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

Quarta-feira da 2ª Semana do Advento

1) Oração
Ó Deus todo-poderoso, que nos mandais preparar o caminho do Cristo
Senhor, fazei que, confortados pela presença do divino médico, nenhuma
fraqueza possa abater-nos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém.
2) Leitura do Evangelho (Mateus 11, 28-30)

Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: 28Vinde a mim, vós todos que
estais aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. 29Tomai meu jugo sobre vós e
recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração e achareis
o repouso para as vossas almas. 30Porque meu jugo é suave e meu peso é
leve. - Palavra da salvação .
3) Reflexão

* Certos textos dos Evangelhos só revelam todo o seu sentido quando
colocados diante do pano de fundo do Antigo Testamento. Assim é este texto
tão breve e tão bonito do evangelho de hoje. Nele ressoam dois temas muito
amados e lembrados do Antigo Testamento, um de Isaías e outro dos livros
chamados sapienciais.

* Isaías fala do Messias-Servo e o apresenta como um discípulo que está
sempre em busca de uma palavra de conforto para poder animar os
desanimados: “O Senhor me concedeu o dom de falar como seu discípulo,
para eu saber dizer uma palavra de conforto a quem está desanimado. Cada
manhã, ele me desperta, para que eu o escute, de ouvidos abertos, como o
fazem os discípulos”. (Is 50,4) E o Messias servo faz um convite: “Vocês que
estão com sede, venham buscar água. Venham também os que não têm
dinheiro: comprem e comam sem dinheiro e bebam vinho e leite sem pagar”
(Is 55,1). Estes textos povoavam a memória do povo. Eram como os
cânticos da nossa infância. Quando a gente os escuta dá uma nostalgia, uma
saudade! Assim, a palavra de Jesus: “Venham a mim!” despertava a
memória e trazia para perto o eco longínquo daqueles textos bonitos de
Isaías.

* Os livros sapienciais apresentam a sabedoria divina sob a figura de uma
mulher, uma mãe, que transmite aos filhos a sua sabedoria e lhes diz:
"Comprem a sabedoria sem dinheiro. Coloquem o pescoço debaixo do seu
jugo e acolham a sua instrução. A sabedoria está próxima, e pode ser
encontrada. Vejam com seus próprios olhos como trabalhei pouco, e acabei
encontrando profundo repouso”.(Eclo 51,25-27). Jesus repete quase a
mesma frase: “Vocês encontrarão repouso!”

* Por esta sua maneira de falar ao povo, Jesus despertava a memória do povo
e fazia com que o coração se alegrasse e dissesse: “Chegou o messias que
tanto esperamos!” Jesus transformava a saudade em esperança. Fazia o povo
dar um passo. Em vez de agarrar-se à imagem de um messias glorioso, rei e
dominador, ensinadas pelos escribas, o povo mudava de visão e aceitava
Jesus como o messias servidor. Messias humilde e manso, acolhedor e cheio
de ternura, que fazia os pobres se sentirem em casa junto de Jesus.

4) Para um confronto pessoal
1. A lei de Deus é para mim um jugo leve que me anima, ou é um peso que
me cansa?
2. Já senti alguma vez a alegria e a leveza do jugo da lei de Deus que Jesus
nos revelou?

5) Oração final
Minha alma, bendize o Senhor e tudo o que há em mim, o seu santo nome!
Minha alma, bendize o Senhor, e não esqueças nenhum de seus benefícios.
(Sal 102, 1-2)
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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

DIREÇAO ESPIRITUAL
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…/

