
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

21 de Setembro: São Mateus, apóstolo e evangelista 

 
Evangelho (Mt 9,9-13): Ao passar, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de 

impostos, e disse-lhe: «Segue-me!». Ele se levantou e seguiu-o. Depois, enquanto estava à mesa 

na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa, junto com Jesus 

e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e disseram aos discípulos: «Por que vosso mestre 

come com os publicanos e pecadores?». Tendo ouvido a pergunta, Jesus disse: «Não são as 

pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes. Ide, pois, aprender o que significa: 

Misericórdia eu quero, não sacrifícios. De fato, não é a justos que vim chamar, mas a pecadores». 
 

 

Não é a justos que vim chamar, mas a pecadores 

 

Hoje celebramos a festa do apóstolo e evangelista São Mateus. Ele mesmo nos conta no seu Evangelho 

sobre a sua conversão. Estava sentado na coletoria de impostos e Jesus o convidou a segui-lo. Mateus - diz 

o Evangelho - «se levantou e seguiu-o» (Mt 9,9). Com Mateus chega ao grupo dos Doze um homem 

totalmente diferente dos outros apóstolos, tanto pela sua formação como pela sua posição social e riqueza. 

Seu pai lhe fez estudar economia para poder fixar o preço do trigo e do vinho, dos peixes que seriam 

trazidos por Pedro e André e os filhos de Zebedeu e o das pérolas preciosas das quais fala o Evangelho. 
 

Seu ofício, de coletor de impostos, era mal visto. Aqueles que o exerciam eram considerados publicanos e 

pecadores. Estava ao serviço do rei Herodes, senhor da Galiléia, um rei detestado pelo seu povo e que o 

Novo Testamento nos apresenta como um adúltero, o assassino de João Batista e aquele que escarneceu 

Jesus a Sexta Feira Santa. O que pensaria Mateus quando ia render contas ao Rei Herodes? A conversão de 

Mateus devia supor uma verdadeira liberação, como o demonstra o banquete ao que convidou os publicanos 

e pecadores. Foi a sua maneira de demonstrar agradecimento ao Mestre por ter podido sair de uma situação 

miserável e encontrar a verdadeira felicidade. São Beda o Venerável, comentando a conversão de Mateus, 
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escreve: «A conversão de um coletor de impostos dá exemplo de penitência e de indulgência a outros 

coletores de impostos e pecadores (...). No primeiro instante da sua conversão, atrai até Ele, que é como 

dizer até a salvação, a um grupo inteiro de pecadores». 
 

Na sua conversão se faz presente a misericórdia de Deus como se manifesta nas palavras de Jesus frente à 

crítica dos fariseus: «Misericórdia eu quero, não sacrifícios. De fato, não é a justos que vim chamar, mas a 

pecadores» (Mt 9,13). 
 

Reflexão  

 

*  Mateus 9,9:  O chamado para seguir Jesus. 

As primeiras pessoas chamadas para seguir Jesus eram quatro pescadores, todos judeus (Mt 4,18-22). 

Agora, Jesus chama um publicano, considerado pecador e tratado como impuro pelas comunidades mais 

observantes dos fariseus. Nos outros evangelhos, este publicano se chama Levi. Aqui, o nome dele é Mateus 

que significa dom de Deus ou dado por Deus. As comunidades, em vez de excluir o publicano como impuro, 

devem considerá-lo como um Dom de Deus para a comunidade, pois a presença dele faz com que a 

comunidade se torne sinal de salvação para todos! Como os primeiros quatro chamados, assim o publicano 

Mateus larga tudo que tem e segue Jesus. O seguimento de Jesus exige ruptura. Mateus largou a coletoria, 

sua fonte de renda, e foi atrás de Jesus! 
 

*  Mateus 9,10: Jesus senta à mesa junto com pecadores e publicanos 

Naquele tempo, os judeus viviam separados dos pagãos e dos pecadores e não comiam com eles na mesma 

mesa. Os judeus cristãos deviam romper este isolamento e criar comunhão de mesa com os pagãos e os 

impuros. Foi isto que Jesus ensinou no Sermão da Montanha como sendo uma expressão do amor universal 

de Deus Pai. (Mt 5,44-48). A missão das comunidades era oferecer um lugar aos que não tinham lugar. Mas 

esta nova lei não era aceita por todos. Em algumas comunidades, as pessoas vindas do paganismo, mesmo 

sendo cristãs, não eram aceitas na mesma mesa (cf. At 10,28; 11,3; Gal 2,12). O texto do evangelho de 

hoje mostra como Jesus comia com publicanos e pecadores na mesma casa e na mesma mesa. 
 

*  Mateus 9,11: A pergunta dos fariseus 

Para os judeus era proibida a comunhão de mesa com publicanos e pagãos, mas Jesus nem liga. Ele até faz 

uma confraternização com eles. Os fariseus, vendo a atitude de Jesus, perguntam aos discípulos: “Por que o 

mestre de vocês come com os cobradores de impostos e os pecadores?” Esta pergunta pode ser interpretada 

como expressão do desejo deles de quererem saber por que Jesus agia assim. Outros interpretam a 

pergunta como crítica deles ao comportamento de Jesus, pois durante mais de quinhentos anos, desde os 

tempos do cativeiro na Babilônia até à época de Jesus, os judeus tinham observado as leis da pureza. Esta 

observância secular tornou-se para eles um forte sinal identidade. Ao mesmo tempo, era fator de sua 

separação no meio dos outros povos. Assim, por causa das leis da pureza, não podiam nem conseguiam 

sentar na mesma mesa para comer com pagãos. Comer com pagãos significava contaminar-se, tornar-se 

impuro. Os preceitos da pureza legal eram rigorosamente observados, tanto na Palestina como nas 

comunidades judaicas da Diáspora. Na época de Jesus, havia mais de quinhentos preceitos para preservar a 

pureza. Nos anos setenta, época em que Mateus escreve, este conflito era muito atual. 
 

*  Mateus 9,12-13: Eu quero misericórdia e não sacrifício 

Jesus ouviu a pergunta dos fariseus aos discípulos e responde com dois esclarecimentos. O primeiro é tirado 

do bom senso: “As pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes”. O outro 

é tirado da Bíblia: “Aprendam, pois, o que significa: Eu quero a misericórdia e não o sacrifício”. Por meio 

destes dois esclarecimentos Jesus explicita e esclarece a sua missão junto ao povo: “Eu não vim para 

chamar os justos, e sim os pecadores”.  Jesus nega a crítica dos fariseus, nem aceita os argumentos deles, 

pois nasciam de uma idéia falsa da Lei de Deus. Ele mesmo invoca a Bíblia: “Eu quero misericórdia e não 

sacrifício!” Para Jesus a misericórdia é mais importante que a pureza legal. Ele apela para a tradição 

profética para dizer que a misericórdia vale mais para Deus do que os todos sacrifícios (Os 6,6; Is 1,10-17). 

Deus tem entranhas de misericórdia, que se comovem diante das faltas do seu povo (Os 11,8-9). 
 

Para um confronto pessoal 

1. Hoje, na nossa sociedade, quem é o marginalizado e o excluído? Por que? Na nossa comunidade temos 

preconceitos? Quais? Qual o desafio que as palavras de Jesus colocam para a nossa comunidade hoje? 

2. Jesus manda o povo ler e entender o Antigo Testamento que diz: “Quero misericórdia e não sacrifício”. O 

que Jesus quer com isto para nós hoje? 



 
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
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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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