
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 

HUMILDADE E HOSPITALIDADE Lc 14,1.7-11 
1) Oração 
 
Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade e dai-nos 
amar o que ordenais para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

 
2) Leitura do Evangelho  (Lucas 14, 1.7-11) 
 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas - Naquele tempo, 1Jesus entrou 
num sábado em casa de um fariseu notável, para uma refeição; eles o 
observavam. 7Observando também como os convivas escolhiam os primeiros lugares, 
propôs-lhes a seguinte parábola:8Quando fores convidado às bodas, não te sentes no 
primeiro lugar, pois pode ser que seja convidada outra pessoa de mais consideração do 
que tu, 9e vindo o que te convidou, te diga: Cede o lugar a este. Terias então a confusão 
de dever ocupar o último lugar. 10Mas, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, 
para que, quando vier o que te convidou, te diga: Amigo, passa mais para cima. Então 
serás honrado na presença de todos os convivas. 11Porque todo aquele que se exaltar será 
humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. - Palavra da salvação. 
 

3) Reflexão 

 

Este Evangelho nos ajuda a corrigir um preconceito sumamente difundido. «Num 
sábado, Jesus entrou para comer na casa de um dos principais fariseus. Eles o observavam 



atentamente». Ao ler o Evangelho a partir de um certo ponto de vista, acabou-se fazendo 
dos fariseus o modelo de todos os vícios: hipocrisia, falsidade; os inimigos por antonomásia 
de Jesus. Com estes significados negativos, o termo «fariseu» passou a fazer parte do 
dicionário de nossa língua e de outras muitas. 

 
Semelhante idéia dos fariseus não é correta. Entre eles havia certamente muitos 

elementos que respondiam a esta imagem e Cristo os enfrenta. Mas nem todos eram 
assim. Nicodemos, que vai ver Jesus de noite e que depois o defende ante o Sinédrio, era 
um fariseu (cf. João 3, 1; 7, 50ss). Também Saulo era fariseu antes da conversão, e era 
certamente uma pessoa sincera e zelosa, ainda que não estivesse bem iluminado. Outro 
fariseu era Gamaliel, que defendeu os apóstolos ante o Sinédrio (cf. Atos 5, 34 e 
seguintes). 

 
As relações de Jesus com os fariseus não foram só de conflito. Compartilhavam 

muitas vezes as mesmas convicções, como a fé na ressurreição dos mortos, no amor de 
Deus e no compromisso como primeiro e mais importante mandamento da lei. Alguns, 
como neste caso, inclusive o convidam para uma refeição em sua casa. Hoje se considera 
que mais que os fariseus, quem queria a condenação de Jesus eram os saduceus, a quem 
pertencia a casta sacerdotal de Jerusalém. 

 
Por todos estes motivos, seria sumamente desejável deixar de utilizar o termo 

«fariseu» em sentido depreciativo. Ajudaria ao diálogo com os judeus, que recordam com 
grande honra o papel desempenhado pela corrente dos fariseus em sua história, 
especialmente após a destruição de Jerusalém. 



Durante a refeição, naquele sábado, Jesus ofereceu dois ensinamentos importantes: 
um dirigido aos «convidados» e outro para o «anfitrião». Ao dono da casa, Jesus disse 
(talvez diante dele ou só em presença de seus discípulos): «Quando deres um almoço ou 
um jantar, não convides seus amigos, nem seus irmãos, nem seus parentes, nem os 
vizinhos ricos…». É o que o próprio Jesus fez, quando convidou ao grande banquete do 
Reino os pobres, os aflitos, os humildes, os famintos, os perseguidos. 

 
Mas nesta ocasião quero deter-me a meditar no que Jesus diz aos «convidados». 

«Se te convidam a um banquete de bodas, não te coloques no primeiro lugar…». Jesus 
não quer dar conselhos de boa educação. Nem sequer pretende alentar o sutil cálculo de 
quem se põe em uma fila, com a escondida esperança de que o dono lhe peça que se 
aproxime. A parábola nisso pode dar pé ao equívoco, se não se levar em consideração o 
banquete e o dono dos quais Jesus está falando. O banquete é o universal do Reino e o 
dono é Deus. 

 
Na vida, quer dizer Jesus, escolhe o último lugar, procura contentar os demais mais 

que a ti mesmo; sê modesto na hora de avaliar seus méritos, deixa que sejam os demais 
quem os reconheçam e não tu («ninguém é bom juiz em causa própria»), e já desde esta 
vida Deus te exaltará. Ele te exaltará com sua graça, te fará subir na hierarquia de seus 
amigos e dos verdadeiros discípulos de seu Filho, que é o que realmente importa. 

 
Ele te exaltará também na estima dos demais. É um fato surpreendente, mas 

verdadeiro. Não só Deus «se inclina ante o humilde e rejeita o soberbo» (cf. Salmo 107, 
6); também o homem faz o mesmo, independentemente do fato de ser crente ou não. A 



modéstia, quando é sincera, não artificial, conquista, faz que a pessoa seja amada, que 
sua companhia seja desejada, que sua opinião seja desejada. 

 
Vivemos em uma sociedade que tem suma necessidade de voltar a escutar esta 

mensagem evangélica sobre a humildade. Correr para ocupar os primeiros lugares, talvez 
pisoteando, sem escrúpulos, a cabeça dos demais, são características desprezadas por 
todos e, infelizmente, seguidas por todos. O Evangelho tem um impacto social, inclusive 
quando fala de humildade e hospitalidade. 

 
Pai, faz-me humilde e discreto no trato humano. E que eu não aspire grandeza 

humana. Basta-me ser reconhecido e exaltado por ti. 

 
"HOJE A SALVAÇÃO ENTROU NESTA CASA" 

A misericórdia de Deus e a gratidão do pecador (Lc 14,1.7-11) 

 



O Evangelho de hoje nos mostra assim uma pessoa que só quis encontrar, com seu 
olhar, o olhar de Jesus: Zaqueu, o chefe dos publicanos, aqueles corruptos que, por 
comissão, cobravam taxas para o imperialismo estrangeiro… Hoje em dia enfrentariam a 
operação “Lava Jato”. Mas Zaqueu… Encontrando seu olhar, Jesus se convida a si mesmo 
para jantar em sua casa.  

 
A vida de Zaqueu se transforma. Converte-se, doa a metade de seus bens, restitui 

em quádruplo o que extorquiu (a lei romana obrigava a restituir o dobro). Jesus veio para 
este encontro. Veio procurar o que estava perdido, e foi um grande dia para ele: Deus se 
revelou maior que o pecado.  

 
Para nós, esse Evangelho traz muita esperança. Significa que as pessoas não devem 

ser, sem mais, identificadas com seu pecado, com o sistema injusto no qual estão 
funcionando, com o imperialismo romano cobrando impostos por franquia (os publicanos) 
ou com qualquer outro sistema. Sabemos hoje cientificamente o que sempre se soube 
intuitivamente: não basta converter as pessoas, é preciso transformar as estruturas. Mas o 
inverso é válido também.  

 
Jesus mostra que a conversão da pessoa abala também a estrutura iníqua, pois esta 

teve de largar sua presa! A conversão de um pecador significa que alguém escapou do 
sistema do mal; é sinal do novo céu e da nova terra que estão por vir.  



 
Em nossas comunidades, existem dois perigos opostos, ambos muito prejudiciais. Ou 

se condenam pura e simplesmente os ricaços e burgueses como inúteis para a Igreja dos 
pobres, ou se coloca todo o peso nos problemas e nas conversões individuais, sem que 
isso chegue a atingir a realidade social.  
 

Cada verdadeira conversão individual, tanto de um pobre como de um ricaço, mexe 
com as estruturas do mal e torna o reino de Deus mais próximo. E o papel da comunidade 
em tudo isso é: provocar o encontro do pecador com Jesus – ajudar Zaqueu a subir na 
árvore. E Jesus o fará descer para o encontro: “Hoje a salvação entrou nesta casa”. 

 
 
4) Para um confronto pessoal 

1) O que este texto falou para você? 

2) Jesus mostra que a conversão da pessoa abala também a estrutura iníqua. O que acha 

deste pensamento? 

 
5) Oração final 
 
Feliz o homem a quem ensinais, Senhor, e instruís em vossa lei, para lhe dar a paz no dia 
do infortúnio, enquanto uma cova se abre para o ímpio. (Sl 93) 
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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 
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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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