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EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 

Quinta-feira da 13ª Semana do Tempo Comum  

1) Oração  

Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos 

pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor 

Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.  

 
2) Leitura do Evangelho (Mt 9, 1-8)  

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus - Naquele tempo, Jesus tomou 

de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade. Eis que lhe apresentaram um 

paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: 

"Meu filho, coragem! Teus pecados te são perdoados." Ouvindo isto, alguns escribas 

murmuraram entre si: "Este homem blasfema." Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, 

perguntou-lhes: "Por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: Teus 

pecados te são perdoados, ou: Levanta-te e anda? Vendo a multidão, ficou tomado de 

compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelhas sem pastor. Levantou-se 



aquele homem e foi para sua casa. Vendo isto, a multidão encheu-se de medo e glorificou a 

Deus por ter dado tal poder aos homens. - Palavra da salvação.  

 
3) Reflexão  

 

* O Sermão da Montanha ocupou os capítulos 5 a 7 do evangelho de Mateus. A parte 

narrativa dos capítulos 8 e 9, tem como finalidade mostrar como Jesus praticava o que 

acabava de ensinar. No Sermão da Montanha, ele ensinou o acolhimento (Mt 5,23-25.38-

42.43). Agora, ele mesmo o pratica acolhendo leprosos (Mt 8,1-4), estrangeiros (Mt 8,5-

13), mulheres (Mt 8,14-15), doentes (Mt 8,16-17), endemoninhados (Mt 8,28-34), 

paralíticos (Mt 9,1-8), publicanos (Mt 9,9-13), pessoas impuras (Mt 9,20-22), etc. Jesus 

rompe com as normas e costumes que excluíam e dividiam as pessoas, isto é, o medo e a 

falta de fé (Mt 8,23-27) e as leis da pureza (9,14-17), e não faz segredo das exigências 

para os que querem segui-lo. Eles terão que ter a coragem de largar muita coisa (Mt 8,18-

22). Assim, nas atitudes e na prática de Jesus, aparece em que consistem o Reino e a 

observância perfeita da Lei de Deus.  

 
* A declaração de que os pecados do homem paralítico estavam perdoados causou 

espanto nos adversários de Jesus. Parecia-lhes ser uma ofensa a Deus o que ouviam. Como 

alguém, no caso Jesus, tinha a ousadia de usurpar um poder divino? O gesto de Jesus era 

inaceitável para eles. Não passava de uma autêntica blasfêmia.  



 
* Jesus não se dobrou a esta interpretação maldosa e errada de sua ação. E se 

declarou capaz de fazer algo ainda mais divino: curar a paralisia daquele homem. 

Demonstrando seu poder de curar, Jesus manifestou sua condição de Filho do homem, 

revestido com poderes conferidos pelo Pai, para agir em nome do Pai. Jesus, que perdoou 

os pecados daquele homem, também o libertou de sua limitação física. Portanto, ao agir, 

Jesus não se prevalece de um poder que não lhe pertence. Ele não é um inimigo de Deus. 

Antes, é o instrumento escolhido por Deus para que a humanidade se beneficiasse da ação 

divina de perdoar os pecados e curar as pessoas de seus males.  

 
* O duplo gesto de Jesus dá-se na mais total fidelidade a Deus, sem que lhe seja 

feita concorrência ou que seus poderes sejam usurpados. Contemplar os gestos poderosos 

de Jesus correspondia a ver Deus prodigalizando a humanidade com seus bens. Porém, os 

inimigos de Jesus se recusavam a curvar-se diante da evidência.  

 

4) Para um confronto pessoal  

1. Como contemplo os gestos poderosos de Jesus?  

2. Sei curvar-me diante do meu Deus?  

 

4) Oração final  

Povos todos, louvai o Senhor, nações todas, dai-lhe glória; porque forte é seu amor para 

conosco e a fidelidade do Senhor dura para sempre. (Sl 116, 1-2) 


