
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 
Terça-feira da 2ª Semana do Tempo Comum 

1) Oração 
Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com 
bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

 
2) Leitura do Evangelho (Marcos 2, 23-28) 
23Jesus estava passando por uns campos de trigo, em dia de sábado. Seus 
discípulos começaram a arrancar espigas, enquanto caminhavam. 24Então os 
fariseus disseram a Jesus: "Olha! Por que eles fazem em dia de sábado o que 
não é permitido?" 

 
25Jesus lhes disse: "Por acaso, nunca lestes o que Davi e seus companheiros 
fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? 26Como ele entrou na 
casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães 



oferecidos a Deus, e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos 
sacerdotes é permitido comer esses pães". 27E acrescentou: "O sábado foi feito 
para o homem, e não o homem para o sábado. 28Portanto, o Filho do Homem é 
senhor também do sábado". 
- Palavra da Salvação. 

 
3) Reflexão 
* A lei existe para o bem das pessoas. Num dia de sábado, os discípulos passam 
pelas plantações e abrem caminho arrancando espigas. Em Mateus 12,1 se diz 
que eles estavam com fome. Invocando a Bíblia, os fariseus criticam a atitude 
dos discípulos. Seria uma transgressão da lei do Sábado (cf Ex 20,8-11). Jesus 
responde invocando a mesma Bíblia para mostrar que os argumentos dos outros 
não tinham fundamento. Ele lembra que o próprio Davi também fez coisa 
proibida, pois tirou os pães sagrados do templo e os deu de comer aos soldados 
que estavam com fome (1 Sm 21,2-7). E Jesus termina com duas frases 
importantes: 1) O sábado é para o ser humano, e não o ser humano para o 
sábado, 2) O Filho do Homem é dono até do sábado! 

 
* O sábado é para o ser humano, e não o ser humano para o sábado. Durante 

mais de quinhentos anos, desde os tempos do cativeiro na Babilônia até a época 
de Jesus, os judeus tinham observado a lei do sábado. Esta observância secular 
tornou-se para eles um forte sinal identidade. O sábado era rigorosamente 
observado. Na época dos Macabeus, meados do século II antes de Cristo, esta 
observância rígida chegou a um ponto crítico. Atacados pelos gregos em dia de 
sábado, os rebeldes macabeus preferiram deixar-se matar a transgredir o 
sábado usando as armas para defender sua vida. Por isso, morreram mil 
pessoas (1Mac 2,32-38). Refletindo sobre este massacre, os líderes macabeus 
concluíram que deviam resistir e defender sua vida, mesmo em dia de sábado 
(1Mac 2,39-41). Jesus teve a mesma atitude de relativizar a lei do sábado em 
favor da vida, pois a lei existe para o bem da vida humana, e não vice-versa! 



 
* O Filho do Homem é dono até do sábado! A nova experiência de Deus como 

Pai/Mãe fez com que Jesus, o Filho do Homem, dava a Jesus uma chave para 
descobrir a intenção de Deus que está na origem das leis do Antigo Testamento. 
Por isso, o Filho do Homem é dono até do Sábado. Convivendo com o povo da 
Galiléia durante trinta anos e sentindo na pele a opressão e a exclusão a que 
tantos irmãos e irmãs eram condenados em nome da Lei de Deus, Jesus 
percebeu que isto não podia ser o sentido daquelas leis. Se Deus é Pai, então ele 
acolhe a todos como filhos e filhas. Se Deus é Pai, então nós temos que ser 
irmão e irmã uns dos outros. Foi o que Jesus viveu e pregou, desde o começo 
até o fim. A Lei do Sábado deve estar a serviço da vida e da fraternidade. Foi 
por causa da sua fidelidade a esta mensagem que Jesus foi preso e condenado à 
morte. Ele incomodou o sistema, e o sistema se defendeu, usando a força contra 
Jesus, pois ele queria a Lei a serviço da vida, e não vice-versa. 

 
* Jesus e a Bíblia. Os fariseus criticavam Jesus em nome de Bíblia. Jesus 
responde e critica os fariseus usando a Bíblia. Ele conhecia a Bíblia de memória. 
Naquele tempo, não havia Bíblias impressas como temos hoje em dia. Em cada 
comunidade só havia uma única Bíblia, escrita a mão, que ficava na sinagoga.  

 



Se Jesus conhecia tão bem a Bíblia, é sinal de que ele, durante aqueles 30 anos 
da sua vida em Nazaré, deve ter participado intensamente da vida da 
comunidade, onde todo sábado se liam as Escrituras. Ainda falta muito para nós 
termos a mesma familiaridade com a Bíblia e a mesma participação na 
comunidade! 

 
4) Para um confronto pessoal 
 
1) O Sábado é para o ser humano, e não vice versa. Quais os pontos em minha 
vida que devem mudar? 
 
2) Mesmo sem ter Bíblia em casa, Jesus conhecia a Bíblia de memória. E eu? 

 
 
5) Oração final 
 
De todo coração darei graças ao SENHOR, na reunião dos justos e na 
assembléia. Grandes são as obras do SENHOR, merecem a reflexão dos que as 
amam. (Sal 110, 1-2) 
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2ª SEMANA COMUM- DIA DO SENHOR 

1º Leitura: Hebreus 6,10-20 
 
Leitura da carta aos Hebreus – Irmãos, 10Deus não é injusto e não esquecerá 
vossas obras e a caridade que mostrastes por amor de seu nome, vós que 
servistes e continuais a servir os santos.11Desejamos, apenas, que ponhais todo 
o empenho em guardar intata a vossa esperança até o fim,12e que, longe de vos 
tornardes negligentes, sejais imitadores daqueles que pela fé e paciência se 
tornam herdeiros das promessas.13Quando Deus fez a promessa a Abraão, 
como não houvesse ninguém maior por quem jurar, jurou por si 
mesmo,14dizendo: Em verdade eu te abençoarei, e multiplicarei a tua 
posteridade (Gn 22,16s).15E Abraão, esperando com paciência, alcançou a 
realização da promessa.16Os homens, com efeito, juram por quem é maior do 
que eles, e o juramento serve de garantia e põe fim a toda controvérsia.17Por 
isso, querendo Deus mostrar mais seguramente aos herdeiros da promessa a 
imutabilidade da sua resolução, interpôs o juramento.18Por este ato duplamente 
irrevogável, pelo qual o próprio Deus se proibia de desdizer-se, encontramos 
motivo de profunda consolação, nós que pusemos nossa perspectiva em 
alcançar a esperança proposta.19Esperança esta que seguramos qual âncora de 
nossa alma, firme e sólida, e que penetra até além do véu, no santuário20onde 
Jesus entrou por nós como precursor, Pontífice eterno, segundo a ordem de 
Melquisedec. 
- Palavra do Senhor. 

Salmo Responsorial: Salmos 110, 1 - 2 110, 4 - 5 110, 9 - 10 
Refrão: O Senhor se lembra sempre da aliança 
1. Aleluia. Louvarei o Senhor de todo o coração, na assembléia dos justos e em 

seu conselho. 
2. Grandes são as obras do Senhor, dignas de admiração de todos os que as 
amam. 

http://www.catolicanet.com.br/index.php?option=com_liturgia&data=2015-01-20&Itemid=68
http://www.catolicanet.com.br/index.php?option=com_liturgia&data=2015-01-20&Itemid=68
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4. Memoráveis são suas obras maravilhosas; o Senhor é clemente e 
misericordioso. 
5. Aos que o temem deu-lhes o sustento; lembrar-se-á eternamente da sua 
aliança. 
9. Enviou a seu povo a redenção, concluiu com ele uma aliança eterna. Santo 
e venerável é o seu nome. 
10. O temor do Senhor é o começo da sabedoria; sábios são aqueles que o 
adoram. Sua glória subsiste eternamente. 

 
Evangelho: Marcos 2,23-28 

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos – Naquele 
tempo, 23Num dia de sábado, o Senhor caminhava pelos campos e seus 
discípulos, andando, começaram a colher espigas.24Os fariseus observaram-lhe: 
"Vede! Por que fazem eles no sábado o que não é permitido?" Jesus respondeu-
lhes:25"Nunca lestes o que fez Davi, quando se achou em necessidade e teve 
fome, ele e os seus companheiros?26Ele entrou na casa de Deus, sendo Abiatar 
príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição, dos quais só aos 
sacerdotes era permitido comer, e os deu aos seus companheiros."27E dizia-
lhes: "O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado;28e, 
para dizer tudo, o Filho do homem é senhor também do sábado." 
- Palavra da Salvação 

 
O DIA DO SENHOR 

A observância do sábado - em hebraico "shabbat", que quer dizer 
"repouso" -era uma das coisas mais sagradas para os israelitas. Descansar no 
sétimo dia era um dever gravíssimo. A própria narração do Gênesis mostra Deus 
descansando no sétimo dia, depois de completar a obra da criação. Na travessia 
do deserto, o maná faltava no dia de sábado; e, então, no sexto dia de trabalho 



colhiam uma porção dupla para terem o que comer no sábado. Além da 
prescrição do Decálogo, há muitos outros lugares da Bíblia em que se fala do 
repouso do sábado. Os rabinos montaram sobre o assunto infinitas discussões, 
chegando a certos tipos de prescrições - ou melhor, de proibições - que temos 
que achar no mínimo muito estranhas, senão de todo ridículas. Assim é que 
elencaram trinta e nove espécies de trabalho que não era permitido fazer no 
sábado. Visitar um doente, por exemplo, era proibido. Fazer uma viagem de 
mais de dois mil côvados (cerca de novecentos metros), acender fogo, afastar-
se de casa a não ser uma pequena distância, era proibido).  

 
Os inimigos de Jesus, que não deixavam de aproveitar todos os pretextos 

para acusá-Io de rebeldia à Lei de Moisés, o acusaram também de desrespeitar 
o sábado.  

 
Assim é que uma vez que Jesus acompanhado de seus discípulos 

atravessava um campo de trigo maduro em dia de sábado, os discípulos 
começaram a colher espigas e debulhá-las com as mãos para comê-las. Os 
fariseus logo reclamaram: estavam fazendo uma coisa proibida no dia de 
sábado.  

 
Afinal, estavam preparando alimento, o que era um dos trinta e nove 

trabalhos vedados em dia de sábado. A resposta de Jesus traz uma forma de 
sabedoria permanente. Lembrou o caso de Davi, que estando com fome, ele e 
seus soldados, entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição -
reservados exclusivamente aos sacerdotes -e deles todos comeram. Como que 



para dizer que a necessidade supera o rigor da lei. E o disse ainda mais 
explicitamente: "0 sábado foi feito para o homem, e não o homem para o 
sábado". E acrescentou com autoridade: "Por isso, o Filho do homem é senhor 
também do sábado" (Mc 2, 27). Assim também, quando reclamaram porque Ele 
realizara uma cura num dia de sábado, foi esta a sua resposta: "Num dia de 
sábado é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Salvar alguém ou deixá-Io morrer?" 
(Ibid., 3,4).  

 
O que é importante para nós é observar que o dia de sábado, segundo o 

que está escrito na Lei e segundo a praxe do povo israelita, não é apenas um 
dia de descanso, mas um dia santificado. Um dia de honrar a Deus, de prestar-
Ihe culto, de escutar a palavra dos profetas. Como, aliás, vimos o próprio Jesus 
fazer na sinagoga de Nazaré. O sábado é o dia do Senhor .  

 
Para os cristãos não existe mais o sábado. O "dia do Senhor" é para nós o 
domingo. Porque foi nesse dia - o primeiro da semana - que o Senhor 
ressuscitou. Como no primeiro dia da criação Deus fez a luz, no primeiro dia da 
nova criação, resplandeceu a claridade daquele que disse: "Eu sou a luz do 
mundo".                                                                         

 



É então, para nós esse o dia santificado. O dia do repouso, preludiando, 
inclusive, o dia do eterno repouso, que a carta aos hebreus chama de 
"sabatismo do povo de Deus" (cfr Hb, cap. IV). O fato de o domingo ser o dia do 
repouso, fez dele espontaneamente um dia de lazer. Nada demais, se esse lazer 
se contiver dentro das normas da dignidade e não vier a profanar o dia do 
Senhor. E não vier desagregar a família, em vez de uni-Ia no encontro amigo e 
cheio daqueles valores que enobrecem a convivência humana.  

Mas o que vale a pena é insistir no fato de que o domingo é um dia santificado. 
O antigo "dia do sol" dos romanos -(nome que permanece nas Línguas 
saxônicas: "sunday","sonntag")- é para nós o dia do grande Sol do Senhor 
Ressuscitado.                                               

Cada domingo é comemoração da Páscoa. É uma pequena Páscoa. Que deve ser 
celebrada com puríssima alegria espiritual. E a missa dominical é a assembleia 
do Ressuscitado, que deve ajudar-nos a revi ver aquele encontro de Cristo com 
seus discípulos da primeira Páscoa do cristianismo.   
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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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