
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 
XXIII DOMINGO DO TEMPO COMUM 
O AMOR NA VIDA DA COMUNIDADE 

O amável evangelista Mateus, que nos está guiando na Liturgia da 
Palavra deste ano, pondo-nos sempre tão perto de Jesus, nos oferece neste 
domingo três valiosas lições.  

 
A primeira se refere à correção fraterna. E só nomear o problema já nos 

faz lembrar que a Igreja é feita de homens, e que entre eles há santos e 
pecadores.  

 
Como diz uma de nossas orações eucarísticas, "somos povo santo e 

pecador", como que para sentirmos a grandeza dos dons de Deus que nos 
santifica, e a imensidão da misericórdia de Deus que nos perdoa. Pois bem, o 



evangelista nos ensina que, se houver na comunidade alguém que com seu 
pecado está dando mau exemplo e escandalizando, é preciso corrigi-lo como 
dever de fraternidade. E orienta em três etapas o modo de realizar essa 
correção.  

 
Primeiro, procurando uma conversa pessoal com o pecador. Se ele não 

se corrigir, leve- se mais uma ou duas pessoas para juntos conversarem com 
ele. Era a praxe do Antigo Testamento, como se pode ver no Deuteronômio 
(Dt 17,6).  

 
Só que o texto citado trata de uma providência jurídica, quase policial, 

ao passo que aqui é uma atitude de entendimento fraterno e com finalidade 
de edificação. Se, mesmo com a presença de mais irmãos, o pecador não se 
corrigir, então é preciso apontá-lo à comunidade.  

 
E a "última instância!" Se não quiser se corrigir, a comunidade terá que 

afastá-lo, como alguém que prejudica a todos e que desorganiza a 
comunhão. Cabe-lhe aquilo que com o tempo se passou a chamar 



"excomunhão". Uma pena dolorosa, que teve sua aplicação em vários casos e 
em formas diversas ao longo da História. E só lembrar o caso do incestuoso 
de Corinto, como está no capítulo V da primeira carta de São Paulo a essa 
comunidade. É claro que sem jamais fechar a porta a uma possível e 
desejável conversão. O que, porém, o evangelista quer - o que Jesus quer! - 
não é condenar a pessoa, mas salvá-la. Daí todo o empenho de ir ao 
encontro do que erra, dialogar com ele - num diálogo pedagogicamente sábio 
-, tentar tudo o que for possível para convencê-lo de seu erro e fazê-Io voltar 
ao bom caminho.  

 
O Evangelho está repleto dessa idéia: Jesus é o Bom Pastor, que vai em 

busca da ovelha desgarrada. Não quer que ninguém se perca.  
Uma segunda lição que nos dá São Mateus é a do valor da oração em 

comum: “E eu vos digo também que, se dois dentre vós, na terra, se 
puserem de acordo sobre qualquer coisa para pedi-lo eles a obterão de meu 
Pai que está no céu” (Mt 18,19). 

  
E o grande valor da oração em comum. Se é verdade que Jesus ensina 

que tudo o que pedirmos ao Pai Ele atenderá – “pedi e recebereis, batei e 
abrir-se-vos-á” - aqui está solenemente ensinado o valor da oração em 
comum.  

 
Quando as pessoas se juntam para rezar, transformam-se numa grande 

força à qual se dobra a misericórdia de Deus. Que pensar então da oração de 



toda uma comunidade paroquial ou diocesana? E da oração universal de toda 
a Igreja? E uma força que se ergue na direção do céu, com ímpeto 
suavemente forte de uma imensa confiança.  

 
E Jesus ensina ainda, aqui em São Mateus, outra grande verdade: 

Onde, na verdade, dois ou três estão reunidos em meu nome, eu estou aí no 
meio deles" (v. 20).  

 
Como os antigos hebreus acreditavam na presença de Deus - a 

"shekiná" - entre eles, nós, cristãos, acreditamos na presença de Cristo. 
Cristo é Deus! E é Deus-conosco. Que imenso conforto para nossa fé saber 
que Cristo nunca está longe dos seus! Onde nos reunimos em seu nome, “Ele 
está no meio de nós", como proclamamos numa das mais conhecidas 
fórmulas da oração litúrgica. Que esta verdade jamais seja esquecida por 
nós!  
 
Leituras do XXIII Domingo do Tempo Comum - Ano A:  
1a) Ez 33,7-9  
2a) Rom 13,8-10  
3a) Mt 18,15-20  

 

 
 
 
 
 



 

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 

Colabore e Fidelize! 
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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
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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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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   
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