
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 

Sábado 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, 9-15) 

Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: 9Fazei-vos amigos com a riqueza 
injusta, para que, no dia em que ela vos faltar, eles vos recebam nos 
tabernáculos eternos. 10Aquele que é fiel nas coisas pequenas será também 
fiel nas coisas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas, sê-lo-á 
também nas grandes. 11Se, pois, não tiverdes sido fiéis nas riquezas injustas, 
quem vos confiará as verdadeiras? 12E se não fostes fiéis no alheio, quem vos 
dará o que é vosso? 13Nenhum servo pode servir a dois senhores: ou há de 
odiar a um e amar o outro, ou há de aderir a um e desprezar o outro. Não 
podeis servir a Deus e ao dinheiro. 14Ora, ouviam tudo isto os fariseus, que 



eram avarentos, e zombavam dele. 15Jesus disse-lhes: Vós procurais parecer 
justos aos olhos dos homens, mas Deus vos conhece os corações; pois o que é 
elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. - Palavra da 
salvação. 

 

3) Reflexão 

* O evangelho de hoje traz mais algumas palavras de Jesus em torno do usa 
dos bens. São palavras e frases soltas, das quais não conhecemos o contexto 
exato em que foram pronunciadas. Foram colocadas aqui por Lucas para 
formar uma pequena unidade em torno do uso correto dos bens desta vida e 
para ajudar a entender melhor o sentido da parábola do administrador 
desonesto (Lc 16,1-8). 

 

* Lucas 16,9: Usar bem o dinheiro injusto 

"E eu lhes declaro: Usem o dinheiro injusto para fazer amigos, e assim, 
quando o dinheiro faltar, os amigos receberão vocês nas moradas eternas”. 
Outros traduzem “riqueza iníqua”. Para Lucas, dinheiro não é neutro, é 
injusto, iníquo. No Antigo Testamento, a palavra mais antiga para indicar o 
pobre (ani) significa empobrecido. Vem do verbo ana, oprimir, rebaixar. Esta 
afirmação evoca a parábola do administrador desonesto, cuja riqueza era 
iníqua, injusta. Aqui transparece o contexto das comunidades do tempo de 
Lucas, isto é, dos anos 80 depois de Cristo. Inicialmente, as comunidades 
cristãs surgiram entre os pobres (cf. 1Cor 1,26; Gal 2,10). Aos poucos, 
pessoas mais ricas foram entrando. A entrada dos ricos trouxe consigo 
problemas que estão registrados nos conselhos dados na carta de Tiago (Tg 



2,1-6;5,1-6), na carta de Paulo aos Coríntios (1Cor 11,20-21) e no próprio 
evangelho de Lucas (Lc 6,24). Estes problemas foram se agravando no fim 
do primeiro século, como atesta o Apocalipse na sua carta à comunidade de 
Laodicéia (Ap 3,17-18). As frases de Jesus que Lucas conservou são uma 
ajuda para clarear e resolver este problema.  

 

* Lucas 16,10-12: Ser fiel no pequeno e no grande  

“Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes; e quem é 
injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vocês não 
são fiéis no uso do dinheiro injusto, quem lhes confiará o verdadeiro bem? E 
se não são fiéis no que é dos outros, quem lhes dará aquilo que é de vocês?” 
Esta frase clareia a parábola do administrador desonesto. Ele não foi fiel. Por 
isso, ele foi tirado da administração. Esta palavra de Jesus também traz uma 
sugestão de como realizar o conselho de fazer amigos com o dinheiro injusto. 
Hoje acontece algo semelhante. Há pessoas que falam bonito sobre a 
libertação, mas em casa oprimem a mulher e os filhos. São infiéis nas coisas 
pequenas. A libertação no macro começa é no micro do pequeno mundo da 
família, do relacionamento diário entre as pessoas.  

 

* Lucas 16,13: Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro 

* Jesus é muito claro na sua afirmação: “Ninguém pode servir a dois 
senhores. Porque, ou odiará a um e amará o outro, ou será fiel a um e 
desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro". Cada um, 
cada uma, terá que fazer uma escolha. Terá que se perguntar: “Quem eu 
coloco em primeiro lugar na minha vida: Deus ou o dinheiro?” No lugar da 



palavra dinheiro cada um pode colocar uma outra palavra: carro, emprego, 
prestígio, bens, casa, imagem, etc. Desta escolha dependerá a compreensão 
dos conselhos que seguem sobre a Providência Divina (Mt 6,25-34). Não se 
trata de uma escolha feita só com a cabeça, mas de uma escolha bem 
concreta de vida que envolve as atitudes.  

 

* Lucas 16,14-15: Crítica aos fariseus que gostam de dinheiro  

“Os fariseus, que são amigos do dinheiro, ouviam tudo isso, e caçoavam de 
Jesus. Então Jesus disse para eles: Vocês gostam de parecer justos diante 
dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. De fato, o que é 
importante para os homens, é detestável para Deus”. Em outra ocasião Jesus 
mencionou o amor de alguns fariseus ao dinheiro: “Vocês exploram as 
viúvas, e roubam suas casas e, para disfarçar, fazem longas orações” (Mt 
23,14: Lc 20,47; Mc 12,40). Eles se deixavam levar pela sabedoria do 
mundo, da qual Paulo diz: “Irmãos, vocês que receberam o chamado de 
Deus, vejam bem quem são vocês. Entre vocês não há muitos intelectuais, 
nem muitos poderosos, nem muitos de alta sociedade. Mas, Deus escolheu o 
que é loucura no mundo, para confundir os sábios; e Deus escolheu o que é 
fraqueza no mundo, para confundir o que é forte. E aquilo que o mundo 
despreza, acha vil e diz que não tem valor, isso Deus escolheu para destruir 
o que o mundo pensa que é importante” (1Cor 1,26-28). Alguns fariseus 
gostavam de dinheiro, como hoje alguns sacerdotes gostam de dinheiro. Vale 
para eles a advertência de Jesus e de Paulo. 

4) Para um confronto pessoal 

1) Você e o dinheiro? Qual a escolha? 

2) Fiel no pequeno? Como você fala sobre o evangelho e como vive o 
evangelho? 

5) Oração final 

Feliz quem teme o Senhor e muito se alegra nos seus mandamentos. Poderosa 
sobre a terra será sua descendência, a posteridade dos justos será abençoada. 
(Sal 111, 1-2) 
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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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