
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 

Sexta-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 16, 1-8) 

Naquele tempo, 1Jesus disse também a seus discípulos: Havia um homem rico 
que tinha um administrador. Este lhe foi denunciado de ter dissipado os seus 
bens. 2Ele chamou o administrador e lhe disse: Que é que ouço dizer de ti? 
Presta contas da tua administração, pois já não poderás administrar meus 
bens. 3O administrador refletiu então consigo: Que farei, visto que meu patrão 
me tira o emprego? Lavrar a terra? Não o posso. Mendigar? Tenho vergonha. 
4Já sei o que fazer, para que haja quem me receba em sua casa, quando eu 
for despedido do emprego. 5Chamou, pois, separadamente a cada um dos 



devedores de seu patrão e perguntou ao primeiro: Quanto deves a meu 
patrão? 6Ele respondeu: Cem medidas de azeite. Disse-lhe: Toma a tua conta, 
senta-te depressa e escreve: cinquenta. 7Depois perguntou ao outro: Tu, 
quanto deves? Respondeu: Cem medidas de trigo. Disse-lhe o administrador: 
Toma os teus papéis e escreve: oitenta. 8E o proprietário admirou a astúcia do 
administrador, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os 
filhos da luz no trato com seus semelhantes. - Palavra da salvação. 

 

3) Reflexão 

* O evangelho de hoje traz uma parábola que trata da administração dos 
bens e que só existe no evangelho de Lucas. Ela costuma ser chamada A 
parábola do administrador desonesto. Parábola desconcertante. Lucas diz: “O 
Senhor elogiou o administrador desonesto, porque este agiu com esperteza”. 
O Senhor é o próprio Jesus e não o administrador. Como é que Jesus podia 
elogiar um empregado corrupto? 

 

* Lucas 16,1-2: O administrador é ameaçado de despejo 

“Um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por estar 
esbanjando os bens dele. Então o chamou, e lhe disse: 'O que é isso que 
ouço contar de você? Preste contas da sua administração, porque você não 
pode mais ser o meu administrador”. O exemplo, tirado do mundo do 



comércio e do trabalho, fala por si. Alude à corrupção que existia. O patrão 
descobriu a corrupção e decidiu demitir o administrador desonesta. Este, de 
repente, se vê numa situação de emergência obrigado pelas circunstâncias 
imprevistas a encontrar uma saída para poder sobreviver. Quando Deus se 
faz presente na vida de uma pessoa, aí, de repente, tudo muda e a pessoa 
entra numa situação de emergência. Ela terá que tomar uma decisão e 
encontrar uma saída. 

 

* Lucas 16,3-4: O que fazer? Qual a saída?  

“Então o administrador começou a refletir: 'O senhor vai tirar de mim a 
administração. E o que vou fazer? Para cavar, não tenho forças; de 
mendigar, tenho vergonha”. Ele começa a refletir para descobrir uma saída. 
Analisa, uma por uma, as possíveis alternativas: cavar ou trabalhar na roça 
para sobreviver, ele acha que para isso não tem força. Para mendigar, sente 
vergonha. Ele analisa as coisas. Calcula bem as possíveis alternativas. “Ah! 
Já sei o que vou fazer para que, quando me afastarem da administração 
tenha quem me receba na própria casa”. Trata-se de garantir o seu futuro. O 
administrador desonesto é coerente dentro do seu modo de pensar e de 
viver.  

 

* Lucas 16,5-7: Execução da solução encontrada  



“E começou a chamar um por um os que estavam devendo ao seu senhor. 
Perguntou ao primeiro: 'Quanto é que você deve ao patrão?' Ele respondeu: 
'Cem barris de óleo!' O administrador disse: 'Pegue a sua conta, sente-se 
depressa, e escreva cinqüenta'. Depois perguntou a outro: 'E você, quanto 
está devendo?' Ele respondeu: 'Cem sacas de trigo'. O administrador disse: 
'Pegue a sua conta, e escreva oitenta". Dentro da sua total falta de ética o 
administrador foi coerente. O critério da sua ação não é a honestidade e a 
justiça, nem o bem do patrão do qual ele depende para viver e sobreviver, 
mas é o próprio interesse. Ele quer a garantia de ter alguém que o receba 
em sua casa. 

 

* Lucas 16,8: O Senhor elogiou o administrador desonesto  

E agora vem a conclusão desconcertante: “E o Senhor elogiou o 
administrador desonesto, porque este agiu com esperteza. De fato, os que 
pertencem a este mundo são mais espertos, com a sua gente, do que 
aqueles que pertencem à luz”. A palavra Senhor indica Jesus, e não o 
patrão, o homem rico. Este jamais iria elogiar um empregado que foi 
desonesto com ele no serviço e que, agora, roubou mais 50 barris de óleo e 
20 sacas de trigo!  

 

Na parábola, quem faz o elogio é Jesus. Elogiou não porque roubou, mas 
porque soube ter presença de espírito. Soube calcular bem as coisas e 



encontrar uma saída, quando de repente se viu desempregado. Assim como 
os filhos deste mundo sabem ser espertos nas suas coisas, assim os filhos de 
luz deveriam aprender deles a ser espertos na solução dos seus problemas, 
usando os critérios do Reino e não os critérios deste mundo. “Sejam espertos 
como as serpentes e simples como as pombas” (Mt 10,16). 

4) Para um confronto pessoal 

1) Sou coerente?                                                                                           
2) Qual o critério que uso na solução dos meus problemas? 

 

5) Oração final 

Uma só coisa pedi ao Senhor, só isto desejo: poder morar na casa do Senhor 
todos os dias da minha vida; poder gozar da suavidade do Senhor e 
contemplar seu santuário. (Sal 26, 4) 
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“Porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração” (Mateus 6:21) 

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 

mailto:padrelucas@terra.com.br-
http://www.padrelucas.com.br-/
http://www.padrelucasperegrinacoes.com.br/
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     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   

 

 

 

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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