
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 

Segunda-feira da 32ª Semana do Tempo Comum 

1) Oração 

Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo obstáculo para que, 
inteiramente disponíveis, nos dediquemos ao vosso serviço. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

 

2) Leitura do Evangelho (Lucas 17, 1-6) 

Naquele tempo, 1Jesus disse também a seus discípulos: É impossível que não 
haja escândalos, mas ai daquele por quem eles vêm! 2Melhor lhe seria que se 
lhe atasse em volta do pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado ao 
mar, do que levar para o mal a um só destes pequeninos. Tomai cuidado de 
vós mesmos. 3Se teu irmão pecar, repreende-o; se se arrepender, perdoa-lhe. 
4Se pecar sete vezes no dia contra ti e sete vezes no dia vier procurar-te, 
dizendo: Estou arrependido, perdoar-lhe-ás. 5Os apóstolos disseram ao 
Senhor: Aumenta-nos a fé! 6Disse o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de 



mostarda, direis a esta amoreira: Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela 
vos obedecerá. - Palavra da salvação. 

 

3) Reflexão Lucas 17,1-6  

* O evangelho de hoje traz três palavras distintas de Jesus: uma sobre como 
evitar o escândalo dos pequenos, outra sobre a importância do perdão e uma 
terceira sobre o tamanho da fé em Deus que devemos ter. 

 

* Lucas 17,1-2: Primeira palavra: evitar o escândalo 

“Jesus disse a seus discípulos: "É inevitável que aconteçam escândalos, mas, 
ai daquele que produz escândalos! Seria melhor para ele que lhe 
amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que 
escandalizar um desses pequeninos”. Escândalo é aquilo que faz a pessoa 
tropeçar e cair. No nível da fé significa aquilo que desvia a pessoa do bom 
caminho. Escandalizar os pequenos é ser motivo pelo qual os pequenos se 
desviem e percam a fé em Deus. Quem faz isto recebe a seguinte sentença: 



“Corda no pescoço amarrada numa pedra de moinho para ser jogado no 
fundo do mar!” Por que tanta severidade? É porque Jesus se identifica com 
os pequenos, os pobres. (Mt 25,40.45). São os seus preferidos, os primeiros 
destinatários da Boa Nova (cf. Lc 4,18). Quem toca neles, toca em Jesus! Ao 
longo dos séculos, muitas vezes, nós cristãos pelo nosso modo de viver a fé 
fomos motivo pelo qual os pequenos se afastaram da igreja e procuraram 
outras religiões. Já não conseguiam crer, como dizia o apóstolo na carta aos 
romanos, citando o profeta Isaías: "Por causa de vocês, o nome de Deus é 
blasfemado entre os pagãos." (Rm 2,24; Is 52,5; Ez 36,22). Até onde nós 
temos culpa? Será que merecemos a corda no pescoço? 

 

* Lucas 17,3-4: Segunda palavra: Perdoar o irmão 

“Prestem atenção! Se o seu irmão peca contra você, chame a atenção dele. 
Se ele se arrepender, perdoe. Se ele pecar contra você sete vezes num só 
dia, e sete vezes vier a você, dizendo: 'Estou arrependido', você deve 
perdoá-lo”. Sete vezes por dia! Não é pouco! Jesus pede muito! No 
evangelho de Mateus, ele diz que devemos perdoar até setenta vezes sete! 
(Mt 18,22). O perdão e a reconciliação são um dos assuntos em que Jesus 
mais insiste. A graça de poder perdoar as pessoas e reconcilia-las entre si e 
com Deus foi dada a Pedro (Mt 16,19), aos apóstolos (Jo 20,23) e à 
comunidade (Mt 18,18). A parábola sobre a necessidade de perdoar o 
próximo não deixa dúvida: se não perdoarmos aos irmãos, não podemos 
receber o perdão de Deus (Mt 18,22-35; 6,12.15; Mc 11,26). Pois não há 
proporção entre o perdão que recebemos de Deus e o perdão que devemos 
oferecer ao próximo. O perdão com que Deus nos perdoa gratuitamente é 
como dez mil talentos comparados com cem denários (Mt 18,23-35). A Bíblia 
de Jerusalém fez o cálculo: dez mil talentos são 174 toneladas de ouro; cem 
denários não passam de 30 gramas de ouro.  



 

* Lucas 17,5-6: Terceira palavra: Aumentar em nós a fé 

“Os apóstolos disseram ao Senhor: "Aumenta a nossa fé!" O Senhor 
respondeu: "Se vocês tivessem fé do tamanho de uma semente de 
mostarda, poderiam dizer a esta amoreira: 'Arranque-se daí, e plante-se no 
mar'. E ela obedeceria a vocês”. Neste contexto de Lucas, a pergunta dos 
apóstolos aparece como motivada pela ordem de Jesus de perdoar até sete 
vezes por dia ao irmão ou à irmã que pecar contra nós. Não é fácil perdoar. 
O coração fica magoado, e a razão arruma mil motivos para não perdoar. Só 
com muita fé em Deus é possível chegarmos ao ponto de ter um amor tão 
grande que ele nos torne capazes de perdoar até sete vezes por dia ao irmão 
que peca contra nós. Humanamente falando, aos olhos do mundo, perdoar 
assim é loucura e escândalo, mas para nós tal atitude é expressão da 
sabedoria divina que nos perdoa infinitamente mais. Dizia Paulo: “Nós 
anunciamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os 
pagãos. (1Cor 1,23) . 

 

EVITAR OS ESCÂNDALOS: Lucas 17, 1-6 
 
O relacionamento, no interior da comunidade cristã, deve ser de fraternidade 
e de respeito mútuos. Contudo, as pessoas que estão dando os primeiros 
passos na fé merecem atenção especial. Não devem ser tratadas com 



intolerância e impaciência por quem se considera firme e maduro na sua 
adesão a Jesus. Esse tratamento poderia levá-las ao desespero, acabando 
por abandonarem sua caminhada de fé. A isso chamamos de escândalo. E 
Jesus advertiu seus discípulos a evitá-lo.  

 
A ofensa feita a uma pessoa fraca na fé atinge o próprio Deus. Daí o castigo 
terrível que Jesus sugeriu para quem escandalizar um pequenino. É Deus o 
primeiro interessado em que alguém se converta ao Reino anunciado por 
Jesus, e se esforce por adequar sua vida a esse mesmo Reino. Porque 
conhece a fraqueza humana, o Pai sabe que ninguém é capaz de atingir a 
maturidade da fé, da noite para o dia. O processo é lento e penoso, feito de 
altos e baixos. Ele acompanha, com carinho e paciência, cada discípulo do 
Reino que se esforça para crescer na fé.  

 
Deus não suporta que alguém se intrometa e ponha a perder a obra de sua 
graça. E o escândalo, em última análise, consiste em desfazer a obra de 
Deus, no coração das pessoas.                                                           

 



Portanto, é obrigação da comunidade colaborar para que os pequeninos, 
apesar de suas quedas, sigam adiante, fazendo amadurecer sempre mais a 
própria fé. 

 

4) Para um confronto pessoal 

1) Na minha vida, alguma vez, já fui motivo de escândalo par o meu 
próximo? Ou alguma vez, os outros foram motivo de escândalo para 
mim? 

2) Será que sou capaz de perdoar sete vezes por dia ao irmão ou à irmã que 
me ofende sete vezes por dia?         

 

5) Oração final 

Cantai em sua honra, tocai para ele, recordai todos os seus milagres. Gloriai-
vos do seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. (Sal 
104, 2-3) 

 

 
 



      PEREGRINAÇÕES - PE LUCAS DE PAULA ALMEIDA  

COM NOVA FUNÇÃO E MISSÃO NA IGREJA CATÓLICA: ACOMPANHAMENTO, 
INTERPRETE E GUIA ESPIRITUAL DAS VIAGENS E PEREGRINAÇÕES INTERNACIONAIS                                                             

 

AV. JOSÉ CLETO, 320, APTO 304, BLOCO B, - BAIRRO PALMARES - CEP. 31155-290 - BELO HORIZONTE-MG 

SITE DAS PEREGRINAÇÕES: http://www.padrelucasperegrinacoes.com.br/peregrinacoes/todas-as-peregrinacoes/   
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Tel. residencial: (031)34260069- 34269913-  

TIM=95220069- VIVO= 99309913- CLARO= 84503622- OI=88060069 

 

“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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