
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 
Quarta-feira da 24ª Semana do Tempo Comum 

1) Oração 
Ó Deus, criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e, para 
sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o 
coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. 

 
2) Leitura do Evangelho (Lucas 7,31-35) (Mt 11,2-19) 
31A quem compararei os homens desta geração? Com quem se assemelham? 
32São semelhantes a meninos que, sentados na praça, falam uns com os 
outros, dizendo: Tocamos a flauta e não dançastes; entoamos lamentações e 
não chorastes. 33Pois veio João Batista, que nem comia pão nem bebia vinho, 
e dizeis: Ele está possuído do demônio. 34Veio o Filho do Homem, que come e 
bebe, e dizeis: Eis um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e libertinos. 
35Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. 
 



 
3) Reflexão 
* No evangelho de hoje veremos como a novidade da Boa Nova foi avançando 
de tal modo que as pessoas agarradas às formas antigas da fé ficavam 
perdidas sem entenderem mais nada da ação de Deus. Para esconder sua falta 
de abertura e de compreensão elas se defendiam e buscavam pretextos 
infantis para justificar sua atitude de não aceitação. Jesus reage com uma 
parábola para denunciar a incoerência dos seus adversários "Vocês parecem 
crianças que não sabem o que querem!"  

 
* Lucas 7,31: Com que vou comparar vocês? 
Jesus estranha a reação do povo e diz: "Com quem eu vou comparar os 
homens desta geração? Com quem se parecem eles?” Quando uma coisa é 
evidente e as pessoas, ou por ignorância ou por má vontade, não o perceber 
nem querem perceber, é bom encontrar uma comparação evidente que lhes 
revele a incoerência e a má vontade. E Jesus é mestre em encontrar 
comparações que falam por si.  

 
* Lucas 7,32: Com crianças sem juiz 
A comparação que Jesus encontrou é esta. Vocês se parecem com “crianças 
que se sentam nas praças, e se dirigem aos colegas, dizendo: Tocamos flauta, 
e vocês não dançaram; cantamos música triste, e vocês não choraram”. No 



mundo inteiro crianças mimadas têm a mesma reação. Reclamam quando os 
outros não fazem e agem como elas querem. O motivo da queixa de Jesus é a 
maneira arbitrária como, no passado, reagiram diante de João Batista e, agora 
no presente, diante do próprio Jesus. 

 
* Lucas 7,33-34: A opinião deles sobre João e Jesus 
“Pois veio João Batista, que não comia nem bebia, e vocês disseram: 'Ele tem 
um demônio!' Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vocês dizem: Ele é 
um comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores!” 
Jesus foi discípulo de João Batista, acreditava nele e se fez batizar por ele. Foi 
por ocasião do batismo no Jordão, que ele teve a revelação do Pai a respeito 
da sua missão como Messias Servo (Mc 1,10). Ao mesmo tempo, Jesus 
ressalta a diferença entre ele mesmo e João. João era mais severo, mais 
ascético, não comia nem bebia. Ficava no deserto e ameaçava o povo com os 
castigos do Juízo final (Lc 3,7-9). Por isso diziam que ele tinha um demônio, 
era possesso. Jesus era mais acolhedor, comia e bebia como todo mundo. 
Andava pelos povoados e entrava nas casas do povo, acolhia cobradores de 
impostos e prostitutas. Por isso diziam que era comilão e beberrão. Apesar de 
generalizar ao falar dos “homens desta geração” (Lc 7,31), provavelmente, 
Jesus tem em mente a opinião das autoridades religiosas que não acreditavam 
em Jesus (Mc 11,29-33).  

 
* Lucas 7,35: A conclusão óbvia a que Jesus chega 
E Jesus termina tirando a conclusão: “Mas a sabedoria foi justificada por todos 
os seus filhos” A falta de seriedade e de coerência aparece claramente na 
opinião que emitem sobre Jesus e João. A má vontade é tão evidente que não 
precisa de prova. Isto faz lembrar a resposta de Jó aos amigos que 
pretendiam ser sábios: “Oxalá vocês ficassem calados! Seria o melhor ato de 
sabedoria!” (Jó 13,5). 
 



 
4) Para um confronto pessoal 
1) Quando emito opinião sobre os outros sou como os fariseus e escribas que 
opinavam sobre João e Jesus? Eles apenas expressavam seus próprios 
preconceitos e nada informavam sobre as pessoas que por eles eram julgados. 
2) Você conhece grupos na igreja de hoje que mereceriam a parábola de 
Jesus? 

 
5) Oração final 
Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, e o povo que ele escolheu para 
sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens (Sal 
32,12-13) 

 
 
 
 
 



 
 

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 

        

     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   

 

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

 

https://www.facebook.com/groups/298318803871674/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/286937508373801/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
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https://www.facebook.com/Curso-De-Ingl%C3%AAs-Com-O-Pe-Lucas-Fale-F%C3%A1cil-Ingl%C3%AAs-396074777492477/

