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

SANTA LUZIA VIRGEM E MÁRTIR
Sábado da 2ª Semana do Advento
1)Oração
Concedei-nos, ó Deus todo-poderoso, que desponte em nossos corações o
esplendor da vossa glória, para que, vencidas as trevas do pecado, a vinda do
vosso Unigênito revele que somos filhos da luz. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

1º Leitura: Eclesiástico 48,1-4 48,9-11
Leitura do primeiro livro de Gênesis
como
e sua palavra queimava como uma
seu zelo, reduziu-os a pouca gente.
de
lá
fez
cair

– Naqueles dias: 1O profeta Elias surgiu
um
fogo,
tocha. 2Fez vir a fome sobre eles e, no
3Pela palavra do Senhor fechou o céu e
fogo
por
três
vezes.

4Ó Elias, como te tornaste glorioso por teus prodígios! Quem poderia gloriarse de ser semelhante a ti? 9Tu foste arrebatado num turbilhão de fogo, num
carro de cavalos também de fogo, 10tu, nas ameaças para os tempos futuros,
foste designado para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para reconduzir
o coração do pai ao filho, e restabelecer as tribos de Jacó. 11Felizes os que te
viram,
e
os
que
adormeceram
na
tua
amizade!
Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial: Salmos 79, 2 - 3 79, 15 - 16 79, 18 - 19
Refrão: Convertei-nos, ó Senhor, / resplandecei a vossa face e nós seremos
salvos!
2. Escutai, ó pastor de Israel, vós que levais José como um rebanho.
3. Vós que assentais acima dos Querubins, mostrai vosso esplendor em
presença de Efraim, Benjamim e Manassés. Despertai vosso poder, e vinde
salvar-nos.
15. Voltai, ó Deus dos exércitos; olhai do alto céu, vede e vinde visitar a
vinha.
16. Protegei este cepo por vós plantado, este rebento que vossa mão cuidou.
18. Estendei a mão sobre o homem que escolhestes, sobre o homem que
haveis
fortificado.
19. E não mais de vós nos apartaremos; conservai-nos a vida e então vos
louvaremos.

2) Leitura do Evangelho (Mateus 17, 10-13)
Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: Por que dizem os
escribas que Elias deve voltar primeiro? Jesus respondeu-lhes: Elias, de fato,
deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio,

mas não o conheceram; antes, fizeram com ele quanto quiseram. Do mesmo
modo farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam, então,
que ele lhes falava de João Batista. - Palavra da salvação.

3) Reflexão
* Os discípulos acabaram de presenciar Moisés e Elias reverenciando Jesus na
transfiguração sobre o Monte (Mt 17,3). Era crença geral do povo de que Elias
devia voltar para preparar a vinda do Reino. Dizia o profeta Malaquias:
“Vejam! Eu mandarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grandioso e
terrível Dia de Javé. Ele há de fazer que o coração dos pais voltem para os
filhos e o coração dos filhos para os pais; e assim, quando eu vier, não
condenarei o país à destruição total. (Mal 3,23-24; cf. Eclo 48,10). Os
discípulos querem saber: "O que significa o ensinamento dos doutores da Lei,
quando dizem que Elias deve vir antes?" Pois Jesus, o messias, já estava aí, já
tinha chegado, e Elias ainda não veio. Qual o valor desse ensinamento do
retorno de Elias?

* Jesus responde: “Elias já veio, e eles não o reconheceram. Fizeram com ele
tudo o que quiseram. E o Filho do Homem será maltratado por eles do mesmo
modo”. Então os discípulos compreenderam que Jesus falava de João Batista.

* Naquela situação de dominação romana que desintegrava o clã e a
convivência familiar, o povo esperava que Elias voltasse para reconstruir as
comunidades: reconduzir o coração dos pais para os filhos e o coração dos
filhos para os pais. Esta era a grande esperança do povo. Hoje, da mesma
maneira, o sistema neoliberal do consumismo desintegra as famílias e
promove a massificação que destrói a vida comunitária.

* Reconstruir e refazer o tecido social e a convivência comunitária das família
é perigoso, pois mina pela base o sistema de dominação. Por isso, João
Batista foi morto. Ele tinha um projeto de reforma da convivência humana (cf.
Lc 3,7-14). Ele realizava a missão de Elias (Lc 1,17). Por isso foi morto.

* Jesus continua a mesma missão de João de reconstruir a vida em comunidade. Pois se Deus é
Pai, somos todos irmãos e irmãs. Jesus reuniu os dois amores: amor a Deus e amor ao próximo
e lhe deu visibilidade na nova maneira de conviver . Por isso, como João foi morto. Por isso,
Jesus, o Filho do Homem será morto do mesmo jeito.
4) Para um confronto pessoal
1. Colocando-me na posição dos discípulos: a ideologia do consumismo tem poder sobre mim?
2. Colocando-me na posição de Jesus: tenho força para reagir e criar nova convivência humana?
5) Oração final
Que tua mão proteja teu escolhido, o homem que fortaleceste. De ti não nos separaremos mais,
tu nos farás viver e invocaremos o teu nome. (Sal 79, 18-19)

PEREGRINAÇÕES - PE LUCAS DE PAULA ALMEIDA
COM NOVA FUNÇÃO E MISSÃO NA IGREJA CATÓLICA: ACOMPANHAMENTO,
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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…/

