
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

Segunda-feira da 24ª semana do Tempo Comum 

 
Evangelho (Lc 7,1-10): Quando terminou de falar estas palavras ao povo que o escutava, Jesus 

entrou em Cafarnaum. Havia um centurião que tinha um servo a quem estimava muito. Estava 

doente, à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião mandou alguns anciãos dos 

judeus pedir-lhe que viesse curar o seu servo. Quando eles chegaram a Jesus, recomendaram 

com insistência: «Ele merece este favor, porque ama o nosso povo. Ele até construiu uma 

sinagoga para nós». Jesus foi com eles. Quando já estava perto da casa, o centurião mandou 

alguns amigos dizer-lhe: «Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em 

minha casa. Por isso, nem fui pessoalmente ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e meu 

servo ficará curado. Pois eu, mesmo na posição de subalterno, tenho soldados sob as minhas 

ordens, e se ordeno a um: ‘Vai!’, ele vai; e a outro: ‘Vem!’, ele vem; e se digo a meu escravo: 

‘Faze isto!’, ele faz».  Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o 

seguia e disse: «Eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei uma fé tão grande». Aqueles 

que tinham sido enviados voltaram para a casa do centurião e encontraram o servo em perfeita 

saúde. 
 

«Eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei 
uma fé tão grande» 

 
 

Hoje somos confrontados com uma questão interessante. Porque o Centurião do Evangelho não foi 

pessoalmente ter com Jesus, mas preferiu mandar mensageiros com o pedido de cura para seu servo? O 

Centurião nos responde essa pergunta na passagem do Evangelho. «[...] nem fui pessoalmente ao teu 

encontro. Mas dize uma palavra, e meu servo ficará curado». (Lc 7,7). 
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O Centurião possuía a virtude da fé, acreditava que Jesus poderia fazer esse milagre se estivesse de 

acordo com sua divina vontade. A fé permitiu ao Centurião acreditar que onde quer que Jesus esteja, ele 

poderia curar o servo doente. O Centurião acreditava que nenhuma distância poderia impedir ou deter o 

Cristo de fazer sua obra de salvação. 
 

Em nossas próprias vidas, somos chamados a ter esse mesmo tipo de fé. Há momentos em que somos 

tentados a pensar que Jesus está distante e não ouve nossas orações. Entretanto, a fé ilumina nossas 

mentes e corações, para que acreditemos que Jesus está sempre ao nosso lado para nos ajudar. Em 

verdade, a presença curativa de Jesus na Eucaristia é um lembrete de que Jesus está sempre conosco. 

Santo Agostinho, com os olhos da fé, acreditava nesta realidade: «O que vemos é o pão e o cálice; isso é 

o que nossos olhos nos mostram. Mas o que nossa fé nos obriga a aceitar é que o pão é o Corpo de Cristo 

e o cálice é o Sangue de Cristo». 
 

A Fé ilumina nossas mentes para que possamos enxergar a presença de Cristo em nosso meio. Como o 

Centurião, dizemos, «Não sou digno de que entreis em minha morada» (Lc 7,6). Da mesma forma, nos 

humilhamos diante de Nosso Senhor e Salvador e Ele ainda se aproxima para nos curar. Deixemos Jesus 

entrar em nossa alma, em nossa morada, para curar e fortalecer nossa fé para que possamos continuar 

nosso caminho em direção à Vida Eterna. 
 

Reflexão 

 

* O capítulo 7 do Evangelho de Lucas nos ajuda a acolher o chamado aos gentios para aderir à fé no 

Senhor Jesus. A figura do centurião abre o caminho para todos aqueles que querem aderir à fé de Israel e 

depois encontrar e conhecer o rosto do Pai em Jesus. Na meditação deste Evangelho, também é feita a 

proposta de nos abrirmos à fé ou fazer forte a nossa confiança na Palavra do Senhor. Tentemos, então, 

seguir, com o coração, os passos deste centurião romano, pois nele estamos presentes também nós. 
 

* Talvez um primeiro aspecto, que emerge da leitura do trecho, é a situação de sofrimento em que se 

encontra o centurião. Tento ouvir mais atentamente todas as palavras que iluminam esta realidade. 

Cafarnaum, cidade de fronteira, fora de mão, à margem, cidade onde a bênção de Deus parece difícil de 

chegar. A doença grave; a morte iminente de um ente querido. 
 

* Mas vejo imediatamente que o Senhor entra nesta situação, para compartilhá-la, para vivê-la com sua 

presença amorosa. Sublinho todos os verbos que confirmam esta verdade: "pedindo-lhe para ir", "foi com 

eles", "não era muito distante." É maravilhoso ver este movimento de Jesus, que vai para aquele que o 

chama, que o busca e lhe pede salvação. Assim Ele faz com cada um de nós. 
 

* Mas, para mim, é muito útil entrar em contato com a figura do centurião, que aqui é um pouco como o 

meu mestre, meu guia no caminho da fé. "Tendo ouvido falar de Jesus." Ele recebeu o anúncio, ouviu a 

boa notícia e a guardou em seu coração, se não a deixou fugir, não fechou os ouvidos e a vida. Lembrou-

se de Jesus e agora o busca. 
 

"Mandou." Por duas vezes ele executa essa ação, primeiro para enviar a Jesus para os anciãos do povo, 

pessoas importantes, depois para enviar alguns de seus amigos. Lucas usa dois verbos diferentes e isso 

ajuda-me ainda mais para perceber que algo aconteceu neste homem, havia uma mudança: ele foi 

gradualmente se abrindo para o encontro com Jesus. Mandar os amigos é um pouco como enviar a si 

mesmo. "Para pedir-lhe para vir e salvar." Dois belíssimos verbos que expressam a intensidade de seu 

pedido a Jesus. Quer que Jesus venha, que se aproxime, que entre em sua pobre vida, que venha visitar 

a sua dor. É uma declaração de amor, de grande fé, porque é como se lhe dissesse: “Eu sem você não 

posso mais viver. Venha!” Ele não pede uma salvação qualquer, a cura superficial, como nos faz entender 

o verbo que Lucas escolhe. Na verdade, aqui se fala de uma salvação transversal, capaz de atravessar 

toda a vida, toda a pessoa e capaz de levar a pessoa mais, mais além de qualquer obstáculo, dificuldade 

ou prova, além de até mesmo a morte. 
 

* "Não sou digno". Duas vezes Lucas coloca nos lábios do centurião estas palavras, que ajudam a 

compreender a grande mudança acontecida dentro dele. Ele se sente indigno, incapaz, insuficiente, como 

eles expressam os dois termos gregos aqui utilizados. Talvez a primeira conquista na caminhada de fé 

com Jesus é esta: a descoberta de nossa grande necessidade dele, da sua presença e consciência cada 



vez mais certa que sozinhos não podemos fazer nada, porque somos pobres, somos pecadores. Mas 

justamente por isso somos amados de modo infinito! 
 

* "Dize uma palavra." Aqui está o grande salto, o grande passo para a fé. O centurião agora acredita 

de uma maneira clara, serena, confiante. Enquanto Jesus caminhava em direção a ele, ele também estava 

fazendo sue caminho interior, estava mudando, estava se tornando um novo homem. Antes aceitou a 

pessoa de Jesus e depois a sua palavra. Para ele é o Senhor e, como tal, a sua palavra é eficaz, 

verdadeira, poderosa, capaz de operar o que ele diz. Todas as dúvidas desabam; só resta é a fé e a 

confiança certa na salvação em Jesus. 
 
 

4) Para um confronto pessoal 

1) Faço minha a oração do centurião dirigida a Jesus para vir e salvá-lo? Eu estou pronto para expressar 

ao Senhor que tenho necessidade dele? 

2) E se eu abro o meu coração à oração, à invocação, se convido o Senhor para vir, qual é a atitude 

profunda do meu coração? Há também em mim, como no centurião, a consciência de ser indigno/a? 

 

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 

http://www.homilia.com.br/contatos.asp
javascript:esconde();


        

     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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