
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 

Segunda-feira da 33ª Semana do Tempo Comum  

1) Oração 

Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o 
coração, pois só teremos felicidade completa, servindo a vós, o criador de 
todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. 

 

2) Leitura do Evangelho (Lucas 18, 35-43) 



35Ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego sentado à beira do 
caminho, pedindo esmolas. 36Ouvindo o ruído da multidão que passava, 
perguntou o que havia. 37Responderam-lhe: É Jesus de Nazaré, que passa. 
38Ele então exclamou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim! 39Os que 
vinham na frente repreendiam-no rudemente para que se calasse. Mas ele 
gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim! 40Jesus parou e 
mandou que lho trouxessem. Chegando ele perto, perguntou-lhe: 41Que 
queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. 42Jesus lhe disse: 
Vê! Tua fé te salvou. 43E imediatamente ficou vendo e seguia a Jesus, 
glorificando a Deus. Presenciando isto, todo o povo deu glória a Deus. - 
Palavra da salvação. 

 

3) Reflexão 

* O evangelho de hoje descreve a chegada de Jesus em Jericó. É a última 
parada antes da subida para Jerusalém, onde será realizado o “êxodo” de 
Jesus conforme tinha sido anunciado na sua Transfiguração (Lc 9,31) e nos 
avisos ao longo da caminhada até Jerusalém (Lc 9,44; 18,31-33).  

 

* Lucas 18,35-37: O cego à beira da estrada  

“Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do 
caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que 
estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno passava por ali”. No 
evangelho de Marcos, o cego se chama Bartimeu (Mc 10,46). Por ser cego, 
ele não podia participar da procissão que acompanhava Jesus. Naquele 



tempo, havia muitos cegos na Palestina, pois o sol forte que bate na terra 
pedregosa embranquecida fazia mal aos olhos sem proteção. 

 

* Lucas 18,38-39: O grito do cego e a reação do povo 

“Então o cego gritou: "Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim!" Ele invoca 
Jesus sob o título de “Filho de Davi”. O catecismo daquela época ensinava 
que o messias seria da descendência de Davi, “filho de Davi”, messias 
glorioso. Jesus não gostava deste título. Citando o salmo messiânico, ele 
chegou a perguntar: “Como é que o messias pode ser filho de Davi se até o 
próprio Davi o chama de “meu Senhor” (Lc 20,41-44) ? O grito do cego 
incomodava o povo que acompanhava Jesus. Por isso, “as pessoas que iam 
na frente mandavam que ele ficasse quieto. Elas tentavam abafar o grito. 
Mas ele gritava mais ainda: "Filho de Davi, tem piedade de mim!" Até hoje, o 
grito dos pobres incomoda a sociedade estabelecida: migrantes, aidéticos, 
mendigos, refugiados, tantos! 

 

* Lucas 18,40-41: A reação de Jesus diante do grito do cego  

 



 

E Jesus, o que faz? “Parou, e mandou que levassem o cego até ele. Os que 
queriam abafar o grito incômodo do pobre, agora, a pedido de Jesus, são 
obrigados a ajudar o pobre a chegar até Jesus. O evangelho de Marcos 
acrescenta que o cego largou tudo e foi até Jesus. Não tinha muito. Apenas 
um manto. Mas era o que tinha para cobrir o seu corpo (cf. Ex 22,25-26). 
Era a sua segurança, o seu chão! Também hoje Jesus escuta o grito calado 
dos pobres que nós, às vezes, não queremos escutar. Quando o cego chegou 
perto, Jesus perguntou: "O que quer que eu faça por você?" Não basta 
gritar. Tem que saber por que grita! O cego respondeu: "Senhor, eu quero 
ver de novo."  

 

* Lucas 18,42-43: “Veja! Sua fé curou você!”  

”Jesus disse: "Veja. A sua fé curou você." No mesmo instante, o cego 
começou a ver e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo 
louvou a Deus”. O cego tinha invocado Jesus com idéias não inteiramente 
corretas, pois o título “Filho de Davi” não era muito bom. Mas ele teve mais 
fé em Jesus, do que nas suas próprias idéias sobre Jesus. Assinou em 
branco. Não fez exigências como Pedro (Mc 8,32-33). Soube entregar sua 
vida aceitando Jesus sem impor condições. A cura é fruto da sua fé em 
Jesus. Curado, ele segue Jesus e sobe com ele para Jerusalém. Deste modo, 
tornou-se discípulo modelo para todos nós que queremos “seguir Jesus no 
caminho” em direção a Jerusalém: acreditar mais em Jesus do que nas 
nossas idéias sobre Jesus! Nesta decisão de caminhar com Jesus está a fonte 
da coragem e a semente da vitória sobre a cruz. Pois a cruz não é uma 
fatalidade, nem uma exigência de Deus. Ela é a conseqüência do 



compromisso de Jesus, em obediência ao Pai, de servir aos irmãos e de 
recusar o privilégio.  

 

* A fé é uma força que transforma as pessoas 

A Boa Nova do Reino anunciada por Jesus era como um fertilizante. Fazia 
crescer a semente da vida que estava escondida no povo, escondida como 
fogo debaixo das cinzas das observâncias sem vida. Jesus soprou nas cinzas 
e o fogo acendeu, o Reino desabrochou e o povo se alegrou. A condição era 
sempre a mesma: crer em Jesus.  

 

A cura do cego esclarece um aspecto muito importante da nossa fé. Mesmo 
invocando Jesus com idéias não inteiramente corretas, o cego teve fé e foi 
curado! Converteu-se, largou tudo e seguiu Jesus no caminho para o 
Calvário! A compreensão plena do seguimento de Jesus não se obtém pela 
instrução teórica, mas sim pelo compromisso prático, caminhando com ele 
no caminho do serviço, desde a Galiléia até Jerusalém. Quem insiste em 
manter a idéia de Pedro, isto é, do Messias glorioso sem a cruz, nada vai 
entender de Jesus e nunca chegará a tomar a atitude do verdadeiro 
discípulo. Quem souber crer em Jesus e fazer a entrega de si (Lc 9,23-24), 



aceitar ser o último (Lc 22,26), beber o cálice e carregar sua cruz (Mt 20,22; 
Mc 10,38), este, como o cego, mesmo tendo idéias não inteiramente 
corretas, conseguirá enxergar e “seguirá Jesus no caminho” (Lc 18,43). 
Nesta certeza de caminhar com Jesus está a fonte da coragem e a semente 
da vitória sobre a cruz. 

 

4) Para um confronto pessoal 

1) Como vejo e sinto o grito dos pobres: migrantes, negros, aidéticos, 
mendigos, refugiados, tantos? 

2) Como é a minha fé: fixo-me mais nas minhas idéias sobre Jesus ou 
em Jesus? 

 

5) Oração final 

Feliz quem não segue o conselho dos maus, não anda pelo caminho dos 
pecadores nem toma parte nas reuniões dos zombadores, mas na lei do 
Senhor encontra sua alegria e nela medita dia e noite. (Sal 1, 1-2) 

 

 



      PEREGRINAÇÕES - PE LUCAS DE PAULA ALMEIDA  

COM NOVA FUNÇÃO E MISSÃO NA IGREJA CATÓLICA: ACOMPANHAMENTO, 
INTERPRETE E GUIA ESPIRITUAL DAS VIAGENS E PEREGRINAÇÕES INTERNACIONAIS                                                             

 

AV. JOSÉ CLETO, 320, APTO 304, BLOCO B, - BAIRRO PALMARES - CEP. 31155-290 - BELO HORIZONTE-MG 

SITE DAS PEREGRINAÇÕES: http://www.padrelucasperegrinacoes.com.br/peregrinacoes/todas-as-peregrinacoes/   

E-mail: padrelucas@terra.com.br- Site: www.padrelucas.com.br- Site: WWW.padrelucasperegrinacoes.com.br  

Tel. residencial: (031)34260069- 34269913-  

TIM=95220069- VIVO= 99309913- CLARO= 84503622- OI=88060069 

“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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