
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 

Terça-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, 15-24) 

Naquele tempo, 15A estas palavras, disse a Jesus um dos convidados: Feliz 
daquele que se sentar à mesa no Reino de Deus! 16Respondeu-lhe Jesus: Um 
homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. 17E à hora da ceia, 
enviou seu servo para dizer aos convidados: Vinde, tudo já está preparado. 
18Mas todos, um a um, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: 
Comprei um terreno e preciso sair para vê-lo; rogo-te me dês por escusado. 
19Disse outro: Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las; rogo-te 



me dês por escusado. 20Disse também um outro: Casei-me e por isso não 
posso ir. 21Voltou o servo e referiu isto a seu senhor. Então, irado, o pai de 
família disse a seu servo: Sai, sem demora, pelas praças e pelas ruas da 
cidade e introduz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. 22Disse o 
servo: Senhor, está feito como ordenaste e ainda há lugar. 23O senhor 
ordenou: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que se 
encha a minha casa. 24Pois vos digo: nenhum daqueles homens, que foram 
convidados, provará a minha ceia. 

 

3) Reflexão Lucas 14,15-24 

* O evangelho de hoje continua a reflexão em torno de assuntos ligados à 
mesa e à refeição. Jesus conta a parábola do banquete. Muita gente tinha 
sido convidada, mas a maioria não veio. O dono da festa ficou indignado com 
a desistência dos convidados e mandou chamar os pobres, os aleijados, os 
cegos, os mancos. Mesmo assim sobrava lugar. Então, mandou convidar todo 
mundo, até que a casa ficasse cheia. Esta parábola era uma luz para 
comunidades do tempo de Lucas. 

 

* Nas comunidades do tempo de Lucas havia cristãos, vindos do judaísmo e 
cristãos, vindos da gentilidade, chamados de pagãos. Apesar das diferenças 
de raça, classe e gênero, eles tinham um grande ideal de partilha e de 
comunhão (At 2,42; 4,32; 5,12). Mas havia muitas dificuldades, pois os 
judeus normas de pureza legal que os impediam de comer com os pagãos. 
Mesmo depois de terem entrado na comunidade cristã, alguns deles 
mantinham o costume antigo de não sentar à mesma mesa com um pagão. 
Assim, Pedro teve conflitos na comunidade de Jerusalém, por ter entrado na 
casa de Cornélio, um pagão, e ter comido com ele (At 11,3). Em vista desta 



problemática das comunidades, Lucas conservou uma série de palavras de 
Jesus a respeito da comunhão de mesa (Lc 14,1-24). A parábola que aqui 
meditamos é um retrato do que estava acontecendo nas comunidades.  

 

* Lucas 14,15: Feliz quem come o pão no Reino de Deus 

Jesus tinha acabado de contar duas parábolas: uma, sobre a escolha dos 
lugares (Lc 14,7-11), e outra, sobre a escolha dos convidados (Lc 14,12-14). 
Ouvindo estas parábolas, alguém que estava à mesa com Jesus deve ter 
percebido o alcance do ensinamento de Jesus e disse: "Feliz quem come o 
pão no Reino de Deus!". Os judeus comparavam o tempo futuro do Messias 
a um banquete, marcado pela fartura, pela gratidão e pela comunhão (Is 
25,6; 55,1-2; Sl 22,27). A fome, a pobreza e a carestia faziam o povo 
esperar, para o futuro, aquilo que não podiam obter no presente. A 
esperança dos bens messiânicos, comumente experimentadas nos 
banquetes, era projetada para o final dos tempos.  

 

* Lucas 14,16-20: O grande jantar está pronto 

Jesus responde com uma parábola. "Um homem estava dando um grande 
jantar e convidou muita gente". Mas os deveres de cada dia impedem os 
convidados de aceitar o convite. O primeiro diz: “Comprei um terreno. 
Preciso vê-lo!” O segundo: “Comprei cinco juntas de bois! Vou experimentá-
las!” O terceiro: “Casei. Não posso ir!”. Dentro das normas e costumes da 
época, aquelas pessoas tinham o direito de recusar o convite (cf. Dt 20,5-7).  



* Lucas 14,21-22: O convite permanece de pé 

O dono da festa fica indignado com a recusa. No fundo, quem está indignado 
é o próprio Jesus, pois as normas da estrita observância da lei reduziam o 
espaço para o povo viver a gratuidade de um convite amigo que gerava 
fraternidade e partilha. Aí, o dono da festa mandou os empregados convidar 
os pobres, os cegos, os aleijados e os mancos. Os que, normalmente, eram 
excluídos como impuros, agora são convidados para sentar-se à mesa do 
banquete. 

 



 

* Lucas 14,23-24: Ainda tem lugar 

A sala não ficou cheia. Ainda havia lugar. Então, o dono da casa manda 
convidar os que andam pelo caminhos e trilhas. São os pagãos. Eles 
também são convidados para sentar-se à mesa. Assim, no banquete da 
parábola de Jesus, sentam todos juntos na mesma mesa, judeus e pagãos. 
No tempo de Lucas havia muitos problemas que impediam a realização 
deste ideal da mesa comum. Por meio da parábola, Lucas mostra que a 
prática da comunhão de mesa vinha do próprio Jesus.  

Depois da destruição de Jerusalém, no ano 70, os fariseus assumiram a 
liderança nas sinagogas, exigindo o cumprimento rígido das normas que os 
identificavam como povo judeu. Os judeus que se convertiam ao 
cristianismo eram vistos como uma ameaça, pois eles derrubavam os muros 
que separavam Israel dos outros povos.  

 

Os fariseus tentavam obrigá-los a abandonar a fé em Jesus. Como não o 
conseguiam, os expulsavam das sinagogas. Tudo isto provocou uma lenta e 
progressiva separação entre judeus e cristãos e era fonte de muito 
sofrimento, sobretudo, para os judeus convertidos (Rm 9,1-5). Na parábola, 



Lucas deixa bem claro que estes judeus convertidos não eram infiéis ao seu 
povo. Pelo contrário! Eles são os convidados que não recusaram o convite. 
Eles são os verdadeiros continuadores de Israel. Infiéis foram os que 
recusaram o convite e não quiseram reconhecer em Jesus o Messias (Lc 
22,66; At 13,27). 

 

4) Para um confronto pessoal 

1. Quais as pessoas que normalmente são convidadas e quais as que não 
são convidadas para as nossas festas?  
 

 
2. Quais os motivos que hoje limitam a participação das pessoas na 
sociedade e na igreja? E quais os motivos que alguns alegam para se 
excluir da comunidade? Será que são motivos justos? 

 

5) Oração final 

As obras do Senhor são esplendor e beleza; sua justiça dura para sempre. 
Deixou uma lembrança dos seus prodígios: o Senhor é piedade e ternura. (Sal 
110, 3-4) 



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…/ 
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