


 
  Neste nosso  

encontro, vamos  

conhecer um pouco o 

tratamento que Lucas dá 

aos pobres. Por que ele 

prioriza tanto os pobres?





A palavra “pobre” em aramaico é “anawin”. 
Os pobres são aquela parte da sociedade que foi e é empobrecida, 
espoliada e injustiçada pelos ricos desejosos de riquezas.  
Temos uma estrutura Capitalista que “fabrica” a pobreza. 
Em Lucas, os pobres são 
carentes, marginalizados  
e excluídos socialmente. 
Lucas é contra a pobreza  
por isso defende  
os pobres. 

Ele mostra que 

Jesus tem os 

pobres como seus  

prediletos. 



Jesus diz, nas Bem-aventuranças, que os pobres terão o Reino de 
Deus. Seria uma nova sociedade onde reina a justiça, o amor, a 

reconciliação e a partilha. 
Jesus não quer exaltar a pobreza mas provocar a fraternidade. 

Quando partilhamos, quando fazemos o bem, quando amamos, 
ficamos bem,  

em paz. 
Somos felizes e  

achamos um jeito 
de contornar os  

sofrimentos.     

Deus não 
abandona 

seus filhos. 



Lucas, no seu 
Evangelho mostra a 

forte divisão 
socioeconômica 

entre ricos e pobres.  
 

Isso fica muito claro 
no texto das 

Bem aventuranças  
de seu Evangelho. No 

final do texto ele 
coloca as quatro 

maldições : 



- “Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação! 

Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome! 

Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas! 

Ai de vós quando todos vos elogiarem , era assim que os 

antepassados deles tratavam os falsos profetas.  

(Lc 6,20-26) 

Lucas é 
chamado de 

“Evangelista dos 
pobres”, pois 
mostra Jesus 

muito junto dos 
pobres. 



No “Cântico de Maria” junto a Isabel, Lucas coloca  
nos lábios de Maria as seguintes palavras: 

- “ Senhor, o Seu nome é santo e sua misericórdia 
perdura de geração em geração. Agiu com a força 

de seu braço, dispersou aqueles de coração 
orgulhoso, Depôs os poderosos de seus tronos e 

elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e 
despediu os ricos sem nada.” 



Quando o Batista pregava 
o Batismo de Conversão, 
alguns lhe perguntaram: - 
 
“O que devemos fazer?” 
E ele respondeu:- 

 
- “Quem tiver duas 

túnicas, reparta-as 
com aquele que não 
tem, e quem tiver o 
que comer, faça o 
mesmo”.  (Lc 3,10) 
 

A conversão anunciada por 
João, significa  

mudança de vida; romper com 
os valores como o luxo que 

explorava os pobres. 



Lucas propõe uma mística evangélica que seja uma 
Boa Notícia para os pobres, isto é, para cegos, surdos, 

mudos, presos, alienados, doentes, mulheres e 
pecadores; enfim, para marginalizados e excluídos.  



Lucas é muito realista, 
porque percebe que a  

Boa Notícia para os 
pobres é, normalmente, 
péssima notícia para os 

opressores e 
violentadores  dos 

pobres.  
Lucas não defende 

qualquer notícia, mas, 
apenas aquelas que 

trazem qualidade de vida 
para todos e para tudo, a 

partir dos oprimidos. 

O povo não  
tem pão? 

Dê brioche a eles. 



No tempo de Lucas, no 
primeiro século, mais ou 

menos uns 40 anos após a 
morte de Jesus, como era o  

CONTRASTE SOCIAL? 



Naquela sociedade havia duas categorias: ricos e pobres. 
Os ricos eram de 1%  a  5%  da população. Eram aqueles 
que tinham em abundância sem necessidade de trabalhar. 
Os pobres – a maioria –  
eram todos os que só  
se mantinham com o  
trabalho. E o trabalho  
era feito só com as mãos.  
Eram os agricultores, os  
comerciantes, os artesãos...  
Havia também os pobres 
indigentes que  
necessitavam de  
mendigar para comer. 



No último degrau da 
categoria dos pobres 
estavam os escravos 
e escravas. Pessoas 
sem liberdade, sem 
direitos e sem 
dignidade, sujeitos a 
abusos e 
espancamentos. 
De fato, no tempo de 
Lucas, existia um 
“abismo” entre os  
ricos e pobres. 



Por trás da sociedade  

greco-romana havia um  

mecanismo de explorar para 

manter esses pobres em 

condições de escravidão. Para os 

ricos, era lucro ter escravos. 

Então o sistema mantinha  

a escravidão. 



Por que havia escravidão  

naquele tempo? 

Eram  4 itens  que  seguravam  a escravidão 
nas mãos dos mais ricos: 
 
1 – O grupo dos Patrões (Sociedade patronal), 
2 – Os impostos ou tributos, 
3 – O exército  e 
4 – As Religiões  
                 Vamos ver um por um: 



1 - A sociedade 
patronal – era a elite 
financeira que fazia 
de tudo a seu favor. 
Exemplo: - o 
Imperador além de 
ter muitos escravos, 
beneficiava  os 
poderosos nas suas 
manobras egoístas. 
 

Por pequenos motivos um trabalho se tornava escravo;  
uma mulher, por exemplo, era tratada como escrava se  
não tivesse marido ou pai.  



2 - Os tributos – os 
impostos eram 
cobrados com mão de 
ferro. Isso empobrecia 
muitos pequenos 
comerciantes e 
agricultores que não 
davam conta de pagar 
o que era exigido. A 
exploração era grande.  
Os ricos se mantinham 
com o que tiravam  
do povo. 



3 - O Exército – o poder do Imperador era garantido com 

um grande exército. Na época o maior que existia. Para 

sustentar esse exército tirava-se mais do povo. Lucas 

escreve a cena quando um soldado pergunta para João 

Batista o que deveriam fazer para se converter.  

E ele responde:  

“Não encher a  

cabeça do povo  

com discursos;  

não denunciar  

falsamente; 

contentar-se  

com próprio salário. 



4 – Religiões – O Imperador 
aproveitava das religiões para 
expandir seu poder. Fazia de 
sua pessoa um deus. Obrigava  
que  sua imagem aparecesse 
em moedas, broches, fivelas, 
taças, altares, escudos...  
Obrigava cultos e sacrifícios em 
sua honra. 
A religião judaica era 
respeitada com condições. O 
sinédrio trocava favores com o 
Imperador. Para dar liberdade 
de culto aos judeus, o 
Imperador exigia controle do 
Templo e outras coisas. 



No Primeiro século os cristãos  pobres sofriam dentro e fora das 
comunidades.  O evangelho de Lucas, provavelmente foi escrito 

para esse grupo sofrido e aflito  de toda aquela região da 
Palestina e seus arredores.  

Lucas apresenta o caminho de Jesus como um caminho novo, o 
caminho da FRATERNIDADE. 

A única atitude que mudará a injustiça e a exclusão. 



Hoje:  precisamos ter cuidado com os 

PRECONCEITOS 

Vivemos num tempo onde o egoísmo, o 
individualismo tomam conta de nossos 

corações. Isso nos leva a desprezar os irmãos; 
aqueles de religião diferente, de raças 

diferentes, de costumes diferentes, de posições 
diferentes, de escolas diferentes, e tantas 

outras diferenças. 

 



Foi publicado  um livro com o nome de:  

“Fora dos Pobres não há Salvação” 

 do teólogo latino-americano  

Jon Sobrino. Por pobres, aqui, 

 entendem-se  todos  os  

Crucificados  do Planeta.  Sem  

o amor, sem a caridade,  

Sem a misericórdia,  

sem a doação aos pobres  

(que sofrem no corpo ou na  alma),  

não podemos ser  

verdadeiros Cristãos. 

 

É a realização do preceito de Jesus: -  



“Ame o seu Deus de todo o seu  

coração, de toda sua alma, de todo  

seu entendimento. Esse é o maior 

dos mandamentos. O segundo 

é semelhante ao primeiro: ame seu 

próximo como a si mesmo”.  
Mt 22,36-39 

Jesus nos diz: 





1 – Você gostou de saber tudo isso?  

 Por quê? 

 

2 – Como são os pobres da região onde 

 você  mora? 

 

3 – Como é feita a exploração e a 

 exclusão hoje em dia? 

 

4 – Conhece alguém que trabalha em 

 favor dos pobres? 

 

5- Como poderíamos “derrubar” a 

 pobreza? 
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