


Lucas, o médico amado que 
se tornou historiador 



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber entender que o serviço a Deus pode ser feito 
por meio de qualquer profissão; 

sentir persistir no esforço de ser um mensageiro de 
Deus por meio da profissão que tiver; 

agir obedecer à ordem de Jesus de pregar o 
Evangelho a todos. 



Lucas é o médico amado! Esse cognome lhe foi dado
por Paulo, o apóstolo, em Colossenses 4.14. Certamente
todos que conviveram com esse servo de Deus
poderiam também chamá-lo assim - o médico amado.

Introdução



Basta ser um leitor atencioso para notar que no
livro de Atos, a partir do capítulo 16, o historiador
Lucas (At 1.1) é incluído em sua própria narrativa
pelo uso do pronome pessoal “nós” (At
16.10,11,16; 20.5,6,7,13,14,15; 21.1, etc.).

I. Missionário médico (At 16.10)



Quão grande foi a colaboração de Lucas com o
evangelho de Cristo (Fm 24)! Lucas é chamado de
cooperador - um dos cooperadores na equipe
missionária de Paulo.

I. Missionário médico (At 16.10)



aplicação

Você está disposto a usar sua profissão para
difundir o evangelho?



“Lucas não era um simples espectador que admirava a
doutrina cristã, mas sim um pregador ativo e
missionário. Foi o primeiro grande historiador
eclesiástico e apologista literário do cristianismo”
(Merrill C. Tenney).

II. Historiador eclesiástico



aplicação

Você sempre coloca seus talentos a serviço do
Senhor?



1. O 1º cântico foi o de Isabel (Lc 1.41-56) 

2. O 2º cântico foi o de Maria (Lc 1.46) 

3. O 3º cântico foi o de Zacarias (Lc 1.67-79) 

4. O 4º cântico foi o dos anjos (Lc 2.8-14) 

5. O 5º cântico foi o de Simeão (Lc 2.29-32) 

III. Hinólogo cristão



aplicação

Você já conquistou promessas pessoais de
Deus em sua vida?



Lucas deixou exemplo de conversão acompanhada de
consagração total a Deus. Sua vida foi útil em todos
os sentidos: como médico, missionário, historiador, e
teve alcance duradouro.

Conclusão



aplicação

Que sejamos crentes do tipo de Lucas!



aplicação

1. Como posso usar mais a minha profissão 
para servir ao Senhor? 

2. Como posso servir mais e melhor ao povo 
do Senhor? 

3. Eu uso minhas obrigações profissionais 
como desculpa para não me envolver na 
obra do Senhor?


