
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 

Sábado 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 20, 27-40) 

Naquele tempo, 27Alguns saduceus - que negam a ressurreição - 
aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: 28Mestre, Moisés prescreveu-
nos: Se alguém morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, case-se com 



ela o irmão dele, e dê descendência a seu irmão. 29Ora, havia sete irmãos, o 
primeiro dos quais tomou uma mulher, mas morreu sem filhos. 30Casou-se 
com ela o segundo, mas também ele morreu sem filhos. 31Casou-se depois 
com ela o terceiro. E assim sucessivamente todos os sete, que morreram sem 
deixar filhos. 32Por fim, morreu também a mulher. 33Na ressurreição, de qual 
deles será a mulher? Porque os sete a tiveram por mulher. 34Jesus respondeu: 
Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, 35mas os que serão 
julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos não terão 
mulher nem marido. 36Eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos 
anjos e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. 37Por outra parte, que os 
mortos hão de ressuscitar é o que Moisés revelou na passagem da sarça 
ardente (Ex 3,6), chamando ao Senhor: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus 
de Jacó . 38Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos; porque todos 
vivem para ele. 39Alguns dos escribas disseram, então: Mestre, falaste bem. 
40E já não se atreviam a fazer-lhe pergunta alguma. - Palavra da salvação. 

 

3) Reflexão 

* O evangelho de hoje traz a discussão dos Saduceus com Jesus sobre a fé 
na ressurreição.  

 

* Lucas 20,27: A ideologia dos Saduceus  

O evangelho de hoje começa com esta afirmação:“Os saduceus afirmam que 
não existe ressurreição”. Os saduceus eram uma elite aristocrata de 
latifundiários e comerciantes. Eram conservadores. Não aceitavam a fé na 
ressurreição. Naquele tempo, esta fé começava a ser valorizada pelos 
fariseus e pela piedade popular. Ela animava a resistência do povo contra a 



dominação tanto dos romanos como dos sacerdotes, dos anciãos e dos 
próprios saduceus. Para os saduceus, o reino messiânico já estava presente 
na situação de bem-estar que eles estavam vivendo. Eles seguiam a assim 
chamada “Teologia da Retribuição” que distorcia a realidade. Segundo esta 
teologia, Deus retribui com riqueza e bem-estar os que observam a lei de 
Deus, e castiga com sofrimento e pobreza os que praticam o mal. Assim, se 
entende por que os saduceus não queriam mudanças. Queriam que a religião 
permanecesse tal como era, imutável como o próprio Deus. Por isso, para 
criticar e ridicularizar a fé na ressurreição, contavam casos fictícios para 
mostrar que a fé na ressurreição levaria a pessoa ao absurdo. 

 

* Lucas 20,28-33: O caso fictício da mulher que casou sete vezes  

Conforme a lei da época, se o marido morre sem filhos, o irmão dele deve 
casar com a viúva do falecido. Era para evitar que, caso alguém morresse 
sem descendência, a propriedade dele passasse para outra família (Dt 25,5-
6). Os saduceus inventaram a história de uma mulher que enterrou sete 
maridos, irmãos um do outro, e ela mesma acabou morrendo sem filho. E 
eles perguntam a Jesus: “E agora, na ressurreição, de quem a mulher vai 
ser esposa? Todos os sete se casaram com ela!" Caso inventado para 
mostrar que a fé na ressurreição cria situações absurdas. 

 

 



 

* Lucas 20,34-38: A resposta de Jesus que não deixa dúvida  

Na resposta de Jesus transparece a irritação de quem não agüenta 
fingimento. Jesus não agüenta a hipocrisia da elite que manipula e 
ridiculariza a fé em Deus para legitimar e defender seus próprios interesses. 
A sua resposta tem duas partes: 1) vocês não entendem nada de 
ressurreição: "Nesta vida, os homens e as mulheres se casam, mas os que 
Deus julgar dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, 
não se casarão mais, porque não podem mais morrer, pois serão como os 
anjos. E serão filhos de Deus, porque ressuscitaram” (vv. 34-36). Jesus 
explica que a condição das pessoas depois da morte será totalmente 
diferente da condição atual. Depois da morte já não haverá mais casamento, 
mas todas serão como os anjos no céu. Os saduceus imaginavam a vida no 
céu igual à vida aqui na terra. 2) vocês não entendem nada de Deus: “E que 
os mortos ressuscitam, já Moisés indica na passagem da sarça, quando 
chama o Senhor de 'o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó'. 
Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para ele." No 
fim, Jesus conclui: “Nosso Deus não é um Deus de mortos, mas sim de 
vivos! Vocês estão muito errados!” Os discípulos e as discípulas, que estejam 
de sobreaviso e aprendam! Quem estiver do lado destes saduceus estará do 
lado oposto de Deus! 

 

* Lucas 20,39-40: A reação dos outros frente à resposta de Jesus  

“Alguns doutores da Lei disseram a Jesus: "Foi uma boa resposta, Mestre." E 
ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa nenhuma a Jesus”. Muito 



provavelmente, estes doutores da lei eram dos fariseus, pois os fariseus 
acreditavam na ressurreição (cf Atos 23,6). 

 

4) Para um confronto pessoal 

1. Como hoje os grupos de poder imitam os saduceus e armam ciladas 
para impedir mudanças no mundo e na igreja?  

 

2. Você acredita na ressurreição? Dizendo que crê na ressurreição, você 
pensa em algo do passado, do presente ou do futuro? Já aconteceu 
alguma vez uma experiência de ressurreição em sua vida?  

 
5) Oração final 

Tenho certeza que vou contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. 
Espera no Senhor, sê forte, firme-se teu coração e espera no Senhor. (Sal 26, 
13-14) 



      PEREGRINAÇÕES - PE LUCAS DE PAULA ALMEIDA  

COM NOVA FUNÇÃO E MISSÃO NA IGREJA CATÓLICA: ACOMPANHAMENTO, 
INTERPRETE E GUIA ESPIRITUAL DAS VIAGENS E PEREGRINAÇÕES INTERNACIONAIS                                                             
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“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 
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http://www.padrelucas.com.br-/
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javascript:esconde();


        

     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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