
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

REFLEXÕES E ILUSTRAÇÕES DE PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA, CM 

 

Sexta-feira da 34ª Semana do Tempo Comum  

1) Oração 

Levantai, ó Deus, o ânimo dos vossos filhos e filhas, para que, aproveitando 
melhor as vossas graças, obtenham de vossa paternal bondade mais 
poderosos auxílios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. 

 

2) Leitura do Evangelho (Lucas 21, 29-33) 

Naquele tempo, 29Acrescentou ainda esta comparação: Olhai para a figueira e 
para as demais árvores. 30Quando elas lançam os brotos, vós julgais que está 
perto o verão. 31Assim também, quando virdes que vão sucedendo estas 
coisas, sabereis que está perto o Reino de Deus. 32Em verdade vos declaro: 
não passará esta geração sem que tudo isto se cumpra. 33Passarão o céu e a 
terra, mas as minhas palavras não passarão. - Palavra da salvação. 



 

3) Reflexão 

* O evangelho de hoje traz as recomendações finais do Discurso 
Apocalíptico. Jesus insiste em dois pontos: (1) na atenção a ser dada aos 
sinais dos tempos (Lc 21,29-31) e (2) na esperança, fundada na firmeza da 
palavra de Jesus, que expulsa o medo e o desespero (Lc 21,32-33).. 

 

* Lucas 21,29-31: Olhem a figueira e todas as árvores 

Jesus manda olhar a natureza: "Olhem a figueira e todas as árvores. Vendo 
que elas estão dando brotos, vocês logo sabem que o verão está perto. 
Vocês também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o 
Reino de Deus está perto”. Jesus pede para a gente contemplar os 
fenômenos da natureza para aprender deles como ler e interpretar as coisas 
que estão acontecendo no mundo. O aparecimento de brotos na figueira é 
um sinal evidente de que o verão está chegando. Assim, o aparecimento 
daqueles sete sinais é uma prova de “que o Reino de Deus está perto!” Fazer 
este discernimento não é fácil. Uma pessoa sozinha não dá conta do recado. 
É refletindo juntos em comunidade que a luz aparece. E a luz é esta: 
experimentar em tudo que acontece um apelo para a gente nunca se fechar 
no momento presente, mas manter o horizonte aberto e perceber em tudo 
que acontece uma seta que aponta para além dela mesma em direção ao 



futuro. Mas a hora exata da chegada do Reino, porém, ninguém sabe. No 
evangelho de Marcos, Jesus chega a dizer: "Quanto a esse dia e essa hora, 
ninguém sabe nada, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai!" (Mc 
13,32). 

 

* Lucas 21,32-33:  

“Eu garanto a vocês: tudo isso vai acontecer, antes que passe esta geração. 
O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras não desaparecerão. 
Esta palavra de Jesus evoca a profecia de Isaías que dizia: "Todo ser 
humano é erva e toda a sua beleza é como a flor do campo: a erva seca, a 
flor murcha, quando sobre elas sopra o vento de Javé; a erva seca, a flor 
murcha, mas a palavra do nosso Deus se realiza sempre” (Is 40,7-8). A 
palavra de Jesus é fonte da nossa esperança. O que ele disse vai acontecer!  

 

* A vinda do Messias e o fim do mundo 

Hoje, muita gente vive preocupado com o fim do mundo. Alguns, baseando-
se numa leitura errada e fundamentalista do Apocalipse de João, chegam a 
calcular a data exata do fim do mundo. No passado, a partir dos “mil anos”, 
mencionados no Apocalipse (Ap 20,7), se costumava repetir: “De 1000 
passou, mas de 2000 não passará!” Por isso, na medida em que o ano 2000 
chegava mais perto, muitos ficavam preocupados. Teve até gente que, 
angustiada com a chegada do fim do mundo, chegou a cometer suicídio. Mas 
o ano 2000 passou e nada aconteceu. O fim não chegou! A mesma 



problemática havia nas comunidades cristãs dos primeiros séculos. Elas 
viviam na expectativa da vinda iminente de Jesus. Jesus viria realizar o Juízo 
Final para encerrar a história injusta do mundo cá de baixo e inaugurar a 
nova fase da história, a fase definitiva do Novo Céu e da Nova Terra. 
Achavam que isto aconteceria dentro de uma ou duas gerações. Muita gente 
ainda estaria viva quando Jesus fosse aparecer glorioso no céu (1Ts 4,16-17; 
Mc 9,1). Havia até pessoas que já nem trabalhavam mais, porque achavam 
que a vinda fosse coisa de poucos dias ou semanas (2Tes 2,1-3; 3,11). 
Assim pensavam. Mas até hoje, a vinda de Jesus ainda não aconteceu! Como 
entender esta demora? Nas ruas das cidades, a gente vê pintado nas 
paredes Jesus voltará! Vem ou não vem? E como será a vinda? Muitas vezes, 
a afirmação “Jesus voltará” é usada para meter medo nas pessoas e obrigá-
las a frequentar uma determinada igreja! 

 

No Novo Testamento a volta de Jesus sempre é motivo de alegria e de paz! 
Para os explorados e oprimidos, a vinda de Jesus é uma Boa Notícia! Quando 
vai acontecer esta vinda? Entre os judeus, as opiniões eram variadas. Os 
saduceus e os herodianos diziam: “Os tempos messiânicos já chegaram!” 
Achavam que o bem-estar deles durante o governo de Herodes fosse 
expressão do Reino de Deus. Por isso, não queriam mudança e combatiam a 
pregação de Jesus que convocava o povo a mudar e a converter-se. Os 
fariseus diziam: “A chegada do Reino vai depender do nosso esforço na 
observância da lei!” Os essênios diziam: “O Reino prometido só chegará 
quando tivermos purificado o país de todas as impurezas”. Entre os cristãos 
havia a mesma variedade de opiniões. Alguns da comunidade de Tessalônica 
na Grécia, apoiando-se na pregação de Paulo, diziam: “Jesus vai voltar logo!” 
(1 Tes 4,13-18; 2 Tes 2,2). Paulo responde que não era tão simples como 
eles imaginavam. E aos que já não trabalhavam avisa: “Quem não quiser 
trabalhar não tem direito de comer!” (2Tes 3,10). Provavelmente, eram uns 
preguiçosos que, na hora do almoço, iam mendigar a comida na casa do 
vizinho. Outros cristãos eram de opinião que Jesus só voltaria depois que o 



evangelho fosse anunciado no mundo inteiro (At 1,6-11). E achavam que, 
quanto maior o esforço de evangelizar, mais rápido viria o fim do mundo. 
Outros, cansados de esperar, diziam: “Ele não vai voltar nunca! (2 Pd 3,4). 
Outros, baseando-se em palavras do próprio Jesus, diziam acertadamente: 
“Ele já está no meio de nós!” (Mt 25,40).  

 

Hoje acontece o mesmo. Tem gente que diz: “Do jeito que está, está bem, 
tanto na Igreja como na sociedade”. Eles não querem mudança. Outros 
esperam pela volta imediata de Jesus. Outros acham que Jesus só voltará 
através do nosso trabalho e anúncio. Para nós, Jesus já está no nosso meio 
(Mt 28,20). Ele já está do nosso lado na luta pela justiça, pela paz, pela vida. 
Mas a plenitude ainda não chegou. Por isso, aguardamos com firme 
esperança a libertação plena da humanidade e da natureza (Rm 8,22-25).  

4) Para um confronto pessoal 

1) Jesus pede para olhar a figueira, para contemplar os fenômenos 
da natureza. Na minha vida já aprendi alguma coisa contemplando a 
natureza? 

2) Jesus disse: “O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas 
palavras não desaparecerão”. Como encarno estas palavras de Jesus 
em minha vida? 

5) Oração final 

Feliz quem mora em tua casa: sempre canta teus louvores. Feliz quem 
encontra em ti sua força e decide no seu coração a santa viagem. (Sal 83) 
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“Porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração” (Mateus 6:21) 

AJUDE A DIVULGAR E A MANTER ESTE NOSSO APOSTOLADO 
 

Prezados amigos e amigas, a Paz de Cristo! 
Com a Graça de Deus temos nos tornado um importante apostolado que oferece aos cristãos católicos e protestantes preciosas homilias 

diárias e sugestões litúrgicas, tratando dos mais diversos temas, através das Homilias diárias, Homilias dominicais, Teologia Popular, os 

artigos sobre catequese, liturgia e musica, Cristologia, Marialogia, Biblia, mensagens atuais, desde as obras dos primeiros cristãos até 

reflexões sobre os problemas atuais de nossa sociedade. 

Até então temos mantido nosso apostolado com nossos próprios recursos, (1200,00 reiais mensais)o que tem limitado muitíssimo nossas 

ações que só tem o objetivo de oferecer um serviço de alta qualidade, gratuitamente.  

Se você desejar ajudar esse nosso trabalho evangelizador on line financeiramente para que possamos atender a você e a outros leitores da 

melhor forma possível, utilize as informações abaixo para dar a sua contribuição: 

 

Banco Itau – Belo Horizonte - MG 

Agência: 6633 

Conta Poupança:00 861-7/500  

Faça seu depósito identificado e depois envie-nos uma mensagem com seu endereço, para que possamos lhe enviar uma pequena 

lembrança de agradecimento.  Grato, Pe. Lucas 

“AJUDE A MANTER O NOSSO TRABALHO EVANGELIZADOR TODOS OS DIAS” 

CARÍSSIMOS IRMÃOS E IRMÃS 

Precisamos de sua ajuda para cobrir nossos custos de operação e manter este site. Aos domingos rezamos 

missa por todos que colaboram com nossa obra de Evangelização. Se cada um que visita esta página doar 

apenas R$-50,00 por mês já daria para pagar as nossas contas, mas infelizmente nem todos pensam 

assim... Pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada... 

PENSE NISSO E VEJA COMO VOCÊ PODE NOS AJUDAR! COLABORE PARA CONTINUARMOS O 

TRABALHO DE EVANGELIZAÇÃO. PRECISAMOS DE SUA AJUDA!  
 

Sua contribuição em qualquer valor é muito valiosa! 
FAÇA UM DEPÓSITO NA CONTA: 

BANCO ITAU - AGÊNCIA 6633 – CONTA POUPANÇA: 00861-7 

FAVORECIDO: LUCAS DE PAULA ALMEIDA 

Colabore e Fidelize! 

Que Deus abençoe você! 

Pe. Lucas de Paula Almeida, CM 

mailto:padrelucas@terra.com.br-
http://www.padrelucas.com.br-/
http://www.padrelucasperegrinacoes.com.br/
http://www.homilia.com.br/contatos.asp
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     DIREÇAO ESPIRITUAL  

PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA,CM  

RUA JOSE CLETO, 320, APTO 304 - BLOCO B - BAIRRO PALMARES-  

CEP. 31155290- BELO HORIZONTE - MG  

TEL (31)34260069 - 34269913  

EMAIL: padrelucas@terra.com.br  

SITE: www.padrelucas.com.br  

SITE: www.pelucas.com.br  

 QUEM É O PE. LUCAS?  

Confira a sua vida acessando os sites:  

http://www.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000008   

http://www.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000158   

 

 

 

FAÇA PARTE DOS MEUS AMIGOS NOS FACE: 
1. JUNTOS COM O PE. LUCAS: https://www.facebook.com/groups/298318803871674/ 
2. PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA - VIDA, OBRAS: 77 LIVROS E 58 DISCOS E 188 DVDS 
https://www.facebook.com/groups/286937508373801/ 
3. VIAGENS E PEREGRINAÇÕES, O MUNDO EM MINHAS MÃOS 
https://www.facebook.com/groups/239433656501232/ 
4. CRISTO BATE À SUA PORTA 
https://www.facebook.com/groups/1864827137134703/ 
5. "ORAÇÕES, PENSAMENTOS, MENSAGENS E VÍDEOS" - PE LUCAS  
https://www0. .facebook.com/groups/115057472439497/ 
6. HOMILIAS DIÁRIAS - O AMANHECER DO EVANGELHO 
https://www.facebook.com/groups/250019215378351/ 
7. JESUS CRISTO, VIDA PÚBLICA A PARTIR DOS 30 ANOS 
https://www.facebook.com/groups/1140490299369103/ 
8. Padre Lucas Peregrinações 
https://www.facebook.com/padrelucasperegrinacoes/… 
9. CURSO DE RELIGIÃO PARA ADULTOS 
https://www.facebook.com/groups/230011830777579/ 
10. CRUZEIRO, O XODÓ DE MINAS  
https://www.facebook.com/groups/1568055070162874/ 
11. História do Time do cruzeiro em Música e Vídeo 
https://www.facebook.com/groups/829044843892525/ 
13. Curso De Inglês Com O Pe. Lucas - Fale Fácil Inglês 
https://www.facebook.com/Curso-De-Ingl%C3%AAs-Com-O-Pe-Luc…/ 
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