
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 
Sábado 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 8,4-15)  
Naquele tempo, 4Reuniu-se uma grande multidão: eram pessoas vindas de 
várias cidades para junto de Jesus. Ele lhes disse esta parábola: 5Saiu o 
semeador a semear a sua semente. E ao semear, parte da semente caiu à 
beira do caminho; foi pisada, e as aves do céu a comeram. 6Outra caiu no 
pedregulho; e, tendo nascido, secou, por falta de umidade. 7Outra caiu entre 
os espinhos; cresceram com ela os espinhos, e sufocaram-na. 8Outra, porém, 
caiu em terra boa; tendo crescido, produziu fruto cem por um. Dito isto, Jesus 
acrescentou alteando a voz: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça! 9Os seus 
discípulos perguntaram-lhe a significação desta parábola. 10Ele respondeu: A 
vós é concedido conhecer os mistérios do Reino de Deus, mas aos outros se 
lhes fala por parábolas; de forma que vendo não vejam, e ouvindo não 
entendam. 11Eis o que significa esta parábola: a semente é a palavra de Deus. 
12Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem; mas depois vem o 
demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam nem se 
salvem. 13Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da 
palavra de Deus que a acolhem com alegria; mas não têm raiz, porque crêem 
até certo tempo, e na hora da provação a abandonam.  



 
14A que caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas 
prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da 
vida, e assim os seus frutos não amadurecem. 15A que caiu na terra boa são 
os que ouvem a palavra com coração reto e bom, retêm-na e dão fruto pela 
perseverança. 

 
4 Ajuntou-se uma grande multidão, e de todas as cidades as pessoas iam até 
Jesus. Então ele contou esta parábola: 5 "O semeador saiu para semear a sua 
semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho; foi pisada e 
os passarinhos foram, e comeram tudo.  

 
6 Outra parte caiu sobre pedras; brotou e secou, porque não havia umidade. 7 
Outra parte caiu no meio de espinhos; os espinhos brotaram junto, e a 
sufocaram. 8 Outra parte caiu em terra boa; brotou e deu fruto, cem por um." 
Dizendo isso, Jesus exclamou: "Quem tem 9 Os discípulos perguntaram a 
Jesus o significado dessa parábola. 10 Jesus respondeu: "A vocês foi dado 
conhecer os mistérios do Reino de Deus. Mas, aos outros ele vem por meio de 
parábolas, para que olhando não vejam, e ouvindo não compreendam." 11 "A 
parábola quer dizer o seguinte: a semente é a Palavra de Deus. 12 Os que 



estão à beira do caminho são aqueles que ouviram; mas, depois chega o 
diabo, e tira a Palavra do coração deles, para que não acreditem, nem se 
salvem.  

 
13 Os que caíram sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolheram com 
alegria a Palavra. Mas eles não têm raiz: por um momento, acreditam; mas na 
hora da tentação voltam atrás. 14 O que caiu entre os espinhos são aqueles 
que ouvem, mas, continuando a caminhar, se afogam nas preocupações, na 
riqueza e nos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. 15 O que caiu 
em terra boa são aqueles que, ouvindo de coração bom e generoso, 
conservam a Palavra, e dão fruto na perseverança." 

 
3) Reflexão Lucas 8,4-15  
* No evangelho de hoje, vamos meditar sobre a parábola da semente. Jesus 
tinha um jeito bem popular de ensinar por meio de parábolas. Uma parábola é 
uma comparação que usa as coisas conhecidas e visíveis da vida para explicar 
as coisas invisíveis e desconhecidas do Reino de Deus. Jesus tinha uma 
capacidade muito grande de encontrar imagens bem simples para comparar as 
coisas de Deus com as coisas da vida que o povo conhecia e experimentava na 
sua luta diária pela sobrevivência. Isto supõe duas coisas: estar por dentro 
das coisas da vida, e estar por dentro das coisas de Deus, do Reino de Deus. 
Por exemplo, o povo da Galiléia entendia de semente, de terreno, chuva, sol, 
sal, flores, colheita, pescaria, etc. Ora, são exatamente estas coisas 



conhecidas do povo que Jesus usa nas parábolas para explicar o mistério do 
Reino. O agricultor que escutou, diz: “Semente no terreno, eu sei o que é! 
Jesus diz que isso tem a ver com o Reino de Deus. O que seria?” E aí você 
pode imaginar as longas conversas do povo! A parábola mexe com o povo e 
leva a escutar a natureza e a pensar na vida. 

 
* Quando terminava de contar uma parábola, Jesus não a explicava, mas 
costumava dizer: “Quem tem ouvidos para ouvir ouça!” O que significava: “É 
isso! Vocês ouviram. Agora, tratem de entender!” De vez em quando, ele 
explicava para os discípulos.  

 
O povo gostava desse jeito de ensinar, porque Jesus acreditava na capacidade 
do pessoal de descobrir o sentido das parábolas. A experiência que o povo 
tinha da vida era para ele um meio para descobrir a presença do mistério de 
Deus em suas vidas e criar coragem para não desanimar na caminhada. 

 
* Lucas 8,4: A multidão atrás de Jesus 
Lucas diz: Ajuntou-se uma grande multidão, e de todas as cidades as pessoas 
iam até Jesus. Então ele contou esta parábola. Marcos descreve como Jesus 
contou a parábola. Havia tanta gente que ele, para não ser atropelado, entrou 
num barco e sentado no barco ensinava o povo que estava na praia (Mc 4,1). 



 
* Lucas 8,5-8a: A parábola da semente retrata a vida do camponês.  
Naquele tempo, não era fácil viver da agricultura. O terreno tinha muita 
pedra. Muito mato. Pouca chuva, muito sol. Além disso, muitas vezes, o povo 
encurtava estrada e, passando no meio do campo, pisava nas plantas (Mc 
2,23). Mesmo assim, apesar de tudo isso, todo ano, o agricultor semeava e 
plantava, confiando na força da semente, na generosidade da natureza.  

 
* Lucas 8,8b: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça!  
No fim, Jesus termina dizendo: “Quem tem ouvidos para ouvir, ouça!” O 
caminho para chegar ao entendimento da parábola é a busca: “Tratem de 
entender!” A parábola não entrega tudo pronto, mas leva a pessoa a pensar. 

 
 Faz com que ela descubra a mensagem a partir da experiência que ela 
mesma tem da semente. Provoca a criatividade e a participação. Não é uma 
doutrina que já vem pronta para ser ensinada e decorada. A Parábola não dá 
água engarrafada, mas entrega a fonte.  



 
* Lucas 8,9-10: Jesus explica a parábola aos discípulos 
Em casa, a sós com Jesus, os discípulos querem saber o significado da 
parábola. Jesus respondeu por meio de uma frase difícil e misteriosa. Ele diz 
aos discípulos: "A vocês foi dado conhecer os mistérios do Reino de Deus. 
Mas, aos outros ele vem por meio de parábolas, para que olhando não vejam, 
e ouvindo não compreendam". Esta frase faz a gente se perguntar: Afinal, a 
parábola serve para que? Para esclarecer ou para esconder? Será que Jesus 
usava parábolas, para que o povo continuasse na ignorância e não chegasse a 
se converter? Certamente que não! Pois em outro lugar se diz que Jesus usava 
parábolas “conforme a capacidade dos ouvintes” (Mc 4,33). Parábola revela e 
esconde ao mesmo tempo! Revela para “os de dentro”, que aceitam Jesus 
como Messias Servidor. Esconde para os que insistem em ver nele o Messias 
como Rei grandioso. Estes entendem as imagens da parábola, mas não 
chegam a entender o seu significado.  

 
* Lucas 8,11-15: A explicação da parábola, parte por parte 
Uma por uma, Jesus explica as partes da parábola, desde a semente e o 
terreno até à colheita. Alguns estudiosos acham que esta explicação foi 
acrescentada depois. Não seria de Jesus, mas de alguma comunidade. É bem 
possível. Tanto faz! Pois dentro do botão da parábola está a flor da explicação. 
Botão e flor, ambos têm a mesma origem que é Jesus. Por isso, nós também 
podemos continuar a reflexão e descobrir outras coisas bonitas dentro da 
parábola. Certa vez, alguém perguntou numa comunidade: “Jesus falou que 
devemos ser sal. Para que serve o sal?” As pessoas foram dando sua opinião a 
partir da experiência que cada um tinha do sal. Discutiram e, no fim, 
encontraram mais de dez finalidades diferentes para o sal! Aí foram aplicar 
tudo isto à vida da comunidade e descobriram que ser sal é difícil e exigente. 



A parábola funcionou! O mesmo vale para a semente. Todo mundo tem 
alguma experiência de semente.  

    
4) Para um confronto pessoal 
1. A semente cai em quatro lugares diferentes: caminho, pedra, espinhos e 
terra boa. O que significa cada um destes quatro terrenos? Que terreno sou 
eu? Às vezes, a gente é pedra. Outras vezes, é espinho. Outras vezes, é 
caminho. Outras vezes, é terra boa. Na nossa comunidade, o que somos 
normalmente? 

    
2. Quais os frutos que a Palavra de Deus está produzindo na nossa vida e na 
nossa comunidade?  

 
5) Oração final 
É em Deus, cuja promessa eu proclamo, é em Deus que eu ponho minha 
esperança; nada temo: que mal me pode fazer um ser de carne? (Sal 55,11-
12) 

 

 
 



 

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…/ 

 
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 

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
https://www.facebook.com/groups/1140490299369103/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/padrelucasperegrinacoes/?sw_fnr_id=2591180680&fnr_t=0&_=_
https://www.facebook.com/groups/230011830777579/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
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/
http://www.homilia.com.br/contatos.asp
javascript:esconde();


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.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000008
http://www.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000158

