
EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

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

 
3ª SEMANA DO ADVENTO 

  
1) Oração 
  
Senhor Deus, ao anúncio do Anjo, a Virgem imaculada acolheu vosso Verbo 
inefável e, como habitação da divindade, foi inundada pela luz do Espírito 
Santo. Concedei que a seu exemplo, abracemos humildemente a vossa 
vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém. 

 
1º Leitura: Isaías 7,10-14 

 
Leitura do  livro do profeta Isaías – Naqueles dias, 10O Senhor disse ainda a 
Acaz:11Pede ao Senhor teu Deus um sinal, seja do fundo da habitação dos 
mortos, seja lá do alto.12Acaz respondeu: De maneira alguma! Não quero pôr 
o Senhor à prova.13Isaías respondeu: Ouvi, casa de Davi: Não vos basta 
fatigar a paciência dos homens? Pretendeis cansar também o meu Deus?14Por 
isso, o próprio Senhor vos dará um sinal: uma virgem conceberá e dará à luz 
um filho, e o chamará Deus Conosco. 
- Palavra do Senhor. 



 
Salmo Responsorial: Salmos 23, 1 – 6 

 
Refrão: O Senhor vai entrar, é o rei glorioso 
1. Salmo de Davi. Do Senhor é a terra e tudo o que ela contém, a órbita 

terrestre e todos os que nela habitam, 
2. pois ele mesmo a assentou sobre as águas do mar e sobre as águas dos 
rios a consolidou. 
3. Quem será digno de subir ao monte do Senhor? Ou de permanecer no 
seu lugar santo? 
4. O que tem as mãos limpas e o coração puro, cujo espírito não busca as 
vaidades nem perjura para enganar seu próximo. 
5. Este terá a bênção do Senhor, e a recompensa de Deus, seu Salvador. 
6. Tal é a geração dos que o procuram, dos que buscam a face do Deus de 
Jacó. 

 
2) Leitura do Evangelho (Lucas 1, 26-38) 
  
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas - No sexto mês, o 
anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, 
a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de 
Davi e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de 
graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a 



pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, 
Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à 
luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á 
Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi; e reinará 
eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao 
anjo: Como se fará isso, pois não conheço homem? Respondeu-lhe o anjo: O 
Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua 
sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. 
Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice; e já 
está no sexto mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa 
é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim 
segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. 

  
 3) Reflexão 
  
* A visita do ano a Maria evoca as visitas de Deus a várias mulheres do Antigo 
Testamento: Sara, mãe de Isaque (Gn 18,9-15), Ana, mãe de Samuel (1 Sam 
1,9-18), a mãe de Sansão (Jz 13,2-5). A todas elas foi anunciado o 
nascimento de um filho com missão importante na realização do plano de 
Deus. 

  
* A narração começa com a expressão “No sexto mês”. É o sexto mês da 
gravidez de Isabel. A necessidade concreta de Isabel, uma senhora já de 
idade que vai ter o seu primeiro filho com parto de risco, é o pano de fundo de 
todo este episódio. Ela é mencionada no começo (Lc 1,26) e no fim da visita 
do anjo (Lc 1,36.39). 
  
 



 
* O anjo diz: “Alegra-te! Cheia de graça! O Senhor está contigo!” Palavras 
semelhantes foram ditas a Moisés (Ex 3,12), a Jeremias (Jr 1,8), a Gedeão (Jz 
6,12) e a outras pessoas com missão importante no plano de Deus. Maria 
estranha a saudação e procura saber o significado daquelas palavras. Ela é 
realista. Quer entender. Não aceita qualquer inspiração. 

  
* O anjo responde: “Não tenha medo, Maria!” Como na visita do anjo a 
Zacarias, também aqui a primeira saudação de Deus é sempre: ”Não ter 
medo!” Em seguida, o anjo recorda as promessas do passado que vão ser 
realizadas através do filho que vai nascer e que deve receber o nome de 
Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo e nele se realizará o Reino de 
Deus. Esta é a explicação do anjo para Maria não ficar assustada. 
  
* Maria tem consciência da missão que está recebendo, mas ela permanece 
realista. Não se deixa embalar pela grandeza da oferta e olha a sua condição. 
Ela analisa a oferta a partir dos critérios que tem à sua disposição. 
Humanamente falando, não era possível: “Como pode ser isto, se eu não 
conheço homem algum?” 



  
* O anjo explica que o Espírito Santo, presente na Palavra de Deus desde o 
dia da Criação (Gênesis 1,2), consegue realizar coisas que parecem 
impossíveis. Por isso, o Santo que vai nascer de Maria será chamado Filho de 
Deus. O milagre se repete até hoje. Quando a Palavra de Deus é acolhida 
pelos pobres, algo novo acontece pela força do mesmo Espírito Santo! Algo 
tão novo e surpreendente como um filho nascer de uma virgem ou um filho 
nascer de uma senhora já de idade como Isabel, da qual todo mundo dizia que 
ela não podia ter neném! E o anjo acrescenta: “E olhe, Maria! Isabel, tua 
prima, já está no sexto mês!” 
  
* A resposta do anjo clareou tudo para Maria, e ela se entrega: “Eis aqui a 
serva do Senhor! Faça-se em mim segundo a tua Palavra”. Maria usa para si o 
título de Serva, empregada do Senhor. Este título vem de Isaías, que 
apresenta a missão do povo não como um privilégio, mas sim como um 
serviço aos outros povos (Is 42,1-9; 49,3-6). Mais tarde, Jesus também 
definirá sua missão como um serviço: “Não vim para ser servido, mas para 
servir!” (Mt 20,28). Aprendeu da Mãe! 
  
  
4) Para um confronto pessoal 
  
1. O que mais chama a sua atenção na visita do anjo Gabriel a Maria? 
  
2. Jesus elogiou sua mãe quando disse: “Feliz quem ouve a Palavra e a põe 
em prática” (Lc 11,28). Como Maria se relacionou com a Palavra de Deus 
durante a visita do Anjo? 
  
  
5) Oração final 
  
Do Senhor é a terra e o que nela existe, o mundo e seus habitantes; ele 
próprio fundou-a sobre os mares e afirmou-a sobre os rios. (Sal 23) 
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MARIA, A ESTRELA DA MANHA 

 
Quando o Anjo Gabriel apareceu a Maria em Nazaré e lhe veio dizer, em 

nome de Deus, que Ela conceberia em seu seio e daria à luz um filho e lhe 
poria o nome de Jesus, estava anunciando o cumprimento de uma veneranda 
profecia. Era o que Isaías tinha dito ao rei Acaz: "O Senhor mesmo vos dará 
um sinal: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e ele se 
chamará Emanuel (que quer dizer Deus conosco)" (Is 7,14).  

 
Toda a Tradição cristã acolheu a profecia de Isaías no sentido de um 

vaticínio messiânico e como declaração da concepção virginal de Maria. Era 
Deus entrando na História do homem. Realizando uma nova criação. Portanto, 
agindo Ele próprio, com toda a majestade do seu poder. Como diz o próprio 
Alcorão, acolhendo o Evangelho: "Perguntou (Maria do anjo): Ó Senhor meu, 
como poderei ter um filho, se mortal algum jamais me tocou? Disse-Ihe o 
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anjo: Assim será. Deus cria o que deseja, posto que, quando decreta algo, 
diz: Seja! e é" (3ª  surata, 47).  

 
E, quando Maria, no fim do diálogo, diz ao Anjo: "Eis aqui a serva do 

Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra" (Lc 1, 38), essa declaração 
se deve completar com o que está no prólogo do evangelho de São João: "E o 
Verbo se fez carne, e habitou entre nós" (Jo 1,14). Aconteceu o mistério da 
Encarnação. 0 céu se encontrou com a terra. Deus se fez um de nós: 
Emanuel! 

  
E o mistério se realizou por meio de Maria, a estrela mais pura da 

humanidade, a flor da raça de Israel. Por isso a Igreja não sabe celebrar o 
Natal, sem levar o povo a cantar com muito carinho: "De Jessé brotou a vara - 
da vara brotou a flor - da flor nasceu Maria - de Maria, o Salvador". E assim é 
que poucos títulos cabem a Ela com mais propriedade do que o título de 
"Estrela da manhã". Como a estrela-d'alva, que brilha no céu de madrugada, 
para o lado do nascente, anunciando a chegada do sol, assim brilhou Maria na 
nova aurora do mundo, anunciando a chegada do Sol, que é O Cristo, Senhor. 
É saboroso ler o evangelho da Anunciação nas vésperas do Natal.  

 
 

 



Maria está intimamente unida ao mistério da Encarnação. Tanto é 
verdade, que, no coração da nossa Profissão de Fé - o "Credo Niceno-
Constantinopolitano"-, proclamamos: "e se encarnou pelo Espírito Santo, no 
seio da Virgem Maria, e se fez homem". E, quando se cantam ou se rezam 
essas palavras na missa do Natal, a comunidade inteira se põe de joelhos. No 
princípio do século V houve as famosas disputas cristológicas. De um lado 
Nestório, o Patriarca de Constantinopla, ensinando erroneamente que em 
Cristo havia duas pessoas - a pessoa divina e a pessoa humana; do outro 
lado, Cirilo, o Patriarca de Alexandria, defendendo a doutrina correta: em 
Cristo há uma só pessoa, a pessoa divina do Filho de Deus; mas há duas 
naturezas - a natureza divina e a natureza humana - perfeitamente distintas, 
mas intima e indissoluvelmente unidas.  

   
Nestório não admitia que Maria se chamasse Mãe de Deus -"theotokos", 

segundo a terminologia grega; Ela seria a Mãe apenas da pessoa humana. Ao 
passo que Cirilo defendia o título de "Mãe de Deus" para Maria, uma vez que, 
embora a natureza divina de Jesus seja anterior a Ela, dela nasceu 
verdadeiramente aquele que é verdadeiro Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus.  

 
E o interessante é que a palavra "theotokos" fica sendo uma espécie de 

senha da ortodoxia: os que a aceitavam eram os que defendiam a verdadeira 
fé. Quando se reuniu o Concílio de Efeso, no ano de 431, no qual se definiu o 
dogma de que em Cristo há uma só pessoa em duas naturezas, na noite da 
gloriosa proclamação, o povo de Efeso, no seu entusiasmo, organizou um 
cortejo de luzes para acompanhar os Padres Conciliares à residência. E todos 
aclamavam a "theotokos": Santa Maria, Mãe de Deus. 
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E bom lembrar tudo isso no Natal. Proclamar as grandes verdades de 

nossa fé. O "Emanuel" - Deus conosco, e a "Theotokos" - a Mãe de Deus.  

 
 
E saber que a História da vida do homem está dividida em duas: Antes 

de Cristo e Depois de Cristo.. E não concordar com o absurdo de que a 
televisão seja capaz de falar dois meses sobre Natal, sem nunca nomear 
Nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é toda a razão do Natal.  

 
LEITURAS do IV domingo do Advento -ANO B:  

1ª- 2Sm7,1-5,8b-11,16.2ª-  
2ª-Rm16,25-27.3ª-  
3ª-Lc 1,26-38. 
 
 
 
 
 

 



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- 34269913-  

TIM=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 
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http://www.padrelucas.com.br-/
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     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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