EVANGELHO DO DIA E HOMILIA
(LECTIO DIVINA)
REFLEXÕES E ILUSTRAÇOES DE PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA,

II DOMINGO DO ADVENTO -ANO B
PREPARAR OS CAMINHOS DO SENHOR

No sexto século antes de Cristo, quando parte do povo judeu estava no exílio da Babilônia,
houve uma consoladora proclamação do profeta Isaías - ou mais exatamente do "Segundo Isaías",
como sabem os estudiosos da Bíblia - nestes termos: "Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor
Deus. Falai ao coração de Jerusalém e gritai-Ihe que terminou a sua escravidão". E mais adiante: "Uma
voz grita: "Preparai no deserto o caminho para o Senhor, aplainai no descampado a estrada para o
nosso Deus" ( Is 40, 1- 2.3). Essa proclamação era prelúdio do que iria acontecer no limiar do Novo
Testamento, anunciando a chegada de Jesus. É o que diz expressamente São Marcos no início do seu
evangelho: "Conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti a
fim de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, aplainai
as suas veredas" (Mc 1, 2-3). Esse mensageiro é João Batista, que lá no deserto de Judá convocou o
povo para o batismo de penitência, preparando a chegada de Jesus.

E a Igreja, sobretudo nesta caminhada de sua liturgia na direção do Natal, repete para nós a
proclamação do Batista: Preparai o caminho do Senhor. De algum modo continua através dos séculos
a tarefa de João Batista. Sem a novidade original daquelas multidões que afluíam às margens do
Jordão para ouvir as palavras quentes daquele "último dos profetas", que falava também pelo seu todo
de severo asceta - a roupa de pêlos de camelo, o cinto de couro, o rude alimento buscado ali mesmo
no deserto - mas na costumeira pregação de todos os seus sacerdotes e missionários. Todos a
preparar os caminhos do Senhor ao nosso coração e ao seio de nossa sociedade: a endireitar os
caminhos tortuosos do erro e da mentira, a rebaixar as elevações do orgulho e da vaidade, a preencher
os vazios da omissão e da mediocridade, a aplainar as escabrosidades da ira e da violência. Temos

que oferecer ao Senhor que vem a nós um caminho suave e tranqüilo. E o modo de irmos até Ele,
como Ele vem até nós. Devem ser caminhos que se encontram.

Por isso mesmo, a grande palavra da pregação do Batista, continuada depois pela Igreja, num
ritmo mais suave porém não menos enérgico, é: conversão. Voltarmos - que isso é o que diz o verbo
"convertere" em latim - dos nossos caminhos errados para o caminho certo de Deus. E era esse o
sentido do batismo promovido por João Batista. Não era ainda o batismo sacramento da Nova Lei, que
Cristo ia marcar como sinal de entrada na sua Igreja. Era um batismo de penitência, isto é um rito que
significava a mudança de vida, não pela força do rito em si, mas pelas disposições interiores daquele
que dele participava. São João deixou bem claro: "Depois de mim vem um que é mais forte do que eu,
e eu não sou digno de me inclinar para lhe desatar as correias das sandálias. Eu vos batizei com água,
mas Ele vos batizará com o Espírito Santo" (Mc 1, 1-8). E o batismo cristão que nos dá o Espírito
Santo, que nos enche da força de Deus, para sermos o povo de Cristo.

Como nosso mundo está precisando de conversão! O mal se estende, de maneira clara ou
velada, por toda parte. E todos o vão bebendo, mais ou menos conscientemente. E a ruína do mundo
se vai agravando cada vez mais. Nesse contraste doloroso: enquanto cresce deslumbrantemente o
progresso material, da técnica, das ciências, levando o homem a percorrer os espaços cósmicos em
naves velocíssimas, os relacionamentos humanos da verdade, da justiça, da fraternidade e da paz
parecem cada vez mais atrasados. Cresce a ambição do dinheiro e se alvoroça a sanha da guerra. E
os costumes se deterioram, e as famílias se desagregam pela instabilidade do casamento, e a
juventude suspira por forças nobres que lhe alimentem a esperança. O homem é capaz de atravessar o
cosmos para ir pousar seu pé na lua, mas não é capaz de transpor a pequenina ponte que o liga ao
coração de seu vizinho. E Deus é freqüentemente esquecido nos cálculos humanos. Quando se sabe
que construir sem Deus é construir contra o próprio homem.
Temos que ouvir a proclamação de João Batista: “Preparai o caminho do Senhor”! . Temos de
nos converter. E de converter o mundo inteiro para Deus.
LEITURAS do II domingo do Advento do ANO B:
1ª - ls 40,1-5;9-11.
2ª - 2Pd 3, 8-14. –
3ª - Mc 1, 1-8.
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“Porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração” (Mateus 6:21)

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
Colabore e Fidelize!
Que Deus abençoe você!
Pe. Lucas de Paula Almeida, CM
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PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA,CM
RUA JOSE CLETO, 320, APTO 304 - BLOCO B - BAIRRO PALMARESCEP. 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

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…/

