
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

NATIVIDADE DE JOÃO BATISTA, O PRECURSOR DE JESUS CRISTO – 
https://www.youtube.com/watch?v=QeZmkyfGZnI  

JOÃO BATISTA , PRECURSOR DE JESUS – 
https://www.youtube.com/watch?v=ufCxjwhy9GY&t=18s 

 
 

Oração inicial 

Senhor Jesus, envie seu Espírito, para que Ele nos ajude a ler as Escrituras com o mesmo olhar, com 
o qual você os lê para os discípulos na rua de Emaús. Com a luz da Palavra, escrita na Bíblia, você o 
ajudou a descobrir a presença de Deus nos acontecimentos perturbadores de sua condenação e 
morte. Assim, a cruz que parecia ser o fim de toda a esperança, apareceu como fonte de vida e 
ressurreição. 

Crie em nós o silêncio para ouvir sua voz na Criação e na Escritura, nos eventos e nas pessoas, 
especialmente nos pobres e no sofrimento. Sua palavra nos falará sempre que nós, como os dois 
discípulos de Emaús, possamos experimentar a força de sua ressurreição e testemunhar aos outros 
que você está vivo entre nós como fonte de fraternidade, justiça e paz. Isto pedimos a você, Jesus, 
filho de Maria, que nos revelou o Pai e enviou seu Espírito. Amem. 

Chave de leitura ( Marcos 1,1-8) 

 
EVANGELHO DO DIA (MARCOS 1,7-11) OU (LC 3,23.31-34.36.38) 
Marcos 1,7-11 
Naquele tempo, 7João pregava, dizendo: “Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu 

https://www.youtube.com/watch?v=QeZmkyfGZnI
https://www.youtube.com/watch?v=ufCxjwhy9GY&t=18s
http://sitemixcatolico4.blogspot.com.br/2012/01/evangelho-do-dia-marcos-17-11-ou-lc.html


nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. 8Eu vos batizei com água, mas 
ele vos batizará com o Espírito Santo”. 9Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia, e foi 
batizado por João no rio Jordão. 10E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo, e o Espírito, 
como pomba, descer sobre ele. 11E do céu veio uma voz: “Tu és o meu Filho amado, em ti 
ponho meu bem-querer”. 

 
Lucas 3,23.31-34.36.38 (escolhe-se um dos evangelhos) 
Naquele tempo, 23ao iniciar o ministério, Jesus tinha uns trinta anos, filho, segundo se pensava, 
de José, de Heli, 31de Meleia, de Mena, de Matatá, de Natã, de Davi, 32de Jessé, de Obed, de 
Booz, de Salá, de Naasson, 33de Aminadab, de Admin, de Arni, de Esron, de Farés, de 
Judá, 34de Jacó, de Isaac, de Abraão, de Taré, de Nacor, 36de Cainã, de Arfaxad, de Sem, de 
Noé, de Lamec, 38de Enós, de Set, de Adão, de Deus. 

 
A unidade literária Marcos 1,1-13, da qual ele pegou o texto do osso (Mk 1,1-8), é uma breve 
introdução ao anúncio da Boa Nova de Deus. São Paulo: (1) Como a Boa Nova foi preparada por 
atividade de João Batista (Mc 1: 1-8). (2) Como ela foi proclamada por pessoas do batismo de Jesus 
(Mk 1: 9-11). (3) Como foi testada na hora da tentação de Jesus sem deserto (Mk 1: 12-13). Nos anos 
70, época em que Marcos escreve o seu evangelho, como comunidades viviam uma situação difícil. De 
fóruns, são persidas pelo império romano. De dentro, de dúvidas e tensões. Algumas comunidades 
achavam que João Batista era igual a Jesus (Atos 18,26; 19,3). Outras queriam saber como deviam 
iniciar ou anúncio da Boa Nova de Deus. Nestes poucos versos, Marcos começa a responder, 
contando como começou a Boa Nova de Deus que Jesus nos trouxe e o que lorar que João Batista 
ocupa no projeto de Deus. Durante uma leitura, vamos prestar atenção ou Boa Nova penetrar na vida 
das pessoas. 



 

Uma divisão do texto para ajudar na leitura: 

1. Marcos 1,1: Abertura e título do Evangelho de Marcos 

2. Marcos 1,2-3: Citação dos profetas Malaquias e Isaias 

3. Marcos 1,4-5: Conteúdo e repercussão da pregação de João Batista 

4. Marcos 1,6-8: Significado da pregação de João Batista 

 

O texto: Marcos 1,1-8. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus; 

2-  Como está escrito nos profetas: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu 
caminho diante de ti. 

 3-  Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, Endireitai as suas veredas. 

 4- Apareceu João batizando no deserto, e pregando o batismo de arrependimento, para remissão dos 
pecados. 

 5-  E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele; e todos eram batizados por ele no 
rio Jordão, confessando os seus pecados. 

 6-  E João andava vestido de pêlos de camelo, e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e 
comia gafanhotos e mel silvestre. 

 7-  E pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, 
abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. 

 8 - Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água; ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. 

Momento de silêncio orante: Porque a Palavra de Deus pode entrar em nós e iluminar nossas 
vidas. 

Algumas perguntas para nos ajudar na meditação e na oração: 



1- Qual o ponto deste texto de que você mais gostou ou que mais chamou a sua atenção? 

2- O que o texto informa sobre a missão de João Batista? 

3- Com que finalidade o Evangelho cita os dois profetas do Antigo Testamento? 

4- O que o texto nos informa sobre a pessoa de Jesus e a sua missão? 

5- O que tudo isso ensina para nós hoje? 

5- Para os que quiserem aprofundar mais o assunto 

 

Contexto de ontem e de hoje 

O Evangelho de Marcos começa assim: Início da Boa Nova de Jesus Cristo, Filho de Deus! (Mc 1,1). 
Tudo tem um começo, também a Boa Nova de Deus que Jesus nos trouxe. O texto que vamos meditar 
mostra onde Marcos foi buscar este começo. Ele cita os profetas Isaías e Malaquias e menciona João 
Batista, aquele que preparou a chegada de Jesus. Marcos mostra assim que a Boa Nova de Deus, 
revelada por Jesus, não caiu do céu, mas veio de longe, pelo chão da vida, através da história. Ela teve 
um precursor, alguém que preparou a chegada de Jesus. 

Também para nós, a Boa Nova vem através de pessoas e de acontecimentos bem concretos que nos 
indicam o caminho que leva até Jesus. Por isso, ao meditar o texto de Marcos convém ter presente 
esta pergunta: “Ao longo da história da minha vida, quem me indicou o caminho até Jesus?” E esta 
outra pergunta: “Será que eu já ajudei alguém a descobrir a Boa Nova de Deus em sua vida? Já fui 
precursor ou precursora para alguém?” 

 

Comentário do texto 

Marcos 1,1: Início da Boa Nova de Jesus Cristo, Filho de Deus 

Na primeira frase do seu Evangelho Marcos diz: Início da Boa Nova de Jesus Cristo, Filho de Deus! 
(Mc 1,1). No fim do evangelho, na hora da morte de Jesus, um soldado romano exclama: 



Verdadeiramente, este homem era Filho de Deus (Mc 15,39). No começo e no fim, está o título Filho de 
Deus. Entre o começo e o fim, ao longo das páginas do seu evangelho, Marcos vai esclarecer como 
deve ser entendida e anunciada esta verdade central da nossa fé: Jesus é o Filho de Deus. 

 

Marcos 1,2-3: A semente da Boa Nova está escondida na esperança do povo 

Para indicar o começo da Boa Nova, Marcos cita os profetas Malaquias e Isaías. Nos textos destes 
dois profetas, transparece a esperança que animava o povo no tempo de Jesus. O povo esperava que 
o mensageiro, anunciado por Malaquias, viesse preparar o caminho do Senhor (Ml 3,1), conforme tinha 
sido proclamado pelo profeta Isaías que disse: Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do 
Senhor, Endireitai as suas veredas (Is 40,3). Para Marcos, a semente da Boa Nova é a esperança 
suscitada no povo pelas grandes promessas que Deus tinha feito no passado através dos profetas. Até 
hoje, a esperança do povo é o gancho onde se pendura a Boa Nova de Deus. Para saber como iniciar 
o anúncio da Boa Nova, é importante descobrir qual a esperança que hoje anima o povo. A esperança 
é a última que morre! 

 

Marcos 1,4-5: O movimento popular suscitado por João Batista faz crescer a esperança do povo 

Marcos faz como nós fazemos até hoje. Ele usa a Bíblia para iluminar os fatos da vida. João Batista 
tinha provocado um enorme movimento popular. Toda a região da Judéia e todos os moradores de 
Jerusalém iam ao encontro de João! Marcos usa os textos de Malaquias e de Isaías para iluminar este 
movimento popular, suscitado por João Batista. Ele mostra que com a vinda de João Batista a 
esperança do povo começou a encontrar uma resposta, começou a realizar-se. A semente da Boa 
Nova começou a desabrochar e crescer. 

Marcos 1,6-8: João Batista é o profeta Elias que o povo esperava 

Do profeta Elias se dizia que ele viria preparar o caminho do Messias “reconduzindo o coração dos pais 
para os filhos, e o coração dos filhos para os pais” (Mal 3,24; cf Lc 1,17), ou seja, esperavam que Elias 



viesse reconstruir a vida comunitária. Elias era conhecido como “o homem vestido de pelos que trazia 
um cinto de couro ao redor dos rins” (2 Rs 1,8). Marcos diz que João se vestia de pelos de camelo. 
Assim ele deixa claro que João Batista veio realizar a missão do Profeta Elias (Mc 9,11-13). 

 

Nos anos 70, época em que Marcos escreve, muita gente achava que João Batista era o messias. (cf. 
At 19,1-3). Para ajudá-los a discernir Marcos traz as palavras do próprio João: Depois de mim vem o 
mais forte do que eu, de quem não sou digno de desatar o sapato. Eu batizo com água. Ele vai batizar 
vocês com o Espírito Santo. Marcos mostra que João aponta o caminho para Jesus. Assim, faz saber 
às Comunidades que João não era o Messias, mas sim o seu precursor. 

 

Ampliando as informações 

O contexto mais ampla do início do Evangelho de Marcos (Mc 1,1-13) 

A solene proclamação da Boa Nova (Mc 1,9-11) 

O povo acreditava que o batismo de João era coisa de Deus! (Mc 11,32). Como o povo, também Jesus 
percebia Deus se manifestando na mensagem de João. Por isso, ele saiu de Nazaré, foi até o Jordão e 
entrou na fila do batismo. No momento de ser batizado, Jesus teve uma profunda experiência de Deus. 
Ele viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre si, e a voz do Pai lhe dizia: Tu és o meu Filho 
amado. Em Ti ponho a minha confiança. Nestas poucas palavras, aparecem três pontos muito 
importantes. 

1-Jesus experimentou a Deus como Pai e a si mesmo como Filho. Esta é a grande novidade que ele 
nos trouxe: Deus é Pai. O Deus que estava longe como Senhor Altíssimo, chegou perto como Pai, bem 
perto como Abba, Papai. Este é o centro da Boa Notícia que Jesus nos trouxe. 

2-A frase que Jesus escutou do Pai era do profeta Isaías, onde este tinha anunciado o Messias como o 
Servidor de Deus e do povo (Is 42,1). O Pai estava indicando a Jesus a missão do Messias como 



Servidor, e não como Rei glorioso. Jesus assumiu esta missão de serviço e foi fiel a ela até à morte, e 
morte de cruz! (cf. Fil 2,7-8) Ele disse: “Não vim para ser servido, mas para servir! (Mc 10,45)”. 

3-Jesus viu o céu se abrir e o Espírito, como uma pomba, descer sobre ele. No mesmo momento em 
que Jesus descobre a sua missão como Messias Servidor, ele recebe o dom do Espírito Santo para 
poder realizar a missão. O dom do Espírito tinha sido prometido pelos profetas (Is 11,1-9; 61,1-3; Joel 
3,1). A promessa começa a realizar-se, solenemente, quando o Pai proclama Jesus como seu Filho 
amado. 

 

A Boa Nova é testada e provada no deserto (Mc 1,12-13) 

Depois do batismo, o Espírito de Deus toma conta de Jesus e o empurra para o deserto, onde ele se 
prepara para a missão (Mc 1,12s). Marcos diz que Jesus esteve no deserto 40 dias, e que foi tentado 
por Satanás. Em Mateus 4,1-11, se explicita a tentação: tentação do pão, tentação do prestígio, 
tentação do poder. Foram as três tentações que derrubaram o povo no deserto, depois da saída do 
Egito (Dt 8,3; 6,16; Dt 6.13). Tentação é tudo aquilo que afasta alguém do caminho de Deus. 
Orientando-se pela Palavra de Deus, Jesus enfrentava as tentações e não se deixou desviar (Mt 
4,4.7.10). Ele é igual a nós em tudo, até nas tentações, menos no pecado (Hb 4,15). Inserido no meio 
dos pobres e unido ao Pai pela oração, fiel a ambos, ele resistia, e seguia pelo caminho do Messias-
Servidor, o caminho do serviço a Deus e ao povo (Mt 20,28). 

 

A semente da Boa Nova, o início do anúncio do evangelho na América Latina 

Marcos começa o seu evangelho descrevendo como foi o começo do anúncio da Boa Nova de Deus. 
Você esperaria dele uma data bem precisa. Em vez disso, recebe uma resposta aparentemente 
confusa. Para descrever este começo, Marcos cita Isaías e Malaquias (Mc 1,2-3), fala de João Batista 
(Mc 1,4-5), alude ao profeta Elias (Mc 1,4), evoca a profecia do Servo de Javé (Mc 1,11) e faz pensar 
nas tentações do povo no deserto depois da saída do Egito (Mc 1,13). Você pergunta: “Mas afinal, o 
começo foi quando: na saída do Egito, no deserto, em Moisés, em Elias, em Isaías, em Malaquias, em 
João Batista? Quando?” O começo, a semente, pode ser tudo isso ao mesmo tempo. O que Marcos 
quer sugerir é que devemos aprender a ler nossa história com outros olhos. O começo, a semente da 
Boa Nova de Deus, está escondida dentro da nossa Vida, dentro do nosso passado, dentro da 
história que vivemos. 



 

O povo da Bíblia tinha esta convicção: Deus está presente na nossa vida e na nossa história. Por isso, 
eles se preocupavam em lembrar os fatos e as pessoas do passado. Pessoa que perde a memória 
perde a identidade. Ela já não sabe de onde vem nem para onde vai. Eles liam a história do passado 
para aprender a ler a história deles no presente e descobrir dentro dela os sinais da presença de Deus. 
É o que Marcos fez aqui no início do seu evangelho. Ele tira o véu dos fatos e aponta um fio de 
esperança que vinha desde o êxodo, desde Moisés, passando pelos profetas Elias, Isaías e Malaquias, 
até chegar em João Batista que aponta Jesus como aquele que realizou a esperança do povo. 

 

Quais os fios de esperança, por pequenos que sejam, que hoje existem na nossa historia e que 
apontam para um futuro melhor e mais justo? Conhece alguns? Eis algumas sugestões: a resistência e 
o despertar das etnias indígena e negra, que buscam vida, dignidade e liberdade para todos; as 
mulheres despertam como sujeito de um novo tempo, desconstruindo velhos padrões de 
comportamento e gerando uma nova consciência; em toda parte surge uma nova sensibilidade 
ecológica e cresce em a consciência de cidadania; a discussão e o debate dos problemas sociais vem 
provocando um desejo crescente de participação transformadora até mesmo daquelas pessoas que em 
meio ao trabalho e estudo ainda encontram tempo para entregar-se gratuitamente ao serviço dos 
outros; cresce a busca de novas relações de ternura, de respeito mútuo e intercâmbio; cresce a 
indignação do povo frente à corrupção e à violência. Há algo que vai nascendo dentro de cada pessoa, 
algo novo, que não permite mais a indiferença diante dos abusos políticos, sociais, culturais, de classe 
e de gênero. Há uma nova esperança, um novo sonho, um desejo de mudança. Resgata-se a utopia de 
construir uma sociedade nova, onde haja espaço de vida e de participação para todas as pessoas. O 
Anúncio da Boa Nova de Deus será realmente Boa Notícia se apontar para esta novidade que está 
acontecendo no meio do povo. Ajudar a abrir os olhos para ver esta novidade, comprometer as 
comunidades de fé na busca desta utopia, é reconhecer a presença libertadora e transformadora de 
Deus agindo no dia-a-dia da nossa vida. 

Oração de um Salmo:  Salmo 72(71): A esperança do messias que animava o povo 

 1- Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça, ao filho do rei. 

 2- Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos, com eqüidade. 



  

3- Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão, com justiça. 

 4- Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. 

 5 -Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. 

 6- Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. 

 7- Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. 

 8 -Domine ele de mar a mar e desde o rio até aos confins da terra. 

 9 -Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. 

 10- Paguem-lhe tributos os reis de Társis e das ilhas; os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam 
presentes. 

 11 -E todos os reis se prostrem perante ele; todas as nações o sirvam. 

 12- Porque ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido. 

 13- Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma aos indigentes. 

 14 -Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. 

 15- Viverá, e se lhe dará do ouro de Sabá; e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos 
os dias. 

 16- Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até aos cimos dos montes; seja a sua messe 
como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. 

 17 -Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol; nele sejam 
abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. 

 18 -Bendito seja o SENHOR Deus, o Deus de Israel, que só ele opera prodígios. 

 19 -Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém! 

Oração final 

Senhor Jesus, agradecemos a sua palavra que nos fez ver melhor a vontade do Pai. Deixe seu Espírito 
iluminar nossas ações e nos dizer a força para fazer isso, que Sua Palavra nos mostrou. Que nós, 
como Maria, sua Mãe, não possamos apenas escutar, mas também praticar a Palavra, você que vive e 
reina com o Pai na unidade do Espírito Santo para todo o sempre. Amém. 
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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! 
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BANCO ITAU - AGÊNCIA 6633 – CONTA POUPANÇA: 00861-7 

FAVORECIDO: LUCAS DE PAULA ALMEIDA 

Colabore e Fidelize! 
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Pe. Lucas de Paula Almeida, CM                                                                                                                                                                     
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