
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

REFLEXÕES E ILUSTRAÇÕES DE PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA, CM 
http://www.padrelucas.com.br/wp-content/uploads/2016/10/27.-Ter%C3%A7a-feira-da-26%C2%AA-STC.pdf  

MENSAGEM EM HOMENAGEM A SVP – VÍDEO SOBRE S. VICENTE: 
https://www.youtube.com/watch?v=62rYXgyaOBU  
https://www.youtube.com/watch?v=eRays5ZWDzU  

 
Nossa Mensagem tem três momentos e no final um pensamento de São Vicente:  

1. Um Olhar sobre São Vicente  

2.  Uma Lição de São Vicente  

3.  Uma Carta ao Senhor Vicente  

 

1. Um Olhar sobre São Vicente:  
Vejo-te meu querido São Vicente, na imagem de um homem de roupa preta. Carregas contigo um menino nos 

braços e na tua perna aconchegas uma menina. São Jesus?  

Há um olhar triste no teu rosto ou antes é o olhar triste sobre a infância do seu país?  

Tua face me arranca, suave, da lembrança adormecida a face do meu avô, sertanejo, como sertanejos são teus olhos, 

como sertanejas são tuas crianças. 

 

http://www.padrelucas.com.br/wp-content/uploads/2016/10/27.-Ter%C3%A7a-feira-da-26%C2%AA-STC.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=62rYXgyaOBU
https://www.youtube.com/watch?v=eRays5ZWDzU


 

Na tua barba e bigode brancos, no contraste de tuas roupas negras, trazes do passado europeu, da pobreza 

europeia de esmolambados e sofridos irmãos de outros tempos, o clamor dos que agora latinos, africanos, choram. 

Choram a dor de não ter futuro, choram a dor do desemprego e da desesperança. 

 
Quem és tu? Algum franciscano ressuscitado das poeiras seculares de uma igreja, de um museu, 

desencarnado do crucificado? Ou és o precursor de um Dom Hélder Câmara?  

  
Carregas, em procissão, as crianças. Carrega-as como oferendas. Carrega-as em oração da assembleia. 

Carrega-as, em Cristo, por Cristo e com Cristo. São elas a denúncia viva de que não somos cristãos, suficiente- 

mente cristãos, para termos mudado a morte em ressurreição, a fome em fartura, o desespero em certeza.  

 



 

 
Mas teu olhar é descuidado, porém caridoso, bondoso e meigo. Mas, quem és na verdade?  

Permite-me que te olhe por trás das aparências. Vejo na tua imagem um vivo que não concorda com a morte 

espalhada entre os pobres, de todos os tempos, pelos ricos avarentos.  

Vejo um vivo caminhando numa igreja velha e agonizante compro- metida com os senhores deste mundo. 

Vejo em ti um sacerdote de uma Igreja pobre e servidora, como certa vez disse um admirador teu: Dom Hélder 

Câmara.  

 
Vicente, pede ao Senhor que multiplique o teu exemplo através de teus filhos, de tua família, espalhados 

como areia no deserto, para que se tornem estrelas cintilantes no céu desta igreja sofrida.  

Quanto a mim, permite-me ficar te olhando mais um pouco, esperando estas duas crianças crescerem fortes e 

sadias, como cidadãos e cidadãs de um país chamado partilha. Peço a tua bênção.  

"Um Vicentino da Cidade de Belo horizonte- PE. Lucas de Paula Almeida 

 

Uma Lição de São Vicente:  
Falar de São Vicente de Paulo é lembrar o Apóstolo da Caridade, que recolheu recém-nascidos das calçadas, 

abriu orfanatos e hospitais, cuidou de excluídos e presos.                           



O amor louco de São Vicente para com os pobres nasceu de sua paixão por Jesus Cristo. Dizia aos seus 

missionários: "Nosso Senhor Jesus Cristo é nosso pai, nossa mãe, nosso tudo". "Rogo a Nosso Senhor Jesus Cristo 

que seja a vida de sua vida, a uma pretensão do seu coração".  

 
São Vicente, no seguimento de Jesus Cristo, deixou-se conduzir pelo Espírito no caminho dos pobres, que é o 

caminho do Pai.  

Aprendemos com São Vicente que o conhecimento do amor para e a comunhão com Jesus Cristo nos fazem 

entrar no dinamismo do espírito Santo, que vai construindo o Reino do Pai a partir dos pobres e pequenos da 

sociedade.  

Nesse dinamismo do amor, São Vicente soube ficar amigo dos grandes, tornando-se irmão verdadeiro dos 

pequenos e rejeitados, obrigando a todos a voltar-se para eles, entrando na compaixão do Pai que escuta o clamor de 

seu povo.  

São Vicente nos mostra que o amor suscita a criatividade -"o amor é inventivo ao infinito" em nome dessa 

liberdade espiritual, ele podia dizer às Filhas da Caridade: "Quando vocês deixam a oração para cuidar de um 

doente, .vocês deixam Deus por Deus. Tratar de um pobre é fazer oração".  

A luz do testemunho de São Vicente, não podemos apenas fazer da fé um agradável sentimento, um sonho 

bonito, uma doce canção, mas transformá-la, como dizia Frederico Ozanam, numa rede de caridade.  

 
A fé nos leva à eficiência do amor para com os rejeitados da terra. Onde está seu amor para com os pobres, aí 

está sua fé em Deus, porque Deus está ouvindo o clamor deles, vendo a dor deles. Não posso olhar Jesus Cristo sem 

acompanhar a inclinação de seus olhos na direção dos pobres.  

É a lição da vida de São Vicente! 'Um Padre da Missão (Lazarista)" 



 
 3. Uma Carta ao Senhor Vicente:  

Caríssimo amigo:  

Resolvi lhe escrever esta mensagem porque também sou seu admirador, assim como meu pai e minha mãe. 

Foram eles que me falaram do Senhor e me deram esta estampa com a sua imagem e logo gostei porque o vi junto 

das crianças.  

Tenho dez anos e descobri na reunião da minha Conferência muita coisa bacana a seu respeito.  

Sua vida foi e continua sendo importante para muita gente. Soube que o Senhor ainda novo, com 19 anos, se 

tornou padre e um pouco mais tarde foi ficar perto dos mais pobres, perto dos mais infelizes e das crianças 

abandonadas.  

Também fui percebendo nas visitas aos Assistidos da minha Conferência que hoje, como no seu tempo, tinha 

muita gente rica e gente muito pobre. Então, quando eu crescer quero fazer como o Senhor fazia.  

Soube que sua caridade o levava ao Palácio e às casas dos ricos para pedir tudo que pudessem dar para o 

Senhor levar aos pobres. De tanto nadar, graças a Deus, o seu trabalho foi ficando conhecido.  

Sabe, às vezes, sou um pouco preguiçoso, mas logo procuro me animar, porque o Senhor não tinha preguiça 

nunca. Saia até para fora das cidades, ia para as roças onde também tinha muita pobreza e muita miséria e na sua 

época não havia. Carro.  

 



Tudo era bem mais difícil do que hoje, mesmo assim, o Senhor não parava. Fundou várias obras de caridade, 

que foram crescendo, crescendo, até se espalhar pelo mundo inteiro.  

 
Como o Senhor é um grande Santo, então termino esta minha mensagem pedindo a sua bênção. Sei que o 

Senhor está pertinho de Deus e que sempre irá conseguir dele, que é nosso querido Pai, muitas graças para to- dos 

os pobres e para toda a sua família vicentina. Um abraço cheio da paz de Cristo.  

Conheço o Lar dos Velhinhos da minha cidade. Vi lá um retrato bonito do Senhor .  

Por isso, meu querido amigo, quando ficar maior, quero continuar sendo um bom vicentino e fazer como o 

Senhor: ser um cristão verdadeiro, amar Jesus nas pessoas dos pobres e pensar sempre numa frase que o Senhor 

deixou para nós: "O amor de Deus e o amor ao próximo andam sempre de mãos dadas".  

 
Um pensamento de São Vicente -Viver em Jesus Cristo:  

"Lembre-se, meu Padre, de que vivemos em Jesus Cristo pela morte em Jesus Cristo, e que temos de morrer 

em Jesus Cristo pela vida de Jesus Cristo e que nossa vida está oculta em Jesus Cristo e deve estar cheia de Jesus 

Cristo, e que para morrer como Jesus Cristo tem que se viver como Jesus Cristo. 
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PENSAMENTOS SÃO VICENTE 
 

SÃO VICENTE E A EXPERIENCIA DE CURA E LIBERTAÇÃO  
-  PE. GETÚLIO GROSSI-CM - PE. LUCAS - CM  

https://www.youtube.com/watch?v=3Y1NeAuSpA0&feature=youtu.be 

“Sim irmãos, os senhores também podem ser tão agradáveis a Deus, trabalhando nos seus ofícios, quer na cozinha, quer na 
despensa, como nós, os Padres, quando pregamos e damos o catecismo; os senhores fazem o que Nosso Senhor fez durante 

trinta anos, e nós, os Padres, quando pregamos e damos o catecismo...” (SV XI, 319-320) 

PENSAMENTOS SÃO VICENTE - FACE BOOK: https://www.facebook.com/groups/489856911388968/ 
“E agora lhe agradeçamos infinitamente todos nós,do fundo do coração, por ter-nos chamado e escolhido para ofícios tão 

santos e santificados pelo próprio Nosso Senhor, que os desempenhou primeiro.” (SV XII, 92-94) 

YOUTUBE: SÃO VICENTE E A EXPERIENCIA DE CURA E LIBERTAÇÃO  

https://www.youtube.com/edit… 
"Não basta ter caridade nas palavras e no coração; ela deve manifestar-se nas ações, somente à medida que gera amor nos 

corações, é perfeita e chega a ser fecunda". 

SÃO VICENTE E A EXPERIENCIA DE CURA E LIBERTAÇÃO 

https://www.youtube.com/watch?v=3Y1NeAuSpA0&feature=youtu.be 
"Evangelizr os pobres é um serviço tão grande que é por excelência o ofício do Filho de Deus." 

PENSAMENTOS SÃO VICENTE - FACE BOOK:  

https://www.youtube.com/watch?v=3Y1NeAuSpA0 
O missionário se encontra num estado apostólico que consiste em abandonar tudo, como os apóstolos, para seguir Jesus 

Cristo e tornar-se verdadeiros cristãos”(SV XI, 163) 

 

SÃO VICENTE E A EXPERIENCIA DE CURA E LIBERTAÇÃO - PE. GETULIO GROSSI, CM E PE. LUCAS 

YOUTUBE.CO 
Videos integrados da mensagem 

https://www.youtube.com/watch?v=3Y1NeAuSpA0 

 

HISTÓRIA DE SÃO VICENTE DE PAULO 

UM OLHAR SOBRE SÃO VICENTE MORTO DIA 27 09 1660 
1660https://youtu.be/62rYXgyaOBU 

YOUTUBE.COMhttp://www.padrelucas.com.br/wp-content/uploads/2016/10/27.-Ter%C3%A7a-feira-da-26%C2%AA-STC.pdf 

 

UM OLHAR SOBRE SÃO VICENTE MORTO DIA 27 09 1660 
UM OLHAR SOBRE SÃO VICENTE - MORTO DIA 27 09 1660https://youtu.be/62rYXgyaOBU 

YOUTUBE.COM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=62rYXgyaOBU&t=67s 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Y1NeAuSpA0&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/groups/489856911388968/?ref=gs&fref=gs&dti=489856911388968&hc_location=group
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fedit%3Fvideo_referrer%3Dwatch%26video_id%3D3Y1NeAuSpA0&h=ATPWPz1juoYIH9H4dXqTA_FwF-pC2X5Jl-_8GcQayHCGUYNHvd8LOZUlLBqGNKOYW7Xc17Jhp-FPHxlcT0Is8E6Za-b2h8iJkhbJWtGVHW_YQUbLnZd3QB9H6xn85ZESblASq_asPMs0S77qDBFhUbmohZV5XnpP_w7LnlKZeMWtDgz740vc3oox9ciqlAI-kzX3pz2YWWX2aEagvsv_cJEWObhTKxQ_-gjZW4UpHZhH9XSmYz2XZShckhw-8V_dPqBRHyfwwEnGBczwI4pt0YrvkBolx6NDi_6F
https://www.youtube.com/watch?v=3Y1NeAuSpA0&feature=youtu.be
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3Y1NeAuSpA0&h=ATNLKzDhpRWsdUCFhugPSPQ2MX22BNcDVI9ocuh8OWguXON-raZX41zrBFHdvroqCgzq4v3qh5KeY__O5Yh_1HKcaRzu30OLAnveyu3qIkVJAZ_1nORGC6Itit1WKW7mNHp-zrvA0SqWyqAJbaHa-NOZcbclJ6h5c0Ju2ZNnJKxZ5gwayYCmTDOO3wXeMuwNXiTomIBbe_HwHVXShsk3_tq68yZTjVGTW307bUPWIduMjJJWB3mEx8u4weQcQz3wWjn382--rURVhKgFGmVE0wll879QimCfpQqh
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3Y1NeAuSpA0%26feature%3Dyoutu.be&h=ATOfrjTKM_MTM4-EhIjGcwGi2StN9vzS_a5jeAwsPjf5bWBCoDpOMiwOjHyRlDJle-gjLTlJcoNJ1mfnGK0sxhSSkpquRu4wfysqoy4BCkrIlIbd7OnREhtsas_xvXorAXUlfOhElMGsqI5_ckCmQ3F8_xOjW3dZ2eyLBMrP9NaLJIsvrOHgpgOv8Ov5CqfBo5xmuYt8bbK8RGfO2cfxQMF2HMMP0dagNFRgrjOWl3LopIXGQHsH3B1CdGqAaSsC-ii5T0cChzuUp-aaAWz0kVwTYXmEEZ0d8ieb_wiCkIY
https://www.youtube.com/watch?v=3Y1NeAuSpA0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F62rYXgyaOBU&h=ATOYB82FFJ2gf8IE3AOLwlP9VYchwzI8zlRyWbfLaZA6JIdvbjvxXUfM2P7iqytSzHPbqCUBIPsGY3Ps2QxaDWBwG42E3fSWuLIBunPHgZFGd-W0T2ZOOS148R-fnsubfPbaCZSRKz4Bw_u4hpnLQc42mYXPP72PLs-56lPxw8N5rh-Tlh-Ou5qX7-oU0ZPtgf_qsM2nbw6UNezzR2Jw1iTLJy5LROL5nl67TeOgf3PcZHRbuT19EbJRSeXbFicPOTlXmm2L9I8g5kFvAXnq0ESsLNrWakLw-Xz-FrY9Jpk
https://www.youtube.com/watch?v=62rYXgyaOBU&t=67s
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v%3D3Y1NeAuSpA0%26feature%3Dyoutu.be&h=ATO8S8EckTWg33zMUVhIbEmmYZyPeGiVBZG5RRgMN7OSskfVZm7j5EuCXZfWvzdDbxbjdnf1dyg1_qJLH35-m1nsWDjuPntGPeZsj86sAgDk9-PbAWmj054_X54dw8JGMaKRCTxbgI9sU6h5xJ7vz4fI7FIkCmS5Z1ygL5pIKlCUxYjI4u1ovoTFjIB2iIjf19qgwdSEBXellHhdr4RDzXC6d8g_i3ndgX9UuZWRPDSjkwQMWXvcG_ui7H5tWexIhfQzo3Xq1lQYqYUD8qnpNnVv52qjpKsV9kdqiYEdPDs
https://youtu.be/62rYXgyaOBU


MISA ENVIO A LOS POBRES LETRA PE LAURO PALÚ MÚSICA PE LUCAS DE PAULA ALMEIDA  

https://youtu.be/lKGnf0IrIf8 

https://www.youtube.com/watch?v=lKGnf0IrIf8&feature=youtu.be 

https://youtu.be/lKGnf0IrIf8 

 
MISA ENVIO A LOS POBRES LETRA PE LAURO PALÚ MÚSICA PE LUCAS DE PAULA 

ALMEIDA 
YOUTUBE.COM 

 

LA HERENCIA DE SAN VICENTE DE PAÚL - 27 MÚSICAS INÉDITAS A SAN VICENTE DE PAÚL 

https://youtu.be/052YTUQ0NSw 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=PBwNlfIu6jA 

https://www.youtube.com/watch?v=052YTUQ0NSw&feature=youtu.be 

https://youtu.be/052YTUQ0NSw 

 
LA HERENCIA DE S VICENTE DE PAÚL 27 MÚSICAS INÉDITAS 
YOUTUBE.COM 

 

MÚSICAS DOS PADRES VICENTINOS A SÃO VICENTE DE PAULO - PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA, CM  

https://www.youtube.com/watch?v=PBwNlfIu6jA&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=PBwNlfIu6jA 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=PBwNlfIu6jA 
 

 
 

 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FlKGnf0IrIf8&h=ATO45iP5xYfsU6dlPeZdJwmtHW2zJBsE1yPwr1TvPBa7xlkWX5joZZDozXioUC3DGUri_I7TFt4xx-jpbzZi4NwLeIP7ctnKk6KRVlkI3cHEHV5it0OY20-VFQkMQ_p9VnAXy1NS2be2lO2p9kVZSUyRYgAx2i7wG4HRziIJzzYclGMgUCu8NBffqNC0pbbvDXjMClbFmVZmBLED0q1pGDgz1ynibETpubXXFxgqhYuVdRjcpghcog6HIjJttN2oJXmw89zyjOpCnWv8cgDrCU1dn0u7oz0dqtS9PwntNMO09knN2x9Jakk
https://www.youtube.com/watch?v=lKGnf0IrIf8&feature=youtu.be
https://youtu.be/lKGnf0IrIf8
https://youtu.be/lKGnf0IrIf8
https://youtu.be/lKGnf0IrIf8
https://youtu.be/lKGnf0IrIf8
https://youtu.be/lKGnf0IrIf8
https://youtu.be/052YTUQ0NSw
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=PBwNlfIu6jA
https://www.youtube.com/watch?v=052YTUQ0NSw&feature=youtu.be
https://youtu.be/052YTUQ0NSw
https://youtu.be/052YTUQ0NSw
https://youtu.be/052YTUQ0NSw
https://youtu.be/052YTUQ0NSw
https://www.youtube.com/watch?v=PBwNlfIu6jA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PBwNlfIu6jA
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=PBwNlfIu6jA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1643593849005441&set=pcb.468842030162734&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1643593849005441&set=pcb.468842030162734&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1643594325672060&set=pcb.468842030162734&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1643594325672060&set=pcb.468842030162734&type=3&ifg=1
https://youtu.be/lKGnf0IrIf8
https://youtu.be/052YTUQ0NSw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1643593849005441&set=pcb.468842030162734&type=3&ifg=1


EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 

Quarta-feira da 25ª Semana do Tempo Comum 

1) Oração 

Ó Pai, que resumistes toda lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, 
observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.

 

2) Leitura do Evangelho (Lucas 9,1-6)  

Naquele tempo, 1Reunindo Jesus os doze apóstolos, deu-lhes poder e autoridade 
sobre todos os demônios, e para curar enfermidades. 2Enviou-os a pregar o Reino 
de Deus e a curar os enfermos. 3Disse-lhes: Não leveis coisa alguma para o 
caminho, nem bordão, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas 
túnicas. 4Em qualquer casa em que entrardes, ficai ali até que deixeis aquela 
localidade. 5Onde ninguém vos receber, deixai aquela cidade e em testemunho 
contra eles sacudi a poeira dos vossos pés. 6Partiram, pois, e percorriam as 
aldeias, pregando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. 



3) Reflexão Lucas 9,1-6  

* O evangelho de hoje traz a descrição da missão que os Doze receberam de 
Jesus. Mais adiante, Lucas fala da missão dos setenta e dois discípulos (Lc 
10,1-12). Os dois se completam e revelam a missão da igreja.  

 

* Lucas 9,1-2. Envio dos doze para a missão.  
“Jesus convocou os Doze, e lhes deu poder e autoridade sobre os demônios e 
para curar as doenças. E os enviou a pregar o Reino de Deus e a curar”. 
Chamando os doze, Jesus intensificou o anúncio da Boa Nova. O objetivo da 
missão é simples e claro: eles recebem poder e autoridade para expulsar os 
demônios, para curar as doenças e para anunciar o Reino de Deus. Assim como o 
povo ficava admirado diante da autoridade de Jesus sobre os espíritos impuros e 
diante da sua maneira de anunciar a Boa Nova (Lc 4,32.36), o mesmo deverá 
acontecer com a pregação dos doze apóstolos. 

 

 



 

* Lucas 9,3-5. As instruções para a Missão  
Jesus os enviou com as seguintes recomendações: não podem levar nada “nem 
bastão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem duas túnicas”. Não podem 
andar de casa em casa mas “em qualquer casa onde entrarem, fiquem aí, até 
se retirarem do lugar” Caso não forem recebidos, “sacudam a poeira dos pés, 
como protesto contra eles". Como veremos, estas recomendações estranhas 
para nós tem um significado muito importante.  

 

* Lucas 9,6. A execução da missão  
E eles foram. É o começo de uma nova etapa. Agora já não é só Jesus, mas é 
todo o grupo que vai anunciar a Boa Nova de Deus ao povo. Se a pregação de 
Jesus já dava conflito, quanto mais agora, com a pregação de todo o grupo.  

 
 



* Os quarto pontos básicos da missão 
No tempo de Jesus havia vários outros movimentos de renovação: essênios, 
fariseus, zelotes. Também eles procuravam uma nova maneira de conviver em 
comunidade e tinham os seus missionários (cf. Mt 23,15).  

 
Mas estes, quando iam em missão, iam prevenidos. Levavam sacola e dinheiro 
para cuidar da sua própria comida. Pois não confiavam na comida do povo que 
nem sempre era ritualmente “pura”. Ao contrário dos outros missionários, os 
discípulos e as discípulas de Jesus receberam recomendações diferentes que 
nos ajudam a entender os pontos fundamentais da missão de anunciar a Boa 
Nova:  

 

1) Devem ir sem nada (Lc 9,3; 10,4). Isto significa que Jesus os obriga a 
confiar na hospitalidade. Pois quem vai sem nada, vai porque confia no povo e 
acredita que vai ser recebido. Com esta atitude eles criticam as leis de exclusão, 
ensinadas pela religião oficial, e mostravam, pela nova prática, que tinham 
outros critérios de comunidade.  

 



2) Devem ficar hospedados na primeira casa até se retirar do lugar (Lc 
9,4; 10,7). Isto é, devem conviver de maneira estável e não andar de casa em 
casa. Devem trabalhar como todo mundo e viver do que recebem em troca, “pois 
o operário merece o seu salário” (Lc 10,7). Com outras palavras, eles devem 
participar da vida e do trabalho do povo, e o povo os acolherá na sua 
comunidade e partilhará com eles casa e comida. Isto significa que devem confiar 
na partilha. Isto também explica a severidade da crítica contra os que recusavam 
a mensagem: sacudir a poeira dos pés, como protesto contra eles (Lc 10,10-12), 
pois não recusam algo novo, mas sim o seu próprio passado. 

 

3) Devem tratar dos doentes e expulsar os demônios(Lc 9,1;10,9;Mt 10,8). 
Isto é, devem exercer a função de “defensor” (goêl) e acolher para dentro do clã, 
dentro da comunidade, os excluídos. Com esta atitude criticam a situação de 
desintegração da vida comunitária do clã e apontam saídas concretas. A expulsão 
de demônios é sinal de que chegou o Reino de Deus (Lc 11,20).  

 

4) Devem comer o que o povo lhes dava (Lc 10,8). Não podem viver 
separados com sua própria comida mas devem aceitar a comunhão de mesa. Isto 
significa que, no contato com o povo, não devem ter medo de perder a pureza tal 
como era ensinada na época. Com esta atitude criticam as leis da pureza em 
vigor e mostram, pela nova prática, que possuem outro acesso à pureza, isto é, à 
intimidade com Deus. 

Estes eram os quatro pontos básicos da vida comunitária que deviam marcar a 
atitude dos missionários ou das missionárias que anunciavam a Boa Nova de 
Deus em nome de Jesus: hospitalidade, partilha, comunhão de mesa, e acolhida 
aos excluídos (defensor, goêl). Caso estas quatro exigências fossem preenchidas, 
eles podiam e deviam gritar aos quatro ventos: “O Reino chegou!” (cf. Lc 10,1-



12; 9,1-6; Mc 6,7-13; Mt 10,6-16). Pois o Reino de Deus que Jesus nos revelou 
não é uma doutrina, nem um catecismo, nem uma lei. O Reino de Deus acontece 
e se faz presente quando as pessoas, motivadas pela sua fé em Jesus, decidem 
conviver em comunidade para, assim, testemunhar e revelar a todos que Deus é 
Pai e Mãe e que, portanto, nós, seres humanos, somos irmãos e irmãs uns dos 
outros. Jesus queria que a comunidade local fosse novamente uma expressão da 
Aliança, do Reino, do amor de Deus como Pai, que faz de todos irmãos e irmãs. 

  

4) Para um confronto pessoal 

1. A participação na comunidade tem ajudado você a acolher e a confiar mais nas 
pessoas, sobretudo nos mais simples e pobres?  
2. Qual o ponto da missão dos apóstolos que tem maior importância para nós 
hoje? Por que? 

 

5) Oração final 

Afastai-me do caminho da mentira, e fazei-me fiel à vossa lei. Mais vale para 
mim a lei de vossa boca que montes de ouro e prata. (Sal 118, 29.72) 

 
 
 



 
 
 

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?  

http://www.homilia.com.br/contatos.asp
javascript:esconde();


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…/ 

 

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