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

Domingo da 3ª Semana do Advento
1º Leitura: Isaías 61,1-2 61,10-11
Leitura do livro do profeta Isaías – 1O espírito do Senhor repousa sobre mim,
porque o Senhor consagrou-me pela unção; enviou-me a levar a boa nova aos
humildes, curar os corações doloridos, anunciar aos cativos a redenção, e aos
prisioneiros a liberdade;2proclamar um ano de graças da parte do Senhor, e
um dia de vingança de nosso Deus; consolar todos os aflitos,10Com grande
alegria eu me rejubilarei no Senhor e meu coração exultará de alegria em
meu Deus, porque me fez revestir as vestimentas da salvação. Envolveu-me
com o manto de justiça, como um neo-esposo cinge o turbante, como uma
jovem esposa se enfeita com suas jóias.11Porque, quão certo o sol faz
germinar seus grãos e um jardim faz brotar suas sementes, o Senhor Deus
fará germinar a justiça e a glória diante de todas as nações.
- Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial: Lucas 1, 46 - 50 1, 53 - 54
Refrão: A minha alma se alegra no meu Deus

46.
E
Maria
disse:
Minha
alma
glorifica
ao
Senhor,
47. meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador,
48. porque olhou para sua pobre serva. Por isto, desde agora, me
proclamarão
bem-aventurada
todas
as
gerações,
49. porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é
Santo.
50. Sua misericórdia se estende, de geração em geração, sobre os que o
temem.
53. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos.
54. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia,

2º Leitura: 1 Tessalonicenses 5,16-24
Vivei sempre contentes.17Orai sem cessar.18Em todas as circunstâncias, dai
graças, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus
Cristo.19Não extingais o Espírito.20Não desprezeis as profecias.21Examinai
tudo: abraçai o que é bom.22Guardai-vos de toda a espécie de mal.23O Deus
da paz vos conceda santidade perfeita. Que todo o vosso ser, espírito, alma e
corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus
Cristo!24Fiel
é
aquele
que
vos
chama,
e
o
cumprirá.
- Palavra do Senhor.
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Evangelho: João 1,6-8 1,19-28
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João – Naquele
tempo, 6Houve um homem, enviado por Deus, que se chamava João.7Este

veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos
cressem por meio dele.8Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da
luz.19Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de
Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe: Quem és tu?20Ele fez esta
declaração que confirmou sem hesitar: Eu não sou o Cristo.21Pois, então,
quem és?, perguntaram-lhe eles. És tu Elias? Disse ele: Não o sou. És tu o
profeta? Ele respondeu: Não.22Perguntaram-lhe de novo: Dize-nos, afinal,
quem és, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que
dizes de ti mesmo?23Ele respondeu: Eu sou a voz que clama no deserto:
Endireitai o caminho do Senhor, como o disse o profeta Isaías (40,3).24Alguns
dos emissários eram fariseus.25Continuaram a perguntar-lhe: Como, pois,
batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta?26João respondeu: Eu
batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis.27Esse é
quem vem depois de mim; e eu não sou digno de lhe desatar a correia do
calçado.28Este diálogo se passou em Betânia, além do Jordão, onde João
estava batizando.

- Palavra da Salvação
ANÚNCIO DA BOA NOVA

A liturgia deste terceiro domingo do Advento, a poucos passos do Natal,
é como que iluminada por um clarão especial de alegria: " Alegrai-vos sempre
no Senhor, de novo vos digo: alegrai- vos! O Senhor está perto". É como nos
dizia a Igreja na antífona de entrada da missa, repetindo um convite de São

Paulo que ressoou através dos séculos (FI 4, 1-5). É a alegria pela chegada de
Jesus no Natal e por sua permanente presença junto de seu povo. Quem está
perto de Deus só pode ter alegria.

E, como que analisando o motivo dessa alegria, recordamos um trecho
de Isaías, onde o grande profeta toma consciência de que está recebendo o
Espírito de Deus para anunciar a boa nova aos humildes: "O Espírito do
Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me a anunciar a
boa nova aos humildes, a cura aos corações aflitos, a publicar a redenção para
os cativos, e a liberdade para os encarcerados; a apregoar um ano da graça
do Senhor" (Is 61, 1-2a). Essa boa nova é o próprio evangelho. E Jesus irá ler
essa página um dia na sinagoga de Nazaré e irá declarar solenemente que ela
se refere a Ele de modo definitivo: "Hoje realizou-se esta Escritura que
acabais de ouvir" ( Lc 4,21 ).

Jesus vem libertar o homem de todos os seus males: do pecado, que é a
raiz de todo o mal, do crime, da escravidão, da pobreza e da miséria, de todo
o tipo de opressão. Por isso mesmo, os pequeninos e os humildes são os
destinatários privilegiados de sua vinda ao mundo. Eles vão sempre procuráIo, a começar pelos humildes pastores que foram visitá-Io no Natal, no
coração da noite, quando os anjos cantaram: "Glória a Deus nas alturas e paz
na terra aos homens de boa vontade" ( Lc 2, 14) .

Sempre me chamou a atenção no texto de Isaías - repetido em São
Lucas -o fato de se colocar, no elenco dos benefícios trazidos pela libertação
plena que Jesus trouxe ao mundo, também a "libertação dos cativos". Poucas
coisas exprimiriam melhor a alegria de quem se vê livre de um peso que
oprime, seja o peso do pecado, ou o do remorso, ou o do medo da
condenação. Nós que estamos acostumados a ver na televisão as comoventes
cenas de alegria, de alguém que foi vítima de um seqüestro e que finalmente
é libertado e restituído ao seio da família e ao encontro com os amigos, temos
bastante condição de perceber a dimensão dessa alegria da liberdade.

Há pouco tempo aconteceu em São Paulo um fato muito comovente. Um
sacerdote que tinha sido por muitos anos capelão na grande Penitenciária de
Carandiru, na Capital, chegou um dia a casa muito alegre e disse: "Hoje
ganhei o meu dia"!

E explicou por quê. Ia passando por uma rua, quando alguém o chamou
e perguntou: "O Senhor não é o Padre Lucas?". "Sou eu mesmo", respondeu o
padre. "Pois saiba, padre, que eu sou o Fulano de Tal, hoje advogado,
exercendo dignamente minha profissão. Não estou mais apodrecendo numa
cela da Penitenciária, como estava anos atrás. E isso eu devo ao senhor. Foi o
senhor que fez rever meu processo e me conseguiu a liberdade. Deus que o
abençoe para sempre". Impossível medir o tamanho da alegria daquele
homem. E a alegria do padre que lhe tinha feito tão grande benefício! Pois
tudo isso Cristo fez em dimensões cósmicas para a humanidade. Daí a alegria

do Natal. Ele é o Salvador. Ele nos livrou de toda a escravidão. A começar da
escravidão do pecado. Pois está escrito: "Quem comete pecado, é escravo" (Jo
8, 34).

A "voz que clama no deserto" e que nos convida a "preparar os caminhos
do Senhor" inclui, sem dúvida, um apelo a ajudarmos nosso mundo deste final
de milênio a se libertar de todo o tipo de servidão. Inclusive a servidão da
falsidade, da mentira e do erro. Pois a verdade é que nos libertará, como
ensinou Jesus ( Jo 8,32). E só quem é livre pode ter alegria. Essa alegria
profetizada por Isaías, quando anunciou a chegada dos tempos messiânicos:
"Intensamente me alegrei no Senhor, e minha alma exulta no meu Deus,
porque Ele me vestiu com as vestes da salvação" (Is 61,10).

LEITURAS do III domingo do Advento ANO B:
1ª- ls 61 a -2a,10-11.
2ª - 1Ts 5, 16-24.
3ª - Jo 1, 6-8,19-28.

PEREGRINAÇÕES - PE LUCAS DE PAULA ALMEIDA
COM NOVA FUNÇÃO E MISSÃO NA IGREJA CATÓLICA: ACOMPANHAMENTO,
INTERPRETE E GUIA ESPIRITUAL DAS VIAGENS E PEREGRINAÇÕES INTERNACIONAIS

AV. JOSÉ CLETO, 320, APTO 304, BLOCO B, - BAIRRO PALMARES - CEP. 31155-290 - BELO HORIZONTE-MG
SITE DAS PEREGRINAÇÕES: http://www.padrelucasperegrinacoes.com.br/peregrinacoes/todas-as-peregrinacoes/
E-mail: padrelucas@terra.com.br- Site: www.padrelucas.com.br- Site: WWW.padrelucasperegrinacoes.com.br
Tel. residencial: (031)34260069- 34269913TIM=95220069- VIVO= 99309913- CLARO= 84503622- OI=88060069
“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…/

