
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 

Sábado 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 9,43b-45)  

43Todos ficaram pasmados ante a grandeza de Deus. Como todos se 
admirassem de tudo o que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos: 44Gravai nos 
vossos corações estas palavras: O Filho do Homem há de ser entregue às mãos 
dos homens! 45Eles, porém, não entendiam esta palavra e era-lhes obscura, de 
modo que não alcançaram o seu sentido; e tinham medo de lhe perguntar a este 
respeito. 

3) Reflexão Lucas 9,43b-45 (Mc 9,30-32) 

* O evangelho de hoje traz o segundo anúncio da Paixão, Morte e Ressurreição 
de Jesus. Os discípulos não entendem a palavra sobre a cruz, porque não são 
capazes de entender nem de aceitar um Messias que se faz empregado e 
servidor dos irmãos. Eles continuam sonhando com um messias glorioso.  



 

* Lucas 9,43b-44: O contraste.  

“O povo estava admirado com tudo o que Jesus fazia. Então Jesus disse aos 
discípulos: "Prestem atenção ao que eu vou dizer: o Filho do Homem vai ser 
entregue na mão dos homens”. O contraste é muito grande. De um lado, a 
vibração e a admiração do povo por tudo que Jesus dizia e fazia. Jesus parece 
corresponder a tudo aquilo que o povo sonho, crê e espera. Por outro lado, a 
afirmação de Jesus de que será preso e entregue na mão dos homens. Ou seja, 
a opinião das autoridades sobre Jesus é totalmente contrária à opinião do 
povo. 

 

* Lucas 9,45: O anúncio da Cruz.  

“Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. Isso estava escondido 
a eles, para que não entendessem. E tinham medo de fazer perguntas sobre o 
assunto”. Os discípulos o escutam, mas não entendem a palavra sobre a cruz. 
Mesmo assim, não pedem esclarecimento. Eles têm medo de deixar 
transparecer sua ignorância!  

* O título Filho do Homem  

Este nome aparece com grande freqüência nos evangelhos: 12 vezes em João, 
13 vezes em Marcos, 28 vezes em Lucas, 30 vezes em Mateus. Ao todo, 83 
vezes nos quatro evangelhos. É o nome que Jesus mais gostava de usar. Este 
título vem do AT. No livro de Ezequiel, ele indica a condição bem humana do 
profeta (Ez 3,1.4.10.17; 4,1 etc.). No livro de Daniel, o mesmo título aparece 
numa visão apocalíptica (Dn 7,1-28), na qual Daniel descreve os impérios dos 
Babilônios, dos Medos, dos Persas e dos Gregos. Na visão do profeta, estes 
quatro impérios têm a aparência de “animais monstruosos” (cf. Dn 7,3-8). São 



impérios animalescos, brutais, desumanos, que perseguem, desumanizam e 
matam (Dn 7,21.25). Na visão do profeta, depois dos reinos anti-humanos, 
aparece o Reino de Deus que tem a aparência, não de um animal, mas sim de 
uma figura humana, Filho de homem. Ou seja, é um reino com aparência de 
gente, reino humano, que promove a vida. Humaniza. (Dn 7,13-14). Na 
profecia de Daniel a figura do Filho do Homem representa, não um indivíduo, 
mas sim, como ele mesmo diz, o “povo dos Santos do Altíssimo” (Dn 7,27; cf 
Dn 7,18). É o povo de Deus que não se deixa desumanizar nem enganar ou 
manipular pela ideologia dominante dos impérios animalescos. A missão do 
Filho do Homem, isto é, do povo de Deus, consiste em realizar o Reino de Deus 
como um reino humano. Reino que não persegue a vida, mas sim a promove! 
Humaniza as pessoas.  

 

Apresentando-se aos discípulos como Filho do Homem, Jesus assume como 
sua esta missão que é a missão de todo o Povo de Deus. É como se dissesse a 
eles e a todos nós: “Venham comigo! Esta missão não é só minha, mas é de 
todos nós! Vamos juntos realizar a missão que Deus nos entregou, e realizar o 
Reino humano e humanizador que ele sonhou!” E foi o que ele fez e viveu 
durante toda a sua vida, sobretudo, nos últimos três anos. Dizia o Papa Leão 
Magno: “Jesus foi tão humano, mas tão humano, como só Deus pode ser 
humano”. Quanto mais humano, tanto mais divino. Quanto mais “filho do 
homem” e tanto “filho de Deus!” Tudo que desumaniza as pessoas afasta de 
Deus. Foi o que Jesus condenou, colocando o bem da pessoa humana como 
prioridade acima das leis, acima do sábado (Mc 2,27). Na hora de ser 
condenado pelo tribunal religioso do sinédrio, Jesus assumiu este título. 
Perguntado se era o “filho do Deus” (Mc 14,61), ele responde que é o “filho do 
Homem: “Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-
poderoso” (Mc 14,62). Por causa desta afirmação foi declarado réu de morte 
pelas autoridades. Ele mesmo sabia disso pois tinha dito: “O Filho do Homem 
não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate para 
muitos” (Mc 10,45).  



 

4) Para um confronto pessoal 

1) Como você na sua vida combina sofrimento e fé em Deus?  

2) No tempo de Jesus havia o contraste: povo pensava e esperava de um jeito, 
enquanto as autoridades religiosas pensavam e esperavam de outro jeito. Existe 
hoje o mesmo contraste 

 

5) Oração final 

A tua palavra, Senhor, é estável como o céu. Mantenho os meus passos longe 
dos caminhos do mal, para guardar a tua palavra. (Sal 118) 

 

 
 
 
 
 
 



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! 

https://www.facebook.com/groups/298318803871674/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
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
https://www.facebook.com/groups/1140490299369103/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/padrelucasperegrinacoes/?sw_fnr_id=2591180680&fnr_t=0&_=_
https://www.facebook.com/groups/230011830777579/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/1568055070162874/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/829044843892525/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/Curso-De-Ingl%C3%AAs-Com-O-Pe-Lucas-Fale-F%C3%A1cil-Ingl%C3%AAs-396074777492477/
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   
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