
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 
12 DE OUTUBRO DE 2010   --  NOSSA SENHORA APARECIDA 

 
1° Leitura: Est 5, 1-2; 7, 2-3 
Leitura do livro de Ester - 1Ester revestiu-se de seus trajes reais e se apresentou na 
câmara interior do palácio, diante do aposento real, onde estava o rei sentado sobre seu 
trono, diante da porta de entrada do edifício. 2Logo que o rei viu a rainha Ester no átrio, 
esta conquistou suas boas graças, de sorte que ele estendeu o cetro de ouro que tinha 
na mão. E Ester se aproximou para tocá-lo.  

 
2No segundo dia, bebendo vinho, disse ainda o rei a Ester: Qual é teu pedido, rainha 
Ester? Será atendido. Que é que desejas? Fosse mesmo a metade de meu reino, tu 
obterias. 3A rainha respondeu: Se achei graça a teus olhos, ó rei, e se ao rei lhe parecer 
bem, concede-me a vida, eis o meu pedido; salva meu povo, eis o meu desejo.   

  Palavra do Senhor.  
Salmos: (45/44)  



 
 R. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto: que o rei se encante com vossa beleza! 
1. Ouve, filha, vê e presta atenção: esquece o teu povo e a casa de teu pai.De tua beleza 
se encantará o rei; - R. 

 
2. Ele é teu senhor, rende-lhe homenagens.Habitantes de Tiro virão com seus 
presentes, próceres do povo implorarão teu favor. - R. 

 
3. Toda formosa, entra a filha do rei, com vestes bordadas de ouro.Em roupagens 
multicores apresenta-se ao rei. - R. 

 
4. E são apresentadas as virgens, suas companheiras.Levadas entre alegrias e júbilos, 
ingressam no palácio real. - R. 

 
  2° Leitura: Ap 12, 1.5.13.15-16    
Leitura do livro do Apocalipse de João -1Apareceu no céu um grande sinal: uma Mulher 
revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de doze estrelas. 



5Ela deu à luz um Filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com 
cetro de ferro. Mas seu Filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. 13O 
Dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a Mulher que dera à luz o 
Menino. 15A Serpente vomitou contra a Mulher um rio de água, para fazê-la submergir. 
16 A terra, porém, acudiu à Mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o Dragão 
vomitara.  Palavra do Senhor.  

 
Evangelho: Jo 2, 1-11 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João - Naquele tempo, 1celebravam-
se bodas em Caná da Galiléia, e achava-se ali a mãe de Jesus.  

 
2Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. 3Como viesse a faltar vinho, a 
mãe de Jesus disse-lhe: Eles já não têm vinho. 4Respondeu-lhe Jesus: Mulher, isso 
compete a nós? Minha hora ainda não chegou. 5Disse, então, sua mãe aos serventes: 
Fazei o que ele vos disser.  

 
6Ora, achavam-se ali seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, que 
continham cada qual duas ou três medidas. 7Jesus ordena-lhes: Enchei as talhas de 
água. Eles encheram-nas até em cima. 8Tirai agora , disse-lhes Jesus, e levai ao chefe 
dos serventes. E levaram. 9Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada 
vinho, não sabendo de onde era (se bem que o soubessem os serventes, pois tinham 
tirado a água), chamou o noivo 10e disse-lhe: É costume servir primeiro o vinho bom e, 
depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu 
guardaste o vinho melhor até agora. 11Este foi o primeiro milagre de Jesus; realizou-o 
em Caná da Galiléia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. -    
Palavra da Salvação.  
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 NOSSA SENHORA APARECIDA:A VIRGEM QUE DEUS DEU AOS BRASILEIROS  

A liturgia deste dia 12 de outubro, cede lugar à festa de Nossa Senhora Aparecida. 
Padroeira e rainha do Brasil. A Igreja Católica não tem nenhum escrúpulo de venerar a 
Mãe de Jesus, que nos trouxe a salvação, e amá-la com o coração de filhos, já que em 
Jesus nos tornamos todos irmãos.  

A imagem da Virgem Aparecida nos lembra a ternura maternal de Maria, sua dedicação 
a Jesus como mulher de fé, seu serviço prestado a toda a humanidade. Nela temos o 
mais perfeito exemplo do discípulo de Jesus, que sabe cumprir os mandamentos e fazer 
a vontade do Pai. (cf Mt 12,50; Lc 8,21).                                                   

                                                                     
Se a história da salvação é uma história da fidelidade do homem a Deus, Maria é o maior 
de todos os exemplos. Olhando para ela, não há coração adormecido de filho que não 
acorde para Deus, único Senhor; e não acorde para a fraternidade, fazendo dos povos e 
raças uma só família. Nossa devoção a Maria é uma resposta a todo o serviço que ela 
presta aos homens, convocando-os sempre de novo ao Evangelho e convidando-os, como 
na leitura de hoje: “Fazei tudo o que ele vos disser!”.  
 



NAS ÁGUAS DO RIO UMA IMAGEM DE

Um pouco de história. Em 1717, passando por Guaratinguetá (SP) o Conde de Assumar e 
sua comitiva, e sendo sexta-feira, dia de abstinência de carne, saíram três pescadores 
ao Rio Paraíba a fim de pescar para o banquete a ser oferecido ao Conde. 
nome dos três pescadores: Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso. Como na 
pescaria de Pedro (Lc 5,5) nada pescaram. Mais um último arremesso de rede. 

E retiraram da água uma estátua sem cabeça. Outro arremesso. Veio a cabeça da 
estátua. Segui-se pesca abundante.

Limpada a imagem, viram que era uma estátua de Nossa Senhora da Conceição, de barro 
cozido, enegrecida pelas águas e pelo tempo. Um dos pescadores a guardou em casa. 

Outras pessoas vieram rezar junto dela. Em 1745, construíram
do Morro dos Coqueiros. E a imagem já era conhecida como “
dentro da capela os peregrinos rezavam, em torno nascia a cidade. Em 1888, a capela, 
várias vezes reformada e aumentada, foi substituída por uma Igreja. Em 1894, 
chegaram os redentoristas para tomar conta da imagem e atender os pereg

Em 1908, o Santo Padre deu ao santuário de Aparecida o título de basílica. Em 1930, Pio 

NAS ÁGUAS DO RIO UMA IMAGEM DE

Um pouco de história. Em 1717, passando por Guaratinguetá (SP) o Conde de Assumar e 
feira, dia de abstinência de carne, saíram três pescadores 

ao Rio Paraíba a fim de pescar para o banquete a ser oferecido ao Conde. 
nome dos três pescadores: Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso. Como na 
pescaria de Pedro (Lc 5,5) nada pescaram. Mais um último arremesso de rede. 

E retiraram da água uma estátua sem cabeça. Outro arremesso. Veio a cabeça da 
se pesca abundante.  

Limpada a imagem, viram que era uma estátua de Nossa Senhora da Conceição, de barro 
elas águas e pelo tempo. Um dos pescadores a guardou em casa. 

Outras pessoas vieram rezar junto dela. Em 1745, construíram-
do Morro dos Coqueiros. E a imagem já era conhecida como “a Aparecida“. Enquanto 
dentro da capela os peregrinos rezavam, em torno nascia a cidade. Em 1888, a capela, 
várias vezes reformada e aumentada, foi substituída por uma Igreja. Em 1894, 
chegaram os redentoristas para tomar conta da imagem e atender os pereg

Em 1908, o Santo Padre deu ao santuário de Aparecida o título de basílica. Em 1930, Pio 

NAS ÁGUAS DO RIO UMA IMAGEM DE BARRO  

Um pouco de história. Em 1717, passando por Guaratinguetá (SP) o Conde de Assumar e 
feira, dia de abstinência de carne, saíram três pescadores 

ao Rio Paraíba a fim de pescar para o banquete a ser oferecido ao Conde. Sabe-se o 
nome dos três pescadores: Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso. Como na 
pescaria de Pedro (Lc 5,5) nada pescaram. Mais um último arremesso de rede. 

                                                                                    
E retiraram da água uma estátua sem cabeça. Outro arremesso. Veio a cabeça da 

Limpada a imagem, viram que era uma estátua de Nossa Senhora da Conceição, de barro 
elas águas e pelo tempo. Um dos pescadores a guardou em casa. 

                                              
-lhe uma capela no alto 
a Aparecida“. Enquanto 

dentro da capela os peregrinos rezavam, em torno nascia a cidade. Em 1888, a capela, 
várias vezes reformada e aumentada, foi substituída por uma Igreja. Em 1894, 
chegaram os redentoristas para tomar conta da imagem e atender os peregrinos.  

 
Em 1908, o Santo Padre deu ao santuário de Aparecida o título de basílica. Em 1930, Pio 



XI declarou Nossa Senhora Aparecida padroeira do Brasil. A partir de 1950 começou-
se a construir a nova e imensa basílica consagrada no dia 4 de julho de 1980 pelo papa 
João Paulo II. E, para lembrar para sempre a visita do Papa, foi declarado feriado 
nacional o dia 12 de outubro, festa de Nossa Senhora Aparecida.  

 
MÃE E PADROEIRA, MODELO E ADVOGADA  
No ato de consagração da Basílica, o Santo Padre, em vez de fazer um sermão, fez uma 
prece. Entre outras coisas, pediu e disse assim: “Maria, eu vos saúdo e vos digo ‘Ave’! 
neste santuário, onde a Igreja do Brasil vos ama, vos venera e vos invoca como 
APARECIDA, como reveladora e dada particularmente a ele! Como sua Mãe e Padroeira! 
Como Medianeira e Advogada junto ao Filho de quem sois Mãe! Como modelo de todas as 
almas possuidoras da verdadeira sabedoria e, ao mesmo tempo, da simplicidade da 
criança e daquela entranhada confiança que supera toda a fraqueza e sofrimento!  
Quero confiar-vos de modo particular este povo e esta Igreja, todo este Brasil, grande 
e hospitaleiro, todo os vossos filhos e filhas, com todos os seus problemas e angustias, 
trabalhos e alegrias. Quero faze-lo como sucessor de Pedro e Pastor da Igreja 
universal, entrando nesta herança de veneração e amor, de dedicação e confiança que, 
desde séculos, faz parte da Igreja do Brasil e de quantos a formam, sem olhar as 
diferenças de origem, raça ou posição social, e onde quer que habitem neste imenso 
pais.                                                                                                              

  
Ó Mãe fazei que esta Igreja, a exemplo de Cristo, servindo constantemente o homem, 
seja a defensora de todos, em particular dos pobres e necessitados, dos socialmente 
marginalizados e espoliados. Fazei que a Igreja do Brasil esteja sempre a serviço da 
justiça entre os homens e contribua ao mesmo tempo para o bem comum de todos e para 
a paz social”.  

 



          
O MILAGRE DO VINHO CONTINUA ACONTECENDO  
O evangelho – bodas de Cana – nos fornece uma série de sugestões: 

                           
Maria intercede junto a Jesus. Da mesma maneira ela haverá de interceder pelo povo 
brasileiro em suas múltiplas necessidades. Ela é a Mãe nossa. É a Mãe da misericórdia, 
cuja ternura toca o nosso coração e recebe os nossos pedidos. 

  
O fato acontece em família. Nós queremos que Maria seja a Mãe e protetora de toda a 
família brasileira, onde tantas vezes falta a alegria da mesa posta. 

 

Jesus e Maria, com sua presença, valorizam o matrimônio, a família humana. Isso lembra 
felicidade.  

    

Por outro lado, Maria mostra confiança em Jesus, no seu poder, na sua ajuda. Ela nos diz 
como e quanto devemos todos confiar nele, capaz de transformar nossa pequena vida 
mortal (água) em vida divina e eterna (vinho).  
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SOLENIDADE DE NOSSA SENHORA APARECIDA  

1ª Leitura: Ester 5, 1b-2; 7, 2b-3.  
2ª Leitura: Ap 12, 1. 5.15-16ª.  

Evangelho: Jô 2, 1-11. 

 
Nossa Senhora da Conceição Aparecida 

1) Oração 

Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai mais do 
que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que 
nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

 
2) Leitura do Evangelho (João 2, 1-11) 



Naquele tempo, três dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galiléia, e achava-se 
ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos.  

 
Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: "Eles já não têm 
vinho". Respondeu-lhe Jesus: "Mulher, isso compete a nós?  

 
Minha hora ainda não chegou". Disse, então, sua mãe aos serventes: "Fazei o que ele vos 
disser". Ora, achavam-se ali seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, que 
continham cada qual duas ou três medidas.  

 
Jesus ordena-lhes: "Enchei as talhas de água". Eles encheram-nas até em cima. "Tirai 
agora" , disse-lhes Jesus, "e levai ao chefe dos serventes". E levaram. Logo que o chefe 
dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era (se bem que o 
soubessem os serventes, pois tinham tirado a água), chamou o noivo e disse-lhe: "É 
costume servir primeiro o vinho bom e, depois, quando os convidados já estão quase 
embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora". Este foi 



o primeiro milagre de Jesus; realizou-o em Caná da Galiléia. Manifestou a sua glória, e 
os seus discípulos creram nele. Palavra da Salvação. 

 
3) Reflexão 
* Em Canã, Jesus fez seu primeiro milagre para manifestar a sua glória (Jo 2,1-12): a 
glória se tornar visível, poder ser vista, podemos dizer, se manifesta. É a glória do Pai, 
na pessoa de Jesus, expressa no início da sua atividade na antecipação da "hora" (17,1). 
Como é que manifestou a sua glória?  

 
Deus estabeleceu gratuitamente com o homem uma nova relação; se une intimamente a 
ele dando-lhe a capacidade de amar como Ele por meio do Espírito que purifica o 
coração do homem e se faz filho de Deus. É necessário, todavia, reconhecer o amor 
imutável de Deus manifestado em Jesus, respondendo com fé, ou com um compromisso 
pessoal. 

 
* Embora o milagre em Caná focalize a pessoa de Jesus, a de Maria tem também sua 
relevância. À primeira vista, sua presença, nas bodas, tem apenas a função de explicar 



porque Jesus e seus discípulos estavam ali presentes, como se o convite tivesse sido 
feito à família de Maria. Uma leitura mais atenta, porém, revela a importância de sua 
atuação, no desenrolar do milagre. 

 
* Maria é quem percebe a situação constrangedora dos noivos, diante da iminência de 
faltar vinho.  

 
Jesus é informado por meio dela, pedindo discretamente que intervenha. A resposta de 
Jesus parece ser negativa, uma vez que lhe assegura não ter chegado ainda a "hora" de 
se manifestar, publicamente, como Messias. Sem abrir mão de seu intento, ela orienta 
os empregados a seguirem as instruções de Jesus. Eles obedecem com inteira convicção. 
E o milagre aconteceu. Maria fez Jesus antecipar sua "hora"! 

 
* A piedade popular soube captar muito bem esta virtude de Maria. Por este motivo, a 
tem como intercessora por saber ser ela um caminho seguro para chegar até o Filho 
Jesus. 

 
* Sem dúvida, o momento mais importante da intervenção de Maria, no contexto do 
milagre, foi quando orientou os garçons para que seguissem à risca as ordens de Jesus.  



 
Resume-se, aqui, o ideal de sua vida: ver todas as pessoas aderindo, pela fé, a seu Filho. 

 
4) Para um confronto pessoal 
 
1. "Mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou". 

 
2.   "Fazei o que ele vos disser". Sem dúvida, o momento mais importante da intervenção 
de Maria, no contexto do milagre, foi quando orientou os garçons para que seguissem à 
risca as ordens de Jesus. Resume-se, aqui, o ideal de sua vida: ver todas as pessoas 
aderindo, pela fé, a seu Filho. 

 
5) Oração final 
Sua obra é toda ela majestade e magnificência. E eterna a sua justiça. Memoráveis são 
suas obras maravilhosas; o Senhor é clemente e misericordioso. (Sl 110, 3-4) 

 
 

 

 



 

 
 
VÍDEO SOBRE NOSSA SENHORA APARECIDA, A VIRGEM QUE DEUS DEU AOS BRASILEIROS, 
ABENÇÕE A TODOS QUE CURTEM A SUA HISTÓRIA NESTE FACE BOOK.  
https://youtu.be/dQQMrZe6ems 
https://www.youtube.com/watch?v=dQQMrZe6ems&feature=youtu.be 
TERRA SANTA - CAMINHANDO NA ESTRADA DE JESUS -  
COM PADRE LUCAS – DEZEMBRO DE 2016 - 
https://www.youtube.com/watch?v=s7GOx... 
TERRA SANTA - CAMINHANDO NA ESTRADA DE JESUS -  
COM PADRE LUCAS – DEZEMBRO DE 2016 - 
https://www.youtube.com/watch?v=s7GOxQfhbSk 
https://www.youtube.com/watch?v=dQQMrZe6ems&feature=youtu.be 
NOSSA SENHORA APARECIDA, A VIRGEM QUE DEUS DEU AOS BRASILEIROS 
NOSSA SENHORA APARECIDA, A VIRGEM QUE DEUS DEU AOS 
BRASILEIROS https://youtu.be/dQ… 
YOUTUBE.COM 
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NOSSA SENHORA APARECIDA, A VIRGEM QUE DEUS DEU AOS 
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YOUTUBE.COM 
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