
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 

Quarta-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, 25-33) 

Naquele tempo, 25Muito povo acompanhava Jesus. Voltando-se, disse-lhes: 
26Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus 
filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu 
discípulo. 27E quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu 
discípulo. 28Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta 
para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que 
acabá-la? 29Para que, depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-
la, todos os que o virem não comecem a zombar dele, 30dizendo: Este homem 
principiou a edificar, mas não pode terminar. 31Ou qual é o rei que, estando 
para guerrear com outro rei, não se senta primeiro para considerar se com 
dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? 32De 
outra maneira, quando o outro ainda está longe, envia-lhe embaixadores para 



tratar da paz. 33Assim, pois, qualquer um de vós que não renuncia a tudo o 
que possui não pode ser meu discípulo. - Palavra da salvação. 

 

3) Reflexão Lucas 14,25-33 (Mt 10,37-38) 

* O evangelho de hoje fala sobre o discipulado e apresenta as condições para 
alguém poder ser discípulo ou discípula de Jesus. Jesus está a caminho de 
Jerusalém, onde vai ser preso e morto na Cruz. Este é o contexto em que 
Lucas coloca as palavras de Jesus sobre o discipulado.  

* Lucas 14,25: Exemplo de catequese 

O evangelho de hoje é um exemplo bonito de como Lucas transforma as 
palavras de Jesus em catequese para o povo das comunidades. Ele diz: 
“Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele disse”. Jesus fala 
para as grandes multidões, isto é, fala para todos, inclusive para o povo das 
comunidades do tempo de Lucas e inclusive para nós hoje. No ensinamento 
que segue, ele coloca as condições para alguém poder ser discípulo de Jesus. 

* Lucas 14,25-26: Primeira condição: odiar pai e mãe 

Alguns diminuem a força da palavra odiar e traduzem “dar preferência a 
Jesus acima dos pais”. O texto original usa a expressão “odiar os pais”. Em 
outro lugar Jesus manda amar e honrar os pais (Lc 18,20). Como explicar 
esta contradição? Será que é uma contradição? No tempo de Jesus a 
situação social e econômica levava as famílias a se fechar sobre si mesmas e 
as impedia de cumprir a lei do resgate (goel), isto é, de socorrer os irmãos e 



as irmãos da comunidade (clã) que estavam ameaçados de perder sua terra 
ou de cair na escravidão (cf. Dt 15,1-18; Lev 25,23-43). Fechadas sobre si 
mesmas, as famílias enfraqueciam a vida em comunidade. Jesus quer refazer 
a vida em comunidade. Por isso pede que se rompa a visão estreita da 
pequena família que se fecha sobre si mesma e pede para que as famílias se 
abram e se unam entre si na grande família, na comunidade. Este é o 
sentido de odiar pai e mãe, mulher filhos, irmãos e irmãs. Jesus mesmo, 
quando os parentes da sua pequena família queiram leva-lo da volta para 
Nazaré, não atendeu ao pedido deles. Ignorou ou odiou o pedido deles e 
alargou a família, dizendo: “Meu irmão, minha irmã, minha mãe é todos 
aquele que faz a vontade do Pai” (Mc 3,20-21.31-35). Os vínculos familiares 
não podem impedir a formação da Comunidade. Esta é a primeira condição. 

  

* Lucas 14,27: Segunda condição: carregar a cruz 

“Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu 
discípulo”. Para entender bem o alcance desta segunda exigência devemos 
olhar o contexto em que Lucas coloca esta palavra de Jesus. Jesus está indo 
para Jerusalém onde será crucificado e morto. Seguir Jesus e carregar a cruz 
atrás dele significa ir com ele até Jerusalém para ser crucificado com ele. Isto 
evoca a atitude das mulheres que “haviam seguido a Jesus e servido a ele, 
desde quando ele estava na Galiléia. Muitas outras mulheres estavam aí, pois 
tinham subido com Jesus a Jerusalém” (Mc 15,41). Evoca também a frase de 
Paulo na carta aos Gálatas: “Quanto a mim, que eu não me glorie, a não ser 
na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi 
crucificado para mim, e eu para o mundo. Crucificado para o mundo” (Gl 
6,14) 



 

* Lucas 14,28-32: Duas parábolas 

As duas têm o mesmo objetivo: levar as pessoas a pensar bem antes de 
tomar uma decisão. Na primeira parábola ele diz: “Se alguém de vocês quer 
construir uma torre, será que não vai primeiro sentar-se e calcular os gastos, 
para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, lançará o alicerce 
e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso, começarão a caçoar, 
dizendo: Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar!” Esta 
parábola não precisa de explicação. Ela fala por si: que cada um reflita bem 
sobre a sua maneira de seguir Jesus e se pergunte se calculou bem as 
condições antes de tomar a decisão de ser discípulo de Jesus. 

 

A segunda parábola: “Se um rei pretende sair para guerrear contra outro, 
será que não vai sentar-se primeiro e examinar bem, se com dez mil homens 



poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com vinte mil? Se ele vê que 
não pode, envia mensageiros para negociar as condições de paz, enquanto o 
outro rei ainda está longe”. Esta parábola tem o mesmo objetivo que a 
precedente. Alguns perguntam: “Como é que Jesus foi usar um exemplo de 
guerra?” A pergunta é pertinente para nós que conhecemos as guerras de 
hoje. Só a segunda guerra mundial (1939 a 1945) causou a morte de 54 
milhões de pessoas! Naquele tempo, porém, as guerras eram como a 
concorrência comercial entre as empresas de hoje que lutam entre si para 
ter mais lucro.  

 

* Lucas 14,33: Conclusão para o discipulado 

A conclusão é uma só: ser cristão, seguir Jesus, é coisa séria. Hoje, para 
muita gente, ser cristão não é opção pessoal nem decisão de vida, mas um 
simples fenômeno cultural. Não lhes passa pela cabeça de fazer uma opção. 
Quem nasce brasileiro é brasileiro. Quem nasce japonês é japonês. Não 
precisa optar. Já nasce assim e vai morrer assim. Muita gente é cristão 
porque nasceu assim e morre assim, sem nunca ter tido a idéia de optar e de 
assumir o que já é por nascimento. 

4) Para um confronto pessoal 

1) Ser cristão é coisa séria. Devo calcular bem minha maneira de seguir 
Jesus. Como isto acontece na minha vida? 

2) “Odiar os pais”; Comunidade ou família! Como você combina as duas 
coisas? Consegue unir as duas em harmonia? 

5) Oração final 

O Senhor é minha luz e minha salvação; de quem terei medo? O Senhor é 
quem defende a minha vida; a quem temerei? (Sal 26, 1) 

 

 
 



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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