
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 
Quarta-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, 20-26)  
 
Naquele tempo, 20Jesus ergueu os olhos para os seus discípulos e disse: 
Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o Reino de Deus! 
21Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos! Bem-
aventurados vós que agora chorais, porque vos alegrareis! 22Bem-
aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos 
ultrajarem, e quando repelirem o vosso nome como infame por causa do Filho 
do Homem! 23Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso 
galardão no céu. Era assim que os pais deles tratavam os profetas. 24Mas ai 
de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação! 25Ai de vós, que estais 
fartos, porque vireis a ter fome! Ai de vós, que agora rides, porque gemereis e 
chorareis! 26Ai de vós, quando vos louvarem os homens, porque assim faziam 
os pais deles aos falsos profetas! 



 
3) Reflexão Lucas 6, 20-26 
 
* O evangelho de hoje traz as quatro bem-aventuranças e as quatro 
maldições do Evangelho de Lucas. Há uma revelação progressiva na maneira 
de Lucas apresentar o ensinamento de Jesus. Até 6,16, ele disse muitas vezes 
que Jesus ensinava o povo, mas não chegou a relatar o conteúdo do 
ensinamento (Lc 4,15.31-32.44; 5,1.3.15.17; 6,6). Agora, depois de informar 
que Jesus viu a multidão desejosa de ouvir a palavra de Deus, Lucas traz o 
primeiro grande discurso que começa com as exclamações: "Felizes vocês 
pobres!" e "Ai de vocês, ricos!", e ocupa todo o resto do capítulo (Lc 6,12-49). 
Alguns chamam este discurso de "Sermão da Planície", pois, segundo Lucas, 
Jesus desceu da montanha e parou num lugar plano onde fez o discurso. No 
evangelho de Mateus, este mesmo discurso é feito na montanha (Mt 5,1) e é 
chamado "Sermão da Montanha". Em Mateus, o sermão traz oito bem-
aventuranças, que traçam um programa de vida para as comunidades cristãs 
de origem judaica. Em Lucas, o sermão é mais breve e mais radical. Ele traz 
quatro bem-aventuranças e quatro maldições, dirigidas para as comunidades 
helenistas, constituídas de ricos e pobres. Este discurso de Jesus vai ser 
meditado no evangelho diário dos próximos dias até 13 de setembro. 

 
* Lucas 6,20: Felizes vocês, pobres!  
 
Olhando para os discípulos, Jesus declara: "Felizes vocês pobres, porque o 
Reino de Deus é de vocês!" Esta declaração identifica a categoria social dos 
discípulos. Eles são pobres! E a eles Jesus promete: “O Reino é de vocês!” Não 
é uma promessa para o futuro. O verbo está no presente. O Reino já é deles. 
Eles são felizes desde já. No evangelho de Mateus, Jesus explicita o sentido e 
diz: "Felizes os pobres em Espírito!" (Mt 5,3). São os pobres que têm o 
Espírito de Jesus. Pois há pobres com cabeça ou espírito de rico. Os discípulos 
de Jesus são pobres com cabeça de pobre. Como Jesus, não querem 
acumular, mas assumem a sua pobreza e, com ele, lutam por uma 



convivência mais justa, onde haja fraternidade e partilha de bens, sem 
discriminação.  

 
* Lucas 6,21-22: Felizes vocês, que agora têm fome e choram!  
Na 2ª e 3ª bem-aventurança Jesus diz: "Felizes vocês que agora estão com 
fome, porque serão saciados! Felizes vocês que agora choram, porque vão dar 
risada!" Uma parte das frases está no presente e outra no futuro. Aquilo que 
agora vivemos e sofremos não é o definitivo. O definitivo é o Reino que 
estamos construindo hoje na força do Espírito de Jesus. Construir o Reino traz 
sofrimento e perseguição, mas uma coisa é certa: o Reino vai chegar e “vocês 
serão saciados e vão dar risada!”. 

 
* Lucas 6,23: Felizes serão, quando os homens os odiarem....!  
A 4ª bem-aventurança se refere ao futuro: "Felizes serão vocês, quando os 
homens os odiarem e rejeitarem por causa do Filho do Homem! Fiquem 
alegres naquele dia, porque grande será a sua recompensa, porque assim 
também foram tratados os profetas!"  

 
Com estas palavras de Jesus, Lucas anima as comunidades do seu tempo, que 
estavam sendo perseguidas. O sofrimento não é estertor de morte, mas sim 
dor de parto. Fonte de esperança! A perseguição era um sinal de que o futuro 



anunciado por Jesus estava chegando para elas. Elas estavam no caminho 
certo. 

 
* Lucas 6,24-25: Ai de vocês, ricos! Ai de vocês que agora têm fartura e riem! 
 
Após as quatro bem-aventuranças a favor dos pobres e excluídos, seguem 
quatro ameaças ou maldições contra os ricos e os que passam bem e são 
elogiados por todos. As quatro ameaças têm a mesma forma literária que as 
quatro bem-aventuranças. A 1ª está no presente. A 2ª e a 3ª têm uma parte 
no presente e outra no futuro. E a 4ª se refere inteiramente ao futuro. Estas 
ameaças só se encontram no evangelho de Lucas e não no de Mateus. Lucas é 
mais radical na denúncia da injustiça.  

 
Diante de Jesus, naquela planície não havia ricos. Só havia gente pobre e 
doente, vinda de todos os lados (Lc 6,17-19). Mesmo assim, Jesus diz: "Ai de 
vocês, ricos!"  

 
É que Lucas, ao transmitir estas palavras de Jesus, estava pensando mais nas 
comunidades do seu tempo. Nelas havia ricos e pobres, e havia discriminação 



dos pobres pelos ricos, a mesma que marcava a estrutura do Império Romano 
(cf. Tg 5,1-6; Apc 3,17-19). Jesus faz uma crítica dura e direta aos ricos: 
Vocês, ricos, já têm sua consolação! Vocês têm fartura, mas vão passar fome! 
Vocês estão rindo, mas vão ficar aflitos e vão chorar! Sinal de que para Jesus, 
a pobreza não é uma fatalidade, nem é fruto de preguiça, mas é fruto de 
enriquecimento injusto dos outros.  

 
* Lucas 6,26: Ai de vocês quando todos os elogiarem! 
 
“Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque assim seus pais tratavam os 
falsos profetas!” Esta quarta ameaça se refere aos filhos dos que no passado 
elogiavam os falsos profetas. É que algumas autoridades dos judeus usavam o 
seu prestígio e a sua autoridade para criticar Jesus.  

 
4) Para um confronto pessoal 
 
1. Será que nós olhamos a vida e as pessoas com o mesmo olhar de Jesus? 
Dentro do seu coração, o que você acha: uma pessoa pobre e faminta é 
realmente feliz? As novelas da Televisão e a propaganda do comércio, qual o 
ideal de felicidade que elas nos apresentam? 
 
2. Dizendo “Felizes os pobres”, será que Jesus estava querendo dizer que os 
pobres devem continuar na pobreza?  
 
5) Oração final 
 
O Senhor é clemente e justo, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor 
protege os simples: eu era fraco e ele me salvou (Sal 114, 5-6) 

 
 
 



 

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 

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();


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

