
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 

Sábado da 21ª Semana do Tempo Comum 

 

1) Oração 
 

Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, 
dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que, na 
instabilidade deste mundo, fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras 
alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

 
2) Leitura do Evangelho  (Mateus 25,14-30) 
 
Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos discípulos: 14Será também como um 
homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. 15A um deu 
cinco talentos; a outro, dois; e a outro, um, segundo a capacidade de cada um. Depois 
partiu. 16Logo em seguida, o que recebeu cinco talentos negociou com eles; fê-los 
produzir, e ganhou outros cinco. 17Do mesmo modo, o que recebeu dois, ganhou outros 
dois. 18Mas, o que recebeu apenas um, foi cavar a terra e escondeu o dinheiro de seu 
senhor. 19Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. 20O 
que recebeu cinco talentos, aproximou-se e apresentou outros cinco: - Senhor, disse-lhe, 
confiaste-me cinco talentos; eis aqui outros cinco que ganhei. 21Disse-lhe seu senhor: - 
Muito bem, servo bom e fiel; já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem 
regozijar-te com teu senhor. 22O que recebeu dois talentos, adiantou-se também e disse: 



- Senhor, confiaste-me dois talentos; eis aqui os dois outros que lucrei. 23Disse-lhe seu 
senhor: - Muito bem, servo bom e fiel; já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. 
Vem regozijar-te com teu senhor. 24Veio, por fim, o que recebeu só um talento: - Senhor, 
disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e recolhes onde 
não espalhaste. 25Por isso, tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o 
que te pertence. 26Respondeu-lhe seu senhor: - Servo mau e preguiçoso! Sabias que 
colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. 27Devias, pois, levar meu 
dinheiro ao banco e, à minha volta, eu receberia com os juros o que é meu. 28Tirai-lhe 
este talento e dai-o ao que tem dez. 29Dar-se-á ao que tem e terá em abundância. Mas ao 
que não tem, tirar-se-á mesmo aquilo que julga ter. 30E a esse servo inútil, jogai-o nas 
trevas exteriores; ali haverá choro e ranger de dentes. 

 
3) Reflexão  Mateus 25,14-30 

*  O evangelho de hoje traz a Parábola dos Talentos. Esta parábola está situada entre 

duas outras parábolas: a parábola das Dez Virgens (Mt 25,1-13) e a parábola do Juízo 

Final (Mt 25,31-46). As três parábolas esclarecem e orientam as pessoas sobre a 

chegada do Reino. A parábola das Dez Virgens insiste na vigilância: o Reino pode 

chegar a qualquer momento. A parábola do Juízo Final diz que para tomar posse do 

Reino se deve acolher os pequenos. A parábola dos Talentos orienta sobre como fazer 

para que o Reino possa crescer. Ela fala sobre os dons ou carismas que as pessoas 

recebem de Deus. Toda pessoa tem alguma qualidade, sabe alguma coisa que ela pode 

ensinar aos outros. Ninguém é só aluno, ninguém é só professor. Aprendemos uns dos 

outros. 

 
Uma chave para compreender a parábola. Uma das coisas que mais influi na vida da 

gente é a idéia que nos fazemos de Deus. Entre os judeus da linha dos fariseus, alguns 

imaginavam Deus como um Juiz severo que os tratava de acordo com o mérito 



conquistado pelas observâncias. Isto produzia medo e impedia as pessoas de crescer. 

Sobretudo, impedia que elas abrissem um espaço dentro de si para acolher a nova 

experiência de Deus que Jesus comunicava. Para ajudar a estas pessoas, Mateus 

conta a parábola dos talentos. 

 
*  Mateus 25,14-15: A porta de entrada na história da parábola 

Jesus conta a história de um homem que, antes de viajar, distribuiu seus bens aos 

empregados, dando-lhes cinco, dois ou um talento, conforme a capacidade de cada um. 

Um talento corresponde a 34 quilos de ouro, o que não é pouco! No fundo, cada um 

recebeu igual, pois recebeu “de acordo com a sua capacidade”. Quem tem copo 

grande, recebe o copo cheio. Quem tem copo pequeno, recebe o copo cheio. Em 

seguida, o patrão viajou para o estrangeiro e lá ficou por muito tempo. A história tem 

um certo suspense. Você não sabe com que finalidade o proprietário entregou o seu 

dinheiro aos empregados, nem sabe como vai ser o fim. 

 
*  Mateus 25,16-18: O jeito de agir de cada empregado 

Os dois primeiros trabalham e fazem duplicar os talentos. Mas o que recebeu um 

enterrou o dinheiro no chão para guardar bem e não perder. Trata-se dos bens do 

Reino que são entregues às pessoas e às comunidades de acordo com a sua 

capacidade. Todos e todas recebemos algum bem do Reino nem todos respondemos da 

mesma maneira! 

*  Mateus 25,19-23: Prestação de conta do primeiro e do segundo empregado, e a 
resposta do Senhor 



Depois de muito tempo, o proprietário voltou. Os dois primeiros dizem a mesma 

coisa: “O senhor me deu cinco/dois. Aqui estão outros cinco/dois que eu ganhei!” E o 

senhor dá a mesma resposta: “Muito bem, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, 
sobre muito te colocarei. Vem alegrar-te com teu senhor!” 

 
*  Mateus 25,24-25: Prestação de conta do terceiro empregado 

O terceiro empregado chega e diz: “Senhor, eu sabia que és um homem severo que 
colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui 
enterrar teu talento no chão. Aqui tens o que é teu!” Nesta frase transparece uma 

idéia errada de Deus que é criticada por Jesus. O empregado vê Deus como um patrão 

severo. Diante de um Deus assim, o ser humano sente medo e se esconde atrás da 

observância exata e mesquinha da lei. Ele pensa que, agindo assim, a severidade do 

legislador não vai poder castigá-lo. Na realidade, uma pessoa assim já não crê em 

Deus, mas crê apenas em si mesma e na sua observância da lei. Ela se fecha em si, 

desliga de Deus e já não consegue preocupar-se com os outros. Torna-se incapaz de 

crescer como pessoa livre. Esta imagem falsa de Deus isola o ser humano, mata a 

comunidade, acaba com a alegria e empobrece a vida. 

 
*  Mateus 25,26-27: Resposta do Senhor ao terceiro empregado 

A resposta do senhor é irônica. Ele diz: “Empregado mau e preguiçoso! Você sabia que 
eu colho onde não plantei, e que recolho onde não semeei. Então você devia ter 
depositado meu dinheiro no banco, para que, na volta, eu recebesse com juros o que 
me pertence!” O terceiro empregado não foi coerente com a imagem severa que tinha 

de Deus. Se ele imaginava Deus severo daquele jeito, deveria ao menos ter colocado o 

dinheiro no banco. Ou seja, ele sai condenado não por Deus, mas pela idéia errada que 

tinha de Deus e que o deixou mais medroso e mais imaturo do que devia ser. Nem 



seria possível ele ser coerente com aquela imagem de Deus, pois o medo desumaniza e 

paralisa a vida. 

 
*  Mateus 25,28-30: A palavra final do Senhor que esclarece a parábola 

O senhor manda tirar o talento e dar àquele que tem dez, “pois a todo aquele que tem 
será dado, mas daquele que não tem até o que tem lhe será tirado”. Aqui está a chave 

que esclarece tudo. Na realidade, os talentos, o “dinheiro do patrão”, os bens do 

Reino, são o amor, o serviço, a partilha. É tudo aquilo que faz crescer a comunidade e 

revela a presença de Deus. Quem se fecha em si com medo de perder o pouco que 

tem, este vai perder até o pouco que tem. Mas a pessoa que não pensa em si e se doa 

aos outros, esta vai crescer e receber de volta, de maneira inesperada, tudo que 

entregou e muito mais. “Perde a vida quem quer segurá-la, ganha a vida quem tem 

coragem de perdê-la” 

 
*  A moeda diferente do Reino 

Não há diferença entre os que recebem mais e os que recebem menos. Todos têm o seu 

dom de acordo com a sua capacidade. O que importa é que este dom seja colocado a 

serviço do Reino e faça crescer os bens do Reino que são amor, fraternidade, 

partilha. A chave principal da parábola não consiste em fazer render e produzir os 

talentos, mas sim em relacionar-se com Deus de maneira correta. Os dois primeiros 

não perguntam nada, não procuram o próprio bem-estar, não guardam para si, não se 

fecham, não calculam. Com a maior naturalidade, quase sem se dar conta e sem 



procurar mérito, começam a trabalhar, para que o dom dado por Deus renda para 

Deus e para o Reino. O terceiro tem medo e, por isso, não faz nada. De acordo com as 

normas da antiga lei ele estava correto. Manteve-se dentro das exigências. Não 

perdeu nada e não ganhou nada. Por isso, perdeu até o que tinha. O Reino é risco. 

Quem não quer correr risco, perde o Reino! 

 
4) Para um confronto pessoal 

1) Na nossa comunidade, procuramos conhecer e valorizar os dons de cada pessoa? 

Nossa comunidade é um espaço, onde as pessoas podem desenvolver seus dons? Às 

vezes, os dons de uns geram inveja e competição nos outros. Como reagimos? 

2) Como entender a frase: "A todo aquele que tem, será dado mais, e terá em 

abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado"? 

 
5) Oração final 
 
Nossa alma espera no Senhor, porque ele é nosso amparo e nosso escudo. 
Nele, pois, se alegra o nosso coração, em seu santo nome confiamos. (Sl 32,20-21) 

 
 



 

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…/ 

 
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 

https://www.facebook.com/groups/298318803871674/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/286937508373801/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/239433656501232/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/1864827137134703/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/115057472439497/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/250019215378351/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/1140490299369103/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/padrelucasperegrinacoes/?sw_fnr_id=2591180680&fnr_t=0&_=_
https://www.facebook.com/groups/230011830777579/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/1568055070162874/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/829044843892525/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/Curso-De-Ingl%C3%AAs-Com-O-Pe-Lucas-Fale-F%C3%A1cil-Ingl%C3%AAs-396074777492477/
http://www.homilia.com.br/contatos.asp
javascript:esconde();


Colabore e Fidelize! 

Que Deus abençoe você! 

Pe. Lucas de Paula Almeida, CM 

        

     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   
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