
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 

Quarta-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 19, 11-28) 

Naquele tempo, 11Ouviam-no falar. E como estava perto de Jerusalém, alguns 
se persuadiam de que o Reino de Deus se havia de manifestar brevemente; 
ele acrescentou esta parábola: 12Um homem ilustre foi para um país distante, 
a fim de ser investido da realeza e depois regressar. 13Chamou dez dos seus 
servos e deu-lhes dez minas, dizendo-lhes: Negociai até eu voltar. 14Mas os 
homens daquela região odiavam-no e enviaram atrás dele embaixadores, para 
protestarem: Não queremos que ele reine sobre nós. 15Quando, investido da 
dignidade real, voltou, mandou chamar os servos a quem confiara o dinheiro, 
a fim de saber quanto cada um tinha lucrado. 16Veio o primeiro: Senhor, a tua 
mina rendeu dez outras minas. 17Ele lhe disse: Muito bem, servo bom; porque 
foste fiel nas coisas pequenas, receberás o governo de dez cidades. 18Veio o 
segundo: Senhor, a tua mina rendeu cinco outras minas. 19Disse a este: Sê 



também tu governador de cinco cidades. 20Veio também o outro: Senhor, aqui 
tens a tua mina, que guardei embrulhada num lenço; 21pois tive medo de ti, 
por seres homem rigoroso, que tiras o que não puseste e ceifas o que não 
semeaste. 22Replicou-lhe ele: Servo mau, pelas tuas palavras te julgo. Sabias 
que sou rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei... 
23Por que, pois, não puseste o meu dinheiro num banco? Na minha volta, eu o 
teria retirado com juros. 24E disse aos que estavam presentes: Tirai-lhe a 
mina, e dai-a ao que tem dez minas. 25Replicaram-lhe: Senhor, este já tem 
dez minas!... 26Eu vos declaro: a todo aquele que tiver, dar-se-lhe-á; mas, ao 
que não tiver, ser-lhe-á tirado até o que tem. 27Quanto aos que me odeiam, e 
que não me quiseram por rei, trazei-os e massacrai-os na minha presença. 
28Depois destas palavras, Jesus os foi precedendo no caminho que sobe a 
Jerusalém. - Palavra da salvação. 

 

3) Reflexão Luca 19,11-28 

* O evangelho de hoje traz a Parábola dos Talentos, na qual Jesus fala dos 
dons que as pessoas recebem de Deus. Toda pessoa tem alguma qualidade, 
recebe algum dom ou sabe alguma coisa que ela pode ensinar aos outros. 
Ninguém é só aluno, ninguém é só professor. Aprendemos uns dos outros. 

 

* Lucas 19,11: A chave para entender a história da parábola 
Para introduzir a parábola Lucas diz o seguinte:“Tendo eles ouvido isso, 
Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles 
pensavam que o Reino de Deus ia chegar logo”. Nesta informação inicial, 
Lucas destaca três motivações que levaram Jesus a contar a parábola: (1) A 
acolhida a ser dada aos excluídos, pois, dizendo “tendo eles ouvido isso”, ele 
se refere ao episódio de Zaqueu, o excluído, que foi acolhido por Jesus. (2) A 



proximidade da paixão, morte e ressurreição, pois dizia que Jesus estava 
perto de Jerusalém onde seria preso e morto em breve. (3) A chegada 
iminente do Reino de Deus, pois as pessoas que acompanhavam Jesus 
pensavam que o Reino de Deus ia chegar logo.  

 

* Lucas 19,12-14: O início da Parábola 
“Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei, e 
depois voltar. Chamou então dez dos seus empregados, entregou cem 
moedas de prata para cada um, e disse: 'Negociem até que eu volte”. Seus 
concidadãos, porém, o odiavam, e enviaram uma embaixada atrás dele, 
dizendo: 'Não queremos que esse homem reine sobre nós'. Alguns 
estudiosos acham que, nesta parábola, Jesus se refere a Herodes que, 
setenta anos antes (40 aC), tinha ido para Roma a fim de receber o título e o 
poder de Rei da Palestina. O povo não gostava de Herodes e não queria que 
ele se tornasse rei, pois a experiência que tiveram com ele como 
comandante para reprimir as rebeliões na Galiléia contra Roma foi trágica e 
dolorosa. Por isso diziam: “Não queremos que esse homem reine sobre nós” 
Ao este mesmo Herodes se aplicaria a frase final da parábola: “E quanto a 
esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam aqui, e 
matem na minha frente”. De fato, Herodes matou muita gente. 

 

* Lucas 19,15-19: Prestação de conta dos primeiros empregados que 
receberam cem moedas de prata 
A história informa ainda que Herodes recebeu a realeza e voltou para a 
Palestina para assumir o poder. Na parábola, o rei chamou os empregados 
aos quais tinha dado cem moedas de prata, a fim de saber quanto haviam 
lucrado. O primeiro chegou, e disse: 'Senhor, as cem moedas renderam dez 
vezes mais'. O homem disse: 'Muito bem, empregado bom. Como você foi 
fiel em coisas pequenas, receba o governo de dez cidades'. O segundo 
chegou, e disse: 'Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais'. O 
homem disse também a este: 'Receba também você o governo de cinco 



cidades”. De acordo com a história, tanto Herodes Magno como seu filho 
Herodes Antipas, ambos sabiam lidar com dinheiro e promover as pessoas 
que os ajudavam. Na parábola, o rei deu dez cidades ao empregado que 
multiplicou por dez as cem moedas que tinha recebido, e cinco cidades a 
quem as multiplicou por cinco.  

 

* Lucas 19,20-23: Prestação de conta do empregado que não lucrou 
nada 
O terceiro empregado chegou e disse: 'Senhor, aqui estão as cem moedas 
que guardei num lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem 
severo. Tomas o que não deste, e colhes o que não semeaste'. Nesta frase 
transparece uma idéia errada de Deus que é criticada por Jesus. O 
empregado vê Deus como um patrão severo. Diante de um Deus assim, o 
ser humano sente medo e se esconde atrás da observância exata e 
mesquinha da lei. Ele pensa que, agindo assim, não será castigado pela 
severidade do legislador. Na realidade, uma pessoa assim já não crê em 
Deus, mas crê apenas em si mesma, na sua própria observância da lei. Ela 
se fecha em si, desliga de Deus e já não consegue preocupar-se com os 
outros. Torna-se incapaz de crescer como pessoa livre. Esta imagem falsa de 
Deus isola o ser humano, mata a comunidade, acaba com a alegria e 
empobrece a vida. O rei responde: 'Empregado mau, eu julgo você pela sua 
própria boca. Você sabia que eu sou um homem severo, que tomo o que não 
dei, e colho o que não semeei. Então, por que você não depositou meu 
dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros'. O empregado não foi 
coerente com a imagem que tinha de Deus. Se ele imaginava Deus tão 
severo, deveria ao menos ter colocado o dinheiro no banco. Ele é condenado 
não por Deus, mas pela idéia errada que tinha de Deus e que o deixou mais 
medroso e mais imaturo do que devia ser. Uma das coisas que mais influi na 
vida da gente é a idéia que nos fazemos de Deus. Entre os judeus da linha 
dos fariseus, alguns imaginavam Deus como um Juiz severo que os tratava 
de acordo com o mérito conquistado pelas observâncias. Isto produzia medo 
e impedia as pessoas de crescer. Sobretudo, impedia que elas abrissem um 
espaço dentro de si para acolher a nova experiência de Deus que Jesus 
comunicava. 



 

* Lucas 19,24-27: Conclusão para todos 
“Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirem dele as cem moedas, e 
dêem para aquele que tem mil. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 
mil moedas! Ele respondeu: Eu digo a vocês: a todo aquele que já possui, 
será dado mais ainda. Mas daquele que nada tem, será tirado até mesmo o 
que tem”. O senhor mandou tirar dele as cem moedas e dar àquele que já 
tinha mil, pois “a todo aquele que já possui, será dado mais ainda. Mas 
daquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. Nesta frase final 
está a chave que esclarece a parábola. No simbolismo da parábola, as 
moedas de prata do rei são os bens do Reino de Deus, isto é, tudo aquilo 
que faz a pessoa crescer e revela a presença de Deus: amor, serviço, 
partilha. Quem se fecha em si com medo de perder o pouco que tem, este 
vai perder até o pouco que tem. A pessoa, porém, que não pensa em si mas 
se doa aos outros, esta vai crescer e receber de volta, de maneira 
inesperada, tudo que entregou e muito mais: “cem vezes mais, com 
perseguições” (Mc 10,30). “Perde a vida quem quer segurá-la, ganha a vida 
quem tem coragem de perdê-la” (Lc 9,24; 17,33; Mt 10,39;16,25;Mc 8,35). 
O terceiro empregado teve medo e não fez nada. Não quis perder nada e, 
por isso, não ganhou nada. Perdeu até o pouco que tinha. O Reino é risco. 
Quem não quer correr risco, perde o Reino!  

 

* Lucas 19,28: Voltando à tríplice chave inicial 
No fim, Lucas encerra o assunto com esta informação: Depois de dizer essas 
coisas, Jesus partiu na frente deles, subindo para Jerusalém. Esta informação 



final evoca a tríplice chave dada no início: acolhida a ser dada aos excluídos, 
proximidade da paixão, morte e ressurreição de Jesus em Jerusalém e a 
idéia da chegada iminente do Reino. Aos que pensavam que o Reino de Deus 
estivesse para chegar, a parábola manda mudar os olhos. O Reino de Deus 
chega sim, mas através da morte e ressurreição de Jesus que vai acontecer 
em breve em Jerusalém. E o motivo da morte foi a acolhida que ele, Jesus, 
dava aos excluídos como Zaqueu e tantos outros. Incomodou os grandes e 
eles o eliminaram condenando-o à morte de cruz, 

 

4) Para um confronto pessoal 

1. Na nossa comunidade, procuramos conhecer e valorizar os dons de 
cada pessoa? Às vezes, os dons de uns geram inveja e competição nos 
outros. Como reagimos? 
2. Nossa comunidade é um espaço, onde as pessoas podem desenvolver 
seus dons? 

  

5) Oração final 

Louvai a Deus no seu santuário,louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-
o por suas grandes obras, louvai-o pela sua imensa grandeza. (Sal 150, 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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