
Lectio divina do 9º domingo Ano C – 29.05.2016 

Lucas 7, 1-10 

Tendo Jesus concluído todos os seus discursos ao povo que o escutava, entrou em 

Cafarnaum.  Havia lá um centurião que tinha um servo a quem muito estimava e que 

estava à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, 

rogando-lhe que o viesse curar.  Aproximando-se eles de Jesus, rogavam-lhe 

encarecidamente: "Ele bem merece que lhe faças este favor, pois é amigo da nossa 

nação e foi ele mesmo quem nos edificou uma sinagoga".  Jesus então foi com eles. E já 

não estava longe da casa, quando o centurião lhe mandou dizer por amigos seus: 

"Senhor, não te incomodes tanto assim, porque não sou digno de que entres em minha 

casa; por isso nem me achei digno de chegar-me a ti, mas dize somente uma palavra e o 

meu servo será curado.  Pois também eu, simples subalterno, tenho soldados às minhas 

ordens; e digo a um: Vai ali!' E ele vai; e a outro: 'Vem cá!' E ele vem. E  ao meu servo: 

'Faze isto!' E ele o faz.  Ouvindo estas palavras, Jesus ficou admirado. E, voltando-se 

para o povo que o ia seguindo, disse: "Em verdade vos digo: nem mesmo em Israel 

encontrei tamanha fé".  Voltando para a casa  os que haviam sido enviados, encontraram 

o servo curado.  

1- LEITURA 

A nossa leitura de hoje inspirou a oração que usamos na Missa antes da Comunhão: 

"Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas diga uma só palavra e serei 

salvo" (v. 6). O oficial na história era pagão, não judeu, mas pertencia ao grupo 

conhecido como "tementes a Deus". Isso é, simpatizantes do judaísmo, crentes no Deus único, 

mas não pertencentes oficialmente à religião judaica. No Império Romano muitos 

pagãos estavam cansados da idolatria e da imoralidade que marcavam a sociedade, e 

admiravam o monoteísmo e a seriedade ética do judaísmo.  

E de notar também a prontidão com que Jesus atende o pedido para ajudar o oficial. 

Embora esteja consciente que o homem é estrangeiro e pagão, a compaixão faz com que 

Jesus não se amarra aos limites costumeiros da prática religiosa do seu tempo,  

 Quem procura Jesus para fazer um pedido? Que é que lhe pede? 

 Como era a opinião dos judeus sobre ele? 

 Que espera de Jesus? Como o considera? 

 Que respondeu Jesus? 

 Que exemplo o oficial apresenta para confiar em Jesus? 

 E Jesus como elogiou o oficial?   

 

2 - MEDITAÇÃO 

O oficial romano, embora sendo pagão, manifesta mais fé do que os próprios 

judeus - a ponto de causar a exclamação de Jesus: 

"Ouvindo isso. Jesus ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia, e disse: 

"Eu digo a vocês que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé!" (v. 9). 

Com profundo respeito, ele nem pede que Jesus entre na sua casa. Tem confiança 

absoluta em Jesus: basta a palavra d'Ele para que a cura se concretize! Aqui temos mais 

um exemplo do interesse de Lucas em enfatizar o poder da Palavra de Jesus  

 

3 - ORAÇÃO 

A profissão de fé em Jesus, feita por um desconhecido oficial romano, à beira do 

Mar da Galileia, tornou-se a expressão da realidade de quem ousa aproximar-se da mesa 

eucarística. E na mesma hora um reconhecimento da nossa fraqueza e também da 

grandeza e gratuidade de Deus que supera qualquer falha nossa. 



"Senhor, dê-nos a fé do oficial romano, e de muita gente simples e humilde. 

Diga uma só palavra e a nossa falta de fé será curada! Ajude-nos também a cultivar a 

compaixão que derruba as barreiras artificialmente criadas por causa da raça, cultura, 

religião ou condição de vida." 

Leia com calma o salmo 50/51, repetindo pontos em que manifestamos 

humildade em nossa fraqueza. 

 

4 - CONTEMPLAÇÃO 

Coloquemo-nos junto da multidão que cercava Jesus. Cheguemos perto para ver 

o oficial romano e seus pedidos de fé por um empregado seu! Como se manifestaria a 

alegria de Jesus em seu rosto e em seus olhos, ao ouvir e ver este homem de fé! 

Um pagão serve de exemplo para a multidão! Na boca de alguém mesma coisa 

acontece hoje - pessoas consideradas impuras, ou tolas, ou ignorantes, dão lição de fé a 

nós, às vezes formados na teologia, praticantes dos sacramentos, estudiosos da religião?  

A fé não depende do grau do estudo: é uma atitude profunda que brota da 

intimidade com Deus. 

   

5 - AÇÃO 

Proposta pessoal 

 Nesta semana procurar, lembrar e viver nas celebrações de nossa Igreja que 

momentos em que nos colocamos humildemente na presença do Senhor: confissão, ato 

penitencial e a oração antes da comunhão, salmos como o 22/23. 

Proposta comunitária 

 Procuremos conhecer mais de perto as pessoas que vem à igreja e imaginemos 

ou nos edifiquemos com sua fé e seu fervor ao receber os sacramentos, ao participar da 

santa missa. 

 

 

 

 


