
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

Quinta-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 9,7-9) (Mc 6,14-16) 

7O tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que Jesus fazia e ficou perplexo. Uns 
diziam: É João que ressurgiu dos mortos; outros: É Elias que apareceu; 8e 
ainda outros: É um dos antigos profetas que ressuscitou. 9Mas Herodes dizia: 
Eu degolei João. Quem é, pois, este, de quem ouço tais coisas? E procurava 
ocasião de vê-lo. 



 

3) Reflexão 

* O evangelho de hoje traz a reação de Herodes diante da pregação de 
Jesus. Herodes não sabe situar Jesus. Ele já tinha matado João Batista e 
agora quer ver Jesus de perto. Ameaças aparecem no Horizonte. 

 

* Lucas 9,7-8: Quem é Jesus?  
O texto começa com um balanço das opiniões do povo e de Herodes sobre 
Jesus. Alguns associavam Jesus com João Batista e Elias. Outro o 
identificavam como um Profeta, isto é, como alguém que fala em nome de 
Deus, que tem a coragem de denunciar as injustiças dos poderosos e que 
sabe animar a esperança dos pequenos. É o profeta anunciado no Antigo 
Testamento como um novo Moisés (Dt 18,15). São as mesmas opiniões que 
o próprio Jesus vai colher dos discípulos quando perguntou: "Quem dizem as 
multidões que eu sou?" (Lc 9,18). As pessoas procuravam compreender 
Jesus a partir das coisas que elas mesmas conheciam, acreditavam e 
esperavam. Tentavam enquadrá-lo dentro dos critérios familiares do Antigo 
Testamento com suas profecias e esperanças, e da Tradição dos Antigos com 
suas leis. Mas eram critérios insuficientes. Jesus não cabia lá dentro. Ele era 
maior!  



 

* Lucas 9,9: Herodes quer ver Jesus  
“Então Herodes disse: "Eu mandei degolar João. Quem é esse homem, sobre 
quem ouço falar essas coisas?" E queria ver Jesus”. Herodes, homem 
supersticioso e sem escrúpulo, reconhece ser ele o assassino de João Batista. 
Agora ele quer ver Jesus. Lucas sugere assim que ameaças começam a 
aparecer no horizonte da pregação de Jesus. Herodes não teve medo de 
matar João. Também não terá medo de matar Jesus. Por outro lado, Jesus, 
também não tem medo de Herodes. Quando lhe disseram que Herodes 
procurava prendê-lo, mandou dizer: “Vão dizer a essa raposa: eu expulso 
demônios, e faço curas hoje e amanhã; e no terceiro dia terminarei o meu 
trabalho” (Lc 13,32). Herodes não tem poder sobre Jesus. Quando na hora 
da paixão, Pilatos manda Jesus para ser investigado por Herodes, Jesus lhe 
dá nenhuma resposta (Lc 23,9). Herodes não merecia resposta. 

     

* De pai para filho 

Às vezes se confundem os três Herodes que viveram naquela época, pois os 
três aparecem no Novo Testamento com o mesmo nome: 1) Herodes, 
chamado o Grande, governou sobre toda a Palestina de 37 a 4 antes de Cristo. 
Ele aparece no nascimento de Jesus(Mt 2,1). Matou as crianças de Belém(Mt 
2,16). 2) Herodes, chamado Antipas, governou sobre a Galiléia de 4 antes a 
39 depois de Cristo. Ele aparece na morte de Jesus(Lc 23,7). Matou João 
Batista(Mc 6,14-29). 3) Herodes, chamado Agripa, governou sobre toda a 



Palestina de 41 a 44 depois de Cristo. Aparece nos Atos dos Apóstolos(At 
12,1.20). Matou o apóstolo Tiago(At 12,2). 

 

Quando Jesus tinha mais ou menos quatro anos, morreu o rei Herodes. Aquele 
que matou as crianças de Belém (Mt 2,16). O território dele foi dividido entre 
os filhos. Arquelau, um dos seus filhos, recebeu o governo sobre a Judéia. Ele 
era menos inteligente que o pai, mas mais violento . Só na tomada de posse 
dele, foram massacradas em torno de 3000 pessoas na praça do Templo! O 
evangelho de Mateus informa que Maria e José, quando souberam que este 
Arquelau tinha assumido o governo da Judéia, tiveram medo de voltar para lá 
e foram morar em Nazaré, na Galiléia (Mt 2,22), governada por um outro filho 
de Herodes, chamado Herodes Antipas (Lc 3,1). Este Antipas ficou mais de 40 
anos. Durante todos os trinta e três anos que Jesus viveu nunca houve 
mudança de governo na Galiléia.  

 

Herodes o Grande, o pai de Herodes Antipas, tinha construído a cidade de 
Cesaréia Marítima, inaugurada em no ano 15 antes de Cristo. Era o novo porto 
de escoamento dos produtos da região. Devia competir com o grande porto de 
Tiro no Norte e, assim, ajudar a desenvolver o comércio na Samaria e na 
Galiléia. Por isso, já desde os tempos de Herodes o Grande, a produção 
agrícola na Galiléia começava a orientar-se não mais a partir das necessidades 
das famílias como era antes, mas sim a partir das exigências do mercado.  



 

Este processo de mudança na economia continuou durante todo o governo de 
Herodes Antipas, mais de quarenta anos, e encontrou nele um organizador 
eficiente. Todos estes governantes eram subservientes. Quem mandava 
mesmo na Palestina, desde 63 antes de Cristo, era Roma, o Império.  

4) Para um confronto pessoal 

1) É perguntar sempre: quem é Jesus para mim?  
2) Herodes quer ver Jesus. Era curiosidade mórbida e supersticiosa. 
Outros querem ver Jesus porque querem encontrar um sentido para a 
vida. E eu qual a motivação que me empurra para ver e encontrar 
Jesus?  

 

5) Oração final 

Cumulai-vos desde a manhã com as vossas misericórdias, para exultarmos 
alegres em toda a nossa vida. Que o beneplácito do Senhor, nosso Deus, 
repouse sobre nós. Favorecei as obras de nossas mãos. Sim, fazei prosperar o 
trabalho de nossas mãos (Sal 89, 14.17) 



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 

FAVORECIDO: LUCAS DE PAULA ALMEIDA 

Colabore e Fidelize! 
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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
https://www.facebook.com/groups/250019215378351/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
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http://www.homilia.com.br/contatos.asp
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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

