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Segunda-feira da 13ª Semana do Tempo Comum 

 

1) Oração. Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que não 

sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa 

verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.  

 

2) Leitura do Evangelho (Mt 8,18-22)  

 

18Certo dia, vendo-se no meio de grande multidão, ordenou Jesus que o levassem para a 

outra margem do lago. 19Nisto aproximou-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, 

seguir-te-ei para onde quer que fores. 20Respondeu Jesus: As raposas têm suas tocas e 

as aves do céu, seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. 

21Outra vez um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar 

meu pai. 22Jesus, porém, lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos enterrem 

seus mortos.  



 
3) Reflexão  

 

* Durante três semanas, meditamos os capítulos 5 a 8 do evangelho de Mateus. Dando 

seqüência à meditação do capítulo 8, o evangelho de hoje trata das condições do 

seguimento de Jesus. Jesus decidiu ir para o outro lado do lago e uma pessoa pediu para 

poder segui-lo (Mt 8,18-22).  

 
* Mateus 8,18: Jesus manda passar para o outro lado do lago Jesus tinha acolhido e 

curado todos os doentes que o povo havia trazido até ele (Mt 8,16). Muita gente juntou-

se ao redor dele. À vista desta multidão, Jesus decidiu ir para a outra margem do lago. 

No evangelho de Marcos, do qual Mateus tirou grande parte das suas informações, o 

contexto é outro. Jesus acabava de terminar o discurso das parábolas (Mc 4,3-34) e 

dizia: “Vamos para o outro lado!” (Mc 4,35), e, do jeito que ele estava no barco, de onde 

tinha feito o discurso (cf. Mc 4,1-2), os discípulos o levaram para o outro lado. De tão 

cansado que estava, Jesus deitou e dormiu em cima de um travesseiro (Mc 4,38).  



 
* Mateus 8,19: Um doutor da Lei quer seguir Jesus No momento em que Jesus decide 

fazer a travessia do lago, um doutor da lei se aproxima e diz: "Mestre, eu te seguirei 

aonde quer que fores”. Um texto paralelo de Lucas (Lc 9,57-62) trata do mesmo 

assunto, mas de um jeito um pouco diferente.  

 
Conforme Lucas, Jesus tinha decidido ir para Jerusalém onde seria preso e morto. 

Tomando o rumo de Jerusalém, ele entrou no território da Samaria (Lc 9,51-52), onde 

três pessoas pedem para poder segui-lo (Lc 9,57.59.61). Em Mateus, que escreve para 

judeus convertidos, a pessoa que quer seguir Jesus é um doutor da lei. Mateus acentua 

o fato de uma autoridade dos judeus reconhecer o valor de Jesus e pedir para ser 

discípulo. Em Lucas, que escreve para pagãos convertidos, as pessoas que querem seguir 

Jesus são samaritanos. Lucas acentua a abertura ecumênica de Jesus que aceita 

também não judeus como discípulos.  



 
* Mateus 8,20: A resposta da Jesus ao doutor da Lei A resposta de Jesus é idêntica 

tanto em Mateus como em Lucas, e é uma resposta muito exigente que não deixa 

dúvidas: "As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos; mas o Filho do Homem não 

tem onde repousar a cabeça".  

 
Quem quer ser discípulo de Jesus deve saber o que faz. Deve examinar as exigências e 

calcular bem, antes de tomar uma decisão (cf. Lc 14,28-32).  

 
“Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vocês, se não renunciar a tudo o que tem, 

não pode ser meu discípulo” (Lc 14,33).  

* Mateus 8,21: Um discípulo pede para poder enterrar o falecido pai Em seguida, alguém 

que já era discípulo pede licença para poder enterrar seu falecido pai: "Senhor, deixa 



primeiro que eu vá sepultar meu pai". Com outras palavras, ele pede que Jesus adie a 

travessia do lago para depois do enterro do pai. Enterrar os pais era um dever sagrado 

dos filhos (cf Tb 4,3-4).  

 
* Mateus 8,22: A resposta de Jesus Novamente, a resposta de Jesus é muito exigente. 

Jesus não adiou sua viagem para o outro lado do lago e diz ao discípulo: "Siga-me, e 

deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos”. Quando Elias chamou Eliseu, ele 

permitiu que Eliseu voltasse para casa para despedir-se dos pais (1Reis 19,20).  

 
Jesus é bem mais exigente. Para entender todo o alcance da resposta de Jesus convém 

lembrar que a expressão Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos era um 

provérbio popular usado pelo povo para significar que não se deve gastar energia em 

coisas que não tem futuro e que não tem nada a ver com a vida. Um provérbio assim não 

pode ser tomado ao pé da letra. Deve-se olhar o objetivo com que foi usado.  



 
Assim, aqui no nosso caso, por meio do provérbio Jesus acentua a exigência radical da 

vida nova para qual ele chama as pessoas e que exige abandonar tudo para poder seguir 

Jesus. Descreve as exigências do seguimento de Jesus.  

 
* Seguir Jesus. Como os rabinos da época, Jesus reúne discípulos e discípulas. Todos 

eles "seguem Jesus". Seguir era o termo que se usava para indicar o relacionamento 

entre o discípulo e o mestre. Para os primeiros cristãos, Seguir Jesus significava três 

coisas muito importantes, ligadas entre si:  

1. 

Imitar o exemplo do Mestre: Jesus era o modelo a ser imitado e recriado na vida do 



discípulo e da discípula (Jo 13,13-15). A convivência diária permitia um confronto 

constante. Na "escola de Jesus" só se ensinava uma única matéria: o Reino, e este Reino 

se reconhecia na vida e na prática de Jesus.  

 
2. Participar do destino do Mestre:. Quem seguia Jesus devia comprometer-se com ele 

e "estar com ele nas sua provações" (Lc 22,28), inclusive nas perseguições (Mt 10,24-

25) e na cruz (Lc 14,27). Devia estar disposto a morrer com ele (Jo 11,16).  

 
3. Ter a vida de Jesus dentro de si: Depois da Páscoa, à luz da ressurreição, o 

seguimento assume esta terceira dimensão: "Vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive 

em mim" (Gl 2,20).  

                                         
Trata-se da dimensão mística do seguimento, fruto da ação do Espírito. Os cristãos 



procuravam refazer em suas vidas o caminho de Jesus que tinha morrido em defesa da 

vida e foi ressuscitado pelo poder de Deus (Fl 3,10-11).  

 
4) Para um confronto pessoal  

 

1) Ser discípulo, discípula, de Jesus. Seguir Jesus. Como estou vivendo o seguimento de 

Jesus?  

 

2) As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos; mas o Filho do Homem não tem 

onde repousar a cabeça. Como viver hoje esta exigência de Jesus?  

 
5) Oração final.  

 

Compreendei bem isto, vós que vos esqueceis de Deus: não suceda que eu vos arrebate e 

não haja quem vos salve. Honra-me quem oferece um sacrifício de louvor; ao que 

procede retamente, a este eu mostrarei a salvação de Deus. (Sl 49, 22-23) 
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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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