
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 

Segunda-feira da 34ª Semana do Tempo Comum 

1) Oração 

Levantai, ó Deus, o ânimo dos vossos filhos e filhas, para que, aproveitando 
melhor as vossas graças, obtenham de vossa paternal bondade mais 
poderosos auxílios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. 

 

2) Leitura do Evangelho (Lucas 21, 1-4) 

Naquele tempo, 1Levantando os olhos, viu Jesus os ricos que deitavam as suas 
ofertas no cofre do templo. 2Viu também uma viúva pobrezinha deitar duas 
pequeninas moedas, 3e disse: Em verdade vos digo: esta pobre viúva pôs 
mais do que os outros. 4Pois todos aqueles lançaram nas ofertas de Deus o 
que lhes sobra; esta, porém, deu, da sua indigência, tudo o que lhe restava 
para o sustento. - Palavra da salvação. 



 

3) Reflexão  

* No Evangelho de hoje, Jesus elogia uma viúva pobre que soube partilhar 
mais que os ricos. Muitos pobres de hoje fazem o mesmo. O povo diz: “Pobre 
não deixa pobre morrer de fome”. Mas às vezes, nem isso é possível. Dona 
Cícera que veio do interior da Paraíba, Brasil, para morar na periferia da 
cidade dizia: “No interior, a gente era pobre, mas tinha sempre uma coisinha 
para dividir com o pobre na porta. Agora que estou aqui na cidade, quando 
vejo um pobre que vem bater na porta, eu me escondo de vergonha, porque 
não tenho nada em casa para dividir com ele!” De um lado: gente rica que 
tem tudo, mas não quer partilhar. Do outro lado: gente pobre que não tem 
quase nada, mas quer partilhar o pouco que tem.  

 

* No início da Igreja, as primeiras comunidades cristãs, na sua maioria, 
eram de gente pobre (1 Cor 1,26). Aos poucos, foram entrando também 
pessoas mais ricas, o que trouxe consigo vários problemas. As tensões 
sociais, que marcavam o império romano, começaram a marcar também a 
vida das comunidades. Isto se manifestava, por exemplo, quando elas se 
reuniam para celebrar a ceia (1Cor 11,20-22), ou quando faziam reunião (Tg 
2,1-4). Por isso, o ensinamento do gesto da viúva era muito atual, tanto 
para eles, como para nós hoje. 



 

* Lucas 21,1-2: A esmola da viúva. 

Jesus estava em frente ao cofre do Templo e observava como todo mundo 
colocava aí a sua esmola. Os pobres jogavam poucos centavos, os ricos 
jogavam moedas de grande valor. Os cofres do Templo recebiam muito 
dinheiro. Todo mundo trazia alguma coisa para a manutenção do culto, para 
o sustento do clero e para a conservação do prédio. Parte deste dinheiro era 
usada para ajudar os pobres, pois naquele tempo não havia previdência 
social. Os pobres viviam entregues à caridade pública. As pessoas mais 
necessitadas eram os órfãos e as viúvas. Elas dependiam em tudo da 
caridade dos outros, mas mesmo assim, faziam questão de partilhar com os 
outros o pouco que possuíam. Assim, uma viúva bem pobre colocou sua 
esmola no cofre do templo. Dois centavos, apenas! 

  

* Lucas 21,3-4: O comentário de Jesus  

O que vale mais: os poucos centavos da viúva ou as muitas moedas dos 
ricos? Para a maioria, as moedas dos ricos eram muito mais úteis para fazer 
caridade, do que os poucos centavos da viúva. Os discípulos, por exemplo, 
pensavam que o problema do povo só poderia ser resolvido com muito 
dinheiro. Por ocasião da multiplicação dos pães, eles tinham dado a sugestão 
de comprar pão para dar de comer ao povo (Lc 9,13; Mc 6,37). Filipe chegou 
a dizer: “Duzentos denários não bastam para dar um pouco para cada um!” 
(Jo 6,7). De fato, para quem pensa assim, os dois centavos da viúva não 
servem para nada. Mas Jesus diz: “Esta viúva depositou mais do que todos 
os outros”. Jesus tem critérios diferentes. Chamando a atenção dos 
discípulos para o gesto da viúva, ele ensina a eles e a nós onde devemos 
procurar a manifestação da vontade de Deus, a saber, nos pobres e na 
partilha. E um critério muito importante é este: “Todos os outros 



depositaram do que estava sobrando para eles. Mas a viúva, na sua pobreza, 
depositou tudo o que possuía para viver”. 

 

* Esmola, partilha, riqueza 
A prática de dar esmolas era muito importante para os judeus. Era 
considerada uma “boa obra”, pois a lei do Antigo Testamento dizia: “Nunca 
deixará de haver pobres na terra; por isso, eu te ordeno: abre a mão em 
favor do teu irmão, do teu humilde e do teu pobre em tua terra”. (Dt 15,11). 
As esmolas, colocadas no cofre do templo, seja para o culto, seja para os 
necessitados, órfãos ou viúvas, eram consideradas como uma ação agradável 
a Deus (Eclo 35,2; cf. Eclo 17,17; 29,12; 40,24). Dar esmola era uma 
maneira de reconhecer que todos os bens e dons pertencem a Deus e que 
nós somos apenas administradores desses dons. Mas a tendência à 
acumulação continua muito forte. Cada vez de novo, ela renasce no coração 
humano. A conversão é sempre necessária. Por isso Jesus dizia ao jovem 
rico: “Vai, vende tudo o que tens, dá para os pobres” (Mc 10,21). A mesma 
exigência é repetida nos outros evangelhos: “Vendei vossos bens e dai 
esmolas. Fazei bolsas que não fiquem velhas, um tesouro inesgotável nos 
céus, onde o ladrão não chega nem a traça rói” (Lc 12,33-34; Mt 6,9-20).  

 
A prática da partilha e da solidariedade é uma das características que o 
Espírito de Jesus quer realizar nas comunidades. O resultado da efusão do 
Espírito no dia de Pentecoste era este: “Não havia entre eles necessitado 
algum. De fato, os que possuíam terrenos ou casas, vendendo-os, traziam o 



resultado da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos” (At 4,34-35ª; 
2,44-45). Estas esmolas colocadas aos pés dos apóstolos não eram 
acumuladas, mas “distribuía-se, então, a cada um, segundo a sua 
necessidade” (At 4,35b; 2,45). A entrada de ricos na comunidade cristã 
possibilitou, por um lado, uma expansão do cristianismo, dando melhores 
condições para as viagens missionárias. Mas, por outro lado, a tendência à 
acumulação bloqueava o movimento da solidariedade e da partilha. Tiago 
ajudava as pessoas a tomarem consciência do caminho equivocado: “Pois 
bem, agora vós, ricos, chorai por causa das desgraças que estão a sobrevir. 
A vossa riqueza apodreceu e as vossas vestes estão carcomidas pelas 
traças.” (Tg 5,1-3). Para aprender o caminho do Reino, todos precisam 
tornar-se alunos daquela viúva pobre, que partilhou com os outros até o 
necessário para viver (Lc 21,4). 

 

4) Para um confronto pessoal 

1. Quais as dificuldades e alegrias que você já encontrou em sua vida ao 
praticar a solidariedade e a partilha com os outros? 

2. Como é que os dois centavos da viúva podem valer mais que as 
muitas moedas dos ricos? Qual a mensagem deste texto para nós hoje? 

  

5) Oração final 

Ficai sabendo que o Senhor é Deus; ele nos fez e nós somos seus, seu povo e 
rebanho do seu pasto. (Sal 99, 3) 
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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 

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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