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Ambiente: 

Aqui começa, precisamente, a segunda parte 

do Evangelho segundo Lucas. 
 

Até agora, Lucas situou Jesus na Galileia (1ª  

parte); mas, a partir de 9,51, Lucas põe Jesus  

a caminhar decididamente para Jerusalém. 
 

A “caminhada” que Jesus aqui inicia com os  

discípulos é mais teológica do que geográfica:  

não se trata tanto de fazer um diário da viagem  

ou de fazer a lista dos lugares por onde Jesus  

vai passar até chegar a Jerusalém; trata-se,  

sobretudo, de apresentar um itinerário   

espiritual, ao longo do qual Jesus vai  

mostrando “Reino”. 

  EVANGELHO – Lc 9,51-62 
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«Deixa que os mortos sepultem os seus mortos;  

tu, vai anunciar o reino de Deus.…» 
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Na primeira parte (v.51-56), o cenário 

de fundo situa-nos no contexto da 

hostilidade entre judeus e 

samaritanos. Trata-se de um dado 

histórico: a dificuldade de 

convivência entre os dois grupos era 

tradicional; os peregrinos que iam a 

Jerusalém para as grandes festas de 

Israel procuravam evitar a passagem 

pela Samaria, utilizando preferencial- 

mente o “caminho do mar”.  
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  EVANGELHO – Lc 9,51-62 

«Deixa que os mortos sepultem os seus mortos;  

tu, vai anunciar o reino de Deus.…» 

Mensagem: 
Primeira lição 

A atitude que os discípulos 

devem assumir face ao 

“ódio” do mundo. Que 

fazer quando o mundo tem 

uma atitude de rejeição 

face à proposta de Jesus? 

Jesus avisa-os que o seu 

“caminho” não passa pela 

força, mas a entrega da 

vida, por amor. 
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  EVANGELHO – Lc 9,51-62 

«Deixa que os mortos sepultem os seus mortos;  

tu, vai anunciar o reino de Deus.…» 

Na segunda parte (v.57-62), Lucas 

apresenta – através do diálogo entre 

Jesus e  três candidatos a discípulos 

– algumas das condições para 

percorrer, com Jesus, esse 

“caminho” que leva a Jerusalém, isto 

é, que leva ao acontecer pleno da 

salvação. Que condições são essas? 

O Reino tem de ser infinitamente 

mais importante do que as 

comodidades e o bem estar 

material. 

I 

II 
Deve despegar-se 

deveres e obrigações  

apesar da sua relativa 

importância (o dever de 

sepultar os pais é um  

dever fundamental no 

judaísmo), impedem 

uma resposta imediata e 

radical ao Reino. 

O discípulo deve despegar-se 

de tudo para fazer do Reino a 

sua prioridade fundamental. 

III 
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Reflexão: 

A nós, discípulos de Jesus, é proposto 

que o sigamos no “caminho” de 

Jerusalém, que conduz à salvação e à vida 

plena. Trata-se de um “caminho” que 

implica a renúncia a nós mesmos, aos 

nossos interesses, ao nosso orgulho, e 

um compromisso com a cruz, com a 

entrega da vida,  

Aceitamos ser discípulos, isto é, 

embarcar com Jesus no “caminho de 

Jerusalém”? 
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  EVANGELHO – Lc 9,18-24 

«Deixa que os mortos sepultem os seus mortos;  

tu, vai anunciar o reino de Deus.…» 


