
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 

Quinta-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, 20-25) 

Naquele tempo, 20Os fariseus perguntaram um dia a Jesus quando viria o 
Reino de Deus. Respondeu-lhes: O Reino de Deus não virá de um modo 
ostensivo. 21Nem se dirá: Ei-lo aqui; ou: Ei-lo ali. Pois o Reino de Deus já está 



no meio de vós. 22Mais tarde ele explicou aos discípulos: Virão dias em que 
desejareis ver um só dia o Filho do Homem, e não o vereis. 23Então vos dirão: 
Ei-lo aqui; e: Ei-lo ali. Não deveis sair nem os seguir. 24Pois como o 
relâmpago, reluzindo numa extremidade do céu, brilha até a outra, assim será 
com o Filho do Homem no seu dia. 25É necessário, porém, que primeiro ele 
sofra muito e seja rejeitado por esta geração. - Palavra da salvação. 

 

3) Reflexão 

* O evangelho de hoje traz uma discussão entre Jesus e os fariseus sobre o 
momento da vinda do Reino. Os evangelhos de hoje e dos próximos dias 
tratam da chegada do fim dos tempos.  

 

* Lucas 17,20-21: O Reino no meio de nós  
“Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o 
Reino de Deus. Jesus respondeu: "O Reino de Deus não vem 
ostensivamente. Nem se poderá dizer: Está aqui ou: está ali, porque o Reino 
de Deus está no meio de vocês". Os fariseus achavam que o Reino só 
poderia vir depois que povo tivesse chegado à perfeita observância da Lei de 
Deus. Para eles, a vinda do Reino seria a recompensa de Deus pelo bom 
comportamento do povo, e o messias viria de maneira bem solene como um 
rei, recebido pelo seu povo. Jesus diz o contrário. A chegada do Reino não 
pode ser observada como se observa a chegada dos reis da terra. Para 
Jesus, o Reino de Deus já chegou! Já está no meio de nós, independente do 



nosso esforço ou mérito. Jesus tem outro modo de ver as coisas. Tem outro 
olhar para ler a vida. Ele prefere o samaritano que vive na gratidão aos 
nove que acham que merecem o bem que recebem de Deus (Lc 17,17-19). 

 

* Lucas 17,22-24: Sinais para reconhecer a vinda do Filho do Homem 

"Chegarão dias em que vocês desejarão ver um só dia do Filho do Homem, e 
não poderão ver. Dirão a vocês: 'Ele está ali' ou: 'Ele está aqui'. Não saiam 
para procurá-lo. Pois como o relâmpago brilha de um lado a outro do céu, 
assim também será o Filho do Homem”. Nesta afirmação de Jesus existem 
elementos que vem da visão apocalíptica da história, muito comum nos 
séculos antes e depois de Jesus. A visão apocalíptica da história tem a 
seguinte característica. Em épocas de grande perseguição e de opressão, os 
pobres têm a impressão de que Deus perdeu o controle da história. Eles se 
sentem perdidos, sem horizonte e sem esperança de libertação. Nestes 
momentos de aparente ausência de Deus, a profecia assume a forma de 
apocalipse. Os apocalípticos, procuram iluminar a situação desesperadora 
com a luz da fé para ajudar o povo a não perder a esperança e para 
continuar com coragem na caminhada. Para mostrar que Deus não perdeu o 
controle da história, eles descrevem as várias etapas da realização do projeto 
de Deus através da história. Iniciado num determinado momento significativo 
no passado, este projeto de Deus avança, etapa após etapa, através da 
situação presente vivida pelos pobres, até à vitória final no fim da história. 
Deste modo, os apocalípticos situam o momento presente como uma etapa 
já prevista dentro do conjunto mais amplo do projeto de Deus. Geralmente, 
a última etapa antes da chegada do fim costuma ser apresentada como um 
momento de sofrimento e de crise, do qual muitos tentam se aproveitar para 
iludir o povo dizendo: “Ele está ali' ou: 'Ele está aqui'. Não saiam para 
procurá-lo. Pois como o relâmpago brilha de um lado a outro do céu, assim 
também será o Filho do Homem” Tendo olhar de fé que Jesus comunica, os 
pobres vão poder perceber que o reino já está no meio deles (Lc 17,21), 
como relâmpago, sem sombra de dúvida. A vinda do Reino traz consigo sua 
própria evidência e não depende dos palpites e prognósticos dos outros. 



 

* Lucas 17,25: Pela Cruz até à Glória 

“Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração”. 
Sempre a mesma advertência: a Cruz, escândalo para judeus e loucura para 
os gregos, mas para nós expressão da sabedoria e do poder de Deus (1Cor 
1,18.23). O caminho para a Glória passa pela cruz. A vida de Jesus é o nosso 
cânon, é a norma canônica para todos nós. 

4) Para um confronto pessoal 

1) Jesus diz: “O reino está no meio de vós!” Você já encontrou algum 
sinal da presença do Reino em sua vida, na vida do seu povo ou na vida 
da sua comunidade?  

2) A cruz na vida. O sofrimento. Como você vê o sofrimento, o que faz 
com ele? 

5) Oração final 

O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos oprimidos, dá alimento a quem 
tem fome. O Senhor livra os prisioneiros. (Sal 145, 6b-7) 
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COM NOVA FUNÇÃO E MISSÃO NA IGREJA CATÓLICA: ACOMPANHAMENTO, 
INTERPRETE E GUIA ESPIRITUAL DAS VIAGENS E PEREGRINAÇÕES INTERNACIONAIS                                                             
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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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