
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 

Segunda-feira da 31ª Semana do Tempo Comum 

1) Oração 
Ó Deus de poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos e filhas a graça 
de vos servir como devem, fazei que corramos livremente ao encontro das 
vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. 

  

2) Leitura do Evangelho (Lucas 14, 12-14) 

Naquele tempo, 12Dizia igualmente ao que o tinha convidado: Quando deres 
alguma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem os 
parentes, nem os vizinhos ricos. Porque, por sua vez, eles te convidarão e 
assim te retribuirão. 13Mas, quando deres uma ceia, convida os pobres, os 
aleijados, os coxos e os cegos. 14Serás feliz porque eles não têm com que te 
retribuir, mas ser-te-á retribuído na ressurreição dos justos. - Palavra da 
salvação. 



 

3) Reflexão 

* O evangelho de hoje dá continuidade ao ensinamento que Jesus estava 
dando em torno de vários assuntos, todos ligados à mesa e à refeição: uma 
cura durante a refeição (Lc 14,1-6); um conselho para não ocupar logo os 
primeiros lugares (Lc 14,7-12); um conselho para convidar os excluídos (Lc 
14,12-14). Esta organização das palavras de Jesus em torno de uma 
determinada palavra, como mesa ou refeição, ajuda a perceber o método 
usado pelos primeiros cristãos para guardar na memória as palavras de 
Jesus 

 

* Lucas 14,12: Convite interesseiro 

Jesus está jantando na casa de um fariseu que o tinha convidado (Lc 14,1). 
O convite para o jantar é o assunto do ensinamento do evangelho de hoje. 
Existem vários tipos de convite: convites interesseiros em benefício de si 
mesmo e convites desinteressados em benefício dos outros. Jesus diz: 
"Quando você der um almoço ou jantar, não convide amigos, nem irmãos, 
nem parentes, nem vizinhos ricos. Porque esses irão, em troca, convidar 
você. E isso será para você recompensa”. O costume normal do povo era 
este: para almoçar ou jantar eles convidavam amigos, irmãos e parentes. 
Pois sentar à mesa com pessoas desconhecidas ninguém fazia. Comunhão de 
mesa só com gente amiga! Este era o costume entre os judeus. É este 
também o nosso costume até hoje. Jesus pensa diferente e manda fazer 
convites desinteressados que ninguém costuma fazer. 



 

* Lucas 14,13-14: Convite desinteressado 

Jesus diz: “Quando você der uma festa, convide pobres, aleijados, mancos e 
cegos”. Jesus manda romper o círculo fechado e pede para convidar os 
excluídos: pobres, aleijados, mancos, cegos. Este não era o costume e, até 
hoje, ninguém faz isso. Mas Jesus insiste: “Convida esse pessoal!” Por que? 
Porque no convite desinteressado, dirigido a pessoas excluídas e 
marginalizadas, existe uma fonte de felicidade: “Então você será feliz! 
Porque eles não lhe podem retribuir”. Felicidade estranha, diferente! Você 
será feliz porque eles não podem retribuir. É a felicidade que nasce do fato 
de você ter feito um gesto de gratuidade total. Um gesto de amor que quer o 
bem do outro e para o outro, sem esperar nada em troca. É a felicidade de 
quem faz as coisas gratuitamente, sem querer nenhuma retribuição. Jesus 
diz que esta felicidade é a semente da felicidade que Deus vai dar na 
ressurreição. Ressurreição, não só no fim da história, mas já desde agora. 
Agir assim já é uma ressurreição!  

 

* É o Reino acontecendo. O conselho que Jesus nos dá no evangelho de 
hoje evoca o envio dos setenta e dois discípulos para a missão de anunciar o 
Reino (Lc 10,1-9). Entre as várias recomendações dadas naquela ocasião 
como sinais da presença do Reino, estão (1) a comunhão de mesa e (2) a 
acolhida aos excluídos: “Quando entrarem numa cidade, e forem bem 
recebidos, comam o que servirem a vocês, curem os doentes que nela 
houver. E digam ao povo: O Reino de Deus chegou!” (Lc 10,8-9) Aqui, nestas 



recomendações, Jesus manda transgredir aquelas normas de pureza legal 
que impediam a convivência fraterna. 

 

4) Para um confronto pessoal 

1) Convite interesseiro e convite desinteressado: qual dos dois acontece 
mais na minha vida? 

 

2) Se você fizesse só convites desinteressados, isto lhe traria 
dificuldades? Quais? 

 

5) Oração final 

Senhor, meu coração não se orgulha e meu olhar não é soberbo; não ando 
atrás de coisas grandes, superiores às minhas forças. Antes, me acalmo e 
tranqüilizo, como criança desmamada no colo da mãe, como criança 
desmamada é minha alma. (Sal 130, 1-2) 

 



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 

        

     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   

 

 

 

http://www.homilia.com.br/contatos.asp
javascript:esconde();
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…/ 

 

 
 

 

 
 

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/

