, porque é vosso o reino de Deus....» 

EVANGELHO – Lc 6,17.20-26 
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Mensagem 1:  

«Bem-aventurados vós, os pobres, porque é vosso o reino de Deus....» 

EVANGELHO – Lc 6,17.20-26 

São os 

desprotegidos, os 

explorados, os 

preferidos de Deus? 

 

Os pequenos e sem 

voz, as vítimas da 

injustiça, que com 

frequência são 

privados dos seus 

direitos e dignidade. 

Ora, serão eles, 

precisamente, os 

primeiros 

destinatários da 

salvação de Deus. 

Porquê? 

 

Porque a proposta libertadora 

de Deus é para uma classe 

social, em exclusivo? 
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Mensagem 2:  

Não. Porque eles estão numa situação intolerável de 

debilidade e Deus, na sua bondade, quer derramar 

sobre eles a sua bondade, a sua misericórdia, a sua 

salvação.  

 

 

Depois, a salvação de Deus dirige-se prioritariamente a 

estes porque eles, na sua simplicidade, humildade, 

disponibilidade e despojamento, estão mais abertos 

para acolher a proposta que Deus lhes faz em Jesus. 

«Bem-aventurados vós, os pobres, porque é vosso o reino de Deus....» 

EVANGELHO – Lc 6,17.20-26 
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As “maldições” aos ricos que  preenchem a segunda  

parte do Evangelho, denunciam a lógica dos   

opressores, dos instalados, dos poderosos, dos que   

pisam os outros, dos que têm o coração cheio de   

orgulho e de auto-suficiência e não estão disponíveis  

para acolher a novidade do “Reino”.  

 

As advertências aos ricos não significam que Deus não  

tenha para eles a mesma proposta de salvação; mas  

significam que, se eles persistirem numa lógica de  

egoísmo, de prepotência, de injustiça, não têm lugar  

nesse “Reino” que Jesus veio propor. 

  

Nossa Senhora 

Conceição 

Gr.Bíblico 

Mensagem 3:  

«Bem-aventurados vós, os pobres, porque é vosso o reino de Deus....» 

EVANGELHO – Lc 6,17.20-26 
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- A proposta de Jesus apresenta uma nova compreensão 

da existência, bem distinta da que predomina no nosso 

mundo. A lógica do mundo proclama “felizes” os que 

-têm dinheiro (mesmo quando esse dinheiro resulta da 

exploração dos mais pobres), os que têm poder (mesmo 

que esse poder seja exercido com prepotência, os que têm 

influência.  
 

Mas a lógica de Deus exalta os pobres, os desfavorecidos, 

os débeis: é a esses que Deus se dirige com uma proposta 

libertadora e a quem convida a fazer parte da sua família. O 

anúncio libertador que Jesus traz é, portanto, uma Boa 

Nova que enche de alegria os corações. 

  

Nossa Senhora 

Conceição 
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Reflexão: 

«Bem-aventurados vós, os pobres, porque é vosso o reino de Deus....» 

EVANGELHO – Lc 6,17.20-26 
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