
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 

2 de janeiro  

- BATISMO DE JESUS - RENASCER PELA ÁGUA –  
https://www.youtube.com/watch?v=TBvXVr83gnw 

1)Oração  
 
Deus eterno e todo-poderoso, nós vos pedimos que o Salvador, qual nova luz 
dos céus para a redenção do mundo, se levante cada dia para renovar os 
nossos corações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. 

Leitura da carta de são João - Caríssimos, 22Quem é mentiroso senão aquele 
que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o Anticristo, que nega o Pai e o Filho. 
23Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Todo aquele que proclama o 
Filho tem também o Pai. 24Que permaneça em vós o que tendes ouvido desde 
o princípio. Se permanecer em vós o que ouvistes desde o princípio, 
permanecereis também vós no Filho e no Pai. 25Eis a promessa que ele nos 
fez: a vida eterna. 26Era isto o que eu vos tinha a escrever a respeito dos que 
vos seduzem. 27Quanto a vós, a unção que dele recebestes permanece em 
vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine; mas, como a sua 
unção vos ensina todas as coisas, assim é ela verdadeira e não mentira. 
Permanecei nele, como ela vos ensinou. 28E agora, filhinhos, permanecei 
nele, para que, quando aparecer, tenhamos confiança e não sejamos 
confundidos por ele, na sua vinda. - Palavra do Senhor. 



 

Salmo Responsorial(97) 
 
REFRÃO: Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. 

1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios! Sua mão e 
seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. -R. 

2. O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações, sua justiça; recordou o seu 
amor sempre fiel pela casa de Israel. -R. 

3. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o 
Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai! –R 

  

2)Leitura do Evangelho (João1,19-28)  
 
19Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de 
Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe: Quem és tu? 20Ele fez esta 
declaração que confirmou sem hesitar: Eu não sou o Cristo. 21Pois, então, 
quem és?, perguntaram-lhe eles. És tu Elias? Disse ele: Não o sou. És tu o 
profeta? Ele respondeu: Não. 22Perguntaram-lhe de novo: Dize-nos, afinal, 
quem és, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que 
dizes de ti mesmo? 23Ele respondeu: Eu sou a voz que clama no deserto: 



Endireitai o caminho do Senhor, como o disse o profeta Isaías (40,3).24Alguns 
dos emissários eram fariseus. 25Continuaram a perguntar-lhe: Como, pois, 
batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? 26João respondeu: 
Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. 
27Esse é quem vem depois de mim; e eu não sou digno de lhe desatar a 
correia do calçado. 28Este diálogo se passou em Betânia, além do Jordão, 
onde João estava batizando.  

 
3)Reflexão-Jo1,19-28  
 

* O evangelho de hoje fala do testemunho de João Batista. Os judeus 
enviaram “sacerdotes e levitas” para interrogá-lo. Da mesma maneira, alguns 
anos depois, mandaram pessoas para controlar a atividade de Jesus (Mc 
3,22). Há uma semelhança muito grande entre as respostas do povo a 
respeito de Jesus e as perguntas que as autoridades dirigiram a João. Jesus 
perguntou aos discípulos: “Quem diz o povo que eu sou?”. Eles responderam: 
“Elias, João Batista, Jeremias, algum dos profetas” (cf. Mc 8,27-28). As 
autoridades fizeram as mesmas perguntas a João: “Quem é você: o Messias?, 
Elias?, o Profeta?” João respondeu citando o profeta Isaías: “Eu sou a voz que 
clama no deserto: preparai o caminho do Senhor”. Os três outros evangelhos 
também trazem a mesma afirmação a respeito de João: ele não é o Messias, 
mas veio para preparar a vinda do messias. (cf. Mc 1,3; Mt 3,3; Lc 3,4). 
Todos os quatro evangelhos dão uma atenção muito grande à atividade e ao 
testemunho de João Batista. Qual o motivo desta insistência deles em dizer 
que João não é o Messias?                                          



         
 

* João Batista tinha sido executado por Herodes em torno do ano 30. Mas até 
o fim do primeiro século, época em que foi escrito o Quarto Evangelho, a 
liderança do Batista continuava muito forte entre os judeus. Mesmo depois da 
sua morte a memória de João continuava a exercer uma grande influência na 
vivência da fé do povo. Ele era visto como o profeta (Mc 11,32). 

                                                       

Era o primeiro grande profeta que apareceu depois de séculos ausência de 

profetas. Muitos o consideravam como o Messias. Quando, nos anos 50, 

Paulo passou por Éfeso lá na Ásia Menor, ele encontrou um grupo de pessoas 

que tinham sido batizadas no nome de João (cf. At 19,1-4). Por isso, era 

importante divulgar o testemunho do próprio João Batista dizendo que não 

era o Messias e apontando Jesus como o messias. Assim, o próprio João 



contribuía para irradiar melhor a Boa Nova de Jesus.  

 

* “Como é que você batiza se não é o Messias, nem Elias, nem o profeta?” A 
resposta de João é outra afirmação que aponta Jesus como o Messias: "Eu 
batizo com água, mas no meio de vocês existe alguém que vocês não 
conhecem, e que vem depois de mim. Eu não mereço nem sequer desamarrar 
a correia das sandálias dele". E um pouco mais adiante (Jo 1,33), João faz 
alusão às profecias que anunciavam a efusão do Espírito para os tempos 
messiânicos: “Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e pousar, esse é 
quem batiza com o Espírito Santo” (cf Is 11,1-9; Ez 36,25-27; Joel 3,1-2).  

 

4)Para um confronto pessoal  
 

1)Teve algum João Batista na sua vida que preparou em você o caminho para 
Jesus?  
 
2) João foi humilde. Não se fez maior do que era na realidade: você já foi 
batista para alguém?  
 

5) Oração final  
 
Os confins da terra puderam ver a salvação de nosso Deus. Aclamai o Senhor, 
povos todos da terra; regozijai-vos, alegrai-vos e cantai. (Sal 97, 3-4) 
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“Porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração” (Mateus 6:21) 
 

“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  

 
DIREÇAO ESPIRITUAL  

PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA,CM  

RUA JOSE CLETO, 320, APTO 304 - BLOCO B - BAIRRO PALMARES-  
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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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