
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

Exaltação da Santa Cruz 

 
Evangelho (Jo 3,13-17): Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: «Ninguém subiu ao céu 

senão aquele que desceu do céu: o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no 

deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, a fim de que todo o que nele crer 

tenha vida eterna. De fato, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo 

o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, 

não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele». 
 
 

A fim de que todo o que nele crer tenha vida eterna 

 

Hoje, o Evangelho é uma profecia, isto é, uma olhada no espelho da realidade que nos introduz em sua 

verdade, mais além do que nos dizem nossos sentidos: a Cruz, a Santa Cruz de Jesus Cristo, é o Trono do 

Salvador. Por isso, Jesus afirma que «deve que ser levantado o Filho do homem» (Jo 3,14). 
 

Bem sabemos que a cruz era o suplício mais atroz e vergonhoso de seu tempo. Exaltar a Santa Cruz não 

deixaria de ser um cinismo se não fosse porque ai está o Crucificado. A cruz, sem o Redentor, é simples 

cinismo; com o Filho do Homem é a nova árvore da sabedoria. Jesus Cristo, «oferecendo-se livremente à 

paixão» da Cruz abriu o sentido e o destino de nosso viver: subir com Ele à Santa Cruz para abrir os 

braços e o coração ao Dom de Deus, num intercâmbio admirável. Também aqui nos convém escutar a voz 

do Pai desde o céu: «Este é meu Filho (...), em quem me comprazo» (Mc 1,11). Encontrarmos 

crucificados com Jesus e ressuscitar com Ele: Eis aqui o porquê de tudo! Há esperança, há sentido, há 

eternidade, há vida! Nós os cristãos não estamos loucos quando na Vigília Pascal, de maneira solene, quer 

dizer, no Pregão Pascal, cantamos, louvando o pecado original: «Oh!, Culpa tão feliz, que tem merecido a 

graça de tão grande Redentor», que com sua dor tem impresso sentido à mesma dor. 
 

«Olhai a árvore da cruz, foi sacrificado o Salvador do mundo: vem e adoremos» (Liturgia da sexta-feira 

Santa). Se conseguirmos superar o escândalo e a loucura de Cristo crucificado, não há nada mais que 

adorá-lo e agradecer-lhe seu Dom. E procurar decididamente a Santa Cruz em nossa vida, para termos a 

certeza de que, «por Ele, com Ele e Nele», nossa doação será transformada, nas mãos do Pai, pelo 

Espírito Santo, em vida eterna: «Derramada por vós e por todos os homens para o perdão dos pecados». 
 
 
 

Reflexão  
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* O evangelho de hoje traz uma parte da conversa de Jesus com Nicodemos. 

Nicodemos tinha ouvido falar das coisas que Jesus realizava, ficou impressionado e queria conversar com 

Jesus para poder entender melhor. Ele pensava conhecer as coisas de Deus. Vivia com o livrinho do 

passado na mão para ver se o novo que Jesus anunciava estava de acordo. Na conversa, Jesus disse que 

a única maneira para ele, Nicodemos, poder entender as coisas de Deus era nascer de novo! Às vezes, 

nós somos como Nicodemos: só aceitamos como novo aquilo que está de acordo com as nossas antigas 

idéias. Outras vezes, deixamos nos surpreender pelos fatos e não temos medo de dizer: “Nasci de novo!” 
 

* Quando os evangelistas recolhem as palavras de Jesus, eles têm presente os problemas das 

comunidades para as quais escrevem. As perguntas de Nicodemos a Jesus eram um espelho das 

perguntas das comunidades da Ásia Menor do fim do primeiro século. Por isso, as respostas de Jesus a 

Nicodemos eram, ao mesmo tempo, uma resposta para os problemas daquelas comunidades. Era assim 

que os cristãos faziam a catequese naquele tempo. Muito provavelmente, o relato da conversa entre Jesus 

e Nicodemos fazia parte da catequese batismal, pois diz que as pessoas devem renascer da água e do 

espírito (Jo 3,6). 
 

* João 3,7b-8:  Nascer do alto, nascer de novo, nascer do Espírito. 

Em grego, a mesma palavra significa de novo e do alto. Jesus tinha dito “Quem não nasce da água e do 

Espírito não pode entrar no Reino de Deus” (Jo 3,5). E acrescentou: “O que nasceu da carne é carne. O 

que nasceu do Espírito é Espírito” (Jo 3,6). Aqui, carne significa aquilo que nasce só das nossas idéias. O 

que nasce de nós tem o nosso tamanho. Nascer do Espírito é outra coisa! E Jesus reafirmou novamente o 

que tinha dito antes: “Vocês devem nascer do alto (de novo)”. Ou seja, devem renascer do Espírito que 

vem do alto. E ele explica que o Espírito é como o vento. Tanto no hebraico como no grego, usa-se a 

mesma palavra para dizer espírito e vento. Jesus diz: “O vento sopra onde quer e você ouve o seu ruído, 

mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do 

espírito”. O vento tem, dentro de si, um rumo, uma direção. Nós percebemos a direção do vento, por 

exemplo, o vento Norte ou o vento Sul, mas não conhecemos nem controlamos a causa a partir da qual o 

vento se movimenta nesta ou naquela direção. Assim é o Espírito. “Ninguém é senhor do Espírito” (Ecl 

8,8). O que mais caracteriza o vento, o Espírito, é a liberdade. O vento, o Espírito, é livre, não pode ser 

controlado. Ele age sobre os outros e ninguém consegue agir sobre ele. Sua origem é mistério, seu 

destino é mistério. O barqueiro deve, primeiro, descobrir o rumo do vento. Depois, deve colocar as velas 

de acordo com este rumo. É o que Nicodemos e todos nós temos de fazer. 
 

* João 3,9: Pergunta de Nicodemos: Como é que isto pode acontecer? 

Jesus não disse nada mais do que resumir o que o Antigo Testamento já ensinava sobre a ação do 

Espírito, do vento santo, na vida do povo de Deus e que Nicodemos, como mestre e doutor, devia saber. 

Mesmo assim, Nicodemos se espantou com a resposta de Jesus e se faz de ignorante: “Como é que isto 

pode acontecer?”. 
 

* João 3,10-15: Resposta de Jesus: a fé nasce do testemunho e não do milagre. 

Jesus dá o troco: “Você é mestre em Israel e não sabe disso?” Pois para Jesus, se uma pessoa crê só 

quando as coisas estão de acordo com os seus próprios argumentos e idéias, ainda não é perfeita a sua 

fé. Perfeita, sim, é a fé da pessoa que acredita por causa do testemunho. Ela deixa de lado seus próprios 

argumentos e se entrega, porque crê naquele que testemunhou. 
 

Reflexão  

 

* A expressão “exaltação da cruz” deve ser corretamente compreendida para se evitar mal entendidos. 

Erraria quem a interpretasse como uma apologia do sofrimento, privando-a do contexto em que se deu na 

vida de Jesus. 
 

* O diálogo com Nicodemos ajuda-nos a encontrar o sentido da cruz, no conjunto do ministério do Mestre. 

Evocando a serpente de bronze erguida por Moisés no deserto, Jesus afirmava ser necessário que ele 

também fosse elevado para salvar os que haveriam de crer nele. Como a serpente de bronze era penhor 

de vida para o povo pecador que a contemplava no alto do mastro, o mesmo aconteceria com o Messias. 

A força salvadora do Filho erguido na cruz era uma clara manifestação da presença do Pai em sua vida. 

Afinal, na cruz, o Filho revelava sua mais absoluta fidelidade ao Pai. Por se recusar a não trilhar o 



caminho traçado pelo Pai, teve de se confrontar com a terrível experiência de sofrer a morte dos 

malfeitores. Assim, tornou-se fonte de salvação. 
 

* A exaltação da cruz tem por objetivo glorificar Jesus por seu testemunho de adesão incondicional ao 

querer do Pai. Só é capaz deste gesto quem acolheu a salvação de que é portadora, e deseja mostrar-se 

agradecido a Jesus, por tamanha prova de amor. Quem se dispõe a abrir o coração e deixar a cruz dar 

seus frutos de vida e salvação, irá beneficiar-se do amor infinito que o Pai demonstrou pela humanidade 

pecadora. 
 

Para um confronto pessoal 

1. Você já passou por alguma experiência que lhe deu a sensação de nascer de novo? Como foi? 

2. Jesus compara a ação do Espírito Santo com o vento. O que esta comparação nos revela sobre a ação 

do Espírito de Deus em nossa vida? Você já colocou as velas do barco da sua vida de acordo com o rumo 

do vento, do Espírito? 

 
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  

http://www.homilia.com.br/contatos.asp
javascript:esconde();


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   

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…/ 
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