
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 
Quinta-feira da 22ª Semana do Tempo Comum  

 
1) Oração 
Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso 
amor e estreitai os laços que nos unem convosco para alimentar em nós o que 
é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

 
2) Leitura do Evangelho (Lucas 5,1-11)  
Naquele tempo, 1Estando Jesus um dia à margem do lago de Genesaré, o 
povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. 2Vendo duas 
barcas estacionadas à beira do lago, - pois os pescadores haviam descido 
delas para consertar as redes -, 3subiu a uma das barcas que era de Simão e 
pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra; e sentado, ensinava da barca o 
povo. 4Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as 
vossas redes para pescar. 5Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite 
inteira e nada apanhamos; mas por causa de tua palavra, lançarei a rede. 
6Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade, que a rede se lhes 
rompia. 7Acenaram aos companheiros, que estavam na outra barca, para que 
viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase 
iam ao fundo. 8Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: 
Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. 9É que tanto ele 
como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que 
haviam feito. 10O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que 



eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Não temas; doravante 
serás pescador de homens. 11E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e 
o seguiram. 

 
3) Reflexão Lucas 5,1-11 
* O evangelho de hoje conta como Pedro foi chamado por Jesus. O evangelho 
de Marcos situa o chamado dos primeiros discípulos logo no início do 
ministério público de Jesus (Mc 1,16-20). Lucas o situa depois que a fama de 
Jesus já se havia espalhado por toda a região (Lc 4,14). Jesus já havia curado 
muita gente (Lc 4,40) e pregado nas sinagogas de todo o país (Lc 4,44). O 
povo já o procurava em massa e a multidão o apertava por todos os lados 
para ouvir a Palavra de Deus (Lc 5,1). Lucas torna o chamado mais 
compreensível. Primeiro, Pedro pôde escutar as palavras de Jesus ao povo. 
Em seguida, presenciou a pesca milagrosa. Foi só depois desta dupla 
experiência surpreendente, que veio o chamado de Jesus. Pedro atendeu, 
largou tudo e se tornou “pescador de gente”.  

 
* Lucas 5,1-3: Jesus ensina a partir da barca. 
O povo busca Jesus para ouvir a Palavra de Deus. É tanta gente que se junta 
ao redor de Jesus, que ele fica comprimido. Jesus busca ajuda com Simão 
Pedro e mais alguns companheiros que acabavam de voltar de uma pescaria. 
Ele entra no barco deles e, de lá, responde à expectativa do povo, 
comunicando-lhe a Palavra de Deus. Sentado, Jesus tem a postura e a 
autoridade de um mestre, mas ele fala a partir da barca de um pescador. A 
novidade consiste no fato de ele ensinar não só na sinagoga para um público 
selecionado, mas em qualquer lugar onde tem gente que queira escutá-lo, até 
mesmo na praia.  



 
* Lucas 5,4-5: "Pela tua palavra lançarei as redes!" 
Terminada a instrução ao povo, Jesus se dirige a Simão e o anima a pescar de 
novo. Na resposta de Simão transparecem frustração, cansaço e desânimo: 
"Mestre, pelejamos a noite toda e não pescamos nada!". Mas, confiantes na 
palavra de Jesus, eles voltam a pescar e continuam a peleja. A palavra de 
Jesus teve mais força do que a experiência frustrante da noite!  

 
* Lucas 5,6-7: O resultado é surpreendente. 
A pesca é tão abundante que as redes quase se rompem e as barcas ameaçam 
afundar. Simão precisa da ajuda de João e Tiago, que estão na outra barca. 
Ninguém consegue ser completo sozinho. Uma comunidade deve ajudar a 
outra. O conflito entre as comunidades, tanto no tempo de Lucas como hoje, 
deve ser superado em vista do objetivo comum, que é a missão. A experiência 
da força transformadora da Palavra de Jesus é o eixo em torno do qual as 
diferenças se abraçam e se superam. 

 
* Lucas 5,8-11: "Seja pescador de gente!"  
A experiência da proximidade de Deus em Jesus faz Simão perceber quem ele 
é: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador!" Diante de Deus 
somos todos pecadores! Pedro e os companheiros sentem medo e, ao mesmo 



tempo, se sentem atraídos. Deus é um mistério fascinante: mete medo e, ao 
mesmo tempo, atrai. Jesus afasta o medo: "Não tenha medo!" Ele chama 
Pedro e o compromete na missão, mandando que seja pescador de gente. 
Pedro experimenta, bem concretamente, que a Palavra de Jesus é como a 
Palavra de Deus. Ela é capaz de fazer acontecer o que ela afirma. Em Jesus 
aqueles rudes trabalhadores fizeram uma experiência de poder, de coragem e 
de confiança. Então, "deixaram tudo e seguiram a Jesus!". Até agora, era só 
Jesus, que anunciava a Boa Nova do Reino. Agora, outras pessoas vão sendo 
chamadas e envolvidas na missão. Esse jeito de Jesus trabalhar em equipe é 
também uma Boa Nova para o povo. 

 
* O episódio da pesca no lago mostra a atração e a força da Palavra de Jesus. 
Ela atrai o povo (Lc 5,1). Leva Pedro a oferecer o seu barco para Jesus poder 
falar (Lc 5,3). A Palavra de Jesus é tão forte que vence a resistência de Pedro, 
leva-o a lançar de novo a rede e faz acontecer a pesca milagrosa (Lc 5,4-6). 
Vence nele a vontade de se afastar de Jesus e o atrai para ser "pescador de 
gente!" (Lc 5,10) É assim que a Palavra de Deus atua em nós até hoje! 

 
4) Para um confronto pessoal 
1) Onde e como acontece hoje a pesca milagrosa, realizada em atenção à 
Palavra de Jesus?  
2) Eles largaram tudo e seguiram Jesus. O que devo largar para poder seguir 
Jesus? 
 
5) Oração final 
Quem será digno de subir ao monte do Senhor? Ou de permanecer no seu 
lugar santo? O que tem as mãos limpas e o coração puro, cujo espírito não 
busca as vaidades nem perjura para enganar seu próximo (Sal 23, 3) 
 



 

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   

 

 

 

http://www.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000008
http://www.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000158

