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RESUMO 

 

Ao sentirem sua autoridade ameaçada pelos atos de Jesus em sua última viagem à Jerusalém, 
os líderes judaicos O questionam sobre a base e a fonte de Sua autoridade e Ele os responde 
com uma outra pergunta que daria a resposta à que eles haviam feito, sendo que ele relaciona 
a sua autoridade ao reconhecimento de João Batista como um profeta. Os líderes, porém, não 
quiseram responder à pergunta feita por Cristo e Ele da mesma maneira se negou a dar 
resposta à pergunta deles. Este trabalho investigará à luz do conceito da autoridade profética 
dentro do contexto da história do povo de Israel, porque Jesus se negou a responder à 
pergunta dos sacerdotes, escribas e anciãos em Lucas 20:1-8. A pesquisa será feita dentro do 
método exegético gramático-histórico. É possível observar que a rejeição que eles tiveram 
pelos profetas refletia uma rejeição ao próprio Deus, Sua aliança e a salvação por Ele 
oferecida, sendo que é possível observar que os líderes estavam mais preocupados com o 
próprio prestígio do que com a verdade, então Jesus se nega a responder à questão deles 
porque eles sabiam a resposta e não tinham intenção de reconhecer que estavam errados, de 
forma que, por mais que fossem dadas evidências de que Jesus recebia a sua autoridade de 
Deus e fora anunciado por um profeta verdadeiro, suas palavras não surtiriam efeito naqueles 
homens que estavam endurecidos em suas próprias convicção. Em seguida Jesus, no relato de 
Lucas 20:9-19, apresenta uma parábola que ajuda a entender a gravidade da rejeição à Deus 
e ao seu último apelo aos servos maus, que no caso eram a liderança judaica e os que 
compactuavam com ela, por intermédio de Seu “amado Filho”, que seria morto por eles em 
um ato final de rebeldia.     

 
 
 
 
Palavras-chave: Autoridade profética; Profeta; Jesus; Lucas 20:1-8.  



 
 

ABSTRACT 
 

To feel their authority threatened by the acts of Jesus on his last trip to Jerusalem, the Jewish 
leaders questioned Him about the basis and the source of His authority and He answered them 
with another question that would give the answer to what they had done, and He relates his 
authority to the recognition of John the Baptist as a prophet. The leaders, however, refused 
to answer the question asked by Christ and He likewise declined to answer their question. This 
work will investigate in light of the concept of prophetic authority within the context of the 
history of Israel, because Jesus refused to answer the question of the priests, scribes and 
elders in Luke 20: 1-8. Search will be made within the grammatical-historical exegesis method. 
You can see that the rejection they had the prophets reflected a rejection of God Himself, His 
covenant and the salvation He offers, and you can see that the leaders were more concerned 
with his own reputation than with the truth, then Jesus refuses to answer the question of 
them because they knew the answer for it and had no intention of recognizing them wrong, 
so that, as much evidence could be given that Jesus received their authority from God and was 
announced by a true prophet, his words wouldn't do any effect on those men who were 
hardened in their own conviction. Then Jesus, in the account of Luke 20: 9-19, presents a 
parable that helps to understand the severity of the rejection of God and his last appeal to the 
wicked servants, in the case were the Jewish leadership and who that connive with them, 
through His "beloved Son", who would be killed by them in a final act of defiance. 
 
 
Keywords: Profetic authority; Prophet; Jesus; Luke 20:1-8. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A história de Jesus está relatada nos evangelhos, sendo que os Seus ensinamentos, 

feitos e trajetória ao longo de Seu ministério podem ser contemplados. Nas narrativas é 

possível notar algumas ocasiões onde foram feitas perguntas a Jesus para colocá-lo em alguma 

situação difícil como, por exemplo, sobre a mulher que teve sete maridos (cf. Lc. 20:27-31; ver 

Mt 22:23-33; Mc 12:18-27), a questão do imposto à César (cf. Lc 20:21-26; ver Mt 22:15-22; 

Mc 12:14-17), entre outras.  

Uma questão foi levantada pelos líderes religiosos de Jerusalém sobre a autoridade de 

Jesus em fazer o que Ele fazia e de onde ela vinha (cf. Lc 20:2; ver Mt 22:23; Mc 11:28). A 

pergunta feita se torna interessante ao contexto, pois ela poderia ter sido motivada pelas 

ações recentes de Jesus em sua última viagem a Jerusalém, onde dentre elas destaca-se a 

purificação do templo, sendo que os líderes poderiam estar sentindo sua autoridade desafiada 

pelos atos recentes de Jesus e por isso o indagaram (MARSHALL 1978; ver NOLLAND, 1993; 

NOLLAND, 2005; MORRIS, 1983). 

Jesus responde a esta pergunta com outra pergunta, questionando sobre o batismo de 

João Batista, o que remetia ao seu reconhecimento como um profeta, mas de acordo com o 

texto esta questão colocou os líderes religiosos em uma situação difícil, porque reconhecer a 

João como profeta seria reconhecer que a sua autoridade advinha de Deus e isto teria 

denegrido a sua imagem como líderes, porque, de acordo com a narrativa, eles não estiveram 

dispostos a ouvir a mensagem de João Batista (cf. Lc 20:3-7). Nolland (1993, p. 945) argumenta 

que “Eles mesmos [os líderes religiosos] claramente não responderam em arrependimento ao 

ministério de João, então dificilmente poderiam fazer uma afirmação pública de sua 

autoridade.” 

A pergunta dos líderes religiosos e a de Cristo tem o mesmo foco, ou seja, as 

credenciais divinas, sendo que nem Jesus e nem João receberam endosso de sua parte para 

exercer seu ministério e estes julgavam que somente um profeta enviado por Deus poderia 

fazer tal coisa sem sua permissão, de modo que o ele deveria dar provas de sua missão divina, 
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mas os líderes queriam de fato com sua pergunta arranjar provas contra Jesus (NICHOL, 

2013b).  

A autoridade que um profeta possuía como enviado de Deus era reconhecida pelos 

líderes religiosos e Jesus aproveita este quadro para introduzir a sua questão, que os faria 

raciocinar de que maneira sua autoridade era justificada, sendo “que responder uma pergunta 

propondo outra era um procedimento aprovado nos debates rabínicos. A segunda pergunta 

era supostamente designada para apontar o caminho para responder à questão original” 

(NICHOL, 2013b, p. 502; ver HENDRIKSEN, 1978, p.889). Ou seja, a pergunta que Cristo 

propusera tinha a intenção de dirigi-los a resposta de sua própria pergunta. 

“O fato evidente por si mesmo é de que a autoridade divina só pode ser afirmada pelo 

próprio testemunho de Deus, por sua própria Palavra” (BEMMLEN, 2007). Sendo assim é 

possível afirmar que deixar de reconhecer a revelação feita por Ele implica em desacreditar a 

sua autoridade. A pergunta feita por Jesus se encaixa neste contexto, porque, por meio dela, 

Ele leva os líderes judaicos a questão do reconhecimento de João Batista como um profeta, 

de modo que isto implicaria em reconhece-lo como um canal pelo qual Deus se comunicava 

com o povo, e isto se torna mais claro ao olhar o texto de Hebreus 1:1, onde é dito que ele 

falou “muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos 

falou pelo Filho.” 

A revelação divina foi dada por meio dos profetas e também pelo Filho, de modo que 

o ministério profético e a pessoa de Cristo estão ligados neste quesito, sendo que o autor de 

Hebreus O coloca como sendo a superior revelação de Deus (cf. 1:1-4). Jesus parece 

estabelecer uma conexão entre o reconhecimento de João como um profeta e a sua própria 

autoridade na narrativa apresentada por Lucas, o que parece refletir esta ligação. 

Os líderes não deram a resposta, pois ela implicaria que João e Jesus derivaram sua 

autoridade da mesma fonte, se respondessem afirmativamente a pergunta de Cristo, mas se 

o fizessem negativamente colocariam seu prestígio em jogo, visto que o povo o considerava o 

Batista um profeta (MORRIS, 1983). Deste modo os líderes judaicos foram colocados em uma 

situação difícil, pois ou reconheciam que haviam sido negligentes em reconhecer um profeta 



11 
 

e a autoridade de Deus em suas palavras, ou defenderiam sua integridade causando a revolta 

do povo, de forma que eles evitam responder a pergunta feita por Cristo (cf. Lc 20:7)  

Jesus também opta por não responder a questão dos líderes religiosos sobre sua 

autoridade, porque ele não argumentaria “acerca dela a homens que não querem responder 

a uma pergunta direta da qual sabem a resposta” (MORRIS, 1983, p. 266). Com isso é possível 

observar que Cristo não daria mais detalhes sobre a autoridade de quem O enviara, se 

falhavam em reconhecer a de um profeta que foi comissionado pelo mesmo Deus? 

 

 

1.1 Problemática 
 

O presente trabalho terá por problemática a seguinte questão: “À luz do conceito da 

autoridade profética dentro do contexto da história do povo de Israel, porque Jesus se negou 

a responder a pergunta dos sacerdotes, escribas e anciãos em Lucas 20:1-8?” 

 

1.2 Objetivos 
 

O objetivo geral deste trabalho é analisar à luz do conceito da autoridade profética 

dentro do contexto da história do povo de Israel, porque Jesus se negou a responder a 

pergunta dos sacerdotes, escribas e anciãos em Lucas 20:1-8.   

Como objetivos específicos a presente pesquisa buscará: a) revisar o contexto histórico 

da perícope de Lucas 20:1-8; b) relacionar os eventos anteriores que teriam motivado a 

pergunta dos líderes religiosos; c) refletir sobre os acontecimentos narrados no texto de Lucas 

20:1-8; d) explorar brevemente o ministério e a mensagem de João Batista; e) Refletir sobre a 

rejeição dos profetas à luz da parábola dos lavradores maus; f) Observar os reflexos da rejeição 

do profeta no trato com a autoridade divina. 
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1.3 Justificativa 
 

O evangelho de Lucas retrata o ministério de Cristo em favor do homem, sendo que 

ele usa uma abordagem mais voltada para o público gentio (FITZMYER, 1986), mostrando a 

idéia de que a salvação para os gentios não é algo que começou no período do Novo 

Testamento, mas é algo que vem desde os tempos do antigo Testamento, no entanto, mesmo 

usando uma abordagem para os gentios, ele não põe a parte o povo judeu, sendo que a visão 

que Lucas possui do povo de Deus é a união dos crentes dos dois lados. (LADD, 2003) De modo 

que a abordagem do autor deste evangelho se torna interessante por possuir este caráter 

“global”, sendo por isso escolhido entre os evangelhos para a análise da narrativa que será 

alvo da pesquisa. 

Este trabalho justifica-se, do ponto de vista teórico, porque 1) embora haja materiais 

que estudem a questão da autoridade profética, não foram encontrados trabalhos que 

analisem este assunto da perspectiva do texto de Lucas 20 e nem de suas narrativas paralelas 

nos demais evangelhos; sendo que 2) ele poderá trazer uma melhor compreensão da questão 

da autoridade profética e a sua relação com a autoridade divina através desta análise textual;  

Do ponto de vista prático, o presente trabalho justifica-se devido ao fato de poder 

contribuir para que 1) haja uma conscientização da relevância do reconhecimento da 

autoridade do profeta ao proferir a mensagem divina; 2) motivando uma reflexão sobre a 

autoridade da Palavra de Deus; e 3) levará o leitor a refletir sobre as implicações da rejeição 

da autoridade divina. 
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2. METODOLOGIA 
 

Este trabalho se encontra na área da teologia bíblica e se valerá dos pressupostos do e 

dos procedimentos hermenêuticos do método gramático histórico, que pode ser considerado 

o método mais adequado de se estudar a Bíblia, pois este método se encaixa na proposta da 

mesma (LOPES, 2005). Ele considera a veracidade e a historicidade do relato apresentado 

pelas Escrituras, pois ele se caracteriza pela “tentativa de entender o significado dos dados 

bíblicos empregando as considerações metodológicas extraídas somente da Escritura” 

(DAVIDSON, 2011, p. 108). 

O estudo será feito através de análise de fontes bibliográficas, como livros, 

dissertações, teses e artigos científicos, sendo que a base de dados Proquest será utilizada na 

aquisição de pesquisas acadêmicas que ajudarão no desenvolvimento da pesquisa e 

composição deste trabalho  

Esta pesquisa teve algumas limitações no campo dos idiomas, visto que somente 

fontes em inglês, português e espanhol puderam ser consultadas, por falta de domínio de 

outras línguas e também no quesito tempo. 
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3. O PANO DE FUNDO HISTÓRICO DE LUCAS 20:1-8 
 

A narrativa de Lucas 20 coloca Jesus a ensinar no templo (cf Lc 20:1) quando foi 

abordado pelos líderes judaicos, mas os acontecimentos que precederam este episódio são 

igualmente importantes, pois fornecem um pano de fundo para uma compreensão do 

contexto que a passagem foi situada.  

A argumentação de Nolland (1993) sugere que a seção que vai do capítulo 18:35-19:46, 

particularmente o final dela, coloca Jesus se dirigindo a Jerusalém e o coloca no templo, onde 

fez local de seus ensinamentos no período final de seu ministério, como pode ser comprovado 

pela seção seguinte que vai 19:47-21:38. É possível ver que a progressão da narrativa de Lucas 

mostra que os eventos narrados na seção anterior constituem o pano de fundo da Narrativa 

de Lucas 20, visto que ambas estão ligadas a última viagem de Cristo à Jerusalém. 

A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém (cf. Lc 18:28-41) e a purificação do templo (cf 

Lc:19:45-46) são importantes para a compreensão do contexto, pois quando Jesus foi 

questionado sobre a autoridade para fazer “estas coisas” (cf. Lc 20:2), os líderes judaicos 

poderiam estar se referindo “à entrada triunfal de Jesus, à purificação do templo e, por fim, 

aos ensinos no átrio do templo” (NICHOL, 2013b, p. 502; ver também MORRIS, 1983; ELWELL, 

2000). Desta forma estes dois eventos parecem constituir o pano de fundo que motivou a 

pergunta feita por eles à Cristo, sendo que estuda-los ajudará na compreensão do evento 

narrado em Lucas 20:1-8 

  

3.1  A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém 
 

A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi um evento singular, onde Jesus é 

aclamado pelas multidões que o seguiam (cf. Lc 19:37-38), “sendo que ela é o primeiro 

incidente descrito pelos quatro [evangelhos] desde a multiplicação dos pães [...] [sendo] 

descrita de modo mais extenso por Lucas” (NICHOL, 2013b, p. 497) Este evento parece 

merecer um destaque, pois Jesus age de maneira mais aberta, recebendo homenagens e 

entrando em Jerusalém com grande aclamação, sendo que isto despertou a atenção dos 

líderes religiosos, que não eram favoráveis a Jesus e aos seus ensinos. 
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Ao comentar este fato Morris (1983, p.260, grifo nosso) diz que 

 
Há uma audácia neste procedimento inteiro. As autoridades eram hostis e já 
deram instruções no sentido de que qualquer pessoa que soubesse onde 
estava Jesus as informassem, de modo que Ele pudesse ser preso (Jo 11:57). 
Mas, longe de esconder-Se, amedrontado, Jesus veio para Jerusalém de 
modo público e triunfante. Na época, Sua popularidade entre o povo impedia 
de serem empreendidas ações contra Ele [...] Mas não devemos deixar 
desapercebida nem a amarga hostilidade do partido dos sacerdotes 
principais, nem a coragem manifestada por Jesus e Seus amigos. 
 

Sendo assim é bem provável que Jesus soubesse que seu ato o colocaria em destaque 

e atrairia a atenção dos líderes judaicos, mas mesmo assim Ele não temeu se envolver neste 

evento, a iniciativa para começar tudo parece ter partido dEle próprio, porque foi ele quem 

ordenou que os discípulos buscassem o jumentinho (cf. Lc 19:28-30), de modo que este evento 

poderia motivar mais as investidas deles contra Cristo. 

O que parece ampliar a compreensão do que foi mostrado acima é que, antes deste 

evento, Jesus havia evitado fazer coisas que causassem grande comoção de modo que viessem 

a aclamá-lo como rei ou Messias, pedindo segredo sobre alguns de seus milagres (cf. Lc 5:12-

14, como na multiplicação dos pães onde quiseram proclamá-Lo rei (cf. Jo 6:5-15), mas agora 

ele não rejeita tal demonstração e ao comentar sobre isso Nichol (2013b, 497) aponta que 

 
Embora no passado Jesus tivesse tomado todas as preocupações para evitar 
qualquer demonstração popular que O identificasse como o Messias [...], por 
fim, Ele não somente encoraja isso, mas toma a iniciativa de Se revelar como 
Tal. Com certeza, os discípulos e muitos dentre o povo esperavam que Jesus 
estabelecesse o seu reino na Páscoa [...] Os discípulos poderiam ter ficado 
surpresos, de certo modo, por Jesus ter modificado a Sua atitude anterior em 
relação a sua publicidade. 

 
Uma provável razão para esta mudança de comportamento de Jesus com respeito a 

este tipo de demonstração pode ter sido motivada pelo fato de que “a culminação do trabalho 

de sua vida está próxima”1 (ELWELL, 2000, p.832, tradução livre). Isto sugere que Jesus não 

procuraria ocultar suas credenciais ou seus feitos nos últimos dias de seu ministério terreno, 

antes agiria de maneira mais aberta e seria mais incisivo em seus ensinamentos, sem se 

preocupar com as autoridades judaicas.  

                                                           
1  The culmination of his lifework is at hand.  
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Jesus ordenou que seus discípulos fossem a uma aldeia próxima dali e buscassem um 

jumentinho que estava amarrado, quando este se aproximava de Betfagé e Betânia, e pontua 

que ninguém havia montado este animal (cf. Lc 20:29-30). Morris (1983, p. 260) ao comentar 

sobre isso diz que “O pensamento pode ser que o animal não fora desvalorizado por algum 

uso prévio e, portanto, era apropriado para propósitos sagrados” e Marshall (1978, p. 712, 

tradução livre) ainda acrescenta que “o mesmo também era verdadeiro para animais a serem 

usados por um personagem real.”2 Desta forma, este fato parece apontar o interesse em 

manifestar sua realeza através de sua entrada triunfal. 

Outro fator interessante na narrativa é que algo que é pouco usual acontece aqui. 

Quando Jesus manda que os discípulos buscassem o animal, pede que se perguntarem porque 

o soltavam o animal dissessem o seguinte: “o Senhor precisa dele” (Lc 19:31), Morris (1983) e 

Nichol (2013b) apontam que não era comum que Jesus se referisse a si mesmo usando a 

palavra Senhor (κύριος)3, sendo que esta atitude parece apontar mais ainda para uma 

demonstração de sua realeza e, talvez, de sua messiandade. A narrativa parece apoiar isso, 

visto que o povo parece ter entendido a intenção que motivou a atitude de Cristo e o aclamava 

com as seguintes palavras: “Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor! Paz no céu e glória 

nas maiores alturas!” (Lc 19:37-38). 

 
Eles aclamavam felizes e jubilosos, louvando a Deus e aclamando Jesus como Rei que 

vem em nome do Senhor. Mas, para um rei, um jumentinho não seria um animal simples 

demais? Porque tinha de ser um jumentinho? O evangelho de Mateus e de João, ao narrar 

este evento, podem ser a chave para entender, pois eles citam uma profecia referida em 

Zacarias 9:9 que aponta mostra que o rei de Sião viria num jumentinho, cria de jumenta 

(MORRIS, 1983; ver também MARSHALL, 1978; NICHOL, 2013). É possível notar que a intenção 

daquela manifestação seria a identificação de Cristo com o rei descrito pela profecia, o que 

provavelmente poderia apontar para Ele como o messias.  

E falando sobre as expectativas dos discípulos, relacionando a entrada triunfal de 

Cristo em Jerusalém e a profecia antes referida, Morris diz que 

 
Não pode haver dúvida alguma que a multidão via a entrada de Jesus na 
cidade à luz desta profecia, e que O saudava como rei. [...] O jumento era a 

                                                           
2  [...] the same was also true for animals to be used by a Royal personage. 
3 κύριος  pode significar: senhor, mestre, dono ou proprietário (BIBLEWORKS, 2008) 
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montaria de um homem de paz, um comerciante ou um sacerdote. Um rei 
poderia montar um asno ocasionalmente, mas seria mais provável que 
comparecesse em um cavalo de guerra. A profecia de Zacarias via o Messias 
como Princípe da paz. [...] Já há muito tempo tinham esperado e observado 
até que Ele se proclamasse o Messias das suas esperanças. Agora O viam 
fazer assim. Ele estava entrando na capital de uma maneira que cumpria a 
profecia. Demonstrava que era o Messias. Não pararam para refletir que 
também estava proclamando-Se um homem de paz, sem dar apoio algum 
para o fervor nacionalista deles. 
 

Este comentário mostra que, embora Jesus estivesse dando mostra de sua realeza, 

aceitando os louvores e sendo conivente com sua aclamação como rei e Messias, a multidão 

não atentou para o fato mais singular de todo este evento, ele estava demonstrando ser um 

homem de paz, não propondo uma tomada hostil de poder, não havia nenhuma motivação 

nacionalista em sua atitude, mas tanto seus seguidores quanto os líderes judaicos conseguiam 

ver apenas uma manifestação de realeza, que para os últimos poderia ser visto como uma 

afronta. 

O fato é que isto chamou a atenção de alguns fariseus que estavam ali pediram que 

Jesus repreendesse a seus discípulos, mas Jesus lhes responde que “[...] se eles se calarem, as 

próprias pedras clamarão” (Lc 19:40). Morris (1983, p. 262) diz que eles “teriam levantado 

objeções ao entusiasmo por motivos gerais, e certamente não queriam ver Jesus proclamado 

como Messias.” Ao comentar a situação Marshall (1978, p. 716) acaba apresentando o assunto 

sob uma perspectiva diferente, pois ele sugere que  

 
É possível que eles [os fariseus que estavam ali] sejam considerados como 
amigáveis a Jesus [...] Eles podem possivelmente ter temido pela segurança 
de Jesus (e de sua própria pele) se tais explosões levassem a uma 
demonstração messiânica. Ou eles podem ter sentido simplesmente que 
Jesus não devia tolerar tal extravagância e (a seus olhos) sentimentos sem 

garantia.4 
 

Esta perspectiva apresentada pode quebrar ou amenizar o paradigma de que todos 

os fariseus eram hostis a Jesus e até mesmo que Ele não possuía amigos entre eles, sendo que 

estes, apresentados na narrativa de Lucas, podem estar preocupados com a pessoa de Cristo 

ainda mais quando se olha em paralelo o texto de Lucas 13:31, onde eles o aconselham a partir 

de onde estava, pois Herodes queria mata-lo. 

                                                           
4 It is possible that they are to be regarded as friendly to Jesus [...] They may possibly have feared for Jesus’ 
safety (and their own skins) if such outbursts led to a messianic demonstration. Or they may have felt simply 
that Jesus should not tolerate such extravagant and (in their eyes) unwarranted sentiments. 
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Ao ver isso é possível supor que os fariseus que os fariseus que advertiram Jesus 

pudessem ser amigáveis a ele e não necessariamente opositores. 

Em Mateus 21:10 é dito que toda a cidade de Jerusalém se alvoroçou devido a este 

evento e as multidões aclamavam Jesus como o profeta galileu. Vislumbrando a perspectiva 

de Mateus é possível afirmar que isto tenha incomodado os líderes religiosos, pois isto causou 

uma grande comoção na cidade. Nichol (2013b, p. 945) comenta que 

 
Na noite anterior, os líderes de Israel haviam decidido matar Jesus. Então 
Judas se encontrou com eles pela primeira vez, irado pela repreensão que 
recebera na casa de Simão, em Betânia [...] O fato de as multidões deixarem 
de lado os cultos no templo a fim de ter um vislumbre de Jesus [...], 
especialmente com a temporada pascal se aproximando, era um presságio 
do declínio do poder dos líderes religiosos da nação, que temiam que Cristo 
permitisse que as pessoas O coroassem.  
 

Os líderes religiosos já planejavam a morte de Jesus e a situação ocasionada por Sua 

entrada triunfal deve ter agravado ainda mais seus desejos malignos contra Ele, sendo que 

eles temiam que Cristo tentasse uma tomada de poder e também estavam preocupados com 

o seu prestígio, pois se viam como autoridades sobre o povo devido a sua posição e agora um 

homem galileu é aclamado pela multidão como “o Rei que vem em nome do Senhor” (cf. Lc 

19:38), sendo que estes O viam aceitar as honrarias e louvores oferecidos a Ele por seus 

discípulos. 

Com isso é possível concluir que este evento suscitou a ira dos líderes judaicos contra 

Jesus, de forma que sentiram que seu prestígio e sua autoridade estavam ameaçados por Ele, 

de forma que isto poderia ser um dos fatores que motivou a ação deles contra Cristo em Lucas 

20:1-8.   

 

3.2 A purificação do templo 
 

Lucas narra a purificação do templo logo em seguida à entrada triunfal de Jesus em 

Jerusalém (19:45-46), mas ao comparar este relato com o dos outros evangelhos, é possível 

ver que a narrativa dos sinóticos acaba sendo diferente da joanina, visto que João coloca a 

purificação do templo no começo do ministério de Cristo e os demais no final, a sugestão de 

Morris (1983) é de que houveram duas purificações. Isso torna possível concluir que a narrada 

por Lucas acabaria sendo a segunda purificação do templo.  
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De acordo com Lucas, Jesus expulsou do templo os que ali vendiam e disse: “[...] Está 

escrito: A minha casa será casa de oração. Mas vós a transformastes em covil de salteadores.” 

(Lc 19:46). As palavras de Jesus são uma citação de Isaías 56:7 e de Jeremias 7:11 (NOLLAND, 

1993; MORRIS, 1983; NICHOL, 2013b). Com isso é possível observar que o significado primário 

destas duas passagens pode apontar a motivação da crítica feita por Cristo aos cambistas do 

templo. 

O texto de Isaías 56:7 diz que  

 
Aos estrangeiros que se chegam ao SENHOR, para o servirem e para amarem 
o nome do SENHOR, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que 
guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também 
os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha Casa de Oração; os 
seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a 
minha casa será chamada Casa de Oração para todos os povos. Assim diz o 
SENHOR Deus, que congrega os dispersos de Israel: Ainda congregarei outros 
aos que já se acham reunidos. (Is 56:6-8, grifo nosso)  

 

Esta passagem sugere que os gentios, além de serem aceitos por Deus e incorporados 

ao Seu povo, poderiam se achegar ao templo para adorar, assim como o povo de Israel, sendo 

que a aliança, de acordo com o texto citado, se estende a eles. Este texto enfatiza a 

acessibilidade do templo a todos os que quiserem adorar a Yahweh, de acordo com o 

pensamento de Watts (1987) 

O templo de Jerusalém possuía um átrio onde os gentios poderiam entrar, e Cook 

(1992, p.24) descreve que “o átrio dos Gentios era separado dos outros por uma divisória ou 

cerca (o ‘soreg’) de um 1,5 m. de altura com inscrições em grego e latim, proibindo, sob pena 

de morte, a passagem de não-judeus.” Morris (1983, p.265) argumenta que os negociantes 

poderiam estar “[....] fazendo seus negócios no átrio dos gentios, o único lugar no Templo 

onde um não-judeu poderia ir para meditar.” Ou seja, parece que pode ter sido intenção de 

Jesus chamar a atenção do povo para o propósito do templo como “casa de oração para todos 

os povos”, sendo que este poderia estar sendo negligenciado, pois o comércio atrapalharia os 

gentios que quisessem adorar, deste modo a citação de Isaías 56:7 pode estar ligada a este 

fenômeno. 

Jeremias 7:11, ao falar sobre o templo, diz: “será esta casa que se chama pelo meu 

nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu, eu mesmo, vi isto, diz o SENHOR.” 
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Ao analisar esta afirmação é possível contemplar a realidade de um povo iníquo que ainda se 

ligava a adoração do templo. Harrison (1980, p. 69) comenta que  

 
Deus exige uma conversão de mente e coração, como base para a paz e 
segurança (Is 26:3), não a veneração supersticiosa de um prédio de pedras 
ou de um lugar santo tradicional. Os crimes5 citados pelo profeta violam 
quase todas as leis do decálogo, provocando um repúdio completo da graça 
(hessed) da aliança. Em meio a esta perversidade grosseira as pessoas ainda 
são ingênuas a ponto de imaginar que serão salvas da destruição iminente 
observando rituais. Elas profanaram a casa de Deus fazendo dela um 
esconderijo entre um crime e outro. 
 

Deus condena a atitude do povo, que pratica perversidades e pratica uma adoração 

mecânica e supersticiosa do templo, achando que isto bastava, mas os seus crimes implicavam 

numa rejeição da aliança divina. Nichol (2013a), ao comentar o texto de Jeremias, apresenta 

que eles praticavam seus crimes e os mascaravam com a sua adoração no templo e isto 

desagradava ao Senhor, pois os homens que serviam e adoravam no templo eram perversos 

que cobriam sua maldade com um manto de piedade.  

 Com isso é possível ver que Jesus estava criticando a atitude daqueles que iam ao 

templo para fazer uma adoração vazia, que tinha mais do que ver com as aparências do que 

com Deus. 

Olhando para o relato de Lucas fala-se apenas daqueles que vendiam, mas Mateus e 

Marcos incluem na lista os cambistas e os que compravam (MORRIS, 1983). Relacionando a 

narrativa da expulsão dos que negociavam no templo e a parte de Jeremias 7:11 citada por 

Jesus é possível aludir que o comércio no templo poderia ter dimensões desonestas que, como 

sugerido por Nolland (1993, p.935), seriam:  

 
(i) o comércio no templo era uma profanação deste propósito espiritual, por 
isso Jesus, com ou sem a ajuda de outros, findou com o comércio de animais 
de sacrifício e a provisão para alterar as outras moedas nas de cunhagem 
Tirianas6, que eram as únicas aceitas para pagamento do imposto do templo; 
(ii) como acima, mas com foco na interferência do mercado no  uso da parte 
exterior templo como um lugar onde gentios poderiam adorar a Deus;  (iii) o 
comércio e a troca de dinheiro exploravam as pessoas fazendo alterações 
excessivas para os serviços prestados, de modo que Jesus interveio; (iv) a 
classe sacerdotal, que era responsável pela presença de mercado no templo 

                                                           
5 Jeremias chama a atenção do povo para suas práticas desonestas e ofensivas para com o próximo e para com 
o próprio Deus, sendo possível contemplar algumas destas práticas em 7:6, onde o profeta lista algumas práticas 
que deveriam ser abandonadas pelo povo para que o Senhor os preservasse. 
6 De Tiro 
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estava abusando de sua vocação espiritual por estar envolvido em negócios 
desta maneira7 

 

Isso aponta para o fato de que o comércio praticado no templo era uma violação do 

propósito espiritual do mesmo e ele atrapalhava adoração de gentios que poderiam estar 

buscando a Deus, mas também apontam para um possível abuso sobre o povo, sendo que a 

classe sacerdotal estaria envolvida com este comércio, pois este acontecia com sua permissão. 

Morris (1983, p. 265) completa que: “Jesus repreendeu os negociantes ao indicar a diferença 

entre a desonestidade deles (cf. Jr 7:11) e a verdadeira natureza do Templo como casa de 

oração”.  

Este fato deve ter atraído ainda mais a atenção dos líderes religiosos para Jesus, pois 

o que acontecia no templo tinha a permissão dos mesmos e isto pode ter aumentado ainda 

mais o seu desafeto por Jesus, visto que eles eram as autoridades e, na visão deles, um simples 

homem que veio da Galiléia ousava desafiar-lhes, contestando aquilo que eles permitiam. 

Lucas após este evento coloca Jesus ensinando no templo em 19:47-48, e Nolland 

(1993, p. 941) destaca que “agora os grupos da liderança que juntos formavam o Sinédrio, a 

maior autoridade do governo Judaico, foi trazida a um estado extremo de provocação por esta 

figura que se colocou como professor ‘residente’ em seu mais sagrado lugar.”8 

É possível notar que as atitudes de Jesus no templo, a purificação e o fato de passar a 

ensinar ali, podem ter sido fatores que, junto com a sua entrada triunfal, motivaram a ira dos 

líderes judaicos, que sentiam sua autoridade e prestigio ameaçados por Ele. 

 

  

 

  

                                                           
7 (i) trade in the temple was a desecration of this spiritual purpose, so Jesus, with or without help from others, 
shut down the trade in sacrificial animals and the provision for changing other currencies into the Tyrian 
coinage, which alone was accepted for payment of the temple tax; (ii) as above, but with focus on the market's 
interference with the use of the outer temple as a  place where Gentiles might worship God; (iii) the trade and 
money exchange exploited the people by making excessive changes for the services provided, so Jesus 
intervened; (iv)the priestly class who were responsible for the presence of the market in the temple were 
abusing their spiritual calling by being involved in business in this way. 
8 Now the leadership groups that together make up the Sanhedrin, the highest Jewish governing authority, are 
brought to an extreme state of provocation by this figure who has set himself up as “resident” teacher in their 
holiest place. 
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4. LUCAS 20:1-8 E A AUTORIDADE PROFÉTICA 

 

Como visto anteriormente, os atos de Jesus chamaram a atenção para Si, fazendo com 

que os líderes judaicos sentissem sua autoridade ameaçada, de forma que “as atividades 

recentes de Jesus não O tornaram querido às classes oficiais; destarte, uma delegação veio 

questioná-Lo” (MORRIS, 1983, p. 266). Com isso é possível observar que a pergunta que 

fizeram a Jesus era com objetivo de desautorizá-Lo perante o povo, de modo que esta atitude 

pode ter sido para que eles pudessem afirmar sua própria autoridade. 

Em Lucas 20:2 isso se torna mais evidente, visto que a palavra utilizada por eles 

é ἐξουσία, que neste caso assume o sentido de “autoridade delegada”9 (BIBLE HUB, 2015a, 

tradução livre), o que pode sugerir que eles tinham a intenção de mostrar que Jesus não tinha 

a permissão deles para fazer o que fez no templo e, muito menos, para ensinar ali, visto que 

“os questionadores de Jesus vêm dos grupos de liderança que compunham o Sinédrio, o mais 

alto nível de autoridade judaica. Eles querem saber o que dá a Jesus o direito de ensinar como 

ele está fazendo; ele certamente não foi autorizado a fazê-lo por eles!”10 (NOLLAND, 1993, p. 

946, tradução livre). 

Desta forma é possível ver que os líderes judaicos queriam mostrar que suas 

credenciais eram maiores que a de Jesus e que ele não poderia se opor a eles, a menos que 

sua fonte de autoridade fosse maior do que eles. Isso acaba evidenciando que eles sentiam a 

sua posição e seu prestígio ameaçados por Ele. 

Ao responder à pergunta dos líderes judaicos com outra, Jesus coloca a figura de João 

Batista em cena, perguntando sobre a origem de seu batismo (v.3 e 4).  

 

Isso era equivalente à questão – que, com certeza, os professores de Israel 
deveriam estar providos com uma resposta imediatamente – era o Batista 
um profeta ou um sedutor? Se eles não podiam responder esta questão, eles 

                                                           
9 Delegated authority. 
10 Jesus‘ questioners come from the leadership groups that made up the Sanhedrin, the highest level of Jewish 
authority. They want to know what gives Jesus the right to teach as he is doing; he has certainly not been 
authorized to do so by them! If the question had been put to another, he might have answered by giving the 
name of one who had been his own teacher in matters of the law. 
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eram obviamente incompetentes para julgar sobre a autoridade pelo qual 
Ele trabalhou11 (BIBLE HUB, 2015b, tradução livre).  

 

Com isso é possível observar que Jesus vira o jogo e não desvia o foco do assunto, 

trazendo em pauta um assunto que responderia a questão dos líderes judaicos, o fato de João 

ser considerado um profeta. Dessa forma é possível concluir que Cristo queria leva-los a 

compreender que se identificassem o Batista como um profeta, certamente saberiam 

identificar a fonte de Sua autoridade, sendo que, como sugere Nolland (1993, p. 945, tradução 

livre), ao fazer esta pergunta, Jesus sugere, com efeito, que a moldura mais útil de referência 

para julgar seu caso é a moldura profética que foi amplamente considerada adequada no caso 

de João.”12 

 

4.1  A autoridade de um profeta 

 

Para entender a autoridade exercida pelo profeta em seu ministério é importante olhar 

para o fenômeno de seu chamado para exercê-lo. Wood (1979,p.9-10, tradução livre) 

comenta que 

  

Uma razão para a grandeza dos profetas era que eles eram pessoas 
especialmente chamadas. Eles não vieram ao ofício por herança, tendo 
nascido em uma tribo ou família profética; nem era um filho de um ex-
profeta feito automaticamente um profeta, porque ele era o filho de 
tal pessoa. Cada profeta foi escolhido por Deus e chamado a uma obra 
que Deus tinha para ele fazer.13 

 

                                                           
11 This was equivalent to the question—with which surely the teachers of Israel should at once have been 
provided with an answer—was the Baptist a prophet or a seducer? If they could not answer this question they 
were obviously incompetent to decide as to the authority by which He worked. 
12 By asking this question, Jesus suggests, in effect, that the most useful frame of reference to judge his own case 
is the prophetic framework that was widely recognized as appropriate in the case of John. 
13 One reason for the greatness of the prophets was that they were a specially called people. They did not 
come to office by inheritance, having born into a prophetic tribe or family; nor was a son of a former prophet 
automatically made a prophet because he was the son of such person. Each prophet was selected by God and 
called to a work God had for him to do. 
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É possível observar que ser profeta dependia de um chamado direto de Deus, de forma 

que este era diretamente comissionado por Ele para cumprir a obra para a qual ele designara 

aquele quem ele chamou, o que implica que seu dever era agir sob as ordens do Senhor e 

viver para cumprir o Seu propósito, sendo considerado o mensageiro direto dEle. 

No Antigo Testamento é comum ver que Deus dirige a Sua palavra diretamente aos 

profetas (cf. Gn 15:1; 1 Rs 17:2; Jr 14:1; Ez 21:1, 8, 18; Jn 1:1, 3:1)14, sendo que as palavras 

anunciadas por eles eram vindas diretamente dEle. Em Deuteronômio 18:18-20 é dito o 

seguinte: 

 

Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você; porei as minhas 
palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém 
não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo 
lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome coisa que 
não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser 
morto.15  

 

Sendo assim, o povo tinha a responsabilidade perante Deus de ouvir e acatar as 

palavras ditas por Seu mensageiro, sabendo que haveriam consequências da recusa da palavra 

do Senhor e o ele tinha o dever de transmitir a mensagem do Senhor e não a sua própria 

mensagem, porque tudo que o profeta dissesse seria considerado como vindo diretamente 

de Deus, de modo que em ambos os casos, tanto com respeito ao transmissor quanto ao 

receptor, é possível notar que tudo está ligado a aceitação e reconhecimento de Yahweh ou a 

rejeição e rebeldia para com Ele 

Os profetas transmitiam os oráculos divinos ao povo para que assim eles se 

mantivessem no caminho do Senhor, mas algo que pode ser visto constantemente nos 

discursos dos profetas é um chamado ao arrependimento para aqueles que haviam agido em 

rebelião contra Deus. Ao comentar sobre esse fato, Wood (1998, p. 76, tradução livre) diz que 

 

Os profetas foram reformadores ao invés de inovadores de um novo 
pensamento. Reformadores, afinal, são necessários por causa de uma 

                                                           
14 Muitas outras referências podem ser encontradas no Antigo Testamento, mas as que foram citadas acima 
servem de Exemplo para que o leitor compreenda a importância das palavras anunciadas pelos profetas, sendo 
que elas procediam do próprio Deus. 
15 Texto da Bíblia NVI (Nova Versão Internacional) 
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situação anormal. O povo se desviou do caminho apropriado e eles 
precisam ser trazidos de volta para ele. Eles precisam ser reformados 
ao que eles foram uma vez ou, pelo menos, ao que eles deveriam ter 
sido.16 

   

É possível ver que os profetas como mensageiros diretos de Deus tinham a missão de 

ser a voz de Deus que chama o povo a voltar ao caminho correto, de forma que se não ouvirem 

o mensageiro estarão rejeitando o próprio Senhor e Seus esforços para salvá-los do terrível 

destino que a rebelião reservaria a eles. 

 

A responsabilidade profética era exercida em três áreas globais, como 
refletido nos tipos de oráculos associados com os profetas clássicos: 
em questões de guerra (oráculos de guerra), em questões associadas 
ao rei (oráculos reais), e em questões relacionadas ao povo em geral 
(como monitores do acordo da aliança entre Deus e seu povo 
escolhido) (CHRISTENSEN, 2001, p. 409-410, tradução livre).17 

 

Desta forma é possível observar que os profetas orientavam o povo no cumprimento 

da vontade divina de forma que eles orientavam tanto a liderança quanto o povo em geral, 

sendo que seu dever era orientar o povo para que se mantivesse dentro dos limites da aliança 

divina, de modo que a não aceitação do profeta ou sua mensagem representaria numa 

rejeição do concerto que o Senhor fez com seu povo. 

Ao falar do ministério profético, Skinner (1966, p. 20) diz que “os profetas têm a 

consciência de serem intermediários entre javé e a nação de Israel.” Deste modo eles exerciam 

uma função representativa perante o povo de modo que quando eles falavam era como se o 

próprio Deus falasse ao povo, só que através do mensageiro que servia como Seu porta-voz. 

Ao falar da visão que Lucas tem de profeta, Miller (2004, p. 96, tradução livre) diz que 

“Uma vez que os profetas foram enviados, talvez seja desnecessário acrescentar que Lucas 

                                                           
16 Prophets were reformers rather than innovators of new tought. Reformers, after all, are needed because 
abnormal situation. People have wandered away form a proper  course and they need to be brought back to it 
again. They need to be reformed to what they once were ora t least to what hey should have been. 
17 Prophetic responsability was exercised in three global areas, as reflected in the types of oracles associated 
with the classical prophets: in matters of war (war oracles), in matters relating to the king (royal oracles), and in 
matters relating to the people in general (as monitors of the convenant agrément between God and his chosen 
people). 
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assumiu eles foram comissionados por Deus”18 , de forma que é possível concluir que Lucas 

tinha a concepção do profeta como um representante do Senhor que recebe sua autoridade 

dEle, de forma que todas as implicações vistas acima da aceitação e rejeição de seus 

mensageiros estariam dentro do pensamento lucano, sendo que um reflexo disso poder ser 

vista na lamentação de Jesus narrada por ele, que diz: “Jerusalém, Jerusalém, você, que mata 

os profetas e apedreja os que lhe são enviados! Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, 

como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram!” (Lc 

13:34)  

 

4.2  João Batista como um profeta e a autoridade de Jesus 
 

Quando arguido sobre Sua autoridade, Jesus pergunta aos líderes judaicos sobre o 

batismo de João, se sua origem era divina ou dos homens (cf. Lc 20:4), o que pode ser visto no 

texto como algo que estaria ligado ao seu reconhecimento como um profeta. Morris (1983, p. 

266) sugere que “a resposta à pergunta de Jesus teria dado a resposta à deles”. 

É possível observar que Jesus uma ferramenta comum nas discussões rabínicas, que 

era responder com uma contra questão (MARSHALL, 1978), sendo que isso estabelece uma 

relação entre o reconhecimento da autoridade de Cristo com o reconhecimento de que João 

era um profeta. 

Ao falar do ministério profético de João Batista é possível ver que Lucas discorre sobre 

o seu chamado profético como sendo anunciado à seu pai no templo, antes mesmo que ele 

nascesse, sendo que o anjo Gabriel aparece para dar a mensagem (cf Lc 1:8-20). Ao louvar à 

Deus com o seu cântico, Zacarias diz as seguintes palavras sobre seu filho: “Tu menino, serás 

chamado profeta do Deus altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os 

caminhos” (Lc 1:76). 

Marshall (1978, p. 93, tradução livre) argumenta que “essa descrição é baseada em Is. 

40:3, que é usada em outros lugares no NT para caracterizar a atividade de João”19. Dessa 

                                                           
18 Since the prophets were sent, it is perhaps unnecessary to add that Luke assumed they were commissioned as 
prophets by God. 
19 This description is based on Is. 40:3, which is used elsewhere in the NT to characterize John’s activity. 
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forma, Lucas relaciona o nascimento de João à uma profecia feita no livro de Isaías e que seu 

ministério profético fora designado por Deus muito tempo antes que ele viesse a nasce e ele 

mesmo aplica as palavras desse texto a si (cf. Jo 1:23). 

Miller (2004, p. 100-101, tradução livre) diz que  

 

Declarações de personagens confiáveis na narrativa de Lucas confirmam a 
opinião das pessoas que João Batista era um "profeta" (20: 6). A atestação 
popular de João deve ser entendida em conjunto com a proclamação de 
Gabriel que João iria operar no "espírito e poder de Elias" (1:17), e a previsão 
de Zacarias que João seria chamado do "profeta do Altíssimo" (1: 76). Lucas 
introduz João com uma fórmula de introdução que lembra os profetas 
bíblicos, e como os profetas bíblicos, João previu o futuro, e exortou [...] seus 
contemporâneos a arrepender-se (Lucas 3: 7-18).20 

 

 Como apontado acima, Lucas usa a expressão bíblica ligada aos profetas e a 

mensagem recebida do Senhor ao falar de João, dizendo: “veio a palavra de Deus a João, filho 

de Zacarias, no deserto” (Lc 3:2), sendo possível observar que João tinha a mesma autoridade 

dos profetas referidos no Antigo Testamento, de forma que os líderes judaicos rejeitaram um 

autêntico mensageiro do Senhor, tanto que, na hora de responder a pergunta de Jesus, eles 

não encontraram uma resposta que os tirasse daquela situação difícil. 

Eles analisaram e perceberam que a única maneira de sair seria reconhecer seu erro 

em acreditar em João ou negá-lo e enfrentar a ira do povo que o considerava um profeta (cf. 

Lc 20:5-6), sendo que é possível notar que em nenhum momento eles estiveram preocupados 

se João era de fato um enviado do Senhor ou não. Morris (1983, p. 266) comenta que 

 

É interessante que não parece que se preocupassem com os fatos do caso. 
Concentram-se nos efeitos que as respostas teriam, e não pensam na 
veracidade das respostas que vêem como possíveis. Nunca tinham aceito a 
mensagem de João. Dizer, destarte, que seu batismo era de origem celestial 
seria deixá-los totalmente abertos à crítica, porque se fosse este o caso, 

                                                           
20 Statements by reliable characters in Luke's narrative confirm the people's opinion that John the Baptist was "a 
prophet" (20:6). The popular attestation of John should be  understood together with Gabriel's proclamation 
that John would operate in "the spirit  and power of Elijah" (1:17), and Zechariah's prediction that John would be 
called a  "prophet of the Most High" (1:76). Luke introduces John with an introduction formula reminiscent of 
the biblical prophets, and like the biblical prophets, John predicted the future, and exhorted [...] his 
contemporaries to repent (Luke 3:7-18). 
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deveriam ter crido nele e seguido a ele com entusiasmo. Se tivessem feito 
assim, teriam tido a resposta à sua pergunta, porque teriam reconhecido que 
Jesus derivou Sua autoridade da mesma fonte celestial que João. 

 

Algo relevante neste contexto é que reconhecer João como um profeta seria atestar 

que suas palavras e atitudes estavam embasadas pela autoridade divina, de modo que se os 

líderes respondessem positivamente à questão de Jesus, eles teriam de reconhecer não só a 

sua ineficiência em reconhecer e aceitar um enviado de Deus, mas de dois. 

O fato é que João, durante o seu ministério proclamou que Jesus era o messias enviado 

de Deus (cf. Jo 1:15-34; ver Mt 3:13-17), de modo que se os líderes religiosos reconhecessem 

o Batista como profeta deveriam assumir que erraram e que deveriam aceitar o messias 

anunciado pelo profeta do Senhor. Morris (1983, p. 266) completa dizendo que “João tinha 

testificado que Jesus era o Messias. Mas se não acreditavam na profecia feita por João a 

respeito do reino que se aproximava, não se poderia esperar deles que saudassem a presença 

dele em Jesus.” 

Como consequência de todas estas coisas eles não queriam reconhecer que a 

autoridade exercida por João e por Jesus era maior do que a deles, visto que eles pertenciam 

ao sinédrio, seria algo humilhante para eles reconhecer que duas figuras de origem humilde 

seriam superiores aos que eram considerados anciãos do povo, escribas e sacerdotes (cf. Lc 

20:1). 

Desta forma é possível ver que eles rejeitaram um autêntico profeta do Senhor e 

estavam rejeitando aquele que fora anunciado por ele como sendo o messias, sendo que a 

pergunta de Jesus evidenciou que eles não estavam dispostos a reconhecer as credenciais 

divinas que tanto João quanto Ele possuíam, de modo que, ao rejeitar um enviado de Deus 

eles O estavam rejeitando. 

Morris (1983, p. 266), ao falar da reação dos líderes judaicos à pergunta de Jesus, diz 

que 

Destarte, não deram resposta alguma. E, da mesma forma, Jesus não deu 
resposta alguma a eles. Não disse que não tinha autoridade. No decurso da 
totalidade dos quatro Evangelhos fica claro que Ele está muito consciente de 
possuir a mais alta autoridade. Mas não falará acerca dela a homens que não 
querem responder a uma pergunta direta da qual sabem a resposta. 
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É possível concluir que Jesus não deu a resposta à pergunta dos líderes religiosos pelo 

fato de que palavras não convenceriam aqueles que estavam obstinados e endurecidos em 

suas próprias convicções e que, mesmo em face das evidências, não quiseram reconhecer que 

estavam errados, rejeitando, por consequência, a autoridade do próprio Deus, que é quem 

envia o profeta.  
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5. A PARABOLA DOS LAVRADORES MAUS E LUCAS 20:1-8 E A REJEIÇÃO DOS 

PROFETAS 
 

Em Lucas 20:9-18 é contada a parábola dos lavradores maus, onde o dono do terreno 

planta uma vinha e a arrenda a eles, se ausentando por um período de tempo, sendo que 

depois de algum tempo ele manda seus servos e estes os rejeitam, chegando a espancá-los. 

Finalmente o senhor manda seu filho, na esperança de que ele seja ouvido, mas o matam 

também. Ao analisar esta parábola, Lanier (2013, p.737, tradução livre) diz que “o conflito na 

parábola é impulsionado pela contínua rejeição e abuso de múltiplas ondas de servos do 

proprietário pelo inquilino. O clímax é atingido quando o proprietário decide enviar seu 

‘amado filho’”21. 

É possível observar que o assunto da rejeição dos servos e do filho do dono da vinha 

está ligado a questão de autoridade levantada pelos fariseus, no qual fica evidente que eles 

não aceitavam a João Batista, um enviado de Deus, e o Messias anunciado por ele. Morris 

(1983, p. 267) comenta que   

 

Sistematicamente, os líderes religiosos dos judeus rejeitaram os mensageiros 
de Deus (cf. Ne 9:26; Jr 7:25-26; 25:4-7; Mt 23:34; At 7:52; Hb 11:36-38). 
Agora o clímax está para chegar. Não é um profeta que está no meio deles, 
mas, sim, o Filho de Deus. Estão enfrentando a decisão mais crítica das suas 
vidas. 

 

Esse comentário evidencia a identificação de Jesus com o filho da parábola mostrando 

que ele é identificado como o Filho de Deus, de modo que fica fácil definir a quem se referiam 

os demais personagens, sendo o Pai o dono da vinha, os servos eram os profetas e os servos 

maus estavam identificados com os líderes judaico. Além do mais o autor citado acima sugere 

que o que estava acontecendo ali é um reflexo da história de Israel no que diz respeito ao 

trato para com os mensageiros enviados pelo Senhor. 

                                                           
21  The conflict in the parable is driven forward by the tenant’s continual rejection and abuse of multiple waves 
of the owner’s servants. The climax is reached when the landlord decides to send his “beloved son”. 
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O pensamento de que Jesus está identificado com o filho da parábola fica mais 

evidente ao comparar os acontecimentos da vida dos dois, sendo que Marshall (1978, p. 726) 

afirma que 

 

O contexto e o conteúdo da parábola indicam que Lucas e a tradição que ele 
seguiu reconheceu Jesus como sendo o filho que seria condenado à morte e 
identificou também a pedra com ele. A parábola em si contém alguma 
referência alegórica à história de Israel e a rejeição dos mensageiros de Deus 
por seus líderes22 

 

Com isso, não somente a identificação de Jesus com o filho do dono da vinha se torna 

clara, como também é possível ver que o que aconteceu com João Batista e a rejeição que as 

autoridades judaicas tinham de seu ministério profético é um reflexo da história do povo de 

Israel com respeito seu tratamento com os profetas enviados por Deus, sendo que a parábola 

pode ter sido um recurso utilizado por Jesus para elucidar o diálogo anterior que teve com os 

escribas, os anciãos e os principais dos sacerdotes. 

A parábola ainda se refere à uma vinha plantada pelo dono do terreno, sendo que “a 

linguagem relembra a linguagem vétero-testamentária acerca de Israel” (MORRIS, 1983, p. 

267), sendo assim, é possível sugerir que a parábola trata de um erro que aconteceu algumas 

vezes dentro da história de Israel, de modo que, ao falar da vinha ele faz uma referência ao 

texto de Isaías 5:1-7, onde o profeta estabelece que “a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação 

de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava” (Is 5:7), deixando claro aos 

seus ouvintes o significado e a intenção da parábola, o de chamar a atenção da parábola para 

a rejeição da liderança judaica aos apelos de Deus por meio de seus profetas e de Jesus. 

“Jesus está retratando uma nação que é empedernida, e um Deus que é compassivo 

diante de truculência desarrazoada. Ao invés de castigar aqueles que rejeitavam os profetas, 

deu-lhes mais oportunidades ao enviar outros servos” (MORRIS, 1983, p. 267). Portanto, é 

possível ver que a parábola mostra uma crítica a rejeição feita aos mensageiros do Senhor, o 

que possivelmente estaria ligado ao assunto da questão enfrentada pelos líderes religiosos 

                                                           
22 The context and content of the parable indicate that Luke and the tradition which he followed recognized Jesus 
to be the son who would be put to death and also identified the stone with him. The parable itself contains some 
allegorical reference to the history of Israel and the rejection of God’s messengers by its leaders. 
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sobre o reconhecimento de João Batista como um autêntico profeta, visto que ele fora 

rejeitado por eles. 

O ponto culminante da narrativa chega quando o senhor da vinha envia o seu filho 

para representá-lo, pensando que ele teria mais chance de ser respeitado (cf Lc 20:13). 

Nolland (1993, p. 951, tradução livre) sugere que a expressão “meu filho amado” aparece 

“afim de deliberadamente ecoar a linguagem de [Lucas] 3:22”23. Isso pode sugerir a intenção 

de Jesus em se identificar como o filho da parábola e mostrar aos líderes de que Ele havia sido 

reconhecido pelo próprio Deus de tal forma, sendo que, ao matá-Lo, os líderes judaicos e os 

que os acompanhassem chegariam no ápice de sua rebeldia contra aquele que os enviou, ou 

seja, Deus. 

Algo relevante a se considerar é que o filho do dono da vinha, apesar de ser um 

mensageiro, é diferente dos três servos enviados anteriormente, porque ele “é o herdeiro, o 

proprietário aparente, com direitos legais e humanos completos”24 (STAMOS, 2001, p. 208, 

tradução livre). Sendo assim, este ato de rebeldia revela a falta de respeito pelo proprietário 

e a inconsequência deles ao pensar que matariam o seu “amado filho” sem que sofressem as 

consequências deste ato.  

Por fim, Jesus chama a atenção de seus ouvintes para a reação do senhor da vinha na 

parábola em Lucas 20:15 e 16 dizendo que o dono reagiria matando os lavradores maus e 

daria a vinha a outros. Stamos (2001, p. 212, tradução livre) comenta que “O significado da 

parábola é claro: O assassinato do filho justifica, na verdade exige, a anulação da aliança de 

Deus com aqueles que o assassinaram e uma reconstituição do pacto com outros.”25 

Isto reflete a incompetência da liderança e aqueles que apoiaram o assassinato de 

Jesus em serem fiéis a aliança para com Deus, que O enviou, e o seu desrespeito para com Ele 

ao matar o Seu “amado Filho”, que partilhava dos mesmos direitos e natureza que Ele.  

Por fim, a parábola provê um pano de fundo especial para a questão da autoridade, 

porque a rejeição que é feita aos profetas e do próprio Filho de Deus, que em essência é 

diferente e mais grave que a dos demais, pelo simples fato de partilhar da mesma natureza 

                                                           
23 “my beloved son” in order deliberately to echo the language of [Luke] 3:22 
24 is the heir, the owner apparent, with full legal and human rights. 
25 The meaning of the parable is made clear: The murder of the son justifies, indeed demands, the annulment of 
God's covenant with those who murdered him and a reconstitution of the covenant with others. 



33 
 

do Pai (cf. Jo 1:1). Com isso é possível concluir que a rejeição apresentada na parábola, embora 

dirigidas aos enviados do senhor e a seu filho, são direcionadas ao próprio Deus, que está no 

papel do Senhor da vinha. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em Lucas 20:1-8 na narrativa do encontro dos líderes religiosos com Jesus, é possível 

ver que eles queriam desacreditar a autoridade de Jesus, pelo fato de sentirem a sua própria 

ameaçada por Ele, visto que Ele entrou em Jerusalém de maneira triunfal, expulsou os 

mercadores do templo e começou a ensinar no templo.  

Por serem considerados as maiores autoridades entre o povo, estes líderes buscaram 

saber quem dera autoridade para que Jesus fizesse o que estava fazendo, mostrando que, a 

menos que Suas credenciais fossem maiores que as deles, Ele não tinha o direito de agir da 

maneira como estava agindo, visto que eles mesmos não haviam permitido 

Jesus respondeu à questão deles fazendo uma pergunta que responderia à pergunta 

dos líderes que ali estavam, sendo que, esta pergunta relacionava a base de sua autoridade à 

que era concedida a um profeta, de modo que ele coloca os líderes numa situação onde teriam 

de responder se consideravam João Batista um profeta ou não. 

Eles preferiram não dar uma resposta, pois se não reconhecessem João como um 

profeta eles enfrentariam a ira do povo e se reconhecessem eles teriam de afirmar que 

rejeitaram um autêntico mensageiro do Senhor e agora estavam rejeitando o Messias que ele 

mesmo anunciara. 

O mesmo Deus que enviou os profetas, inclusive João Batista, enviou o próprio Jesus, 

de modo que a fonte de sua autoridade era a mesma, de modo que a rejeição direcionada aos 

profetas e ao Filho acaba sendo direcionada Àquele que os comissionou, desta forma, a 

rejeição deles implica em uma rejeição ao Senhor e à Sua aliança para com seu povo, sendo 

que é possível ver que isso aconteceu algumas vezes na história de Israel. 

A parábola dos lavradores maus, descrita por Lucas mostra que a rejeição direcionada 

aos servos era uma rebeldia contra o dono da vinha, sendo que ela encontraria o seu ápice 

em um ato mais hediondo, que é o assassinato do herdeiro do proprietário. Jesus chama a 

atenção para o fato de que o desrespeito a Deus e sua autoridade, os levaria ao ponto de 

matar o Messias esperado, que participava da natureza e dos direitos divinos, e isso seria o 

ato de rebelião final que marcaria seu desprezo às oportunidades dadas pelo Senhor. 
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 O fato é que Jesus não quis responder à pergunta dos líderes judaicos sobre a sua 

autoridade, porque eles já sabiam onde Jesus queria chegar com ela. Ele queria mostrar que 

eles rejeitaram a mensagem de profeta enviado por Deus e que O havia anunciado, tornando 

assim óbvias as credenciais de Cristo, mostrando que eles não estavam se rebelando somente 

contra Ele e os mensageiros de Deus, mas contra o próprio Senhor que os comissionou e era 

a base de sua autoridade, mostrando que eles estavam cometendo o mesmo erro que Israel 

em alguns períodos de sua história cometeu. 

Por se importarem mais com o próprio prestígio, os líderes judaicos não quiseram 

responder à pergunta de Jesus, mostrando que Eles não estavam interessados na verdade e 

na necessidade de arrependimento, logo é possível propor que Jesus também não respondeu 

à pergunta deles porque, por mais evidências que eles possuíssem, eles não estavam dispostos 

à voltar atrás e reconhecer que a mesma autoridade divina que estava sobre os profetas, 

incluindo João Batista, era a que Jesus carregava, que era dada diretamente por Deus, sendo 

que responder à essa pergunta seria uma perda de tempo, pois as palavras não surtiriam 

efeito naqueles homens, isso seria como atirar pérolas aos porcos (cf. Mt 7:6). 

Ao fazer esta análise é possível ver que rejeitar um profeta e a mensagem que ele traz, 

significa rejeitar ao próprio Deus, porque Ele o comissionou e as palavras deste mensageiro 

refletem a vontade dEle.  O profeta é um intermediário entre o povo e o Senhor, sendo que 

com isso implica em uma recusa aos Seus esforços salvíficos e à Sua aliança, significando que 

quem o rejeita deixa de ser parte de Seu povo.  
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