
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 
 3ª SEMANA DO ADVENTO 

 
1º Leitura: Juizes 13,2-7 13,24-25 

 
Leitura do  livro de Juizes – Naqueles dias, 2Ora, havia em Saraá um homem 
da família dos danitas, chamado Manué. Sua mulher, sendo estéril, não tinha 
ainda gerado filhos.3O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Tu 
és estéril, e nunca tiveste filhos; mas conceberás e darás à luz um 
filho.4Toma, pois, muito cuidado; não bebas doravante nem vinho, nem 
bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque vais conceber e dar à 
luz um filho.5A navalha não tocará a sua cabeça, porque esse menino será 
nazareno de Deus desde o seio de sua mãe, e será ele quem livrará Israel da 
mão dos filisteus.6A mulher foi ter com o seu marido: Apresentou-se a mim 
um homem de Deus, disse ela, que tinha o aspecto de um anjo de Deus, em 
extremo terrível. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me deu o seu 
nome,7mas disse-me: Vais conceber e dar à luz um filho; não bebas, pois, 
nem vinho nem bebida forte e não comas coisa alguma impura, porque esse 
menino será nazareno desde o seio de sua mãe até o dia de sua morte.24Ela 
deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor 
o abençoou.25E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo, em Mahanê-Dã, 
entre Sorea e Estaol. 
- Palavra do Senhor. 

  
 



Salmo Responsorial: Salmos 70, 3 - 6 70, 16 – 17 

 
 

Refrão: Minha boca se encha de louvor, / para que eu cante vossa glória. 
3. Sede-me uma rocha protetora, uma cidadela forte para me abrigar: e vós 
me salvareis, porque sois meu rochedo e minha fortaleza. 
4. Meu Deus, livrai-me da mãos do iníquo, das garras do inimigo e do 
opressor, 
5. porque vós sois, ó meu Deus, minha esperança. Senhor, desde a juventude 
vós sois minha confiança. 
6. Em vós eu me apoiei desde que nasci, desde o seio materno sois meu 
protetor; em vós eu sempre esperei. 
16. Os portentos de Deus eu narrarei, só a vossa justiça hei de proclamar, 
Senhor. 
17. Vós me tendes instruído, ó Deus, desde minha juventude, e até hoje 
publico as vossas maravilhas. 

 
2) Leitura do Evangelho (Lucas 1, 5-25) 
 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas - Nos tempos de 
Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de 
Abias; sua mulher, descendente de Aarão, chamava-se Isabel. Ambos eram 
justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os 
mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filho, porque Isabel era 
estéril e ambos de idade avançada. Ora, exercendo Zacarias diante de Deus 
as funções de sacerdote, na ordem da sua classe, coube-lhe por sorte, 



segundo o costume em uso entre os sacerdotes, entrar no santuário do 
Senhor e aí oferecer o perfume.  

 
Todo o povo estava de fora, à hora da oferenda do perfume. Apareceu-lhe 
então um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do perfume. Vendo-o, 
Zacarias ficou perturbado, e o temor assaltou-o. Mas o anjo disse-lhe: Não 
temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração: Isabel, tua mulher, dar-te-á 
um filho, e chamá-lo-ás João. Ele será para ti motivo de gozo e alegria, e 
muitos se alegrarão com o seu nascimento; porque será grande diante do 
Senhor e não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre de sua 
mãe será cheio do Espírito Santo; ele converterá muitos dos filhos de Israel 
ao Senhor, seu Deus, e irá adiante de Deus com o espírito e poder de Elias 
para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos 
justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto.  

 
Zacarias perguntou ao anjo: Donde terei certeza disto? Pois sou velho e 
minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, 
que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te trazer esta feliz 
nova. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas 
acontecerem, visto que não deste crédito às minhas palavras, que se hão de 
cumprir a seu tempo. No entanto, o povo estava esperando Zacarias; e 
admirava-se de ele se demorar tanto tempo no santuário. Ao sair, não lhes 
podia falar, e compreenderam que tivera no santuário uma visão. Ele lhes 
explicava isto por acenos; e permaneceu mudo. Decorridos os dias do seu 
ministério, retirou-se para sua casa. Algum tempo depois Isabel, sua mulher, 
concebeu; e por cinco meses se ocultava, dizendo: Eis a graça que o Senhor 
me fez, quando lançou os olhos sobre mim para tirar o meu opróbrio dentre 
os homens. 



 
3)Reflexão 
* O evangelho de hoje traz a visita do anjo Gabriel a Zacarias (Lc 1,5-25). O 
evangelho de amanhã vai trazer a visita do mesmo anjo Gabriel a Maria (Lc 
1,26-38). Lucas coloca as duas visitas uma ao lado da outra, para que nós, 
lendo os dois textos com atenção, percebamos as pequenas e significativas 
diferenças entre uma e outra visita, entre o Antigo e o Novo Testamento. 
Procure e descubra as diferenças entre as visitas do anjo Gabriel a Zacarias e 
a Maria através das seguintes perguntas: Onde o anjo aparece? A quem 
aparece? Qual o anúncio? Qual a resposta? Qual a reação da pessoa visitada 
depois da visita? Etc. 

 
* A primeira mensagem do anjo de Deus a Zacarias é: “Não ter medo!” Até 
hoje, Deus ainda causa medo em muita gente e até hoje a mensagem 
continua válida a mensagem: “Não ter medo!” Em seguida, o anjo diz: “Tua 
oração foi ouvida!” Na vida, tudo é fruto de oração! 

 
* Zacarias representa o Antigo Testamento. Ele crê, mas sua fé está fraca. 
Depois da visita, ele fica mudo, incapaz de comunicar-se com as pessoas. A 
economia anterior, revelada em Zacarias, estava no fim das suas 
capacidades, tinha esgotado os seus recursos. A nova economia de Deus 
estava para chegar em Maria. 



 
* No anúncio do anjo transparece a importância da missão do menino que vai 
nascer e cujo nome será João: “Ele não beberá vinho, nem bebida fermentada 
e, desde o ventre materno, ficará cheio do Espírito Santo”, isto é, João será 
uma pessoa inteiramente consagrada a Deus e à sua missão. “Ele reconduzirá 
muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. Caminhará à frente deles, com 
o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos 
filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um 
povo bem disposto.", isto é, no menino João acontecerá o esperado retorno 
do profeta Elias que deverá vir realizar a reconstrução da vida comunitária: 
converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos. 

 
* De fato, a missão de João foi muito importante. Para o povo ele era um 
profeta (Mc 11,32). Muitos anos depois, lá em Éfeso, Paulo ainda encontrou 
pessoas que tinham sido batizados no batismo de João. (At 19,3) 
 
* Quando Isabel, depois de velha, concebeu e ficou grávida, ela se escondeu 
por cinco meses. Maria, ao contrário em vez de se esconder saiu de casa e foi 
servir. 



 
4) Para um confronto pessoal 
 
1. O que mais chama a sua atenção nesta visita do anjo Gabriel a Zacarias? 

 
2. Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, isto é, 
reconstruir o tecido do relacionamento humano na base e refazer a vida em 
comunidade. Esta era a missão de João. Foi também a missão de Jesus e 
continua sendo a missão mais importante hoje. Como eu contribuo nesta 
missão? 

 
5) Oração final 
 
És tu, Senhor, a minha esperança, és minha confiança, Senhor, desde a 
minha juventude. Sobre ti me apoiei desde o seio materno, desde o colo de 
minha mãe és minha proteção. (Sal 70, 5-6) 
 



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 
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E-mail: padrelucas@terra.com.br- Site: www.padrelucas.com.br- Site: WWW.padrelucasperegrinacoes.com.br  

Tel. residencial: (031)34260069- 34269913-  
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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 

mailto:padrelucas@terra.com.br-
http://www.padrelucas.com.br-/
http://www.padrelucasperegrinacoes.com.br/
http://www.homilia.com.br/contatos.asp
javascript:esconde();


        

     DIREÇAO ESPIRITUAL  

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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