
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 
Terça-feira da 23ª Semana do Tempo Comum  

 
1) Oração 
 
Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por esta oferenda 
render-vos a devida homenagem, e fazei que nossa participação na Eucaristia 
reforce entre nós os laços da amizade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. 

 
2) Leitura do Evangelho (Lucas 6,12-19)  
 
12Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar, e passou aí 
toda a noite orando a Deus. 13Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e 
escolheu doze dentre eles que chamou de apóstolos: 14Simão, a quem deu o 
sobrenome de Pedro; André, seu irmão; Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, 
15Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu; Simão, chamado Zelador; 16Judas, 
irmão de Tiago; e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. 17Descendo com 
eles, parou numa planície. Aí se achava um grande número de seus discípulos 
e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, da região 
marítima, de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e ser curadas das 



suas enfermidades. 18E os que eram atormentados dos espíritos imundos 
ficavam livres. 19Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que 
os curava a todos. 

 
3) Reflexão Lucas 6,12-19 
 
* O evangelho de hoje traz dois assuntos: a escolha dos doze apóstolos (Lc 
6,12-16) e a multidão enorme de gente querendo encontrar-se com Jesus (Lc 
6,17-19). O evangelho de hoje nos convida a refletir sobre os Doze que foram 
escolhidos para conviver com Jesus como apóstolos. Os primeiros cristãos 
lembraram e registraram os nomes destes Doze e de alguns outros homens e 
mulheres que seguiram a Jesus e que, depois da ressurreição, foram criando 
as comunidades pelo mundo afora. Hoje também, todo mundo lembra o nome 
de alguma catequista ou professora que foi significativa para a sua formação 
cristã.  

 
* Lucas 6,12-13: A escolha dos 12 apóstolos 
 
Antes de fazer a escolha definitiva dos doze apóstolos, Jesus passou uma noite 
inteira em oração. Rezou para saber a quem escolher e escolheu os Doze, 
cujos nomes estão nos evangelhos e que receberam o nome de apóstolo. 
Apóstolo significa enviado, missionário. Eles foram chamados para realizar 
uma missão, a mesma que Jesus recebeu do Pai (Jo 20,21). Marcos concretiza 
mais e diz que Deus os chamou para estar com ele e enviá-los em missão (Mc 
3,14).. 
 
* Lucas 6,14-16: Os nomes dos 12 apóstolos 
Com pequenas diferenças os nomes dos Doze são iguais nos evangelhos de 
Mateus (Mt 10,2-4), Marcos (Mc 3,16-19) e Lucas (Lc 6,14-16). Grande parte 
destes nomes vem do AT. Por exemplo, Simeão é o nome de um dos filhos do 



patriarca Jacó (Gn 29,33). Tiago é o mesmo que o nome de Jacó (Gn 25,26). 
Judas é o nome de outro filho de Jacó (Gn 35,23). Mateus também tinha o 
nome de Levi (Mc 2,14), que foi outro filho de Jacó (Gn 35,23). Dos doze 
apóstolos sete tem nome que vem do tempo dos patriarcas: duas vezes 
Simão, duas vezes Tiago, duas vezes Judas, e uma vez Levi! Isto revela a 
sabedoria e a pedagogia do povo. Através dos nomes dos patriarcas e das 
matriarcas, dados aos filhos e filhas, eles mantinham viva a tradição dos 
antigos e ajudavam seus filhos a não perder a identidade. Quais os nomes que 
nós damos hoje para os nossos filhos e filhas? 

 
* Lucas 6,17-19: Jesus desce da montanha e a multidão o procura  
 
Ao descer da montanha com os doze, Jesus encontrou uma multidão imensa 
de gente que o procurava para ouvir sua palavra e tocá-lo, porque dele saía 
uma força de vida. Nesta multidão havia judeus e estrangeiros, gente da 
Judéia e também de Tiro e Sidônia. É o povo abandonado, desorientado. Jesus 
acolhe a todos que o procuram. Judeus e pagãos! Este é um dos temas 
preferidos de Lucas! 

 
 
* Estas doze pessoas, chamadas por Jesus para formar a primeira 
comunidade, não eram santas. Eram pessoas comuns, como todos nós. 
Tinham suas virtudes e seus defeitos. Os evangelhos informam muito pouco 
sobre o jeito e o caráter de cada uma delas. Mas o pouco que informam é 
motivo de consolo para nós.  



 
* Pedro era uma pessoa generosa e entusiasta (Mc 14,29.31; Mt 14,28-29), 
mas na hora do perigo e da decisão, o coração dele encolhia e ele voltava 
atrás (Mt 14,30; Mc 14,66-72). Chegou a ser satanás para Jesus (Mc 8,33). 
Jesus deu a ele o apelido de Pedra (Pedro). Pedro, ele por si mesmo, não era 
Pedra. Tornou-se pedra (rocha), porque Jesus rezou por ele (Lc 22,31-32). 

 
* Tiago e João estavam dispostos a sofrer com e por Jesus (Mc 10,39), mas 
eram muito violentos (Lc 9, 54). Jesus os chamou “filhos do trovão” (Mc 
3,17). João parecia ter um certo ciúme. Queria Jesus só para o grupo dele (Mc 
9,38). 

 
 
* Filipe tinha um jeito acolhedor. Sabia colocar os outros em contato com 
Jesus (Jo 1,45-46), mas não era muito prático em resolver os problemas (Jo 
12,20-22; 6,7). Às vezes, era meio ingênuo. Teve hora em que Jesus perdeu a 



paciência com ele: “Mas Filipe, tanto tempo que estou com vocês, e ainda não 
me conhece?” (Jo 14,8-9)  

 
* André, irmão de Pedro e amigo de Filipe, era mais prático. Filipe recorre a 
ele para resolver os problemas (Jo 12,21-22). Foi André que chamou Pedro 
(Jo 1,40-41), e foi André que encontrou o menino com cinco pãezinhos e dois 
peixes (Jo 6,8-9).  

 
 
* Bartolomeu parece ter sido o mesmo que Natanael. Este era bairrista e não 
podia admitir que algo de bom pudesse vir de Nazaré (Jo 1,46).  

 
* Tomé foi capaz de sustentar sua opinião, uma semana inteira, contra o 
testemunho de todos os outros (Jo 20,24-25). Mas quando viu que estava 
equivocado, não teve medo de reconhecer seu erro (Jo 20,26-28). Era 
generoso, disposto a morrer com Jesus (Jo 11,16). 



 
* Mateus ou Levi era publicano, cobrador de impostos, como Zaqueu (Mt 9,9; 
Lc 19,2). Eram pessoas comprometidas com o sistema opressor da época. 

 
* Simão, ao contrário, parece ter sido do movimento que se opunha 
radicalmente ao sistema que o império romano impunha ao povo judeu. Por 
isso tinha o apelido de Zelota (Lc 6,15). O grupo dos Zelotas chegou a 
provocar uma revolta armada contra os romanos. 

 
* Judas era o que tomava conta do dinheiro do grupo (Jo 13,29). Ele chegou a 
trair Jesus. 



 
 
* Tiago de Alfeu e Judas Tadeu, destes dois os evangelhos nada informam a 
não ser o nome. 

 
 
4) Para um confronto pessoal 
 
1) Jesus passou a noite inteira em oração para saber a quem escolher, e 
escolheu estes doze! Qual a lição que você tira daí? 
 
2) Você lembra dos nomes das pessoas que estão na origem da comunidade a 
que você pertence? O que mais lembra delas: o conteúdo que lhe ensinaram 
ou o testemunho que deram?  
 
 
5) Oração final 
Em coros louvem o seu nome, cantem-lhe salmos com o tambor e a cítara,  
porque o Senhor ama o seu povo, e dá aos humildes a honra da vitória (Sal 
149, 2) 

 

 



 

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 

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
https://www.facebook.com/groups/1568055070162874/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/829044843892525/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
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
javascript:esconde();


FAVORECIDO: LUCAS DE PAULA ALMEIDA 

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

