
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 
Sexta-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 8,1-3)  
1Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias anunciando a boa nova do 
Reino de Deus.  

 
2Os Doze estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido 
livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades: Maria, chamada 



Madalena, da qual tinham saído sete demônios; 3Joana, mulher de Cuza, 
procurador de Herodes; Susana e muitas outras, que o assistiram com as suas 
posses. 

 
3) Reflexão 
* O evangelho de hoje dá continuidade ao episódio de ontem que falava da 
atitude surpreendente de Jesus para com as mulheres, quando defendeu uma 
moça, conhecida na cidade como pecadora, contra as críticas de um fariseu. 
Agora, no começo do capítulo 8, Lucas descreve como Jesus andava pelos 
povoados e cidades da Galiléia e a novidade é que ele era acompanhado não 
só por discípulos mas também por discípulas. 

 
* Lucas 8,1: Os doze que seguem Jesus 
Numa única frase Lucas descreve a situação: Jesus anda por toda a parte, 
pelos povoados e cidades da Galiléia, anunciando a Boa Nova do Reino de 
Deus e os doze estão com ele. A expressão “seguir Jesus” (cf. Mc 1,18; 15,41) 
indica a condição do discípulo que segue o Mestre, vinte e quatro horas por 
dia, procurando imitar o seu exemplo e participar do seu destino. 

 
* Lucas 8,2-3: As mulheres seguem Jesus 



 
O surpreendente é que, ao lado dos homens, há também mulheres “junto com 
Jesus”. Lucas coloca os discípulos e as discípulas em pé de igualdade, pois 
ambos seguem Jesus. Lucas também conservou os nomes de algumas destas 
discípulas: Maria Madalena, nascida na cidade de Magdala. Ela tinha sido 
curada de sete demônios. Joana, mulher de Cuza, procurador de Herodes 
Antipas, que era governador da Galiléia. Suzana e várias outras. Delas se 
afirma que “servem a Jesus com seus bens”. Jesus permitia que um grupo de 
mulheres o “seguisse” (Lc 8,2-3; 23,49; Mc 15,41). O evangelho de Marcos, 
falando das mulheres no momento da morte de Jesus, informa: “Aí estavam 
também algumas mulheres, olhando de longe. Entre elas estavam Maria 
Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de Joset, e Salomé. Elas haviam 
seguido e servido a Jesus, desde quando ele estava na Galiléia. Muitas outras 
mulheres estavam aí, pois tinham subido com Jesus a Jerusalém” (Mc 15,40-
41). Marcos define a atitude delas com três palavras: seguir, servir, subir 
até Jerusalém. Os primeiros cristãos não chegaram a elaborar uma lista destas 
discípulas que seguiam Jesus como fizeram com os doze discípulos. Mas pelas 
páginas do evangelho de Lucas aparecem os nomes de sete discípulas: Maria 
Madalena, Joana, mulher de Cuza, Suzana (Lc 8,3), Marta e Maria (Lc 10,38), 
Maria, mãe de Tiago (Lc 24,10) e Ana, a profetisa (Lc 2,36), de oitenta e 
quatro anos de idade. O número oitenta e quatro é doze vezes sete. A idade 
perfeita! A tradição eclesiástica posterior não valorizou este dado do 
discipulado das mulheres com o mesmo peso com que valorizou o seguimento 
de Jesus por parte dos homens. É pena. 

 
* O Evangelho de Lucas sempre foi considerado o Evangelho das mulheres. De 
fato, Lucas é o que traz o maior número de episódios em que se destaca o 
relacionamento de Jesus com as mulheres. E a novidade não está só na 
presença delas ao redor de Jesus, mas também e sobretudo na atitude de 
Jesus em relação a elas. Jesus as toca ou se deixa tocar por elas sem medo de 



se contaminar (Lc 7,39; 8,44-45.54). À diferença dos mestres da época, Jesus 
aceita mulheres como seguidoras e discípulas (Lc 8,2-3; 10,39). A força 
libertadora de Deus, atuante em Jesus, faz a mulher se levantar e assumir sua 
dignidade (Lc 13,13). Jesus é sensível ao sofrimento da viúva e se solidariza 
com a sua dor (Lc 7,13). O trabalho da mulher preparando alimento é visto 
por Jesus como sinal do Reino (Lc 13,20-21). A viúva persistente que luta por 
seus direitos é colocada como modelo de oração (Lc 18,1-8), e a viúva pobre 
que partilha seus poucos bens com os outros como modelo de entrega e 
doação (Lc 21,1-4). Numa época em que o testemunho das mulheres não era 
aceito como válido, Jesus escolhe as mulheres como testemunhas da sua 
morte (Lc 23,49), sepultura (Lc 23,55-56) e ressurreição (Lc 24,1-11.22-24) 

 
4) Para um confronto pessoal 
1) Na sua comunidade, no seu país, na sua Igreja, como é a valorização da 
mulher? 

 
2) Compare a atitude da nossa Igreja com a atitude de Jesus. 

 
5) Oração final 
Eu vos invoco, pois me atendereis, Senhor; inclinai vossos ouvidos para mim, 
escutai minha voz. Mostrai a vossa admirável misericórdia, vós que salvais dos 
adversários os que se acolhem à vossa direita. (Sal 16) 

 



 
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
https://www.facebook.com/groups/239433656501232/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/1864827137134703/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/115057472439497/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/250019215378351/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
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https://www.facebook.com/padrelucasperegrinacoes/?sw_fnr_id=2591180680&fnr_t=0&_=_
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https://www.facebook.com/groups/1568055070162874/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/829044843892525/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/Curso-De-Ingl%C3%AAs-Com-O-Pe-Lucas-Fale-F%C3%A1cil-Ingl%C3%AAs-396074777492477/

