
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 

Segunda-feira da 2ª Semana do Advento 

 

1) Oração 

 

Cheguem à vossa presença, ó Deus, as nossas orações suplicantes, e possamos celebrar 
de coração puro o grande mistério da encarnação do vosso Filho. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 

 

2) Leitura do Evangelho (Lucas 5, 17-26) 

 
17 Num desses dias, ele estava ensinando na presença de fariseus e mestres da Lei, que 
tinham vindo de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. O poder do 
Senhor estava nele para fazer curas. 18 Vieram alguns homens carregando um paralítico 
sobre uma maca. Eles tentavam introduzi-lo e colocá-lo diante dele. 19 Como não 
encontras- sem um modo de introduzi-lo, por causa da multidão, subiram ao telhado e, 
pelas telhas, desceram o paralítico, com a maca, no meio, diante de Jesus. 20 Vendo a fé 
que tinham, ele disse: “Homem, teus pecados são perdoados”. 21 Os escribas e os fariseus 
começaram a pensar: “Quem é este que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, a 
não ser Deus?” 22Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou: “Que estais 
pensando no vosso íntimo? 23 Que é mais fácil, dizer: ‘Teus pecados são perdoados’, ou: 
‘Levanta-te e anda?’ 24 Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar 
pecados na terra, – e dirigiu-se ao paralítico – eu te digo: levanta-te, pega tua maca e vai 



para casa”. 25 No mesmo instante, levantando-se diante de todos, pegou a maca e foi para 
casa, glorificando a Deus. 26 Todos ficaram admirados e glorificavam Deus, cheios de 
temor, dizendo: “Vimos hoje coisas maravilhosas” . 

 

3) Reflexão 

 

O Evangelho de hoje é um espelho. Ele evoca em nós as palavras que dizemos durante a 
Missa na hora da comunhão:“Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, 
mas dizei uma só palavra e serei salvo”. Olhando no espelho deste texto, ele sugere o 
seguinte: 

 

* Sentado, Jesus ensinava. O povo gostava de ouvi-lo. Qual era o assunto do ensino de 
Jesus? Ele sempre falava de Deus, seu Pai, mas dele falava de um jeito novo e atraente, 
diferente dos escribas e fariseus (Mc 1,22.27). Jesus apresentava Deus como a grande Boa 
Notícia para a vida humana; um Deus Pai/Mãe que ama e acolhe as pessoas, e não um 
Deus que nos ameaça e condena. 

* Um paralítico é carregado por quatro pessoas. Jesus é a única esperança deles. Vendo a 



fé, ele diz ao paralítico: Teus pecados estão perdoados! Naquele tempo, o povo achava 
que defeitos físicos (paralisia, etc) fossem castigo de Deus por algum pecado. Por isso, os 
paralíticos e tantos outros deficientes físicos sentiam-se rejeitados e excluídos por Deus! 
Jesus ensinava o contrário. A fé tão grande do paralítico era um sinal evidente de que ele e 
seus carregadores estavam sendo acolhidos por Deus. Por isso, Jesus declara: Teus 
pecados estão perdoados! Ou seja: “Você não está afastado de Deus!” 

 

* A afirmação de Jesus não combinava com a idéia que os doutores da lei tinham de Deus. 
Por isso, eles reagem: Ele blasfema! Conforme o ensinamento deles, só Deus podia 
perdoar os pecados. E só o sacerdote podia declarar uma pessoa perdoada e purificada. 
Como é que Jesus, homem sem estudo, um leigo, podia declarar o paralítico como 
perdoado e purificado dos pecados? Pois, se um simples leigo podia perdoar os pecados, 
os doutores e os sacerdotes perderiam o seu poder e também a sua fonte de renda! Por 
isso reagem e se defendem. 

* Jesus justifica a sua ação: O que é mais fácil dizer: ‘Teus pecados estão perdoados!’ ou 
dizer: ‘Levanta-te e anda!’?Evidentemente, é muito mais fácil dizer: “Teus pecados estão 
perdoados”. Pois ninguém pode verificar se, de fato, o pecado foi ou não foi perdoado. 
Mas se eu digo: “Levanta-te e anda!”, aí todos poderão verificar se tenho ou não esse 
poder de curar. Por isso, para mostrar que, em nome de Deus, tinha o poder de perdoar os 
pecados, Jesus disse ao paralítico: ”Levanta-te, toma teu leito e vá para casa!” Curou o 
homem! Provou que a paralisia não é um castigo de Deus pelo pecado, e mostrou que a fé 
dos pobres é uma prova de que Deus os acolhe no seu amor. 
 

4) Para um confronto pessoal 
 

1. Colocando-me na posição dos carregadores: será que eu seria capaz de carregar o 
doente, subir no telhado e fazer o que os quatro fizeram? Será que eu tenho tanta fé? 

2. Qual a imagem de Deus que está em mim e que se irradia nos outros? A dos doutores 
ou a de Jesus? Deus compassivo ou ameaçador ? 

 

5) Oração final 
 

Vem, Senhor, visitar-nos com a tua paz: a tua presença nos enche de alegria. (cf. Sl 106, 
4-5; Is 38, 3) 
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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/
http://www.homilia.com.br/contatos.asp
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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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