
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 

Terça-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, 7-10) 

Naquele tempo, disse Jesus: 7Qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar 
ou em guardar o gado, quando voltar do campo lhe dirá: Vem depressa 
sentar-te à mesa? 8E não lhe dirá ao contrário: Prepara-me a ceia, cinge-te e 
serve-me, enquanto como e bebo, e depois disto comerás e beberás tu? 9E se 
o servo tiver feito tudo o que lhe ordenara, porventura fica-lhe o senhor 
devendo alguma obrigação? 10Assim também vós, depois de terdes feito tudo 
o que vos foi ordenado, dizei: Somos servos como quaisquer outros; fizemos o 
que devíamos fazer. - Palavra da salvação. 



 

3) Reflexão 

* O evangelho de hoje traz uma parábola que só se encontra no evangelho 
de Lucas, sem paralelo nos outros evangelhos. A parábola quer ensinar que 
nossa vida deve caracterizar-se pela atitude de serviço. Ela começa com três 
perguntas e, no fim, Jesus mesmo dá a resposta. 

 

* Lucas 17,7-9: As três perguntas de Jesus 

Trata-se de três perguntas tiradas da vida de cada dia, para as quais os 
ouvintes já adivinhavam a resposta. As perguntas são formuladas de tal 
maneira que elas reenviam cada ouvinte a consultar sua própria experiência 
e, a partir dela, dar a sua resposta. A primeira pergunta: “Se alguém de 
vocês tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por 
acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: Venha depressa para a 
mesa?” Todo mundo responderá: “Não!” Segunda pergunta: “Pelo contrário, 
não vai dizer ao empregado:  

 

Prepare-me o jantar, cinja-se e sirva-me, enquanto eu como e bebo; depois 
disso você vai comer e beber?” Todo mundo responderá: “Sim! Claro!” 



Terceira pergunta: “Será que vai agradecer ao empregado, porque este fez o 
que lhe havia mandado?” Todo mundo responderá: “Não!” Pela maneira de 
Jesus fazer as perguntas, a gente já percebe em que direção ele quer 
orientar nosso pensamento. Ele quer que sejamos servidores uns dos outros.  

 

* Lucas 17,10: A resposta de Jesus 

No fim, Jesus mesmo tira a conclusão que já estava implícita nas perguntas: 
“Assim também vocês: quando tiverem cumprido tudo o que lhes mandarem 
fazer, digam: Somos empregados inúteis; fizemos o que devíamos fazer". 
Jesus, ele mesmo, deu o exemplo quando disse: “O Filho do homem não veio 
para ser servido, mas para servir” (Mc 10,45). O serviço é um tema do 
agrado de Lucas. O serviço representa a forma como os pobres do tempo de 
Jesus, os anawim, esperavam o Messias: não como Messias glorioso rei, 
sumo sacerdote ou juiz, mas como o Servo de Javé, anunciado por Isaías (Is 
42,1-9).  

 

Maria, a mãe de Jesus, se apresentou ao anjo: “Eis aqui a serva do Senhor. 
Faça-se em mim segundo a tua palavra!” (Lc 1,38). Em Nazaré, Jesus se 
apresenta como o Servo, descrito por Isaías (Lc 4,18-19 e Is 61,1-2). No 
batismo e no transfiguração, ele foi confirmado pelo Pai que cita as palavras 
dirigidas por Deus ao mesmo Servo (Lc 3,22; 9,35 e Is 42,1). Aos seus 
seguidores Jesus pede: “Quem quer ser o primeiro seja o servo de todos” 
(Mt 20,27). Servos inúteis! É a definição do cristão. Paulo fala disso aos 
membros da comunidade de Corinto quando escreve: “Eu plantei, Apolo 



regou, mas era Deus que fazia crescer. Assim, aquele que planta não é nada, 
e aquele que rega também não é nada: só Deus é que conta, pois é ele 
quem faz crescer” (1Cor 1,6-7). Paulo e Apolo nada são; são apenas 
instrumentos, “servidores”. O que vale é o próprio Deus, só Ele! (1Cor 3,7). 

  

* Servir e ser servido. Aqui, neste texto, o servo serve ao senhor, e não, o 
senhor ao servo. Mas em outro texto de Jesus se diz o contrário: “Felizes dos 
empregados que o senhor encontra acordados quando chega. Eu garanto a 
vocês: ele mesmo se cingirá, os fará sentar à mesa, e, passando, os servirá” 
(Lc 12,37). Neste texto, é o senhor que serve ao servo, e não o servo ao 
senhor. No primeiro texto, Jesus falava do presente. No segundo texto, Jesus 
estava falando do futuro. Este contraste é uma outra maneira para dizer: 
ganha a vida que está disposto a perdê-la por amor a Jesus e ao Evangelho 
(Mt 10,39; 16,25. Quem serve a Deus nesta vida presente, Deus servirá a 
ele na vida futura! 

4) Para um confronto pessoal 

1) Como defino minha vida? 

2) Faça para você as mesmas três perguntas de Jesus? Será que vivo 
como um servo inútil?  

5) Oração final 

O Senhor conhece os dias dos inocentes, eterna será sua herança. O Senhor 
firma os passos do homem, sustenta aquele cujo caminho lhe agrada. (Sal 36, 
18.23) 
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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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