
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 
Sábado 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 6,1-5) (Mc 2,23-28: Mt 12,1-8) 
1Em dia de sábado, Jesus atravessava umas plantações; seus discípulos iam 
colhendo espigas (de trigo), as debulhavam na mão e comiam. 2Alguns dos 
fariseus lhes diziam: Por que fazeis o que não é permitido no sábado? 3Jesus 
respondeu: Acaso não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os 
seus companheiros; 4como entrou na casa de Deus e tomou os pães da 
proposição e deles comeu e deu de comer aos seus companheiros, se bem que 
só aos sacerdotes era permitido comê-los? 5E ajuntou: O Filho do Homem é 
senhor também do sábado. 
 
3) Reflexão Lucas 6,1-5  
* O evangelho de hoje traz o conflito em torno da observância do sábado. A 
observância do sábado era uma lei central, um dos Dez Mandamentos. Lei 
muito antiga que foi revalorizada na época do cativeiro. No cativeiro, o povo 
devia trabalhar sete dias por semana de sol a sol, sem condições de se reunir 



para ouvir e meditar a Palavra de Deus, para rezar juntos e para partilhar sua 
fé, seus problemas e sua esperança.  

 
Daí apareceu a necessidade urgente de parar ao menos um dia por semana 
para reunir e animar-se mutuamente naquela condição tão dura do cativeiro. 
Do contrário, perderiam a fé. Foi aí que renasceu e foi restabelecida com vigor 
a observância do sábado. 

 
* Lucas 6,1-2: A causa do conflito  
Num dia de sábado, os discípulos passam pelas plantações e abrem caminho 
arrancando espigas. Mateus 12,1 diz que eles estavam com fome (Mt 12,1). 
Os fariseus invocam a Bíblia para dizer que isto é transgressão da lei do 
Sábado: "Por que vocês estão fazendo o que não é permitido em dia de 
sábado?" (cf Ex 20,8-11). 

 
* Lucas 6,3-4: A resposta de Jesus  
Imediatamente, Jesus responde lembrando que o próprio Davi também fez 
coisas proibidas, pois tirou os pães sagrados do templo e os deu de comer aos 
soldados que estavam com fome (1 Sm 21,2-7). Jesus conhecia a Bíblia e a 
invocava para mostrar que os argumentos dos outros não tinham fundamento. 
Em Mateus, a resposta de Jesus é mais completa. Ele não só invoca a história 
de Davi, mas cita também a Legislação que permitia aos sacerdotes de 
trabalhar no sábado e cita ainda a frase do profeta Oséias: “Quero 



misericórdia e não sacrifício”. Citou um texto histórico, um texto legislativo e 
um texto profético (cf. Mt 12,1-18). Naquele tempo, não havia Bíblias 
impressas como temos hoje em dia. Em cada comunidade só havia uma única 
Bíblia, escrita a mão, que ficava na sinagoga. Se Jesus conhecia tão bem a 
Bíblia, é sinal de que ele, durante os 30 anos da sua vida em Nazaré, deve ter 
participado intensamente da vida da comunidade, onde todo sábado se liam as 
escrituras. Ainda falta muito para nós termos a mesma familiaridade com a 
Bíblia e a mesma participação na comunidade. 

 
* Lucas 6,5: A conclusão para todos nós  
E Jesus termina com esta frase: O Filho do Homem é dono até do sábado! 
Jesus , como Filho do Homem que vive na intimidade com Deus, descobre o 
sentido da Bíblia não de fora para dentro, mas de dentro para fora, isto, ele 
descobre o sentido a partir da raiz, a partir da sua intimidade com o autor da 
Bíblia que é o próprio Deus. Por isso, ele se diz dono do sábado. No evangelho 
de Marcos, Jesus relativiza a lei do sábado dizendo: “O ser humano não existe 
para o sábado, mas o sábado existe para o ser humano” (Mc 2,27). 

 
4) Para um confronto pessoal 
1) Como você passa o Domingo, nosso “Sábado”? Você vai à missa por 
obrigação para evitar pecado ou para poder estar com Deus? 
2) Jesus conhecia a Bíblia quase de memória. E eu, o que a Bíblia representa 
para mim? 
 
5) Oração final 
Que minha boca proclame o louvor do Senhor, e que todo ser vivo bendiga 
eternamente o seu santo nome (Sal 144, 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
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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
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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

