
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 
Quarta-feira da 1ª Semana do Advento 

  
1) Oração 
  
Senhor Deus, preparai os nossos corações com a força da vossa graça, para 
que, ao chegar o Cristo, vosso Filho, nos encontre dignos do banquete da vida 
eterna e ele mesmo nos sirva o alimento celeste. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 

 
2) Leitura do Evangelho (Mateus 15, 29-37) 
  
Naquele tempo, Jesus saiu daquela região e voltou para perto do mar da 
Galiléia. Subiu a uma colina e sentou-se ali. Então numerosa multidão 
aproximou-se dele, trazendo consigo mudos, cegos, coxos, aleijados e muitos 
outros enfermos. Puseram-nos aos seus pés e ele os curou, de sorte que o 
povo estava admirado ante o espetáculo dos mudos que falavam, daqueles 
aleijados curados, de coxos que andavam, dos cegos que viam; e glorificavam 
ao Deus de Israel. Jesus, porém, reuniu os seus discípulos e disse-lhes: Tenho 
piedade esta multidão: eis que há três dias está perto de mim e não tem nada 
para comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no 
caminho. Disseram-lhe os discípulos: De que maneira procuraremos neste 
lugar deserto pão bastante para saciar tal multidão? Pergunta-lhes Jesus: 
Quantos pães tendes? Sete, e alguns peixinhos, responderam eles. Mandou, 
então, a multidão assentar-se no chão, tomou os sete pães e os peixes e 



abençoou-os. Depois os partiu e os deu aos discípulos, que os distribuíram à 
multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e, dos pedaços que restaram, 
encheram sete cestos. - Palavra da salvação. 

 3) Reflexão 
  
O evangelho de cada dia é como o sol que se levanta. Sempre o mesmo sol, 
todos os dias, a alegrar a vida e a fertilizar as plantas. O maior perigo é a 
rotina. A rotina mata o evangelho, e apaga o sol da vida. 

 * São sempre os mesmos elementos que compõem o quadro do evangelho: 
Jesus, a montanha, o mar, a multidão, os doentes, os necessitados, os 
problemas da vida. Apesar de já bem conhecidos, como o sol de cada dia, 
estes mesmos elementos sempre trazem uma nova mensagem. 

  
* Como Moisés, Jesus sobe a montanha e o povo reúne ao redor. Eles trazem 
consigo seus problemas: os doentes, os coxos, aleijados, cegos, mudos, 
tantos... Não são os grandes, mas os pequenos. Eles são o começo do novo 
povo de Deus que se reúne ao redor do novo Moisés. Jesus cura a todos. 
  
* Jesus chama os discípulos. Ele sente compaixão do povo que não têm o que 
comer. Para os discípulos, a solução deve vir de fora: “Onde conseguir pão 
para tanta gente?” Para Jesus, a solução deve vir de dentro do povo:  



 
“Quantos pães vocês têm?” –“Sete e uns peixinhos”. Com este pouco Jesus 
matou a fome de todos, e ainda sobrou. Se houvesse partilha hoje, não 
haveria fome no mundo. Sobrava, e muito! Realmente, um outro mundo é 
possível! 

 
* A narração da multiplicação dos pães evoca a eucaristia e dela revela o 
valor, ao dizer: “Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças, o partiu e deu 
aos seus discípulos”. 

 
4) Para um confronto pessoal 
  
1. Jesus teve compaixão. Existe compaixão em mim pelos problemas da 
humanidade? Faço algo? 
  
 



 
2. Os discípulos esperam a solução de fora. Jesus desperta para a solução de 
dentro. E eu?  

  
  
5) Oração final 
  
O Senhor nosso Deus chegará com poder e encherá de luz os seus fiéis. (Is 
40,10; cf. 34,5) 
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ABRA O MEU FACE BOOK: https://www.facebook.com/pedrelucas - SITE: www.padrelucas.com.br- Site: 
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1. CLIC NESTE SITE E VENHA CONOSCO A ÁFRICA DO SUL , A PARTIR DE 25 DE FEVEREIRO DE 2018                                 

2. CLIC NESTE SITE E VENHA A TERRA SANTA, E ITÁLIA CAMINHANDO NA ESTRADA DE JESUS E DE SÃO PEDRO E SÃO 

PAULO EM MARÇO DE 2018:   http://www.paÇdrelucasperegrinacoes.com.br/2-terra-santa-roma/ -  

https://www.facebook.com/pedrelucas 

 

3. CLIC NESTE SITE E VENHA CONOSCO AO CANADÁ,  A PARTIR DE JUNHO DE 2018: https://www.facebook.com/pedrelucas 

  

4.  CLIC AQUI NESTE SITE E VENHA CONOSCO AO LESTE EUROPEU: HOLANDA, BÉLGICA, ALEMANHA, REPUBLICA TCHECA, 

POLONIA, HUNGRIA E AUSTRIA  A PARTIR DE 10 DE SETEMBRO DE 2015:  http://www.padrelucasperegrinacoes.com.br/6-leste-

europeu-e-cidades-imperiais/, https://www.facebook.com/pedrelucas 

 

5. CLIC AQUI NESTE SITE E VENHA CONOSCO A PORTUGAL, ESPANHA E FRANÇA A PARTIR DE 10  DE SETEMBRO DE 

2018: https://www.facebook.com/pedrelucas 

 

“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 
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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-  

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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