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SEGUNDA-FEIRA - NATIVIDADE DE NOSSA SENHORA  

1) Oração 
 
Abri, ó Deus, para os vossos servos e servas os tesouros da vossa graça: e 
assim como a maternidade de Maria foi a aurora da salvação, a festa do seu 
nascimento aumente em nós a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

 
2) Leitura do Evangelho (Mateus 1,1-16.18-23)  
 
1Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. 2Abraão gerou 
Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. 3Judá gerou, de 
Tamar, Farés e Zara. Farés gerou Esron. Esron gerou Arão. 4Arão gerou 
Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmon. 5Salmon gerou 
Booz, de Raab. Booz gerou Obed, de Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o 
rei Davi. 6O rei Davi gerou Salomão, daquela que fora mulher de Urias. 
7Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. 8Asa gerou 
Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Ozias. 9Ozias gerou Joatão. Joatão 
gerou Acaz. Acaz gerou Ezequias. 10Ezequias gerou Manassés. Manassés 



gerou Amon. Amon gerou Josias. 11Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no 
cativeiro de Babilônia. 12E, depois do cativeiro de Babilônia, Jeconias gerou 
Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. 13Zorobabel gerou Abiud. Abiud gerou 
Eliacim. Eliacim gerou Azor. 14Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim 
gerou Eliud. 15Eliud gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. 
16Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado 
Cristo. 18Eis como nasceu Jesus Cristo: Maria, sua mãe, estava desposada 
com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do 
Espírito Santo. 19José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo 
difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. 20Enquanto assim pensava, eis 
que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de 
Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem 
do Espírito Santo. 21Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, 
porque ele salvará o seu povo de seus pecados. 22Tudo isto aconteceu para 
que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta: 23Eis que a Virgem 
conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel (Is 7, 14), que 
significa: Deus conosco. 

 
3) Reflexão Mateus 1,1-16.18-23 
 
* Hoje, 8 de setembro, festa da Natividade de Nossa Senhora, o evangelho 
traz a genealogia ou a carteira de identidade de Jesus. Por meio de uma lista 
de nomes dos antepassados, o evangelista conta para as comunidades quem é 
Jesus e como Deus agiu de modo surpreendente para cumprir nele a sua 
promessa. As nossas carteiras de identidade têm o nosso nome e o nome dos 
nossos pais. Algumas pessoas, para dizer quem são, lembram também os 
nomes dos avôs e avós. Outras, têm vergonha de alguns antepassados da sua 
família, e se escondem atrás de aparências que enganam. A carteira de 
identidade de Jesus tem muitos nomes. Na lista destes nomes há uma grande 
novidade. Naquele tempo, as genealogias traziam somente os nomes dos 
homens. Por isso, surpreende o fato de Mateus colocar cinco mulheres entre 
os antepassados de Jesus: Tamar, Raab, Rute, a mulher de Urias e Maria. Por 



que ele escolheu precisamente estas cinco mulheres, e não outras? Esta é a 
pergunta que o evangelho de Mateus deixa na nossa cabeça. 

 
* Mateus 1,1-17: A longa lista dos nomes – o começo e o fim da genealogia 
 
No começo e no final da genealogia, Mateus deixa claro qual é a identidade de 
Jesus: ele é o Messias, filho de Davi e filho de Abraão. Como descendente de 
Davi, Jesus é a resposta de Deus às expectativas do povo judeu (2 Sam 7,12-
16). Como descendente de Abraão, ele é uma fonte de bênção e de esperança 
para todas as nações da terra (Gn 12,13). Assim, tanto os judeus como os 
pagãos que faziam parte das comunidades da Síria e da Palestina na época de 
Mateus, ambos podiam ver suas esperanças realizadas em Jesus.  

 
Ao elaborar a lista dos antepassados de Jesus, Mateus adotou um esquema de 
3 x 14 gerações (Mt 1,17). O número 3 é o número da divindade. O número 
14 é duas vezes 7, que é o número da perfeição. Naquele tempo, era comum 
interpretar ou calcular a ação de Deus através de números e datas. Por meio 
destes cálculos simbólicos, Mateus revela a presença de Deus ao longo das 
gerações e exprime a convicção das comunidades de que Jesus apareceu no 
tempo estabelecido por Deus. Com a sua chegada a história alcançou o seu 
pleno cumprimento.  



 
* A mensagem das cinco mulheres citadas na genealogia  
 
Jesus é a resposta de Deus às expectativas tanto de judeus como de pagãos, 
sim, mas o é de uma forma totalmente surpreendente. Nas histórias das 
quatro mulheres do AT, citadas na genealogia, existe algo de anormal. As 
quatro eram estrangeiras, conceberam seus filhos fora dos padrões normais 
do comportamento da época e não satisfaziam às exigências das leis da 
pureza do tempo de Jesus. Tamar, uma cananéia, viúva, se vestiu de 
prostituta para obrigar Judá a ser fiel à lei e dar-lhe um filho (Gn 38,1-30). 
Raab , uma cananéia, prostituta de Jericó, fez aliança com os israelitas. 
Ajudou-os a entrar na Terra Prometida e professou a fé no Deus libertador do 
Êxodo (Js 2,1-21). Betsabea, uma hitita, mulher de Urias, foi seduzida, 
violentada e engravidada pelo rei Davi, que, além disso, mandou matar o 
marido dela (2 Sm 11,1-27). Rute , uma moabita, viúva pobre, optou para 
ficar com Noemi e aderiu ao Povo de Deus (Rt 1,16-18). Aconselhada pela 
sogra Noemi, Rute imitou Tamar e passou a noite na eira, junto com Booz, 
forçando-o a observar a lei e dar-lhe um filho. Da relação entre os dois nasceu 
Obed, o avô do rei Davi (Rt 3,1-15;4,13-17).  

 
Estas quatro mulheres questionam os padrões de comportamento impostos 
pela sociedade patriarcal. Mesmo assim, suas iniciativas pouco convencionais 
deram continuidade à linhagem de Jesus e trouxeram a salvação de Deus para 
todo o povo. Foi através delas que Deus realizou seu plano e enviou o Messias 
prometido. Realmente, o jeito de agir de Deus surpreende e faz pensar! No 
fim, o leitor ou a leitora fica com a pergunta: “E Maria? Existe nela também 



alguma irregularidade nela? Qual?” A resposta é dada na história de São José 
que segue no texto (Mt 1,18-23). 

 
* Mateus 1,18-23: São José era justo 
 
A irregularidade em Maria é que ela ficou grávida antes de conviver com José, 
seu prometido esposo, que era justo. Jesus disse: “Se a justiça de vocês não 
for maior que a justiça dos fariseus e escribas, não vão poder entrar no Reino 
dos céus”. Se José tivesse sido justo conforme a justiça dos fariseus, ele 
deveria ter denunciado Maria e ela teria sido apedrejada. Jesus teria morrido. 
Graças à verdadeira justiça de José, Jesus pôde nascer.  

 
4) Para um confronto pessoal 
 
1. Quando me apresento aos outros, o que digo de mim mesmo e da minha 
família?  
 
2. Se o evangelista coloca apenas estas cinco mulheres ao lado de mais de 
quarenta homens, ele, sem dúvida, quer comunicar uma mensagem. Qual é 
esta mensagem? O que tudo isto nos diz sobre a identidade de Jesus? E o que 
diz sobre nós mesmos? 
 
5) Oração final 
 
Que todas as tuas obras te louvem, Senhor, e te bendigam os teus fiéis. 
Proclamem a glória do teu reino e falem do teu poder. (Sal 144, 10-11) 



 

FAÇA PARTE DOS MEUS AMIGOS NOS FACE: 
1. JUNTOS COM O PE. LUCAS: https://www.facebook.com/groups/298318803871674/ 
2. PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA - VIDA, OBRAS: 77 LIVROS E 58 DISCOS E 188 DVDS 
https://www.facebook.com/groups/286937508373801/ 
3. VIAGENS E PEREGRINAÇÕES, O MUNDO EM MINHAS MÃOS 
https://www.facebook.com/groups/239433656501232/ 
4. CRISTO BATE À SUA PORTA 
https://www.facebook.com/groups/1864827137134703/ 
5. "ORAÇÕES, PENSAMENTOS, MENSAGENS E VÍDEOS" - PE LUCAS  
https://www0. .facebook.com/groups/115057472439497/ 
6. HOMILIAS DIÁRIAS - O AMANHECER DO EVANGELHO 
https://www.facebook.com/groups/250019215378351/ 
7. JESUS CRISTO, VIDA PÚBLICA A PARTIR DOS 30 ANOS 
https://www.facebook.com/groups/1140490299369103/ 
8. Padre Lucas Peregrinações 
https://www.facebook.com/padrelucasperegrinacoes/… 
9. CURSO DE RELIGIÃO PARA ADULTOS 
https://www.facebook.com/groups/230011830777579/ 
10. CRUZEIRO, O XODÓ DE MINAS  
https://www.facebook.com/groups/1568055070162874/ 
11. História do Time do cruzeiro em Música e Vídeo 
https://www.facebook.com/groups/829044843892525/ 
13. Curso De Inglês Com O Pe. Lucas - Fale Fácil Inglês 
https://www.facebook.com/Curso-De-Ingl%C3%AAs-Com-O-Pe-Luc…/ 

 
AJUDE A DIVULGAR E A MANTER ESTE NOSSO APOSTOLADO 

 

Prezados amigos e amigas, a Paz de Cristo! 
Com a Graça de Deus temos nos tornado um importante apostolado que oferece aos cristãos católicos e protestantes preciosas homilias 

diárias e sugestões litúrgicas, tratando dos mais diversos temas, através das Homilias diárias, Homilias dominicais, Teologia Popular, os 

artigos sobre catequese, liturgia e musica, Cristologia, Marialogia, Biblia, mensagens atuais, desde as obras dos primeiros cristãos até 

reflexões sobre os problemas atuais de nossa sociedade. 

Até então temos mantido nosso apostolado com nossos próprios recursos, (1200,00 reiais mensais)o que tem limitado muitíssimo nossas 

ações que só tem o objetivo de oferecer um serviço de alta qualidade, gratuitamente.  

Se você desejar ajudar esse nosso trabalho evangelizador on line financeiramente para que possamos atender a você e a outros leitores da 

melhor forma possível, utilize as informações abaixo para dar a sua contribuição: 

 

Banco Itau – Belo Horizonte - MG 

Agência: 6633 

Conta Poupança:00 861-7/500  

Faça seu depósito identificado e depois envie-nos uma mensagem com seu endereço, para que possamos lhe enviar uma pequena 

lembrança de agradecimento.  Grato, Pe. Lucas 

“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 

https://www.facebook.com/groups/298318803871674/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/286937508373801/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/239433656501232/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/1864827137134703/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/115057472439497/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/250019215378351/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/1140490299369103/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/padrelucasperegrinacoes/?sw_fnr_id=2591180680&fnr_t=0&_=_
https://www.facebook.com/groups/230011830777579/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/1568055070162874/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/829044843892525/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/Curso-De-Ingl%C3%AAs-Com-O-Pe-Lucas-Fale-F%C3%A1cil-Ingl%C3%AAs-396074777492477/
http://www.homilia.com.br/contatos.asp
javascript:esconde();


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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