
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 

1) Oração 
 
Ó Deus, atendei como pai às preces do vosso povo; dai-nos a compreensão dos 
nossos deveres e a força de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. 

 

Primeira Leitura: Hebreus 4, 12-16 

Leitura da carta aos Hebreus - Irmãos, 12Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, 
mais penetrante do que uma espada de dois gumes e atinge até a divisão da 
alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções 
do coração. 13Nenhuma criatura lhe é invisível. Tudo é nu e descoberto aos olhos 
daquele a quem havemos de prestar contas. 14Temos, portanto, um grande Sumo 
Sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, Filho de Deus. Conservemos firme a 
nossa fé. 15Porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das 
nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com 
exceção do pecado. 16Aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça, a 



fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. - Palavra do 
Senhor. 

 

Salmo Responsorial(18) 

REFRÃO: Vossas palavras são espírito, são vida, tendes palavras, ó 
Senhor, de vida eterna. 
 
1. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma! O testemunho do 
Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. -R. 
 
2. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do 
Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. -R. 
 
3. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor 
são corretos e justos igualmente. -R. 
 
4. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma; que ela 
chegue até vós, ó Senhor, meu Rochedo e Redentor! -R. 

  

2) Leitura do Evangelho (Marcos 2, 13-17) 
 
Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira mar. Toda a multidão ia a seu 
encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, 



sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me!" Levi se levantou e o 
seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de 
impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com 
efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da Lei, que eram fariseus, 
viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. 
Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com cobradores de 
impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as 
pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para 
chamar justos, mas sim pecadores". 

 
3) Reflexão 
 
* No evangelho de ontem, vimos o primeiro conflito que surgiu em torno do 
perdão dos pecados (Mc 2,1-12). No evangelho de hoje meditamos sobre o 
segundo conflito que surgiu quando Jesus sentou à mesa com os pecadores (Mc 
2,13-17). Nos anos 70, época em que Marcos escreve, havia nas comunidades 
um conflito entre cristãos vindos do paganismo e os que vinham do judaísmo. Os 
que tinham vindo do judaísmo tinham dificuldade de entrar na casa dos pagãos 
convertidos e de sentar com eles à mesma mesa (cf. At 10,28; 11,3). 
Descrevendo como Jesus enfrentou este conflito, Marcos orientava as 
comunidades na solução do problema.                                                       

                 
* Jesus ensinava, e o povo gostava de escutá-lo. Jesus torna a sair para perto do 
mar. O povo chega e ele começa a ensinar. Transmite a Palavra de Deus. No 



evangelho de Marcos, o início da atividade de Jesus é marcado por muito ensino e 
muita aceitação por parte do povo (Mc 1,14.21.38-39; 2,2.13), apesar dos 
conflitos com as autoridades religiosas. O que será que Jesus ensinava? Jesus 
anunciava a Boa Nova de Deus (Mc 1,14). Falava sobre Deus, mas falava dele de 
um jeito novo, diferente. Falava a partir da experiência que ele mesmo tinha de 
Deus e da vida. Jesus vivia em Deus. Ele deve ter tocado o coração do povo que 
gostava de ouvi-lo (Mc 1,22.27). Deus, em vez de ser um Juiz severo que de 
longe ameaçava com castigo e inferno, tornava-se, de novo, uma presença 
amiga, uma Boa Notícia para o povo. 
 

                                              
* Jesus chama um pecador para ser discípulo e o convida para comer em sua 
casa. Jesus chama Levi, um publicano, e este, imediatamente, larga tudo e segue 
Jesus. Começa a fazer parte do grupo dos discípulos. Em seguida, o texto diz 
literalmente: Estando à mesa na sua casa. Alguns entendem a sua casa, como 
sendo de Levi. Mas a tradução mais provável é que se trata da casa do próprio 
Jesus. É Jesus quem convidou todo mundo para comer na sua casa: pecadores e 
publicanos, junto com os discípulos. 

 
* Jesus veio não para os justos mas para os pecadores. Este gesto de Jesus 
provocou a raiva das autoridades religiosas. Era proibido sentar à mesa com 
publicanos e pecadores, pois sentar à mesa com alguém era o mesmo que tratá-



lo como irmão! Em vez de falar diretamente com Jesus, os escribas dos fariseus 
falam com os discípulos: O quê! Ele come com pecadores e publicanos? Jesus 
responde: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os 
doentes Eu não vim chamar os justos mas sim os pecadores! Como 
anteriormente com os discípulos (Mc 1,38), também agora é a consciência da sua 
missão que ajuda Jesus a encontrar a resposta e a indicar o rumo para o anúncio 
da Boa Nova de Deus. 

 
4) Para um confronto pessoal 
 
1) Jesus chama um pecador, um publicano, pessoa odiada pelo povo, para ser 
seu discípulo. Que mensagem existe neste gesto de Jesus para nós da Igreja 
Católica? 
 
2) Jesus diz que ele veio chamar os pecadores. Existem leis e costumes na nossa 
igreja que impedem aos pecadores o acesso a Jesus. Que podemos fazer para 
mudar tais leis e costumes? 
 

 
5) Oração final 
 
Digna-te aceitar as palavras de minha boca, cheguem à tua presença os 
pensamentos do meu coração. SENHOR, meu rochedo e meu libertador. (Sal 18, 
15) 
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“Porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração” (Mateus 6:21)                                                

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                                                                                                                                                                    
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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 
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