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1
StatuS quaeStioniS

1. A obra lucana e a “história da salvação”1

1.1. A unidade de Lc-At2

Antes de tudo, deve-se recordar que, até as primeiras décadas 
do século XX, o evangelho de Lucas e os At eram estudados 

1 Segundo R. RASCO, La teología de Lucas: origen, desarollo, orientaciones, 
27, a expressão história da salvação não traduz exatamente o termo alemão 
Heilsgeschichte. No entanto, afirma que utilizou em seus escritos porque 
não encontrou uma expressão mais apropriada em língua espanhola.

2 Entre os autores que se dedicaram à questão da unidade (literário-teológi-
ca) de Lc-At, destacamos: R.F. O’TOOLE, L’unità della teologia di Luca. 
Un’analisi del Vangelo di Luca e degli Atti; A. DEL AGUA PÉREZ, “La in-
terpretación del ‘relato’ en la doble obra lucana”, 169-214; M. GOURGES, 
Les deux livres de Luc. Clès de lecture du troisième Évangile et des Actes. 
R.C. TANNEHILL, The Narrative Unity of Luke-Acts. A Literary Interpre-
tation. I. The Gospel according to Luke. II. The Acts of the Apostles, põe 
em destaque a dinâmica interna da narrativa lucana. Na introdução da sua 
obra (vol. I, p. 1-12), apresenta uma síntese sobre a unidade literário-teoló-
gica de Lc-At, onde assinala o desígnio divino de salvação universal como o 
fundamento da unidade de Lc-At. Por outro lado, esta questão da unidade 
de Lc-At foi o tema da 47a sessão do Colloquim Biblicum Lovaniense (Lo-
vaina, 29-31 de julho de 1998). Uma síntese dos trabalhos apresentados se 
encontra em J. VERHEYDEN, “The Unity Luke-Acts. Colloquium Bibli-
cum Lovaniense XLVII – 1998”, 516-526. Os artigos completos podem ser 
lidos em J. VERHEYDEN, ed., The Unity of Lule-Acts. No mais, a mesma 
questão foi o tema do Congresso Internacional de Padova, 16-21 de outu-
bro de 2000. Os trabalhos apresentados podem ser lidos em G. LEONAR-
DI – F.G.B TROLESE, ed., San Luca evangelista testimone della fede che 
unisce. Atti del Congresso Internazionale di Padova, 16-21 Octubre 2000, 
L’unità letteraria e teologica dell’opera di Luca, I.
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separadamente. Mas, entre 1919 e 1922, com três importantes 
estudos de Cadbury,3 uma mudança de perspectiva começa a ser 
desenhada; da mesma forma, a afirmação de Lagrange de que 
“não existe nada que possa seriamente negar que as obras pos-
suem um único autor e que o evangelho seja o primeiro”4 pode 
ser identificada como um pequeno sinal de uma nova visão que se 
imporia nos estudos lucanos ao longo do século XX.

É inegável que o grande divisor de águas foi The Making of 
Luke-Acts (New York 1927). Esta obra de Cadbury, somada a seus 
três estudos anteriores, oferece argumentos necessários para justifi-
car a tese de que os dois livros formavam uma unidade literário-teo-
lógica e que, por esse motivo, deveriam ser estudados em conjunto.5

Com efeito, Ellis, Rasco, Fabris destacaram que principal-
mente a partir dos estudos apresentados por Cadbury, em The 
Making of Luke-Acts,6 o terceiro evangelho foi considerado teo-
lógica e exegeticamente parte de uma obra mais ampliada que os 
estudos passaram a designar Lc-At.7

Segundo Bertori8 e Fabris,9 não obstante o fato de que nos 
últimos anos tenham surgido algumas vozes discordantes diante 

3 H.J. CADBURY, The Style and Literary Method of Luka, I-II; id., “Com-
mentary on the Preface of Luke”; id., “The Knowledge Claimed in Luke’s 
Preface”, 401-421.

4 M.-J. LAGRANGE, Évangile selon saint Luc, 20.
5 R. AGUIRRE MONASTERIO – A. RODRIGUEZ CARMONA, ed., La 

investigación de los Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles en 
el Siglo XX, 279-281; R. FABRIS, “Lo scopo principale dell’opera di 
Luca (Lc-At)”, 57; G. BERTORI, “L’unità litteraria e narrativa di Luca: 
indicazioni dalla strutura”, 74.

6 A importância dessa obra de Cadbury para o desenvolvimento dos estu-
dos lucanos é tão evidente que foi reeditada em 1999. (72 anos depois da 
primeira edição!); essa última edição é apresentada com uma nova intro-
dução de Paul N. Anderson: H.J. CADBURY, The making of Luke-Acts.

7 E.E. ELLIS, The Gospel of Luke, 2; E. RASCO, La teología de Lucas, 
19; R. FABRIS, “Lo scopo principale dell’opera di Luca (Lc-At)”, 57; 
S. ZEDDA, Teologia della salvezza nel Vangelo di Luca, 7, n. 1; R.F. 
O’TOOLE, L’unitá della teologia di Luca, 19.

8 G. BETORI, “L’unità letteraria e narrativa di Luca-atti: indicazioni dalla 
strutura”, 71-93.

9 R. FABRIS, “Lo scopo principale dell’opera di Luca (Lc-At)”, 68-69.
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da unidade de Lc-At,10 pode-se afirmar que essa compreensão 
de unidade marcou de forma decisiva os estudos lucanos até o 
presente.11

1.2. A história da Salvação

No seu estudo sobre a ação do Espírito Santo na obra lucana, 
Baer distingue três épocas da história da salvação: (1) o tempo 
de Israel, quando o Espírito suscitou os profetas; (2) o tempo de 
Jesus, quando Ele é o portador do Espírito; (3) o tempo da Igreja, 
quando Deus dá seu Espírito a todos os crentes; mas com uma 
diferença qualitativa: Jesus dispõe do Espírito, enquanto os fiéis 
são conduzidos pelo Espírito.12

Por outro lado, Culmann, em seu estudo sobre a concepção 
neotestamentária do tempo e da história, sustenta que a “histó-
ria da salvação” é o coração da teologia do NT.13 Sua obra põe 
em evidência que, seguindo um método genuinamente histórico, 
o “núcleo” especificamente cristão (resultado das fontes do cris-
tianismo primitivo) se identifica com a história da salvação.14 O 
autor destaca que a morte e ressurreição de Jesus Cristo é o fato 
histórico e decisivo; é o ponto central até onde convergem todos 

10 A.W. ARGYLE, “The Greek of Luke and Acts”, 441-445; J. DAWSEY, 
“The Literary Unity of Luke-Acts: Questions of Style – A task for Litera-
ry Critics”, 48-66; M.C. PERSONS – R.I. PERVO, Rethinking the Unity 
of Luke and Acts.

11 W. GASQUE, A History of the Criticism of the Acts of the Apostles, 309, 
conclui sua obra com a afirmação de que o principal benefício dos re-
centes estudos críticos em Lc-At foi justamente o reconhecimento de que 
“o Evangelho segundo Lucas e o Livros dos Atos são realmente dois 
volumes de uma obra única que devem ser considerados conjuntamente. 
Questões sobre o propósito, a teologia, os discursos e o valor histórico 
não podem ser respondidas separadamente de um estudo de ambos os 
volumes da obra lucana em dois volumes”.

12 H. VON BAER, Der Heilige Geist in den Lukasschriften; H. CONZEL-
MANN, Teologia del Nuovo Testamento, 195; J. DUPONT, Teologia 
della chiesa negli Atti degli Apostoli, 67.

13 O. CULMANN, Cristo e il Tempo, 50.
14 O. CULMANN, Cristo e il Tempo, 52.
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os fatos que compõem as diferentes etapas da história da salva-
ção. De modo tal que todos os fatos do tempo passado e do tem-
po futuro encontram seu sentido mais profundo na ação salvífica 
operada em Cristo.15

Por outro lado, Conzelmann, em Die Mitte der Zeit (1954), 
apresenta a tese segundo a qual, baseando-se no relato da parusia, 
o autor de Lc-At substitui a escatologia cristã por uma história 
da salvação, dividida em três tempos contínuos: (1) o tempo de 
Israel (da Lei e dos Profetas); (2) o tempo de Jesus (o centro do 
tempo); (3) o tempo da Igreja (do Espírito),16 sendo que esses 
tempos estariam dispostos entre dois polos: a criação (inicial) e a 
parusia (final).

A obra de Conzelmann teve um grande impacto nos meios 
exegéticos. De fato, seu pensamento provocou uma revolução nos 
estudos da obra lucana.17 Sua tese sobre a existência de um esque-
ma histórico-salvífico trifásico em Lc-At é considerada em grande 
parte original,18 ainda quando nela seja possível identificar alguns 
elementos das obras de Meyer19 e Baer.20 No mais, deve-se destacar 
que sua concepção da história da salvação como sendo exclusiva-
mente lucana provocou entre os estudiosos as mais diversas reações.

15 O. CULMANN, Cristo e il Tempo, 56.
16 H. CONZELMANN, El centro del tiempo, 31-33.
17 E. RASCO, La teologia de Lucas, 35, apresenta um parecer extremamen-

te positivo sobra a obra Die Mitte der Zeit: “É a primeira obra centrada 
metodologicamente no estudo da redação de um autor do NT e, sem 
dúvida alguma, o livro mais importante sobre Lucas nos tempos recen-
tes”. Por sua vez, W.C. VAN UNNIK, “Luke-Acts, a Storm Center in 
Contemporary Scholarship”, 23, afirma que a obra Die Mitte der Zeit de 
H. Conzelmann é a maior contribuição aos estudos neotestamentários do 
pós-guerra e que Die Apostelgeschichte (The Acts of the Apostles) de E. 
Haenchen é um monumental comentário de At. Estas duas obras deram 
um impulso determinante ao progresso dos estudos exegético-teológicos 
de Lc-At; por isso, devem ser reconhecidas como um marco nos estudos 
lucanos.

18 E. RASCO, La teologia de Lucas, 26-27.
19 E. MEYER, Ursprung und Anfänge des Christentums, I.
20 H. VON BAER, Der Heilige Geust in den Lukasschriften.
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Cullmann se opõe frontalmente a esta tese conzelmanniana; 
o autor reafirma suas convicções apresentadas em Christus und 
die Zeit, onde sustenta que a concepção da história da salvação 
está presente em vários autores do NT. Por esse motivo, não po-
deria ser classificada como uma exclusividade lucana.21 Por sua 
vez, Rasco e Fitzmyer optam por uma posição menos extrema; 
eles reconhecem, em maior ou menor grau, a existência de uma 
concepção de “história da salvação” no conjunto dos escritos 
neotestamentários;22 mas também sustenta que em Lc-At essa 
concepção alcançou uma sistematização específica.23 Segundo 
Caba, dentro dessa perspectiva teologizada da história, pode-se 
dizer que “Conzelmann apresenta Lucas, não tanto sob a faceta 
conhecida de historiador, mas mais sob a de teólogo de uma his-
tória da salvação”.24

Diante do esquema trifásico assinalado por Conzelmann, foi 
aberto um novo campo de debate. Rasco, um dos estudiosos lu-
canos que mais sublinharam as contribuições positivas da obra 

21 Na introdução à terceira edição de sua obra Christus und die Zeit (1962), 
Cullmann comenta a tese de Conzelmann apresentada em Die Mitte der 
Zeit (1954). Segundo O. CULLMANN, Cristo e il tempo, 20, Conzel-
mann deseja demonstrar que sua concepção neotestamentária do tempo 
é, na realidade, a concepção de Lucas. No mais, para reforçar sua tese, 
Culmann apresentou um estudo sobre a existência do esquema histórico-
-salvífico no quarto evangelho. Id., “L’Évangile johannique et l’histoire 
de salut”, 111-122.

22 Segundo J.A. FITZMYER, El Evangelio según Lucas, I, 299, “enquan-
to terminologia genérica, esta se adapta perfeitamente às concepções de 
Paulo e de Mateus, igual à de Lucas”. E. RASCO, “Hans Conzelmann y 
la Historia Salutis”, 306-307, afirma: “O fundamento dessa história (da 
salvação) é profundamente tradicional […]; existem vestígios dela em 
Marcos […], é mais evidente em Mateus […]; isso sem falar da concep-
ção paulina ou da que aparece na obra de João”.

23 J.A. FITZMYER, El Evangelio según Lucas, I, 299; E. RASCO, “Hans 
Conzelmann y la Historia Salutis”, 306. Também R. O’TOOLE, L’unità 
della teologia en Luca, 19.

24 J. CABA, “Métodos exegéticos en el estudio actual del Nuevo Testamen-
to”, 623. O mesmo W. GASQUE, A History of the Criticism of the Apos-
tles, 309.
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de Conzelmann,25 critica a exageração sistemática de seu esque-
ma histórico-salvífico que o torna demasiado endurecido: fato 
que, segundo ele, não corresponde à realidade do texto lucano.26 
Por sua vez, Fitzmyer valora o esquema de forma positiva, mas 
ao mesmo tempo reconhece que as sugestões de Wink27 podem 
melhorá-lo consideravelmente.28

No campo oposto, entre os estudiosos que rejeitaram o es-
quema trifásico conzelmanniano, encontram-se Kümmel, Ellis, 
Talbert e Bovon.

Segundo Kümmel, a tese de que Lucas compreendeu a ação 
salvífica de Jesus (o Tempo de Jesus) como o centro do tempo, 
entre a história da antiga aliança e a história da Igreja, é altamen-
te discutível. Primeiro porque Lucas nunca apresenta essa ideia 
de modo explícito em sua obra; quando muito, essa tese pode 
ser apenas deduzida. Segundo, porque significaria afirmar que o 
evangelista apresenta a ação e a história de Jesus como perten-
cente somente ao passado. No mais, a teoria de Conzelmann dá 
muita importância a Lc 16,16, que, na realidade, fala somente de 
dois períodos, antes e depois de João. Kümmel afirma que para 
Lucas “o verdadeiro centro do tempo não é a história de Jesus, 
mas sim o tempo no qual Deus, por meio do Espírito, proclamou 
a mensagem da salvação final, antes de tudo em Jesus, depois por 
meio dos apóstolos”.29

Por sua vez, Elliz destaca que a distinção entre a missão pré 
e pós-ressurreição, ou seja, entre os períodos de Jesus e da Igreja, 
não se sustenta. Essa distinção seria questionável, já que a missão 

25 E. RASCO, “Hans Conzelmann y la Historia Salutis”, 294, sustenta que 
o esquema histórico-salvífico apresentado por Conzelmann “é de grande 
beleza e harmonia”.

26 E. RASCO, “Hans Conzelmann y la Historia Salutis”, 303.
27 W.P. WINK, John the Baptist in the Gospel Tradition, 55.
28 J.A. FITZMYER, El Evangelio según Lucas, I, 310.
29 Segundo W.G. KÜMMEL, “Current Theological Accusations against 

Luke”, 137-138, a marcada divisão lucana, que corresponde exatamente 
ao limite entre os dois livros de sua obra, não anula a íntima continui-
dade entre a ação salvífica operada por Jesus e aquela operada por seus 
discípulos.
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pós-ressurreição é ainda a missão de Jesus que se estende nas 
ações de seus discípulos. No mais, nesse período é proclamada 
a mesma mensagem, e o Espírito e o nome de Jesus têm ainda a 
mesma função. Por isso, o autor sustenta que o esquema lucano 
pode ser representado como um tempo de promessa, a manifesta-
ção do reino na época presente e na futura manifestação do reino 
na época que vem.30

Por outro lado, Talbert propõe quatro fases no lugar de três: 
(1) João, (2) Jesus, (3) Idade Apostólica; (4) Idade Subapostólica,31 
enquanto Bovon sustenta que a composição lucana segue um es-
quema composto por dois períodos, os quais estariam enquadra-
dos dentro de uma dinâmica de promessa-cumprimento. O perío-
do do cumprimento estaria dividido em dois tempos: o de Jesus e o 
dos testemunhos; e este último igualmente em outros dois: o tem-
po dos testemunhos oculares e o da geração do evangelista (1,4).32

2. Os “evangelhos da infância”

Dois dos quatro evangelhos, Mt e Lc, começam com as narra-
tivas sobre as origens, anúncio, concepção, nascimento e infância 
de Jesus. Esses relatos compõem Mt 1–2 e Lc 1–2,33 os quais, em 
geral, são chamados “evangelhos da infância”.

Os relatos da infância não faziam parte do querigma cristão 
original,34 o qual começava com a apresentação e pregação do 

30 E.E. ELLIS, The Gospel of Luke, 15-16.
31 C.H. TALBERT, The Literary Patterns, Theological Themes, and the 

Genre of Luke-Acts, 103-107.
32 F. BOVON, El Evangelio según san Lucas, I, 44.
33 Observe-se que o prólogo lucano (1,1-4) não está incluído nos “relatos 

da infância” (1,5–2,52); portanto, quando se utiliza de forma simplifica-
da “Lc 1–2” como sinônimo dos “relatos da infância”, faz-se com a única 
intenção de facilitar a citação, contudo não se desconhece a existência 
do prólogo e muito menos sua importância enquanto introdução a Lc e  
Lc-At.

34 J.A. FITZMYER, El Evangelio según Lucas, II, 44-45.
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Batista (Mc 1,2)35 e se concentrava no mistério do Messias Jesus, 
que, por meio de sua paixão, morte (na cruz) e ressurreição ao 
terceiro dia, segundo as Escrituras, concede o perdão dos pecados 
(1Cor 15,3-4; At 1,22; 2,22-39; 10,37-43).36 As investigações bí-
blicas do último século enfatizaram que a formação do querigma, 
sua transmissão oral e o surgimento dos primeiros escritos cris-
tãos são resultado de um longo processo de composição.37 Em 
geral, a inserção dos relatos da infância em Mt e Lc é considerada 
como a última fase desse complexo processo de formação de seus 
respectivos evangelhos.38

A investigação exegético-teológica de Lc 1–2 e Mt 1–2, ao 
longo do último século, trouxe à luz uma série de questões sobre: 

35 Segundo O. DA SPINETOLI, Introduzione ai vangeli dell’infanzia, 12, 
dentro do processo de formação da tradição oral e escrita dos sinóticos, 
o autor de Mc (em geral identificado como o mais antigo) não conheceu 
estes relatos ou, então, não considerou realmente necessário inseri-los 
em sua obra. Por este motivo começou sua narrativa com o ministério 
de João Batista e a proclamação da identidade de Jesus como o Filho de 
Deus, durante seu batismo no Jordão (Mc 1,1-11).

36 O. DA SPINETOLI, Introduzione ai vangeli dell’infanzia, 11-12; H. 
HENDRICKX, Los relatos de la infancia; R. LAURENTIN, I vangeli 
dell’infanzia di Cristo. La verità del natale al di là dei miti, 9; A. GEORGE, 
Études sur l’ouvré de Luc; L. GOLPPELT, Teologia del Nuovo Testamento, 
I, 62-63. Segundo F. NEIRYNCK, L’évangile de Nöel selon S. Luc, 9, so-
mado ao anúncio do mistério do Cristo morto e ressuscitado, o querigma 
insiste na descendência davídica de Jesus (At 3,30; 12,23; Rm 1,3) tema 
que é amplamente desenvolvido em Lc 1–2 (1,27.32-33; 2,4.11).

37 C.F.D. MOULE, Le origini del Nuovo Testamento, 87. No mais, J.A. 
FITZMYER, El Evangelio según Lucas, II, 43, lembra que “é opinião 
comum que as narrações evangélicas nasceram do querigma, quer dizer, 
da primeira pregação cristã”.

38 Quanto à formação do terceiro evangelho, segundo H. SCHÜRMANN, 
Il vangelo di Luca, I, 272-273, o evangelista havia acrescido os capítulos 
1–2 em um segundo momento, os quais haviam sido escritos com o obje-
tivo de formar um prelúdio que apresentasse alguns temas característicos 
de seu evangelho. Segundo J.A. FITZMYER, El Evangelio según Lucas, 
II, 52-53, esta teoria explicaria o caráter proléptico de Lc 1–2. O mesmo 
pensa J.M. LÓPEZ MAULEÒN, “to. Pneu/ma (to.) a[gion en san Lucas”, 
279.313.
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(1) o debate sobre as fontes orais e escritas com suas eventuais 
reelaborações;39 (2) o gênero literário; (3) a completa questão da 
historicidade,40 (4) a relação da unidade (léxico, estilo e conteúdo) 
com os demais capítulos de Mt e Lc; (5) a mensagem teológica.41

Os diversos estudos confirmaram que a densidade teológi-
ca destes relatos é de uma riqueza incalculável.42 Isso pode ser 
constatado quando se examina a cristologia neles existente.43 O 
mesmo ocorre com a mariologia, que encontrou abundante ma-
terial, principalmente em Lc 1–2, a partir de onde desenvolveu 

39 A questão das fontes na tradição sinótica, em geral, é um tema que foi 
objeto de uma longa investigação no último século. O mesmo vale para 
os relatos da infância. Não é o objetivo deste estudo fazer uma análise 
dessa problemática; apenas nos limitamos aqui a assinalar alguns aspec-
tos que poderiam estar em conexão com nossa investigação. Quanto à 
língua original das possíveis fontes escritas de Lc 1–2, os estudiosos pro-
puseram basicamente duas hipóteses, o redator final recebeu em mãos 
fontes escritas: em aramaico ou em hebraico. De certa forma, existe um 
consenso que, ao menos, para Lc 1–2 e, de modo particular, para os hinos 
lucanos, existiram originais semitas pré-lucanos. S. MUÑOZ IGLESIAS, 
Los evangelios de la infancia, I-II-III, apresenta em anexo, no final desses 
volumes, uma síntese das retrotraduções em hebraico sugeridas por di-
versos autores.

40 O. DA SPINETOLI, “Il problemi di Matteo 1-2 e Luca 1-2, orientamenti 
e proposte”, 10, n. 18, afirma que a historicidade foi uma das questões 
mais debatidas nos estudos sobre os evangelhos da infância. O autor 
oferece uma pequena bibliografia com as principais obras sobre o tema, 
entre as quais: A. DIEZ MACHO, La historicidad de los evangelios de la 
infancia; S. MUÑOZ IGLESIAS, Los evangelios de la infancia, IV, 341-
376. Sugerimos também os estudos posteriores a seu artigo: R. LAUREN-
TINI, I vangeli dell’infanzia di Cristo, 411-595; A. DEL AGUA PEREZ, 
“Los evangelios de la infancia: ¿Verdad histórica o verdad teológica?”, 
381-399.

41 U. LUZ, El evangelio según san Mateo, I, 121, sustenta que cada um dos 
evangelistas põe seus respectivos relatos da infância a serviço da cristolo-
gia que deseja transmitir.

42 Segundo R.E. BROWN, El nacimiento del Mesías, 32, os estudos exegé-
ticos se interessaram cada vez mais pelo valor teológico desses relatos.

43 W.J. HARRINGTON, Luke, Gracious Theologian, The Jesus of Luke, 31, 
afirma que as narrativas lucanas da infância são tão cristológicas quanto 
as de Mateus.
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grande parte de seus discursos sobre o papel desempenhado por 
Maria no plano da salvação. A relação do cristianismo nascente 
com as Escrituras e as tradições hebraicas possui um vasto campo 
de investigação que, nas últimas décadas, foi progressivamente 
explorado.

Um estudo comparativo entre Lc 1–2 e Mt 1–2 traz à luz 
coincidências e diferenças.44 As convergências, apesar de poucas, 
são fundamentais, entre elas: os nomes dos principais persona-
gens (Maria, José, Jesus e Herodes); José como descendente de 
Davi; a existência de um anúncio prévio do nascimento do Filho 
de Maria; o nome com que será chamado é determinado antes de 
seu nascimento; sua concepção é fruto da ação do Espírito Santo 
e ocorre antes da coabitação de seus pais; seu nascimento se dá 
em Belém de Judá, durante o reinado de Herodes, o Grande; o 
reconhecimento de Jesus, antes de nascer, como Messias, filho de 
Deus, Salvador e rei dos judeus; o estabelecimento de sua família 
em Nazaré da Galileia, onde o menino crescerá.45

Por outro lado, as diferenças não são menos numerosas. 
Segundo os estudiosos, podem ser explicadas pela diferença 
quanto aos estilos literários,46 substratos veterotestamentários e 

44 Segundo R. LAURENTIN, I vangeli dell’infanzia di Cristo, 408-409, um 
estudo minucioso de Lc 1–2 e Mt 1–2 tende a multiplicar as conver-
gências teológicas. O fato de que os relatos sejam diferentes não os faz 
incompatíveis ou contraditórios, mas convergentes e coerentes.

45 S. MUÑOZ IGLESIAS, “Los evangelios de la infancia y las infancias de 
los héroes”, 5; R. LAURENTIN, I Vangelis dell’infanzia di Cristo, 403-
404; R.E. BROWN, El nacimiento del Mesías, 29; U. LUZ, El evangelio 
según san Mateo, I, 121, destacam que todos os pontos de coincidência 
se concentram quase exclusivamente em uma mesma seção do relato ma-
teano (1,18–2,1).

46 Segundo A. DEL AGUA PEREZ, El método midrásico, 113, Mateus co-
necta de forma direta o texto citado das Escrituras com o novo episódio 
narrado, enquanto Lucas compõe uma narrativa na qual, temas, frases, 
alusões veterotestamentárias se entrelaçam para formar a descrição de 
novos acontecimentos. Em Lc 1–2, não se encontram citações explícitas 
das Escrituras (exceto em 2,23-24); no entanto, observa-se um recurso 
a lugares paralelos: personagens, fatos, palavras da tradição bíblica, os 
quais, nem sempre fáceis de ser identificados, se entrelaçam para compor 
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extrabíblicos judaicos e, de modo particular, pela intenção teoló-
gica de cada um dos evangelistas.47 Segundo Luz, as diferenças e 
a falta de harmonização devem ser consideradas como um indício 
de que “a hipótese clássica da independência literária entre Mt e 
Lc continua sendo correta”.48 Muñoz Iglesias, por sua vez, afirma 
que, aceitando-se tal independência, a presença de coincidências 
levaria a supor que “a tradição comum pré-sinótica, sobre as ori-
gens e os primeiros anos de Jesus, era muito rica”.49

O lugar ocupado e a conexão de Mt 1–2 e Lc 1–2 com o 
corpo de seus respectivos evangelhos é um aspecto importante 
para uma melhor compreensão não somente de seu conteúdo te-
ológico, mas também de toda a obra por eles introduzida. Se-
gundo Brown, “os relatos da infância são veículos respeitáveis 
da mensagem do evangelho; efetivamente, cada um é a história 
essencial do evangelho em miniatura”.50 Segundo Fitzmyer, esses 
devem ser considerados como uma espécie de ouverture solene, 
porque apresentam sinteticamente os principais temas de todo 
o relato evangélico.51 Mas, segundo López Mauleón, Lc 1–2 são 

um relato unitário (historiografia criadora). O mesmo R. LAURENTIN, 
I vangeli dell’infanzia di Cristo, 401-402.406 e R.E. BROWN, El naci-
miento del Mesías, 239.

47 A. SAND, Il vangelo secondo Mateo, I, 77-78. R.E. BROWN, El naci-
miento del Mesías, 43, acentua as diferenças entre os relatos e os clas-
sifica “opostos um ao outro em numerosos detalhes”. U. LUZ, El evan-
gelio según san Mateo, I, 121, afirma que as tradições não somente são 
diferentes em muitos pontos, mas inclusive são inconciliáveis. No mais, 
sustentam que o aspecto comum aos dois evangelistas consiste em que 
os relatos da infância estão a serviço da cristologia que cada um deseja 
transmitir. S. MUÑOZ IGLESIAS, Los evangelios de la infancia, IV, 349, 
não nega as diferenças, mas também não as define como inconciliáveis 
ou contraditórias entre si.

48 U. LUZ, El evangelio según san Mateo, I, 121; A. SAND, Il vangelo se-
condo Mateo, I, 78.

49 S. MUÑOZ IGLESIAS, Los evangelios de la infancia, IV, 347-348. A 
ideia da convergência baseada na independência e diferença dos relatos, 
também é defendida por R. LAURENTIN, I vangeli dell’infanzia di Cris-
to, 431-432.

50 R.E. BROWN, El nacimiento del Mesías, 14.
51 J.A. FITZMYER, El Evangelio según Lucas, II, 45; id., Luca teologo, 32.
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mais que uma introdução a Lc; na realidade são “uma espécie de 
partitura musical onde ressoam os pontos fortes de Lc-At, com 
os quais prepara-se o leitor para entender o corpo de toda a obra 
lucana”.52

Quanto à utilização de procedimentos midráshicos ou recur-
sos derásicos na formação dos relatos da infância, houve um gran-
de debate ao longo da segunda metade do século XX. Esse debate, 
de certa forma, foi desencadeado por Bloch em seu estudo sobre o 
midrash. A autora apresentou esse “novo” campo de investigação 
e chamou a atenção sobre a presença desses procedimentos no 
NT. Além disso, nesse então, ela constatava que esse campo era 
quase totalmente inexplorado, motivo que a levou a manifestar 
seu interesse no progresso dos estudos nessa área. Segundo Blo-
ch, tais estudos poderiam ajudar muito na compreensão da men-
sagem neotestamentária.53 Entre as perícopes onde ela destacava 
essa presença, encontravam-se Mt 2 e Lc 1–2, principalmente os 

52 J.M. LÓPEZ MAULEÓN, “to. Pneu/ma (to.) a[gion en san Lucas”, 281.313.
53 R. BLOCH, “Midrash”, 1279. Seguindo as inspirações de Bloch, G. 

VERMES, “Jewish Studies and the New Testament Interpretation”, 
13, declara: “O exegeta que deseja estar preparado para interpretar e 
compreender o Novo Testamento não pode fazer do conhecimento da 
tradição veterotestamentária uma extra optatio”. Dentro dessa mesma 
perspectiva O. DA SPINETOLI, “I problemi di Mateo 1–2 e Luca 1–2, 
orientamenti e proposte”, 38, afirma que o NT é um capítulo da litera-
tura judaica, mesmo que os autores tenham escrito em grego, estes não 
pensavam com as categorias de Aristóteles ou Platão, mas sim com as de 
Hillel e Shammai. Segundo J. TREBOLLE BARRERA, A Bíblia judaica 
e a Bíblia Cristã, 21, expressa o mesmo pensamento, quando afirma que 
os primeiros escritos cristãos pareciam, sob todos os aspectos, mais li-
teratura judaica, e o cristianismo mais um grupo entre os existentes no 
judaísmo da época anterior ao ano 70 d.C. Por sua vez, P. GRECH, Il 
messaggio biblico e sua interpretazione. Saggi di ermeneutica, teologia ed 
esegesi, 237-238, sustenta que o cristianismo não deveria jamais ser pen-
sado como uma realidade estranha, externa ou separada do judaísmo. 
Isto porque, ao menos no primeiro século de nossa era, no cristianismo 
nascente não existia uma consciência de ser diferente do judaísmo, ao 
contrário, era uma expressão da fé judaica que reconhecia em Jesus mor-
to e ressuscitado o Messias de Israel.
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hinos do Magnificat e Benedictus que, segundo ela, seriam exce-
lentes exemplos do estudo antológico.54 O mesmo valeria para At, 
sobretudo para os discursos de Pedro, Estêvão e Paulo.55

No campo oposto do debate, Wright lamenta que nos meios 
exegéticos estivessem sendo utilizados, embasados nos estudos de 
Bloch, o termo midrash em sentido tão amplo. Diante dessa com-
pleta realidade, Wright, sustenta que o termo midrash deve ser 
entendido como um gênero literário.56 A partir dessa concepção 
restrita, rejeita a ideia de um possível caráter midráshico aggádico 
dos relatos da infância. No entanto, afirma que esta terminologia, 
quando muito, poderia ser aplicada a Mt 1–2, porque ali há cinco 
citações explícitas do AT; mas ao mesmo tempo, coerente com 
suas convicções, sustenta que o caráter midráshico não deveria 
ser aplicado nem sequer a Mt 1–2, porque as cinco citações não 
são os pontos primários de interesse dessas narrativas; o que, se-
gundo ele, excluiria qualquer possibilidade de chamar de midrash 
essas cinco composições mateanas.57

54 Segundo A. ROBERT, “Littéraires” (Genres), 411, o estilo ou procedi-
mento antológico consiste em “reempregar, literal ou equivalentemente, 
as palavras ou fórmulas das Escrituras anteriores”.

55 R. BLOCH, “Midrash”, 1279.
56 A.G. WRIGHT, “The literary Genre Midrash”, 103-138.417-457. L. TEU-

GELS, “Midrash, in, en, op, de Bijbel? Kritische kanttekeningen bij het 
onkritische gebruik van een term”, 273-290, apresenta a dificuldade e a 
complexidade em definir o termo midrash; e expõe os diversos inconvenien-
tes sobre o que define um modismo, uso ingênuo, não científico e acrítico 
do conceito midrash nos estudos exegéticos do NT. No seu artigo sustenta 
que existe uma grande confusão quanto à compreensão e à utilização do 
termo por parte de autores como Bloch e Vermes. Esse fato, segundo ele, 
provocou uma não adequada aplicação do termo nos estudos exegéticos do 
NT. Por outro lado, quem se opôs frontalmente às observações de Wrigth 
foi R. DE DÈAUT, “A propos d’une définition du midrash”, 395-413, que 
apresenta uma série de argumentos para rejeitar aquela definição restritiva 
enquanto gênero literário e, ao mesmo tempo, para sustentar a tese de que 
no NT se faz presente a utilização do midrash enquanto espírito e método 
que o leva a admitir a existência de um midrash cristão.

57 A.G. WRIGHT, “The Literary Genre Midrash”, 454-455.
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Fitzmyer, seguindo a definição de Wright, também se posicio-
na contrário à utilização de uma terminologia midráshica para 
Lc 1–2 e Mt 1–2. No entanto, chega a admitir que somente em 
sentido amplo poderia ser aplicada a Mt 1–2; enquanto, diante 
das narrativas lucanas, sugere que o melhor seria descartá-la por 
ser absolutamente inadequada.58

Muñoz Iglesias é um dos estudiosos que deu uma importante 
contribuição às investigações sobre o midrash neotestamentário; 
quanto aos relatos da infância, afirma: “A tese de caráter mi-
dráshico de Lc 1–2 e Mt 1–2 é tão antiga quanto o século”.59 E, 
além disso, que se pode falar de um verdadeiro midrash sobre o 
nascimento e infância de Jesus, seguindo o modelo daqueles exis-
tentes sobre os heróis da história bíblica.60

Laurentin, em Les Évangiles de L’enfance du Christ61 (1982), 
dentro de uma perspectiva semiótica, confirma sua tese já apre-
sentada em Structure et Théologie de Luc I-II (1954) de que os 

58 J.A. FITZMYER, El evangelio según Lucas, I, 50.
59 S. MUÑOZ IGLESIAS, “Midráš e evangelios de la infancia”, 331, apre-

senta uma lista de exegetas que investigaram o tema: entre aqueles favo-
ráveis ao caráter midráshico-aggádico de Mt 1–2 cita: G.H. BOX, “The 
Gospel narratives of the Nativity and the alleged influence of heathen 
ideas”, 80-101; A. LOIZY, Les évangiles Synoptiques, I, 331; A.H. MC-
MEILE, The Gospel according to St. Mattew, 23. Para Lc 1–2 cita: F. 
KATTENBUSCH, “Die Geburtsgeschichte Jesu als Haggada”, 454-474; 
enquanto de P. WINTER cita quatro artigos: destacamos “The Main Li-
terary Problem of the Lucan Infancy Story”. Entre os que se opõem a 
este tese, cita em primeiro plano A.G. WRIGHT, “The Literary Genre 
Midrash”, 103-138.417-457; seguido daqueles que se apoiam em sua 
definição, entre eles: G. GRAYSTONE, Virgin of all Virgins. The inter-
pretation of Luke 1,34, 59s; E. PERRETO, “Richerche su Mt 1–2”, 140-
247; C. PERROT, “Les récits d`enfance dans l’Haggada anterierure au II 
siècle de notre Ere”, 481-518.

60 S. MUÑOZ IGLESIAS, “Los evangelios de la infancia y las infancias de 
los héroes”, 5-36.

61 Na primeira parte dessa obra, Laurentin apresenta uma breve síntese das 
investigações sobre as narrativas da infância. Dentro dessa perspectiva, 
retoma suas afirmações sobre o caráter derásico de Mt 1–2 e Lc 1–2. 
Mas grande parte de sua obra apresenta um estudo segundo o método 
sinótico.
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relatos de Mt 1–2 e Lc 1–2 são composições elaboradas segundo 
a tradição midráshica.62 Por outro lado, Agua Pérez sustenta que 
as narrativas da infância “se constituem, sem dúvida, em um dos 
lugares mais típicos do NT, cuja interpretação e sentido depen-
dem, em última instância, da noção de derash”.63 Muñoz León, 
em seu extenso estudo sobre o derash targúmico e neotestamen-
tário, se posiciona favorável à existência de um caráter derásico 
em Lc 1–2 e Mt 1–2.64

Segundo Spinetoli, as narrativas de Mt 1–2 podem ser defini-
das como midráshicas por várias razões: primeiro, de modo geral 
se preocupam em apresentar a figura de Jesus à luz das Escrituras 
que Nele recebem seu pleno cumprimento; segundo, os textos são 
citados livremente seguindo o costume dos mestres de seu tempo; 
terceiro, não há somente referência às Escrituras, mas também 
às tradições populares judaicas sobre o nascimento e infância de 
alguns protagonistas da história da salvação (os Midrashim pro-
priamente ditos).65 No entanto, segundo Muñoz Iglesias e Brown, 
é muito mais importante observar que as Escrituras não estão 
presentes em Mt 1–2 somente pelas referências explícitas, mas 
principalmente como substrato das narrativas, ou seja, na menta-
lidade e no espírito dentro dos quais estas foram geradas.66

A segunda razão apresentada por Spinetoli merece uma aten-
ção especial. A liberdade com que os textos proféticos são utili-
zados pelos hagiógrafos neotestamentários, visto que é evidente 
no caso da citação de Is 7,14 em Mt 1,20, onde se pode observar 
como os textos citados são tomados para descrever uma realidade 

62 R. LAURENTIN, I vangeli dell’infanzia di Cristo, 65-67.406.
63 A. DEL AGUA PÉREZ, El método midrásico, 102-103.
64 Segundo D. MUÑOZ LEÓN, Derás. Los caminos y sentidos de la Pala-

bra Divina em la Escritura, 311-312, esse caráter derásico salta aos olhos 
do leitor, o qual vem à luz pelo acúmulo de citações, referências, alusões 
e esquemas do AT.

65 O. DA SPINETOLI, “Il problemi di Matteo 1-2 e Luca 1-2, orientamenti 
e proposte”, 24.

66 S. MUÑOZ IGLESIAS, “El género literario del evangelio de la infancia 
en San Matteo”, 243-273; R.E. BROWN, El nacimiento del Mesías, 93-
236.
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muito distinta daquela na qual foram escritos originariamente.67 
É justamente nesse ponto que se faz presente o trabalho exegé-
tico da releitura e atualização das Escrituras diante das novas 
situações que os autores desejam iluminar por meio do derás. No 
texto citado, podemos notar também como Mateus explica e con-
textualiza o nome Emmanuel, valendo-se de sua etimologia para 
revelar a identidade de Jesus como o Filho de Deus.68

Quanto à estrutura interna de Mt 1–2, se se deixa à parte 
a genealogia de Jesus (1,1-17),69 os autores identificam cinco 
episódios70 e assinalam a presença de uma referência explícita 
das Escrituras para cada uma das perícopes:71 1,18-25 (Is 7,14); 

67 O. DA SPINETOLI, “I problemi di Matteo 1-2 e Luca 1-2, orientamenti 
e proposte”, 24; P. GRECH, Il messaggio biblico e la sua interpretazione, 
97.

68 A. DEL AGUA PEREZ, El método midrásico, 106.
69 J. GNILKA, Il vangelo de Matteo, I, 25, sustenta que a árvore genealógica 

de Jesus Cristo, segundo Mateus, é um produto artístico-literário.
70 S. MUÑOZ IGLESIAS, Los evangelios de la infancia, IV, 6-10.
71 As citações de cumprimento em Mt, principalmente aquelas presentes em 

Mt 1–2, foram bastante estudadas. A. DIEZ MACHO, “Derás y exége-
sis del Nuevo Testamento”, 37-89; id., La historicidad de los evangelios 
de la infancia, 19-24 (a conclusão se encontra na p. 24) afirma que o 
evangelista utilizou as Escrituras de forma derásica. Isso significa que 
um texto das Escrituras é interpretado segundo a hermenêutica derásica 
para confirmar um evento salvífico que o evangelista deseja transmitir. S. 
MUÑOZ IGLESIAS, Los evangelios de la infancia, IV, 23-47, apresenta 
um estudo sobre as referidas citações no qual oferece uma bibliografia 
sobre aquelas existentes ao longo de todo o evangelho de Mt (p. 24, n. 
36) e outra específica para as que se encontram em Mt 1–2 (p. 25, n. 38). 
U. LUZ, El evangelio según san Mateo, I, 185-195, apresenta um excur-
sus intitulado “as citações de cumprimento” no qual discute importantes 
questões como: definição, frase introdutória, texto, origem e problemas 
teológicos das citações. Sua conclusão é que, “para Mateus como para 
todo o cristianismo primitivo, o AT é o que permite que o Jesus ressusci-
tado possa ser anunciado e compreendido”. Segundo O. DA SPINETOLI, 
“I problemi di Matteo 1–2 e Luca 1–2, orientamenti e proposte”, 24, as 
Escrituras estão presentes nas citações explícitas, mas também em todo 
o substrato de Mt 1–2. Segundo G. SEGALLA, Una storia annunciata. I 
racconti dell’infanzia in Matteo, 137, o recurso aos textos proféticos em 
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2,1-12 (Mq 5,1.3); 2,13-15 (Os 11,1); 2,16-18 (Jr 1,15); 2,19-
23 (referência genérica a um profeta desconhecido). Quanto ao 
estilo, léxico e teologia de Mt 1–2, os estudiosos destacaram sua 
unidade,72 afirmação que vale também para Mt 1–2 e Mt 3–28.73

Em relação ao conteúdo teológico, os relatos de Mt 1–2 são 
marcadamente cristológicos.74 Neles, podem ser destacados três 
temas principais: (1) a genealogia (Mt 1,1-17) serve como um ve-
ículo para transmitir importantes aspectos da identidade de Jesus: 
Ele é o Cristo;75 o filho de Davi, filho de Abraão (Mt 1,1);76 estas 
formulações trazem à luz sua messianidade davídica e sua iden-
tidade judaico-abraâmica.77 (2) O primeiro sonho de José (Mt 

Mt 1–2 é um elemento teológico importante que confirma a tese de que 
a pessoa e a missão de Jesus cumprem as promessas do AT.

72 U. LUZ, El evangelio según san Mateo, I, 120-121; S. MUÑOZ IGLE-
SIAS, Los evangelios de la infancia, IV, 3-4; O. DA SPINETOLI, “I pro-
blemi di Matteo 1-2 e Luca 1-2, orientamenti e proposte”, 16; H. HEN-
DRICKX, Los relatos de la infancia, 17.20-21.

73 R.E. BROWN, El nacimiento del Mesías, 43, sustenta que os relatos da 
infância não são estranhos ao conjunto do evangelho de Mateus, mas 
existem diversos elementos que apontam para uma composição unitária, 
fato que une estreitamente Mt 1–2 a Mt 3–28; o mesmo afirmam S. 
MUÑOZ IGLESIAS, Los evangelios de la infancia, IV, 22; H. HENDRI-
CKX, Los relatos de la infancia, 17; O. DA SPINETOLI, “I problemi di 
Matteo 1–2 e Luca 1–2, orientamenti e proposte”, 16-17.

74 O. DA SPINETOLI, Introduzione ai vangeli dell’infanzia, 52.
75 Segundo J. GNILKA, Il vangelio di Matteo, I, 232-233, a partir dos relatos 

da infância, o evangelista apresenta Jesus como o Cristo-Messias de Israel 
(Mt 2,6) rejeitado por seu povo: Ele é perseguido por Herodes (Mt 2,1-
12), rejeitado pelas autoridades judaicas (Mt 9,33-34; 12,23-24; 21,45-46; 
26,3-5), por Jerusalém (Mt 23,36-37) e por cidades galileias que não aco-
lhem seu chamado à conversão (Mt 11,21). A rejeição é tão obstinada, que 
continua ainda depois de sua morte (Mt 27,62-66; 28,11-15).

76 Segundo H. HENDRICKX, Los relatos de la infancia, 37-38, a genealo-
gia, sem a pretensão de ser uma síntese de todo o evangelho de Mateus, 
“introduz os temas principais: o Messias, o povo de Deus, o cumprimen-
to das promessas, o filho de Deus e a escatologia”.

77 O. DA SPINETOLI, Introduzione ai vangeli dell’infanzia, 55. Segundo 
U. LUZ, El evangelio según san Mateo, I, 122-123.129.131, a expressão 
“filho de Davi” é clara e direta porque remete à identidade de Jesus como 
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1,20-21) serve para explicar o caráter divino da concepção do 
menino, sua vocação e sua missão de salvador. (3) O tema “Jesus, 
filho de Deus”, ainda que não seja explicitamente abordado nos 
relatos, constitui um argumento central em Mt 1–2;78 note-se que, 
em Mt 1, o substantivo ui`o,j é aplicado 6x a Jesus, enquanto em 
Mt 2 se reduz à citação de Os 11,1 no v.15.79

Os autores destacam que o relato mateano é enriquecido com 
paralelos entre Jesus e importantes figuras da história do povo 
eleito (Jacó-Israel e Moisés). Esse recurso literário ajuda a desta-
car alguns aspectos teológicos característicos que são desenvolvi-
dos ao longo de toda a obra:

o Messias de Israel. Por outro lado, a expressão “filho de Abraão” é mais 
complexa, porque poderia expressar algo mais que a óbvia informação 
de que Jesus é judeu. Na realidade, ela evocaria “toda a vasta tradição ju-
daica que vê Abraão como pai dos prosélitos”. Tal argumentação apon-
ta “um tema central do evangelho de Mateus, a salvação dos pagãos a 
partir de Israel”. J. GNILKA, Il vagelo di Matteo, 30, ressalta que os 
personagens bíblicos haviam recebido promessas de importância históri-
co-salvífica. Por meio de Abraão, seriam abençoadas todas as nações da 
terra (Gn 12,3; 18,18; 22.18), e um descendente de Davi receberia um 
reino eterno (2Sm 7,12-16).

78 J.O. TUÑI, “La tipologia Israel-Jesús en Mt 1–2”, 373-375, analisa a força 
e o sentido da expressão “ùpo. kuri,ou”, que, em Mt 1,22 e Mt 2,15, intro-
duz respectivamente as citações de Is 7,14 e Os 11,1, com as quais se faz 
referência direta a uìo,j; e, no mais, afirma que o tema do “filho de Deus” é 
significativo para todo o evangelho de Mateus (3,17; 4,3.6; 8,29; 16,16ss; 
17,5; 27,54). O mesmo G. ARANDA, “Los evangelios de la infancia de 
Jesús”, 800. Segundo U. LUZ, El evangelio según san Matteo, I, 178, com 
este procedimento literário, o evangelista tem a intenção de declarar que 
é o Senhor Deus, por intermédio do profeta, quem o chama de uìo,j. Esta 
menção exerce “uma função compositiva no evangelho: remete à impor-
tante seção de Mt 3,13–4,11, onde se desenvolve o sentido mateano da 
filiação divina”. Segundo R. AGUIRE MONASTERIO, “Evangelio según 
san Matteo”, 236-237, no evangelho de Mt, Filho de Deus é o título mais 
importante dado a Jesus, o qual revela o mistério íntimo de sua pessoa.

79 Em Mt 2, o termo paidi,on é utilizado 9x: quando Herodes se refere a 
Jesus (v.8), quando os magos seguem em busca do menino (vv.9.11) e 
quando o menino é citado em relação a José (vv.13[2x].14.20[2x].21).
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1. Jesus-Jacó: Mateus sustenta que Jesus é uma réplica 
do patriarca Jacó e, a partir de seu nome Jacó-Israel, 
desenvolve o paralelo Jesus-Israel demonstrando que, em 
sua vida pessoal, Jesus revive uma breve síntese da história 
de Israel.80

2. Jesus-Moisés: o evangelista teria o objetivo de apresentar 
Jesus desde o seu nascimento como o novo Moisés.81 
Para a elaboração desse paralelo, Lc teria utilizado como 
substrato os primeiros capítulos do Êxodo e a história 
apócrifa judaica da vida de Moisés.82

80 G. ARANDA, “Los evangelios de la infancia de Jesús”, 799. R. AGUIR-
RE MONASTERIO, “Evangelio según san Mateo”, 205. S. MUÑOZ 
IGLESIAS, Los evangelios de la infancia, IV, 268-272, afirma que é mui-
to pouco provável que Mateus tenha desejado apresentar Jesus como 
um novo Jacó. Por sua vez, J.O. TUÑI, “La tipologia Israel-Jesús em Mt 
1–2”, 362-371, sustenta a ideia de que a tipologia Jesus-Israel ocupa 
um lugar teológico muito mais relevante que o paralelo Jesus-Moisés. 
R.E. BROWN, El nacimiento del Mesías, 218.220.223-224, argumenta 
que na história de Jesus narrada em Mt existe uma convergência sobre 
alguns aspectos do Êxodo e do Exílio, duas experiências paradigmáticas 
da autocompreensão histórico-teológica de Israel. Exatamente aí se en-
contraria o paralelo Jesus-Israel, que tem seu fundamento em que Jesus, 
filho de Deus, havia reproduzido em sua vida pessoal as experiências de 
Israel “filho” de Deus.

81 R. AGUIRRE MONASTERIO, “Evangelio según san Mateo”, 205; G. 
ARANDA, “Los evangelios de la infancia de Jesús”, 798-799.

82 F. NEIRYNCK, L’évangile de Noel selon S. Luc, 9. S. MUÑOZ IGLESIAS, 
“Los evangelios de la infancia y las infancias de los héroes”, 5-36, sustenta 
que a lista de paralelismos entre a infância de Moisés e de Jesus se alarga 
consideravelmente quando se toma em conta a tradição extra-bíblica ju-
dia. Id., “El género literario del evangelio de la infancia en San Mateo”, 
243-273. Id., Los evangelios de la infancia, IV, 272-276, afirma também 
que o paralelismo Jesus-Moisés tem a intenção de “apresentar Jesus como 
Moisés […] e mais que Moisés”. R. E. BROWN, El nacimiento del Mesías, 
110-114.583-584, está de acordo com a tese de Muñoz Iglesias sobre a 
influência da literatura extrabíblica na composição do paralelo mateano. 
Isso é justificado porque a vida de Moisés escrita por Fílon e o relato do 
nascimento de Moisés nas Antiguidades de Josefo oferecem exemplos in-
contestáveis da tradição midráshica que circulava no primeiro século cris-
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2.1. Lc 1–2

Segundo o esquema salvífico de Lc-At apresentado por Con-
zelmann, o conjunto de Lc 1–2 é considerado uma Vorgeschi-
chte (pré-história).83 O autor prescinde desses capítulos, porque 
os identifica como incluídos posteriormente à obra lucana. No 
entanto, Conzelmann parece não dar-se conta de que este pro-
cedimento está em frontal desacordo com seu próprio objetivo 
apresentado na introdução de Die Mitte der Zeit, na qual afirma, 
ao menos duas vezes, que seu trabalho levará em consideração a 
obra lucana como tem sido recebida em sua redação final.84

Diante da tese de Conzelmann e de O’Neill, que, respectiva-
mente, consideram Lc 1–2 irrelevantes e secundários para a re-
construção da teologia lucana, Oliver sustenta a continuidade 
entre Lc 1–2 e o pensamento teológico apresentado ao longo de 
Lc-At.85 O autor destaca que o evangelista utiliza os conteúdos 
de Lc 1–2 para expor a finalidade de sua obra. Por esse motivo, 
afirma que as narrativas da infância desempenham um papel fun-
damental dentro da teologia lucana.86 Por sua parte, Laurentin 

tão; J.O. TUÑI, “La tipologia Israel-Jesus em Mt 1–2”, 362-371, sustenta 
que o paralelo Jesus-Moisés não é exclusivo de Mt 1–2, mas se estende 
por todo o evangelho de Mateus. Em contrapartida, U. LUZ, El evange-
lio según san Mateo, 121.140, admite que as afinidades de toda a seção 
1,18–2,23 com a haggadá do menino Moisés chamam a atenção, mas não 
está de acordo que por esse motivo se possa falar de uma transferência 
ao menino Jesus. Por outro lado, A. DIEZ MACHO, La historicidad de 
los evangelios de la infancia, 26-29, sustenta a existência de ambos os 
paralelos. R. LAURENTIN, I vangeli dell’infanzia di Cristo, 428-430, não 
concorda que Mateus tenha utilizado material do Ex sobre a infância 
de Moisés para elaborar os relatos da infância. Por outro lado, admite a 
existência do paralelo entre Jesus e Israel.

83 H. CONZELMANN, El centro del tiempo, 43, n. 15. De modo seme-
lhante pensa J.C. O’NEILL, The Theology of Acts in its Historical Set-
ting, que considera Lc 1–2 com um caráter secundário.

84 H. CONZELMANN, El centro del tiempo, 21.
85 O mesmo, J.B. TYSON, “The Lukan Infancy Narratives (Luke 1-2)”, 43.
86 H.H. OLIVER, “The Lucan Birth Stories and the Purpose of Luke-Acts”, 

215-226. De sua parte, H. SCHÜRMANN, Il vangelo di Luca, I, 101, n. 
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enfatiza que o conjunto de Lc 1–2 em seu estado definitivo é parte 
integrante, ainda que preliminar, do terceiro evangelho. O autor 
identifica nesses capítulos uma continuidade teológica com o resto 
de Lc-At.87 Por sua vez, Tyson afirma que a exclusão de Lc 1–2 
do conjunto narrativo-teológico lucano é uma tese insustentável.88

Por outro lado, Tatum sustenta que, dentro do esquema his-
tórico-salvífico trifásico conzelmanniano, os dois primeiros capí-
tulos lucanos constituem a chamada “época de Israel”, ademais, 
está de acordo com Oliver e Laurentin quanto à afirmação de que 
Lc 1–2 são fundamentais para a compreensão do pensamento te-
ológico de toda a obra lucana.89 Por sua vez, Berlingieri destaca o 
valor teológico de Lc 1–2 e sustenta sua perfeita inserção no con-
junto de Lc-At.90 Enquanto George destaca que os dois primeiros 
capítulos são a parte mais original do evangelho de Lc.91

Segundo Brown, os relatos lucanos da infância são usados 
pelo evangelista como uma ponte entre o AT e o resto da história 

13, apoia a crítica de Oliver contra a tese de Conzelmann e sustenta o 
valor e a função teológica de Lc 1–2 no conjunto do terceiro evangelho. 
O. DA SPINETOLI, Introduzione ai vangeli dell’infanzia, 111, afirma “a 
narrativa da infância, Lc 1–2, torna-se um esboço do evangelho inteiro”. 
Id., Luca, 18, “a infância (1,5–2,52) constitui um preâmbulo ou pré-evan-
gelho em que Lucas antecipa a manifestação final de Jesus e dà uma ca-
racterização ao relato seguinte”. Segundo J.A. FITZMYER, El Evangelio 
según Lucas, II, 45, a tese de que os relatos da infância são uma espécie de 
abertura solene se nota com maior claridade no evangelho de Lc. Segundo 
S. CAVALLETTI, “Il metodo derashico nei racconti lucani dell’infanzia”, 
10, os relatos da infância ocupam um lugar especial no evangelho de Lu-
cas e esses devem ser vistos como sua introdução. Segundo E.E. ELLIS, 
Christ and te Future in the New Testament History, 82, a continuidade 
teológica do terceiro evangelho é evidenciada quando se analisa a cristo-
logia elaborada em Lc 3–24, que é apresentada in nuce em Lc 1–2.

87  R. LAURENTIN, Structure et Théologie de Luc I-II, 14-15.
88  J.B. TYSON, “The Lukan Infancy Narratives (Luke 1-2)”, 43-45.
89 W.B. TATUM, “The Epoch of Israel: Luke I-II and the theological plan of 

Luke-Acts”, 184-195.
90 G. BERLINGIERI, Il lieto annuncio della nascita e del concepimento del 

precursore di Gesú, 93.
91 A. GEORGE, L’annonce du salut de Dieu, 167.
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do evangelho de Jesus, do mesmo modo que At 1–2 são uma pon-
te entre a história evangélica de Jesus e a história da igreja.92

Quanto à estrutura geral de Lc 1–2, pode-se afirmar que exis-
te consenso entre os especialistas. Esse conjunto de perícopes é 
basicamente apresentado como uma composição de sete episó-
dios em prosa entrelaçados com os quatro hinos em poesia, como 
se descreve a seguir:93

Prólogo (1,1-4)94

1) A anunciação da concepção de João (1,5-25);

92 R.E. BROWN, “Luke’s Method in the Annunciation Narrative of Charp-
ter One”, 138.

93 As investigações da segunda metade do século XX não sugeriram grandes 
mudanças em relação a possíveis novos esquemas para a estrutura do con-
junto 1,5–2,52. Isso se constata quando se observa que a macroestrutura 
apresentada por M.J. LAGRANGE, Évangile selon saint Luc, 28, é seguida 
com muito pequenas alterações e diferenças por grande parte dos autores.

94 Os grandes comentários do terceiro evangelho apresentam bons estudos so-
bre 1,1-4, e oferecem ampla bibliografia sobre o tema: H. SCHÜRMANN, 
Il vangelo de Luca, I, 73-96; J.A. FITZMYER, El Evangelio según Lucas, II, 
11-37; F. BOVON, El evangelio según san Lucas, I, 49-68. Quanto à questão 
se 1,1-4 deve ser considerado o prólogo somente de Lc ou de Lc-At, os auto-
res se dividem: E. HAENCHEN, The Acts of the Apostoles. A Commentary, 
136, n. 3; H. SCHÜRMANN, Il vangelo di Luca, I, 4; H. CONZELMANN, 
El centro del tiempo, 7, n. 1, sustentam que o prólogo se refere somente 
a Lc, enquanto C.H. TALBERT, Reading Luke. A literary and Theological 
comentary on the Third Gospel, trata Lc 1,1-4 como um prefácio comum 
a ambos e At 1,1-2 como um prefácio secundário. Por outro lado, segundo 
H.J. CADBURY, The making of Luke-Acts, 9, n. 3, existem diversas razões 
para sustentar que Lc 1,1-4 é o prólogo de toda a obra lucana. Ademais, o 
autor afirma que a unidade e a continuidade de Lc-At não podem ser colo-
cadas seriamente em questão por argumentos como as pequenas diferenças 
entre o vocabulário dos livros e entre as cenas da ascensão de Lc 24 e At 1. 
Tais diferenças podem ser explicadas de diversos modos e não necessaria-
mente devem ser vistas como uma contraposição à probabilidade de que 
estamos diante de uma única obra composta por dois volumes com um úni-
co prefácio geral (1,1-4). J.A. FITZMYER, El Evangelio según Lucas, II, 14, 
sustenta que 1,1-4 se refere a toda a obra lucana; o mesmo R. FABRIS, “Lo 
scopo principale dell’opera di Luca”, 68-69 e G. BETORI, “L’unitá letteraria 
e narrativa di Luca-Atti: indicazioni dalla strutura”, 81.
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2) A anunciação da concepção de Jesus (1,26-38);
3) A visitação de Maria a Isabel (1,39-45);
+ Hino de Maria: Magnificat (1,46-56);
4) Nascimento, circuncisão e imposição do nome a João (1,57-

66.80);
+ Hino de Zacarias: Benedictus (1,67-79);
5) Nascimento, circuncisão e imposição do nome a Jesus (2,1-

12.15-21);
+ Hino dos anjos: Gloria (2,13-14);
6) Apresentação no Templo (2,22-28-33-39.40);
+ Hino de Simeão: Nunc dimittis (2,29-32);
7) Desaparecimento e reencontro de Jesus no Templo aos seus 

doze anos (2,41-51.56).95

Deve-se notar que, não obstante algumas particularidades, 
os diversos esquemas propostos para a estrutura de Lc 1–296 
se concentram no paralelismo progressivo (de qualquer forma, 
chamado “antitético”)97 da anunciação, concepção, nascimento, 

95 No nosso esquema, os vv.1,80; 2,40; 2,52 estão separados por um ponto 
para distinguir e destacar seu caráter sumário.

96 S. MUÑOZ IGLESIAS, “Estructura y teología de Lucas, I-II”, 101-107. 
R. LAURENTIN, Structure et Théologie de Luc I-II, 26-42, apresenta e 
debate sinteticamente as diferentes estruturas apresentadas por Burrows, 
Gaechter e Lyonnet. Em seguida, apresenta sua própria tese, que pode 
ser resumida nos dois dípticos: o das anunciações e o dos nascimentos. 
R.E. BROWN, El nacimiento del Messías, 254-259, retoma a síntese fei-
ta por Laurentin e a amplia apresentando três esquemas propostos por 
seis autores. Distingue os que sustentam a divisão em três partes (Gal-
biati, Burrows, Dibelius) dos que a propõem em duas partes (Gaechter, 
Lyonnet e Laurentin). A. GEORGE, Études sur l’ouvré de Luc, 43-44, 
também apresenta, de maneira sintética, os esquemas pressupostos por 
Dibelius, Schmidt, Burrows, Gaechter, Lyonnet e Laurentin; em seguida 
(pp. 45-65), apresenta sua tese sobre os paralelismos das anunciações, 
nascimentos e circuncisões, dos oráculos proféticos referentes às respec-
tivas missões e dos sumários sobre o crescimento dos meninos.

97 G. BERLINGIERI, Il lieto annuncio della nascita e del concepimento del 
precursore di Gesú, 97-99, observa que é preferível não falar de um pa-
ralelismo antitético, mas sim de um paralelismo superativo. Os motivos 
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circuncisão, imposição do nome de João e Jesus, ademais, do su-
mário final sobre o “crescimento” dos meninos.98

Segundo George, com o paralelismo entre os anúncios, os 
nascimentos, as circuncisões, as proclamações proféticas, Lucas 
destaca a unidade de suas respectivas missões: estar a serviço do 
único desígnio de Deus que se cumpre, tanto na vida do precursor, 
como na vida do Messias.99 Rossé segue um raciocínio semelhan-
te quando afirma que o paralelismo é funcional porque permite 
expressar a continuidade do desígnio divino presente em toda a 
história da salvação e, ao mesmo tempo, exalta a superioridade 
de Jesus diante de seu precursor.100

para isso seriam vários: o principal é que um paralelismo onde emerge a 
superioridade de um elemento sobre o outro não inclui necessariamente 
uma antítese, justaposição ou ruptura entre os elementos colocados em 
paralelo. Segundo ele, Lucas, com seu modo de proceder e narrar, deseja 
destacar a diferença essencial entre os dois personagens, mas, ao mesmo 
tempo, os apresenta unidos em continuidade.

98 A. GEORGE, Études sur l’ouvré de Luc, 18; H. HENDRICKX, Los rela-
tos de la infancia, 84. Segundo R.E. BROWN, El nacimiento del Mesías, 
253, n. 44, o paralelismo entre João e Jesus pode ser considerado uma ca-
racterística do relato lucano, que extrapola os relatos da infância: ambos 
aparecem no deserto (3,2; 4,1) haviam sido pré-anunciados por Isaías 
(3,4-6; 4,17-19); pronunciam exortações inspiradas nas Escrituras (3,7-
9; 4,24-27), suscitam interrogações sobre sua própria identidade (3,15; 
4,34); pregam a boa-nova (3,18; 4,43). F. BOVON, El evangelio según 
san Lucas, I, 29, reconhece o recurso literário do paralelismo entre os 
dois personagens, mas rejeita a ideia de estendê-lo às atividades públicas 
dos dois personagens.

99 A. GEORGE, Études sur l’ouvré de Luc, 64-65. Segundo H. VON BAER, 
Der Heilige Geist in den Lukasschriften, 48, o nexo entre os dois meni-
nos é destacado com o encontro das duas mães e a reação de João no 
ventre de sua mãe, sendo que o elo da conjunção é constituído pela ação 
do Pneuma; com efeito, se se confronta aquilo que é prometido pelo 
anjo referente à ação do Espírito Santo na vida de João (1,15ss), com a 
promessa feita a Maria (1,35), nota-se um aumento da participação no 
milagre dos nascimentos.

100 G. ROSSÉ, “Aprrocci esegetici al texto della presentazione (Lc 2,22-40)”, 
17.
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De fato, a superioridade de Jesus é um aspecto importante do 
paralelismo.101 Segundo Brown, essa superioridade se torna explí-
cita no díptico dos nascimentos.102 Laurentin compara as expres-
sões utilizadas para referir-se à grandeza de João: e;stai ga.r me,gaj 
evnw,pion kuri,ou (1,15) e a de Jesus: ou-toj e;stai me,gaj (1,32); na 
primeira identifica nada mais que um atributo comum dado a um 
ser humano reconhecido como grande diante de Deus, enquanto 
na segunda observa, segundo o uso bíblico, uma expressão atri-
butiva com a qual se caracteriza o próprio Deus.103 Agua Pérez e 
Muñoz León ressaltam a superioridade de Jesus a partir de sua 
concepção virginal (1,34-35).104 Tais comparações produzem nos 
leitores a percepção de que a presença e a descrição de João são 
usadas pelo evangelista para ressaltar a identidade de Jesus. Sen-
do assim, a figura de João ocupa um lugar de destaque no relato 
lucano, na medida em que se constitui no precursor do Messias, 
aquele que vem para preparar seus caminhos, como o afirma Za-
carias (1,76).

Segalla, apoiado na tese de O’Fearghail,105 propõe uma ar-
ticulação distinta para os relatos de Lc 1–2. De modo que es-
tes relatos fariam parte de um conjunto mais amplo, chamado 
proêmio narrativo (1,1–4,44), o qual seria constituído por duas 

101 A. GEORGE, Études sur l’ouvré de Luc, 18; I.H. MARSHALL, The Gos-
pel of Luke. A commentary on the Greek Text, 45; H. HENDRICKX, 
Los relatos de la infancia, 84; W.J. HARRINGTON, Luke. Gracious 
Theologian, 30. Segundo F. BOVON, El evangelio según san Lucas, I, 29, 
em 1,5–2,52 existe uma simetria desequilibrada entre os personagens.

102 R.E. BROWN, El nacimiento del Mesías, 258.
103 R. LAURENTIN, Structure et Théologie de Luc I-II, 36-37.
104 A. DEL AGUA PÉREZ, El método midrásico, 118.123. D. MUÑOZ, De-

rás. Los caminos y sentidos, 569.
105 F. O’FEARGHAIL, The introduction to Luke-Acts. A Study of the Role 

of Lk 1,1–4,44 in the Composition of Luke’s Two-Volume Work, sus-
tenta que entre o prólogo (1,1-4) e a narrativa propriamente dita (5,1ss) 
existe um proêmio narrativo (1,5–4,44). Este proêmio, cuja construção 
está fundada no confronto paralelo (synkrisis) entre João e Jesus, teria 
uma função programática àquela de apresentar uma síntese antecipada 
da atividade messiânica de Jesus.
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grandes seções: 1,5–2,52 e 3,1–4,44. Segundo diversos elementos 
temáticos e, sobretudo, a partir de expressões literárias presen-
tes no texto, cada uma das seções estaria composta por trípticos 
sucessivos e paralelos. Esse novo esquema, além de afirmar duas 
características presentes nos esquemas precedentes (o paralelismo 
entre João e Jesus; e a superioridade de Jesus), acentua a sucessão 
cronológica dos personagens. A partir desta última, é destacado 
o papel desempenhado por João, que consiste em preparar um 
povo bem disposto para acolher o Messias Jesus.106

Quanto aos diferentes gêneros literários presentes em Lc 1–2, 
existem posições muito diferentes entre os estudiosos. Schür-
mann, em boa síntese sobre a questão, sustenta que a forma lite-
rária dos relatos lucanos da infância não pode ser classificada de 
forma unívoca sob nenhum dos gêneros literários conhecidos.107

Por outro lado, a maioria dos estudiosos lucanos assinalou 
que em Lc 1–2, depois de um prólogo escrito no grego mais puro 
(1,1-4), o autor sagrado utiliza um marcado estilo semítico (1,5–
2,52).108 Essa constatação soma um novo elemento à espinhosa 
questão sobre as fontes utilizadas pelo evangelista. De fato, os 
exegetas se viram diante da necessidade de responder à pergunta: 
Como explicar a pródiga presença de semitismos em 1,5–2,52?.109 

106 G. SEGALLA, Evangelo e vangeli, 184-187.
107 H. SCHÜRMANN, Il vangelio di Luca, I, 102-106.
108 E.E. ELLIS, The Gospel of Luke, 3.
109 A problemática dos semitismos no NT foi uma questão bastante discuti-

da e controvertida entre os exegetas: P. GRELOT, L’origine des évangiles, 
15-54, trata amplamente sobre os diferentes tipos de semitismos no NT. 
O autor F.L. HORTON JR, “Reflections on the semitisms of Luke-Acts”, 
1-23, apresenta um amplo estudo sobre os semitismos na obra lucana. 
Nas conclusões, sustenta que a existência de hebraísmos em Lc-At (e dos 
muitos semitismos no NT) seria a existência de um grego propriamente 
sinagogal, no qual não seria nem uma imitação direta da LXX nem das 
fontes hebraicas. Quanto aos semitismos presentes em Lc 1–2, quem os 
dedicou um extenso estudo foi S. MUÑOZ IGLESIAS, Los evangelios de 
la infancia, I-II-III. No mais, uma breve síntese sobre o tema, os autores e 
suas conclusões podem ser lidos em A. RODRIGUEZ CARMONA, “La 
obra de Lucas (Lc-Hch)”, 309-311. Segundo L. DÍEZ MERINO, “Trans-
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A busca de respostas gerou, em síntese, quatro diferentes hipóte-
ses: (1) Lucas produziu seu texto imitando o texto grego da LXX; 
(2) Lucas utilizou uma fonte escrita em grego; (3) Lucas utilizou 
uma fonte escrita em hebraico; (4) ou Lucas utilizou uma fonte 
escrita em aramaico.110

Além disso, quando se examina a forma peculiar com que 
o autor elaborou seus relatos, observa-se que às Escrituras de 
Israel foi atribuído um papel central dentro de toda a teologia 

fondo semítico de Lucas 1-2”, 35, o fato de que, ao longo de toda a obra 
lucana, as expressões sejam mais frequentes em Lc 1–2 testemunha a favor 
da existência de um substrato veterotestamentário para as narrativas lu-
canas da infância; id., “Transfondo semítico de Lucas 1-2”, 50.71, muitos 
desses semitismos não são próprios de Lucas, mas pertencem a esse subs-
trato comum que é consequência das citações do AT no NT e, porque são 
provenientes principalmente da LXX, são classificados como semitismos 
de segundo grau. Segundo R. LAURENTIN, “Traces d’allusions étymolo-
giques em Lc 1–2”, 435, “o evangelho da infância (Lc 1,5–2,40) constitui 
dentro do evangelho de Lucas uma seção de caráter particular: arcaica, 
judia e veterotestamentária, tanto no plano da teologia como do estilo”. 
Segundo J.M. GARCÍA PÉREZ, San Lucas: evangelio y tradición, diversos 
versículos lucanos em que existem dificuldades quanto à gramática grega 
podem receber soluções adequadas se se parte da tese de que houve um 
texto original em língua aramaica. Segundo P. GRELOT, Évangiles et tra-
dition apostolique. Réflexions sur um certain “Christ hébreu”, 73, esses 
capítulos também podem ser facilmente retraduzidos em aramaico.

110 Para quem deseja conhecer a evolução histórica desse debate, os dife-
rentes autores que apoiaram cada uma das quatro hipóteses, com suas 
respectivas obras e artigos até meados do século XX, sugere-se o artigo 
de R. LAURENTIN, “Traces d’allusions étymologiques em Luc 1–2”, 
435-456, onde o autor, em um anexo intitulado “Le problem du substrati 
hébreu de Luc 1–2” (pp. 449-456), apresenta uma muito bem elaborada 
síntese histórica em ordem cronológica sobre o tema. Além disso, para 
quem deseja um estudo específico sobre o tema nos quatro hinos lucanos, 
sugerimos S. MUÑOZ IGLESIAS, Los evangelios de la infancia, I, 16-22. 
Esse autor baseia sua extensa obra sobre os evangelhos da infância em 
Lucas (vols. I, II, III), na tese da existência de um original hebraico para 
Lc 1–2. Ao final do vol. III, apresenta os textos que foram propostos por 
diversos autores como o resultado de uma retrotradução realizada do 
grego ao hebraico ou ao aramaico.



A apresentação de Jesus no templo44

narrativa.111 Essa constatação levou alguns autores a destacar o 
caráter derásico dos relatos lucanos da infância.

Muñoz Iglesias sustenta que no paralelismo das anunciações 
existe um relato derásico aggádico, fundamentado no recurso às 
Escrituras e à tradição oral judaica, que descreve os nascimentos 
dos heróis do povo de Israel;112 entre eles cita Isaac (Gn 17–18), 
Sansão (Jz 13) e Samuel (1Sm 1–2), que apresentam em comum o 
gênero literário do anúncio.113 Tal recurso se manifesta, também, 
por meio dos relatos da missão, como, por exemplo, aquela con-
fiada por Deus a Moisés (Ex 3–4) e a Gedeão (Jz 6).114

Segundo Agua Pérez e Muñoz León, são muitos os elementos 
veterotestamentários e da tradição rabínica que podem ser so-
mados ao esquema derásico do anúncio e que, entrelaçados com 
grande maestria, são utilizados pelo evangelista para enriquecer 
sua narrativa.115 Além disso, Agua Pérez sustenta que Lucas segue 
a legítima tradição rabínica presente no judaísmo de seu tempo 
quando utiliza metonímias para falar do Senhor e de sua ação.116

111 J.B. GREEN, La teologia del vangelo di Luca, 36.
112 S. MUÑOZ IGLESIAS, “El evangelio de la infancia en San Lucas y las 

infancias de los héroes bíblicos”, 329-234; A. DEL AGUA PÈREZ, El 
método midrásico, 114.

113 S. MUÑOZ IGLESIAS, “El evangelio de la infancia en San Lucas y las 
infancias de los héroes bíblicos”, 334-339.

114 S. MUÑOZ IGLESIAS, “El evangelio de la infancia en San Lucas y las 
infancias de los héroes bíblicos”, 339-345.

115 A. DEL AGUA PÉREZ, El método midrásico, 117-118 e D. MUÑOZ 
LEÓN, Derás. Los caminos y sentidos, 311.387, assinalam alguns exem-
plos: “Jesus, filho de Davi”. O anjo se apresenta a Maria, prometida em 
casamento a um homem chamado José da casa de Davi (1,27). O filho 
anunciado de Maria receberia o trono de Davi, seu pai (1,32). Dentro do 
multiforme messianismo existente no judaísmo de então, Lucas segue a 
corrente predominante, aquela real davídica. Essa é manifestada e con-
firmada pelo nascimento do menino Messias em Belém, a cidade de Davi 
(2,4.11). João é descrito como nazireu. Lucas relê derasicamente as figuras 
de Samuel e Sansão; para isso, estabelece uma conexão entre os pais dos 
personagens (Zacarias/Isabel; Elcana/Ana; Manoá/esposa). Essa conexão 
se dá pela esterilidade das mães e pelo voto que fazem diante do Senhor.

116 Segundo A. DEL ÁGUA PÈREZ, El método midrásico, 119-120, a expres-
são pneu/ma a[gion é empregada como substitutivo de Deus. O mesmo ocor-
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Na saudação de Isabel, “bendita és tu entre as mulheres” 
(1,42), Brown117 e Agua Pérez118 chamam a atenção para um pa-
ralelismo midráshico com os hinos que louvam outras mulheres 
na história bíblica. Assim o fez Débora, que proclama: “Bendi-
ta entre todas as mulheres Jael, bendita entre as que habitam as 
tendas!” (Jz 5,24); e Ozias disse a Judite: “Que o Altíssimo te 
abençoe, filha, mais que a todas as mulheres da terra!” (Jt 13,18); 
note-se também que o motivo pelo qual Maria é bendita porque 
“bendito é o fruto de teu ventre” (1,42), expressão que faz alusão 
à bênção que o Senhor promete a Israel por meio de Moisés, caso 
seja obediente a sua voz: “Bendito seja o fruto de teu ventre” (Dt 
28,1.4). Segundo Brown, esse último elemento sugere que a bên-
ção dada a Maria não é individual. Ela desempenha uma missão 
importante no meio de seu povo porque concebeu o Messias que, 
em seguida, é proclamado “luz para a glória de Israel” (2,32).119

re com o sintagma poder do Altíssimo (du,namij ùyi,stou), que se refere ao 
nome do Senhor e é derivado da tradição rabínica, onde é muito frequente 
a expressão o poder que Lucas explica somando ùyi,stou. O verbo “cobrir” 
na expressão “te cobrirá com sua sombra” (1,35) indica a vinda (descida) 
sobre Maria da “nuvem da glória de Deus”, veículo da presença divina por 
meio da qual se dá a concepção de Jesus. Essa fórmula estaria em conexão 
com as cenas de transfiguração e do batismo, onde respectivamente “a nu-
vem cobriu com sua sombra os presentes” (9,34) e com a descrição de que 
o Espírito Santo desceu sobre Jesus como uma pomba (3,22).

117 R.E. BROWN, El nacimiento del Mesías, 356.
118 A. DEL AGUA PÉREZ, El método midrásico, 122.
119 R.E. BROWN, El nacimiento del Messías, 356-357. R. LAURENTIN, 

Structure et Theologie de Luc I-II, 80-81, sustenta a existência de um 
paralelismo entre Maria e a “arca da Aliança” a partir das palavras de 
Isabel: “Quem sou eu para que me visite a mãe do Senhor?” (1,43). Estas 
seriam uma alusão às palavras de Davi: “Como vai vir a minha casa 
a arca do Senhor?” proferidas quando a arca estava sendo transladada 
da fronteira filisteia a Jerusalém (2Sm 6,9). A alusão pode ser estendida 
se são levados em consideração os três meses que a arca ficou na casa 
de Odeb-Edon, de Gat (2Sm 6,11), que é o mesmo período que Maria 
permaneceu na casa de Isabel (1,56). No entanto, R.E. BROWN, El na-
cimiento del Mesías, 338-339.358-359, rejeita esse paralelismo e argu-
menta que os motivos pelos quais David e Isabel fazem a pergunta são 
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Um aspecto literário bastante destacado em Lc 1–2 é a pre-
sença dos quatro hinos,120 os quais foram objeto de numerosos 
estudos exegético-teológicos, com destaque para o Magnificat, 
Benedictus121 e Nunc dimittis. Quanto à unidade dos hinos, exis-
te certo consenso. Essa se comprova tanto na linguagem utilizada 
como nas temáticas desenvolvidas, entre as quais se destacam: as 
ações divinas de salvação, resgate e libertação em favor de Israel; 
o espírito permanente de louvor, ação de graças e a exaltação de 
alguns atributos divinos como sua santidade, fidelidade, miseri-
córdia, força e poder.

Brown, Agua Pérez, Muñoz Iglesias, Muñoz León e Ellis sus-
tentam o caráter derásico do Magnificat e do Benedictus. Esses 
hinos seriam mosaicos construídos com peças das Escrituras, da 
tradição oral intertestamentária e da literatura extrabíblica judai-
ca.122 Segundo Ringgren, o marcado tom veterotestamentário e as 
diversas alusões às Escrituras encontradas nestes hinos lucanos 
assinalariam que seus autores (e/ou o redator final) utilizaram a 
mesma técnica encontrada nos Hodayot de Qumrã, os quais são 
identificados como mosaicos compostos por diversas expressões 
e frases veterotestamentárias.123

totalmente diferentes e não existe nenhuma relação entre eles. Em con-
trapartida, segundo A. DEL AGUA PÉREZ, El método midrásico, 122, a 
ideia de Laurentin poderia ser justificada se se reconhece a presença de 
espírito derásico no relato lucano da visitação.

120 Existe quem, como R.A. AYTON, “The Ten Lucan Hymns of the Nativi-
ty in their Original Lenguages”, 274-288, identifica até dez hinos em Lc 
1–2. Essa tese obviamente é rejeitada pela maioria dos exegetas lucanos.

121 A bibliografia desses hinos é muito extensa. Para quem deseja uma bi-
bliografia específica sobre, A. Valentini, Magnificat, Genere letterario. 
Struttura. Esegesi, 269-274; S. MUÑOZ IGLESIAS, Los evangelios de 
la infancia, I, 338-352. Para o Benedictus, sugerimos S. MUÑOZ IGLE-
SIAS, Los evangelios de la infancia, I, 355-358.

122 R.E. BROWN, El nacimiento del Mesías, 371-380.393-409; A. DEL 
AGUA PERÉZ, El método midrásico, 122-123; S. MUÑOZ IGLESIAS, 
Los evangelios de la infancia, I, 118-162.197-241; D. MUÑOZ LEÓN, 
Derás. Los caminos y sentidos, 311-312; E.E. ELLIS, L’antico Testamen-
to nel primo cristianísimo, 125.

123 H. RINGGREN, “Luke’s use of the Old Testament”, 229.
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Segundo Agua Peréz e Muñoz León, os hinos celebram o cum-
primento da expectativa messiânica das Escrituras.124 Por sua 
vez, Valentini interpreta o clima de alegria, júbilo e louvor que 
emerge desses relatos como um sinal característico dos tempos 
messiânicos,125 enquanto Schürmann afirma que os hinos têm a 
função de explicar pneumatologicamente aquilo que ocorre nos 
relatos em prosa.126

Quanto ao substrato escriturístico do Magnificat, existe um 
amplo consenso entre os estudiosos de que a fonte de inspiração 
estaria no hino de Ana (1Sm 2,1-10)127 e, além disso, haveria uma 
conexão menos direta com o hino de Judite (Jt 16,1-17). Por sua 
parte, Valentini sustenta que o substrato veterotestamentário do 
hino mariano se encontra no canto do mar entoado por Miriam 
(Ex 15,1-18).128

Brown, Muñoz Iglesias e Valentini sustentam que ao menos 
o Magnificat e o Benedictus seriam hinos (judaicos ou judaico-
-cristãos) pré-existentes que Lucas inseriu dentro de seu relato 
retocando-os onde lhe pareceu oportuno e necessário.129 Brown 
afirma inclusive que estes seriam fruto da experiência religiosa 

124  A. DEL AGUA PÉREZ, El método midrásico, 124; D. MUÑOZ LEÓN, 
Derás. Los caminos y sentidos, 390-391.591, n. 937.

125 A. VALENTINI, “I cantici in Lc 1–2”, 84.
126 H. SCHÜRMANN, Il vangel di Luca, I, 171.
127 Segundo H. RINGGREN, “Luke’s use of Old Testament”, 230, deve-se 

reconhecer a existência de muitos paralelos entre os hinos, mas ao mes-
mo tempo a relação entre eles não é tão simples, pois, no mais, existem 
alusões a outros textos do AT.

128 A. VALENTINI, Il Magnificat; id., Maria secondo le Scrotture. Figlia di 
Sion e Madre del Signore, 138.

129 R.E. BROWN, El nacimiento del Mesías, 364-369; A. VALENTINI, “I 
canticio in Lc 1–2”, 85. Segundo S. MUÑOZ IGLESIAS, Los evangelios 
de la infancia, I, 12-13, a maioria dos estudiosos sustenta esta tese, e os 
argumentos para isso são de dois tipos: redações e de conteúdo. A partir 
da crítica da redação, deduz-se a inclusão forçada dos hinos no relato 
lucano, enquanto o conteúdo teológico denuncia que seu autor é judeu. 
Na n. 13 (pp. 12-13), apresenta uma extensa lista de autores, com suas 
respectivas obras e artigos, nos quais sustenta essa tese.
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encontrada no interior dos círculos formados pelos anawim130 e 
que suas raízes estariam no judaísmo.131 Muñoz Iglesias reconhe-
ce que a referência aos anawim pode identificar o espírito que se 
encontra nos hinos de Lc 1–2, mas destaca que esta referência não 
oferece uma grande contribuição quanto à origem desses hinos, 
porque não se pode provar que os anawin constituíram grupos 
definidos ou comunidades determinadas; eles poderiam perfeita-
mente encontrar-se no interior de diversas comunidades judaicas 
ou judaico-cristãs.132

130 O termo hebraico anawim (pl. de anaw) é utilizado para designar os 
pobres piedosos e humildes de Israel, aqueles que, a exemplo de Moisés 
(Nm 12,3), reconhecem sua absoluta dependência do Senhor e o expe-
rimentam como o libertador, o resgatador. Por esse motivo, fazem de 
suas vidas um motivo de louvor ao Senhor e fiéis à aliança guardam 
seus mandamentos. Segundo R.E. BROWN, El nacimiento del Mesías, 
364-369.376-379, o termo que em sua origem se referia aos pobres em 
sentido socioeconômico passou, com o tempo, a designar todos aqueles 
que humildemente não podiam confiar em suas próprias forças: pobres, 
enfermos, oprimidos, viúvas e órfãos. Em geral, são descritos em oposi-
ção aos soberbos e autossuficientes que não reconhecem a necessidade de 
Deus. Por sua vez, P. SACCHI, Historia del Judaísmo en la época del se-
gundo Tiemplo, 449, afirma que no paradigmático texto do Trito-Isaías 
(Is 61,1) o termo anawin é utilizado para designar os destinatários das 
boas notícias do ungido do Senhor. O profeta está pensando em todos os 
judeus que punham a esperança de sua salvação não nas forças militares, 
mas sim na intervenção salvífica de Deus.

131 Segundo R. E. BOWN, El nacimiento del Mesías, 366-368.372, estes hi-
nos já existentes haviam sido retomados pelos anawim judeu-cristãos, 
que os interpretaram e assimilaram à luz da fé pascal com o objetivo de 
anunciar o cumprimento das promessas em Jesus, o Messias. Segundo 
essa tese, os personagens a quem são atribuídos os hinos do Magnificat, 
Benedictus e Nunc dimittis, seriam modelos vivos que encaram a piedade 
dos anawim: Maria é apresentada como a escrava do Senhor, a crente no 
cumprimento e no poder de sua Palavra que encheria seu ventre com a 
presença do Messias, aquela que canta a Salvação de Deus; Zacarias é 
um sacerdote justo que sofre a esterilidade de sua esposa Isabel e juntos 
são irrepreensíveis quanto à observância dos mandamentos do Senhor; 
Simeão é um homem justo e piedoso que esperava a consolação de Israel 
e o Espírito estava Nele.

132 S. MUÑOZ IGLESIAS, Los evangelios de la infancia, I, 111-112.
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2.2. Lc 2,22-39

A perícope 2,22-39 faz parte de um conjunto literário muito 
bem elaborado, o qual foi tecido com grande maestria.133 No en-
tanto, o relato imediatamente anterior à apresentação de Jesus, 
aquele do nascimento de Jesus (2,1-20)134 parece não ser suficien-
te para dar a conhecer com exatidão a identidade messiânica de 
Jesus. De fato, segundo o plano narrativo lucano, são ainda ne-
cessárias algumas comunicações proféticas guiadas pelo Espírito, 
por meio das quais se chama atenção para um conhecimento mais 
minucioso da identidade e da missão de Jesus.135

Diversos autores destacaram a importância de 2,22-39 dentro 
do conjunto de Lc 1–2. Laurentin assevera que os relatos da infân-
cia estão desde seu início orientados para a manifestação de Jesus 
no Templo.136 Galbiati sustenta que os relatos de Lc 1–2 apresen-
tam um movimento ascendente e são construídos sob “uma ideia 
diretiva que faz progredir a ação até seu cume, que é precisamente 
a entrada de Jesus menino no Templo”.137 Berlingieri e Segalla 
afirmam que, em Lc 1–2, a perícope da apresentação de Jesus 
se constitui em um clímax conclusivo.138 Segundo George, este 
episódio é o ápice de Lc 1–2, não somente porque se cumpre nos 
limites do Templo, como em outras cenas decisivas lucanas, mas 
também porque apresenta a revelação mais explícita do mistério 
de Jesus até esse momento na obra lucana.139 Por sua vez, Muñoz 

133 G. ARANDA, “Los evangelios de la infancia”, I, 111-112.
134 A perícope lucana de 2,1-20 está composta por três cenas: (1) o nasci-

mento de Jesus em Belém (vv.1-7); (2) o anúncio aos pastores somado 
ao hino da Glória (vv.8-14); (3) a visita dos pastores ao menino recém-
-nascido (vv.15-20).

135 H. SCHÜRMANN, Il vangelo di Luca, I, 241-242.
136 R. LAURENTIN, Structure et Théologie de Luc I-II, 61.
137 E. GALBIATI, “La presentazione al Tempio”, 28. Pensamento semelhante 

apresenta A. DIÉZ MACHO, La historicidad dos evangelios da infancia, 
47, a apresentação de Jesus no Templo “é o final para onde se encaminha 
todo o relato da infância lucana”.

138 G. BERLINGIERI, Il lieto annuncio della nascita e del concepimento del 
precursore di Gesù, 95; G. SEGALLA, Evangelo e vangeli, 180.

139 A. GEORGE, L’annonce du salut de Dieu, 179.
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León afirma que a apresentação de Jesus no Templo proclama o 
cumprimento messiânico, de modo particular o Nunc dimittis;140 
enquanto segundo Koet as afirmações programáticas de Simeão 
constituem um ápice dentro dos relatos de Lc 1–2.141 Segundo 
Valentini, pelo seu valor teológico, principalmente quanto a sua 
cristologia e soteriologia, a apresentação de Jesus no Templo 
(2,22-40) é uma perícope de notável importância em Lc 1–2.142

No entanto, excetuando os comentários gerais do terceiro 
evangelho, observa-se que a perícope 2,22-39 foi pouco estudada 
exegético-teologicamente em sua totalidade. As diversas publica-
ções se referem, em sua grande maioria, a subunidades da períco-
pe. De fato, o hino de Simeão (vv.29-32) e seu oráculo dirigido a 
Maria (vv.34c-35) despertaram altíssimo interesse entre os estu-
diosos. O mesmo não se pode afirmar sobre a introdução (vv.22-
24) e o relato da profetisa Ana (vv.36-38).143

Figueras, um dos poucos que realizaram um estudo de 2,22-
39 em seu conjunto, propõe uma interpretação simbólica de Si-
meão e Ana. Os dois personagens seriam, respectivamente, figu-
ras de Moisés e de Elias que estariam presentes como sinais da 
Torá e dos Profetas; os quais dão testemunho do Messias presente 
no Templo.144

Visser, seguindo a luz inaugurada por Figueras, examinou a 
inter-relação dos personagens lucanos Simeão e Ana com perso-
nagens-chave e acontecimentos importantes da história de Israel. 
Em seu primeiro artigo, a partir do Dt (caps. 31–34), o autor 
apresenta a relação entre Moisés e Josué (Moisés – terra da pro-
messa) como uma figura do encontro de Simeão e Jesus; desse 
modo, sustenta que Lucas havia atribuído a Jesus o lugar que, 
naquele momento decisivo da história da salvação, é ocupado por 

140 D. MUÑOZ LEÓN, Derás. Los caminos y sentidos, 391.
141 B.J. KOET, “Simeons Worte (Lk 2,29-32.34c-35) und Israels Geschick”, 

1568.
142 A. VALENTINI, “‘Kaqarismou/ auvtw/n’ e ‘r`omfai,a’ (Lc 2,22.35)”, 169.
143 B.J. KOET, “Holy Place and Hannah’s Prayer”, 134.
144 P. FIGUERAS, “Siméon et Anne, ou le Témoignage de la Loi et des Pro-

phètes”, 85-86.94.
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Josué.145 Em síntese, no relato lucano da apresentação, Jesus seria 
apresentado como um novo Josué e como a terra da promessa 
em pessoa. Em um segundo artigo, o autor apresenta os nomes 
de Simeão e Ana da tribo de Aser em conexão com o paralelismo 
de Dt 31–34.146

Por sua vez, Stramare, concentrando-se nos vv.22-24, destaca 
o aspecto do cumprimento do tempo da purificação-salvação-re-
denção. Ou seja, do tempo no qual se manifesta a ação salvífica 
e purificadora do Senhor em relação ao seu povo, a Jerusalém e 
ao Templo. Com efeito, o autor afirma estar de acordo com as 
interpretações de Laurentin que assinalam Dn 9 e Ml 3 como o 
substrato veterotestamentário do relato lucano da apresentação 
de Jesus.147

Dentro de uma perspectiva estética do relato lucano, Marconi 
apresenta um estudo sobre “2,22-32 e entornos” onde concen-
tra sua atenção no campo semântico do verbo ver, a partir do 
qual identifica “um gênero misto, não puro” que, segundo ele, 

145 N. VISSER, “Hier is meer dan Jozua. Over de opdracht van Jezus in de 
temple en zijn ontmoeting met Simeon en Hanna”, 139-154.

146 N. VISSER, “Hier is meer dan Jozua. Over de opdracht van Jezus in de 
temple en zijn ontmoeting met Simeon en Hanna”, 145, recorda que Je-
sus no dia de sua circuncisão recebe o mesmo Nome de Josué ([vAhy), 
substituto de Moisés. O autor argumenta que, se se observa como Lucas 
dá importância ao significado dos nomes, veja-se Zacarias (“o Senhor 
lembra”), Isabel (“o Senhor jurou”) e João (“o Senhor é misericordio-
so”), não é razoável imaginar que o evangelista não houvesse pensado em 
quem na história de Israel tenha assumido o mesmo nome. Na sequên cia, 
Visser assinala que, na bênção de Moisés (Dt 33,6-24), o nome da Tribo 
de Simeão é omitido e que o de Aser aparece em último lugar. Com efeito, 
são exatamente estes nomes que aparecem no relato lucano da apresenta-
ção. Chama ainda a atenção para o fato de que a substituição de Moisés 
ocorre depois de quarenta anos que o povo de Israel estava peregrinando 
pelo deserto, enquanto o encontro entre Simeão e Jesus, a contemplação 
da salvação de Deus na pessoa de Jesus, ocorre quarenta dias depois de 
seu nascimento.

147 T. STRAMARE, “Cumpiuti i giorni della loro purificazione (Lc. 2,22). 
Gli avvenimenti del N.T. conclusivi di um disegno”, 199-205; R. LAU-
RENTINI, Structure et Théologie de Luc I-II, 43-63.
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se caracteriza por alguns elementos essencialmente apocalípticos. 
Com esse esquema, Lucas tinha a intenção de levar seus leitores 
ao centro do relato: a visão de Deus que se revela salvação diante 
de Israel e a todos os povos.148

Por outro lado, Grelot sustenta que o Nunc dimittis foi habil-
mente introduzido na cena da apresentação de Jesus no Templo149 
e que o hino contém uma síntese de toda a obra lucana.150 Valen-
tini, por sua vez, afirma que a teologia lucana é particularmente 
manifestada em 2,29-32.151 Existe ainda um consenso entre os 
autores de que a teologia do hino reflete diversos elementos deri-
vados do Dêutero-Isaías (Is 40,5; 42,6; 46,13; 49,6; 52,9-10),152 
os quais foram utilizados pelo evangelista para enfatizar o caráter 
universal da ação salvífica do Messias Jesus. Segundo Ballhorn, 
por intermédio de seu hino, Simeão se constitui no Isaías do Novo 
Testamento.153 Ainda dentro dessa perspectiva universalista da 
salvação, segundo Valentini, a teologia do Nuc dimittis se distin-
gue amplamente daquela do Magnificat e do Benedictus.154

148 G. MARCONI, “Il bambino da vedere”, 629-654.
149 P. GRELOT, “Le cantique de Siméon (Luc, II, 29-32)”, 481.
150 P. GRELOT, Évangiles et tradicion apostolique, 73; id., “Le cantique de 

Siméon (Luc II, 29-32)”, 505-506.
151 A. VALENTINI, “I cantici in Lc 1–2”, 83.
152 A. GEORGE, Études sur l’ouvré de Luc, 63; R.E. BROWN, El nacimien-

to del Mesías, 478-480; A. DEL AGUA PÉREZ, El método midrásico, 
128-129; A VALENTINI, “I canticio in Luc 1-2”, 95.106; M. MIYOSHI, 
“Jesu Darstellung oder Reiningung im Tempel inter Berücksichtigung 
von ‘Nunc dimittis’ Lk II, 22-38”, 85-115; J.A. SANDERS, “Isaiah in 
Luke”, 150 (art. Ver. J.A. SANDERS, “Isaiah in Luke”, 20); K. BERGER, 
“Das Canticum Simeonis (Lk 2,29-32)”, 27-39; P. GRELOT, “Le canti-
que de Siméon (Luc II 29-32)”, 502-505; F. BOVON, El evangelio según 
san Lucas, I, 200; H. SCHÜRMANN, Il vangelo di Luca I, 250; R.C. 
TANNEHILL, The Narrative Unity of Luke-Acts, I, 40. De fato, segundo 
E. BALLHORN, “Simeon: der Jesaja des Neuen Testaments (Lk 2,21-
40)”, 73, por intermédio de seu hino, Simeão se constitui no Isaías do 
Novo Testamento.

153 E. BALLHORN, “Simeon: der Jesaja des Neuen Testaments (Lk 2,21-
40)”, 73.

154 A. VALENTINI, “I cantici in Luc 1-2”, 106.
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Berger, em seu estudo sobre o Nunc dimittis, o classifica como 
pertencente ao gênero de orações antes da morte e destaca o cará-
ter programático do hino quanto à ação salvífica do Messias do 
Senhor diante dos gentios e Israel.155

Simón Muñoz, em sua extensa investigação sobre a teologia 
da redenção em 2,29-35, destaca, entre outros aspectos, a estreita 
concordância entre o Nunc dimittis (2,29-32) e o oráculo a Maria 
(2,34c-35). O autor desenvolve seu estudo tendo presente a tese 
da existência de um texto original pré-lucano em hebraico ou ara-
maico, por meio do qual apresenta possíveis soluções aos diversos 
problemas gramaticais e de difícil compreensão encontrados no 
texto grego lucano. Como conclusão, sustenta que os dois ditos 
de Simeão são resultados de uma tradição muito primitiva, de 
primeira hora, que foi acolhida e confirmada por Lucas, na qual 
Maria é apresentada como a filha de Sião, ou seja, como figura do 
inteiro povo de Israel.156

Miyoshi desenvolve uma tese bastante inovadora sobre a re-
lação entre o Nunc dimittis e a apresentação-purificação de Jesus 
no Templo. Seu trabalho parte da constatação de que nunca se 
havia examinado exegeticamente o hino de Simeão em conexão 
com os três primeiros versículos da perícope (vv.22-24). Nesses 
versículos, segundo Miyoshi, a purificação deles (tou/ kaqarismou/ 
auvtw/n) se refere a Maria como parturiente (Lv 12,1-8) e ao me-
nino como nazireu (Nm 6,10); e sustenta que essa purificação de 
Jesus estaria em relação direta com a missão messiânica de anun-
ciar a salvação aos gentios.157

Por outro lado, foram estudados elementos específicos do 
Nunc dimittis. Entre eles, Kilgallen, buscando o significado de 
“Jesus salvador” como “a glória de teu povo Israel”, investigou os 
diversos sentidos com que o termo “glória” é utilizado nas Escri-
turas (sobretudo nos profetas maiores e Salmos). Em seus relatos, 

155 K. BERGER, “Das Canticum Simeonis (Lk 2,29-32)”, 27-39.
156 A. SIMÓN MUÑOZ, El Mesías y la hija de Sión.
157 M. MIYOSHI, “Jesu Darstellung oder Reinigung im Tempel unter 

Berücksochtigung von ‘Nunc dimittis’ Lk II, 22-38”, 85-115.
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destaca, ao longo da história de Israel, a presença do esquema 
teológico: glória, pecado-infidelidade, penitência-arrependimen-
to, esperança e restauração (da glória); e, a partir do binômio 
“humilhação-glória”, sustenta que, segundo a concepção lucana, 
Jesus salvador como glória de Israel está intimamente associado 
à humilhação, sofrimento e morte do Messias (em obediência à 
vontade divina formulada nas Escrituras), por meio da qual Jesus 
foi exaltado e glorificado por Deus.158

No oráculo de Simeão dirigido a Maria (vv.34c-35) que, 
segundo Feuillet, é uma das passagens mais difíceis do terceiro 
evangelho,159 foram objeto de estudo e de debate principalmente 
duas questões. A primeira se refere à queda e levantamento de 
muitos de Israel (v.34d); Schürmann e Bovon consideram que o 
evangelista faz referência a dois grupos distintos, alguns que caem 
e outros que se levantam,160 enquanto Schweizer e Koet susten-
tam que se refere a um único grupo, ou seja, aqueles que caem são 
os mesmos que em seguida se levantam.161 A segunda questão se 
refere à interpretação da espada que atravessa a vida de Maria e 
suas consequências para a teologia de Lc-At.

O entrelaçamento dessas duas questões converge para uma 
terceira importante e não menos espinhosa questão: o papel de-
sempenhado e o lugar ocupado por Israel na história da sal-
vação, segundo Lc-At. Os especialistas identificaram as razões 
exegético-teológicas que sustentam a interpretação lucana do 
desígnio salvífico universal, no qual, segundo Lc 2,31, foi pre-
parado por Deus, manifestado e realizado pelo Messias a fa-
vor de Israel e de todos os povos, onde Israel ocupa um lugar 

158 J.J. KILGALLE, “Jesus, Savior, the Glory of your people Israel”, 305-328, 
apoia e fundamenta seu estudo principalmente em alguns textos proféti-
cos de Ezequiel e Jeremias.

159 A. FEUILLET, “L’épreuve prédite à Marie par le vieillard Siméon (Luc. II, 
35a)”, 245.

160 H. SCHÜRMANN, Il vangelo di Luca, I, 253; F. BOVON, El evangeliio 
según san Lucas, I, 213.

161 B.J. KOET, “Simeons Worte (Lk 2,29-32.34c-35) und Israels Geschick”, 
1549-1569; E. SCHWEIZER, Il vangelo secondo Luca, 63.
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privilegiado como consequência de ser o povo depositário das 
promessas divinas.162

Thannehill, em seus estudos sobre o papel do judaísmo e do 
lugar ocupado por Israel em Lc-At, examina Lc 1–2 em conexão 
com o resto da obra lucana. O autor parte dos anúncios cheios 
de esperança do anjo (1,32-33), de Maria (1,54-55), de Zacarias 
(1,68-75), de Simeão (2,29-32), de Ana (2,38) e os lê em cone-
xão com os relatos da rejeição de Jerusalém diante de Jesus e 
sua destruição eminente (13,34-35; 19,41-44) e com os relatos 
da rejeição dos judeus diante do anúncio do Messias Jesus em 
At (13,44-47; 18,6; 28,24-28); onde observa que as esperanças 
judaicas tão destacadas em Lc 1–2 não se cumpriram até o final 
da dupla obra lucana. Por isso, sustenta que o conteúdo histórico-
-teológico de Lc-At deve ser lido como uma trágica história, na 
qual Israel tropeçou e caiu porque uma grande parte dos judeus 
rejeitou o Messias Jesus.163

Koet, em seu estudo sobre as falas de Simeão (2,29-32; 
2,34-35164), quanto à questão da queda de Israel e sua rejeição 
ao Messias, afirma que estes dois elementos estão diretamente 

162 S. VAN DER EYNDE, “Children of the Promise. On the DIAQHKH-Pro-
mise to Abraham in Lk 1,72 and Acts 3,25”, 475.482.

163 R.C. TANNEHILL, “Israel in Luke-acts: A tragic Story”, 69-85, em seus 
estudos sobre o papel do judaísmo e o lugar ocupado por Israel em Lc-
-At, examina Lc 1–2 em conexão com o resto da obra lucana. O autor lê 
os anúncios cheios de esperança do anjo (1,32-33), de Maria (1,54-55), 
de Zacarias (1,68-75), de Simeão (2,29-32), de Ana (2,38) em conexão 
com os relatos da rejeição de Jerusalém diante de Jesus e sua destruição 
eminente (13,34-35; 19,41-44) e os confronta com as narrativas da re-
jeição dos judeus diante do anúncio do Messias Jesus em At (13,44-47; 
18,6; 28,24-28); observa que as esperanças judaicas tão destacadas em 
Lc 1–2 não se cumpriram até o final da dupla obra lucana. Por isso, 
sustenta que o conteúdo histórico-teológico de Lc-At deve ser lido como 
uma trágica história, na qual Israel tropeçou e caiu porque uma grande 
parte dos judeus rejeitou o Messias Jesus.

164 Segundo B.J. KOET, “Simeons Worte (Lk 2,29-32.34c-35) und Israels 
Geschick”, 1557s, estes versículos revelam o caminho cansativo de Israel 
em direção à salvação.
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relacionados com a salvação dirigida aos gentios. Por isso, susten-
ta que a queda de Israel não é definitiva mas sim temporária. De 
modo que a importância de Israel será restituída pelo Messias que 
vem de Israel. O mesmo que revelará a salvação aos gentios será 
aquele que restituirá a glória do povo da promessa.165

Em relação ao vv.35ab, como, segundo a tradição, não exis-
tem indícios de que a mãe de Jesus sofreu morte violenta, sua 
linguagem é definida por todos os autores como metafórica. Por 
isso, os estudos se concentraram na busca de um sentido para o 
termo r`omfai,a.166 A questão fundamental é muito bem sintetizada 
por Benoit:167 o que significa? Que coisa representa a espada em 
2,35? A dor? A morte? A dúvida? A infidelidade? A língua dos 
malvados? O juízo divino? A Palavra de Deus? A associação e 
participação de Maria na paixão de seu filho?

A busca de resposta a essa pergunta de fundo conduz os escri-
tores apostólicos, os Santos Padres, os exegetas modernos e con-
temporâneos a elaborar uma interpretação simbólico-figurativa, 
fato que, somado à obscuridade da metáfora, dificultou ainda 
mais a compreensão do sentido do texto e favoreceu ao longo da 
tradição cristã a diversidade de interpretações e opiniões quanto 
ao seu possível alcance.168

165 B.J. KOET, “Simeons Worte (Lk 2,29-32.34c-35) und Israels Geschick”, 
1549-1569.

166 J. DANIELOU, I vangeli della infanzia, 108, sustenta que o sentido da 
espada em 2,35 é muito difícil. A. GEORGE, Études sur l’ouvré de Luc, 
448, afirma que é uma imagem obscura cuja interpretação divide os exe-
getas.

167 P. BENOIT, “Et toi-même, un glaive te transpercera l’âme (Luc 2,35)”, 
251; A. SIMÓN MUÑOZ, El Mesías y la hija de Sión, 165.

168 S. MUÑOZ IGLESIAS, Los evangelios de la infancia, III, 195. A. SIMÓN 
MUÑOZ, El Mesías y la hija de Sión, 160-166. A. VALENTINI, “Il se-
condo annuncio a Maria”, 298. Id., “‘Kaqarismou/ auvtw/n’ e ‘r`omfai,a’ (Lc 
2,22.35)”, 177-187. A. SERRA, Una spada trafiggerà la tua vita, apresen-
ta uma extensa investigação sobre a profecia de Simeão (2,34-35). Seus 
estudos se concentram nas possíveis interpretações do termo “r`omfai,a” 
(v.35a). O método utilizado é a abordagem baseada na Tradição: (1) o 
recurso às tradições interpretativas judaicas; (2) a história dos efeitos 
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A interpretação sugerida por Orígenes de que a espada seria 
uma figura da dúvida de Maria no momento da crucifixão de 
seu filho169 não convence a maioria dos exegetas modernos, visto 
que Lucas é o autor neotestamentário que mais destaca a fé e a 
obediência de Maria diante da palavra e às promessas do Senhor. 
Por sua vez, a interpretação dada por Santo Agostinho de que a 
espada representaria a dor da mãe aos pés da cruz foi mais bem 
recebida ao longo dos séculos. Não obstante, essa interpretação 
apresenta um sério inconveniente, visto que na obra lucana se 
desconhece por completo o fato de que Maria estivesse aos pés da 
cruz de seu filho no momento de sua morte.

Com o advento dos métodos histórico-críticos, algumas dessas 
interpretações foram rejeitadas pela exegese contemporânea.170

do texto nas tradições cristãs do oriente e do ocidente. Como resultado 
desse itinerário ao longo das tradições judaico-cristãs, o autor afirma 
que a interpretação mais adequada para a espada lucana é o símbolo da 
“Palavra de Deus”, em seu sentido mais amplo.

169 ORÍGENES, In Lucam homiliae XVII, 6-7, (PG. XIII, c. 1845; SC, n. 87), 
256-259.

170 A. SIMÓN MUÑOZ, El Mesías y la hija de Sión, 166-229, afirma que 
os significados atribuídos à espada em 2,35a são tantos que um corre o 
risco de perder-se. O autor apresenta as principais interpretações sob o 
olhar crítico da exegese contemporânea. J.A. FITZMYER, Luca teologo, 
65-66, expõe sua rejeição diante de duas das mais correntes interpreta-
ções do v.35a: (1) Aquela que vê a espada como símbolo da angústia que 
Maria experimentará na paixão e na crucifixão de seu filho; visto que a 
imagem de Maria, como Mater dolorosa, está presente no quarto evan-
gelho, mas na obra lucana não há o mínimo sinal de que Maria tivesse 
estado aos pés da cruz de Jesus. (2) Aquela que vê Maria como símbolo 
de Israel, como a figura da filha de Sião; id. El evangelio según Lucas, 
II, diante da interpretação que conduz à Mater dolorosa sustenta que se 
deveria buscar o significado dessas palavras de Simeão dentro da teologia 
lucana sobre Maria e não importar uma imagem do quarto evangelho. 
Segundo L. GOPPELT, Teologia del Nuovo Testamento, I, 74-75, como 
a linguagem conceitual do quarto evangelho é distinta daquela oferecida 
pelos Sinóticos, na teologia neotestamentária não se deve colocar sobre 
o mesmo plano expressões provenientes das diferentes tradições evan-
gélicas; qualquer trabalho exegético-teológico nesse campo deve antes 
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Fitzmyer sustenta que o sentido de r`omfai,a poderia ser encon-
trado em 2,41-52, onde a ação da espada discriminatória poderia 
ser uma expressão dos angustiados José e Maria que, em contras-
te com a esperançosa seguridade do adolescente Jesus, dão sinais 
de incompreensão diante da missão de seu filho.171

Na atualidade, a maioria dos estudiosos respalda a interpre-
tação de que r`omfai,a, no v.35a, é símbolo da palavra de Deus (de 
Cristo). No entanto, há controvérsias em relação aos textos da 
Escritura que dariam suporte a essa interpretação. Alguns autores 
se apoiam em Ez 14,17,172 outros em Hb 4,12,173 outros ainda 
em Is 53. O fato de que a utilização da espada como símbolo da 
palavra de Deus não seja alheio às Escrituras (Sb 18,15; Is 49,2; 
Ef 6,17; Ap 1,16; 2,16; 19,15.21; Hb 4,12)174 pode ser apontado 
como uma das razões por que nas tradições cristãs do Oriente e 
do Ocidente cresceu esta interpretação.

Segundo Benoit,175 baseado principalmente em Ez 14,17, a 
espada seria a imagem do juízo de Deus que divide Israel, aquela 

de tudo reinterpretar a linguagem conceitual em questão, caso contrário 
corre-se o risco de cometer erros graves de interpretação.

171 J.A. FITZMYER, El Evangelio según Lucas, II, 277. No entanto, segun-
do A. SERRA, Una spada trafiggerà la tua vida, 139, esta interpretação 
sustentada por Fitzmyer foi sugerida muitos séculos antes por Timóteo 
de Jerusalém.

172 A. FEUILLET, “L’épreuve prédite à Marie par le vieillard Siméon (Luc. 
II,35a)”, 256.

173 Quanto a Hb 4,12: “a palavra de Deus, de fato, é viva, eficaz e mais cor-
tante que toda espada de duplo fio (pa/san ma,cairan di,stomon) penetrante 
até separar a alma e o espírito (dii?knou,menoj a;cri merismou/ yuch/j kai. 
pneu,matoj…)”. Existe uma imprecisão quanto à relação entre Hb 4,12 
e 2,35a; o primeiro texto utiliza o termo ma,caira, enquanto o segun-
do r`omfai,a; além disso, os verbos são diferentes: dii?kne,omai (penetrar) e 
die,rcomai (atravessar). Segundo A. SIMÓN MUÑOZ, El Mesías y la hija 
de Sión, 213-217.219-225, por estas e uma série de outras diferenças 
torna-se difícil qualquer interpretação que faça uma associação entre es-
tes textos.

174 A. SIMÓN MUÑOZ, El Mesías y la hija de Sión, 212. Segundo A. SER-
RA, Una spada trafiggerà la tua vita, 126-142.189-228.235-237, esta 
interpretação está presente já desde os primeiros séculos do cristianismo.

175 P. BENOIT, “Et toi-même, un glaive te transpercera l’âme”, 254-255.
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que destrói e distingue (que destrói a uns e não toca a outros). 
Desse modo, Simeão havia identificado a mãe de Jesus como a 
filha de Sião, a imagem de Israel que se divide diante do Messias. 
No entanto, essa interpretação é bastante controvertida. Com 
efeito, Winandy176 e Valentini177 a rejeitam frontalmente; esses 
autores afirmam, com razão, que essa interpretação não está em 
sintonia com a descrição de Maria apresentada em Lc 1–2.

176 J. WINANDY, “La prophétie de Syméon (Lc, II, 34-35)”, 338.
177 A. VALENTINI, “Il secondo annuncio a Maria”, 300-301; id., Maria 

secondo le Scritture, 179.


